به مناسبت صد و چھلمين سالگرد
کمون پاريس
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سرمقاله

صفحۀ ١٣

نکاتی در مورد چشم انداز جنبش کارگری:
اھميت مطالبۀ "اعتصاب عمومی" در راستای
ّ
سرنگونی رژيم
مازيار رازی

نکاتی در مورد چشم انداز جنبش کارگری:
ّ
وضعيت کنونی
طرح مطالبۀ "اعتصاب عمومی" در
صفحه ٧
درس ھای کمون پاريس
صفحه ١١

» بررسی مطالبات کارگری؛ از زاويه تحوالتی
سياسی که به ويژه طی دوره ی اخير در ايران بوقوع
پيوسته؛ مھم است .وضعيت سياسی که وجود دارد را
می توان به اين خالصه کرد که چانه زنی بين دولت
احمدی نژاد با امپرياليزم ادامه دارد .البته اين چانه
زنی بر محور "مسئله ھسته ای" ايران برای مدتی به
علت تحوالت در منطقه و به ِويژه در مصر ،تونس و
ليبی )و ھمچنين در سوريه و يمن( به تعويق افتاده
است .اما ،جنبش کارگری خود را برای دوره آتی می
بايستی آماده کند .دوره ای که اين چانه زنی در نھايت
به فرجام رسيده و تحوالت نوينی در صحنه سياسی
برای کارگران ايران گشوده خواھد شد«.
صفحۀ ٢

کميتۀ بين المللی احيای مارکسيستی ايجاد شد
صفحه ١٧
ريشه ھای نظريۀ "لغو کارمزدی"
صفحه ١٩
نيازھای جنبی منطقۀ يورو در رويارويی با سياست ھای
دست راستی اتحاديۀ اروپا
صفحه ٢٤
بحران در پيش روی خانوارھای بريتانيا
صفحه ٢٥
رشد ضعيف اشتغال ،به افزايش بيش تر بيکاری می انجامد

انتشار کتاب »بين الملل چھارم« ،نوشتۀ پير فرانک صفحۀ ٢٨

صفحه ٢٦
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نکاتی در باره چشم انداز جنبش کارگری و اھميت
مطالبه »اعتصاب عمومی« در راستای سرنگونی رژيم
مازيار رازی
پرسش :رفيق مازيار می خواستيم در اين مصاحبه در مورد
مطالبات کارگران به طور عمومی و »اعتصاب عمومی« به
طور اخص با شما به بحث بنشينيم .اما پيش از آن می
خواستيم نظر شما را در باره ی اھميت طرح مطالبات در
جنبش کارگری جويا شويم.

٢

عقب افتادگی ،مجبور به اعمال شدت »کار« خواھد شد.
ماشين آالت نوين و پيشرفته ،مديران تحصيل کرده و وارد به
امور مديريت ،برنامه ريزی ھای عقاليی اقتصادی ،شدت
کار را در ميان کارگران افزايش داده و در نتيجه کارگران را
محکوم به تحمل استثمار مضاعف خواھد کرد .استثمار
مضاعف ھمراه با اعتماد به نفس در درون طبقه کارگر ،نيز
خود نشانگر مرحله نوينی از مبارزات کارگری است.

پاسخ :در وضعيت کنونی ،طرح مطالبات کارگری برای
دوره آتی جنبش کارگری از دو زاويه حائز اھميت است.

برای نخستين بار در بيش از سه دھه حاکميت سرمايه داری،
تضاد »کار« و »سرمايه« به شکل ملموس تر و مشخص تر
از پيش ظاھر می گردد .ھمچنين ابزار کار ،ھم سرمايه
داران و ھم کارگران نيز تغيير خواھد کرد .اگر در گذشته
تحميل يک »قانون کار« قرون وسطی ای ھمراه با سرکوب
عريان کارگران بخشی از سياست رژيم بود؛ در دوره آتی،
»قانون کار« نوين ظاھراً مترداف با قوانين و عرف
ھای بين المللی تدوين می گردد .به سخن ديگر ،اگر در دوره
پيش گردن کارگران را با شمشير قطع می کردند ،در دوره
آتی »سر« کارگران با پنبه بريده خواھد شد

در وضعيتی که روابط بھبود يابد؛ سرمايه داری جھانی برای
انتقال سرمايه ھای خود به ايران و اعمال استثمار مضاعف
بر کارگران ،امنيت سرمايه و ضمانت اجرای قوانين بين
المللی را طلب می کند .تدارک برای اين زمينه سازی ھا و
تسھيالت ،از سالھای پيش آغاز شده ،اما به علت بحران
درونی رژيم به تعويق افتاد.

دوم؛ بررسی مطالبات کارگری؛ از زاويه پراکندگی و
اانشقاق نيروھا ی کمونيستی و عدم پيوند آن با جنبش
کارگری نيز حائز اھميت است .بديھی است که با تحوالت
آتی سياسی در درون جنبش کارگری ،نقش نيروھای
کمونيستی نيز در امر دخالت گری در درون جنبش کارگری
اھميت پيدا می کند .اگر تغييرات در درون جنبش کارگری از
مبارزات تدافعی به مبارزات تعارضی منجر گردد؛ وضعيت
کمونيست ھا نيز از حالت »نظاره گری« به حالت »دخالت
گری« می بايد تغيير کند .بيش از يک ربع قرن »بحث« و
»تبادل نظر« در راستای يافتن »اتحاد« در خارج از کشور
بين نيروھای کمونيستی؛ نشان داده است که روش ايجاد اتحاد
اپوزيسيون چپ بدون حضور سياسی در درون جنبش
کارگری و پيوند با پيشروی کارگری ،به بن بست رسيده
است .به علت اين بی توجھی و ندانم کاری ھا و اشتباھات
سياسی جريان ھای چپ ،در دوره پيش ،کارگران پيشرو
اعتماد خود نسبت به اين سازمان ھا و گروه ھا از دست داده
اند .کسب اعتماد در درون کارگران تنھا از طريق دخالت
گری مؤثر کمونيست ھا بر محور مسايل و مطالبات کنونی
کارگران؛ عملی است .کسب اعتماد ميان کارگران نيز با
"شعبده بازی" ھايی مانند ايجاد تشکالت و "حزب" ھای
قالبی "کارگری" و "سوسياليستی" و "ھواداران" و
"دوستاران" ساختگی ،عملی نيست.

اول؛ بررسی مطالبات کارگری؛ از زاويه تحوالتی سياسی که
به ويژه طی دوره ی اخير در ايران بوقوع پيوسته؛ مھم است.
وضعيت سياسی که وجود دارد را می توان به اين خالصه
کرد که چانه زنی بين دولت احمدی نژاد با امپرياليزم ادامه
دارد .البته اين چانه زنی بر محور "مسئله ھسته ای" ايران
برای مدتی به علت تحوالت در منطقه و به ِويژه در مصر،
تونس و ليبی )و ھمچنين در سوريه و يمن( به تعويق افتاده
است .اما ،جنبش کارگری خود را برای دوره آتی می بايستی
آماده کند .دوره ای که اين چانه زنی در نھايت به فرجام
رسيده و تحوالت نوينی در صحنه سياسی برای کارگران
ايران گشوده خواھد شد.

در دوره آتی با حسنه شدن روابط با غرب و حل "مسايل
ھسته ای" ،به گردش افتادن چرخ ھای کارخانجات ،ھمراه
است با اشتغال کارگران در سطحی عالی تر و منظم تر از
گذشته .با اشتغال کارگران ،به تدريج نا اطمينانی و نا امنی
شغلی )ترس از دست دادن شغل( در ميان کارگران کاھش
يافته ،و اين روند به نوبه خود تا حدودی اعتماد به نفس در
ميان کارگران را تقويت خواھد کرد .اما؛ اين روند به اينجا
خاتمه نخواھد يافت .سرمايه داری نوپا و مدرن که سالھای
سال به علل و عوامل مختلف نظير جنگ؛ سرکوب ،سياست
ھای اشتباه اقتصادی و ندانم کاری ھای سران رژيم )به ويژه
جناح اقتدار گرا( از معرکه عقب افتاده است ،برای جبران

امروز تمام نيروھای راستگرا )سلطنت طلب و مشروطه
خواه( و ميانه گرا )جمھوری خواه ،سوسيال دمکرات و
غيره( در حال جبھه گيری و وحدت برای امر دخالتگری در
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راستای تقويت بورژوازی در ايران ھستند .ھمچنين گرايش
ھای سانتريست با به يدک کشاندن نام »کمونيزم« و
»کارگری« مشغول »پلميک« و تبادل نظر با گرايش ھای
راست بورژوايی ھستند .در صورتی که نيروھای کمونيستی
کماکان در انشقاق و پراکندگی بسر می برند .توافق بر دخالت
گری بر محور مطالبات کارگری تنھا راه ھمسويی نيروھای
کمونيستی با يکديگرھست .دوران »بحث« و »تبادل نظر« و
»تدوين برنامه« و»اتحاد« ھای بی پايه بدون ارتباط با
کارگران پيشرو ،و تحميل يک سازمان و "حزب" به کل
جنبش ،و جا زدن خود به عنوان حزب طبقه کارگر ،به پايان
رسيده است .زمان دخالت گری و تدوين برنامه و اتحاد و
ساختن حزب پيشتاز کارگری ،ھمراه با پيشروی ،فرا رسيده
است .نيرو ھای کمونيستی که در گفتار و کردار خواھان
ھمسويی با طبقه کارگر ھستند ،می بايد امر دخالت گری را
جدی تلقی کنند ،و در راستای تقويت جبھه ضد سرمايه داری
و اتحادھای عمل سراسری دمکراتيک در ايران کوشش کنند.
و اين امر بدون تدقيق و توافق بر مطالبات محوری دوره آتی
طبقه کارگر امکان پذير نيست.
به اين دو علت بازنگری مطالبات کارگری برای دوره آتی
در وضعيت کنونی از اھميت بسياری برخوردار است.
پرسش :رفيق مازيار می توانيد توضيحی در باره ی مفھوم
و تعريف رايج "مطالبات کارگری" بدھيد؟
پاسخ :بله حتما ً .در طيف »چپ کارگری« ،در مورد مطالبات
محوری کارگری ،عموماً دو انحراف وجود دارد که اينھا دو
روی يک سکه ھستند.
اول ،مطالباتی است که توسط سازمان ھای سنتی بر جنبش
کارگری تحميل می گردد .يکی از مطالبات »راديکال«؛
شعار »سرنگونی رژيم« و ديگری شعار »انقالب« و يا
نظاير »لغو کار مزدی« و غيره است .سازمان ھا سنتی اين
قبيل شعارھا را از گنجينه ھای خود ھر زمان که نياز آنرا
احساس می کنند ،بيرون آورده و برای "راديکال" جلوه دادن
خود؛ از آنھا استفاده می کنند .حتی برای نشان دادن حقانيت
مطالبات خود؛ وضعيت عينی اجتماعی را به صورت
غلوآميز و بنا بر آرزوھا و آمال خود و نه واقعيت ھا،
»سناريوسازی« می کنند .در پيش برخی استدالل می کردند
که سرنگونی رژيم قريب الوقوع است و رھبری انقالب
)بخوانيد حزب خود ساخته شان( آماده تسخير قدرت است!
برخی ديگر برای رھايی از دخالت گری در امور کارگری؛
در مقابل ھر يک از شعارھا روزمره کارگری؛ شعار
»انقالب« را قرار می دھند .شعارھايی زيادی در پيش شنيده
ايم :مانند »رفراندوم خير؛ انقالب آری«! »مجلس مؤسسان
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خير ،انقالب آری«!» ،انجمن ھای صنفی خير ،انقالب
آری«!" ،سنديکاليزم خير؛ لغو کار مزدی آری!" و غيره
نمونه ھايی از اينگونه »دخالت گری«ھا است .به محض
مشاھده تظاھرات خيابانی و يا اعتصابات محدود کارگری،
اطالعيه صادر کردن مرتب در مورد »شعله ور شدن
انقالب« و حمايت لفظی از کارگران ھنوز از رونق بسياری
برخوردار است .اين برخوردھا ھمه نمايانگر امتناع از امر
دخالت گری و شانه خالی کردن در مورد مسايل روزمره
کارگری است و نه راديکاليزم انقالبی! اين سازمان ھا در
سطح تشکيالتی خود را قيم کارگران دانسته و در سطح طرح
مطالبات ،خواسته ھای خود را جايگزين درخواست ھای
کارگری می کنند.
در اين امر تريدی نيست که در سرلوحه ھر جريان کمونيستی
شعار سرنگونی نظام سرمايه داری و لغو استثمار و کار
مزدی و انقالب کارگری بايستی قرار گيرد .زيرا اين
شعارھا از ذات خود نظام سرمايه داری ظاھر می گردند.
دولت ھای سرمايه داری نيروی مسدود کننده و بازدارنده
رشد نيروی مولده و شکوفايی اقتصادی ،سياسی و اجتماعی
اند .تنھا با سرنگونی قھرآميز ،و سازماندھی انقالب کارگری
)توسط کارگران؛ دھقانان فقير ،مليت ھای تحت ستم ،بخش
ھايی از زنان و جوانان( رھايی کامل انسان ھا از بندھای
سرمايه داری در ايران ،امکان پذير است .اما؛ از اين
استدالل ھای درست نمی توان به اين نتيجه رسيد که اين
شعارھای را می توان ھر لحظه و در ھر زمانی بر جنبش
کارگری تحميل کرد .برای سرنگونی رژيم بايستی تدارکات
الزم ،حداقل در درون کارگران پيشرو ،را از سال ھا پيش
سازمان داد .بخش تعيين کننده از کارگران پيشرو بايستی به
ضرورت سرنگونی و جايگرينی آن با حکومت کارگری
رسيده باشند و قدرت کارگری خود را تجربه کرده باشند.
سازماندھی اعتصابات کارگری ،اشغال کارخانه ھا ،بدست
گرفتن توليد و توزيع در صنايع توسط کارگران؛ از پيش
شرط ھای الزم برای تدارک سرنگونی نظام حاکم است.
دوم ،آنروی سکه انحراف دسته اول ،که توسط برخی از
فعاالن جنبش کارگری طرح می گردد .بر خالف دسته اول؛
آنھا برای مرتبط کردن ارگانيک خود به کارگران؛ مبلغ عام
ترين شعارھای طبقه کارگر می شوند .آنھا استدالل می کنند
که از آنجايی که کارگران در مجموع به برخی از مطالبات
نرسيده و يا شرايط آماده نشده است؛ طرح بسياری از
مطالبات غير ضروری است .برای نمونه در دخالتگری
خود ،مطالبه مرکزی »حق اعتصاب« را از قلم می اندازند.
از اينروسازماندھی آنھا نيز متوجه عموم کارگران است.
بديھی است که عام ترين مطالبات کارگران شامل عقب افتاده
ترين آنھاست.
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اگر دسته اول خود را جايگزين کارگران می کند؛ دسته دوم،
از عموم کارگران دنباله روی می کند .اگر دسته اول دچار
انحراف فرقه گرايی می شود؛ دسته دوم دچار انحراف
فرصت طلبی می گردد .اينھا دو روی يک سکه ھستند؛ زيرا
وجوه مشترک با ھم دارند .ھردوی ا ين انحراف ھا در نھايت
صحنه مبارزاتی را خالی گذاشته و راه را برای نفوذ عقايد
رفرميستی باز می کنند.
ايراد اساسی ھر دو دسته در اين است که وجه تمايزی مابين
کارگران به مفھوم اعم کلمه و کارگران به مفھوم اخص کلمه
قايل نيستند .آنھا تمايزی بين مطالبات و سطح آگاھی عموم
کارگران از يک سو و مطالبات کارگران پيشرو از سوی
ديگر قايل نمی شوند.
در سال ھای پيش ،اعتراضات بسيار وسيع ،و از لحاظ
مبارزاتی متنوع ،توسط کارگران ايران سازمان يافته است:
اعتراض ھا ،تحصن ھا ،راھپيمايی ھا ،تجمع ھا ،اعتصاب
ھای غذا ،جاده بندی ھا و مختل کردن ترافيک و ھمچنين و
از ھمه مھم تر اعتصابات کارگری .گرچه به علت وضعيت
وخيم عينی طبقه کارگر :عدم وجود امنيت کار و مشاغل،
اختناق ،سرکوب ،کشتار ،تبليغات ضد کارگری نھادھای
دولتی مانند »خانه کارگر« و »کانون عالی شورای ھای
اسالمی« و »حزب اسالمی کار« وغيره ،اعتراضات
کارگری در دوره اخير يا صورت نگرفته و يا عمدتا ً از روی
استيصال صورت گرفته است .به سخن ديگر کارگران بطور
اعم مبارزات خود را از روی اجبار انجام داده؛ به اميد آنکه
فشارھای اقتصادی موجود را تقليل دھند .در بسياری از
موارد کارگران مجبور به عقب نشينی شده اند.
اما در ميان کارگران ،بخش ديگری از آگاه ترين و با تجربه
ترين آنھا ظاھر شده اند .اينھا کارگرانی ھستند که به مطالباتی
فراتر از کارگران عادی دسترسی پيدا کرده و در سازماندھی
کارگران به عنوان رھبران عملی آنھا نقش مھمی در دوره
پيش ايفا کرده اند .آنھا در واقع »کارگر روشنفکرانی« ھستند
که در صف مقدم جبھه سرمايه داری به مبارزات مستمر و
سازماندھی کارگران دامن زده اند .گرچه اين قشر اجتماعی
ھنوز متشکل و سراسری عمل نمی کند؛ اما؛ به مثابه رھبران
عملی طبقه کارگر؛ ھمانند روشنفکران مجھز به مقاالت و
کتب و تحليل وضعيت سياسی ھستند .اينھا امر سازماندھی
کارگران را در سه دھه پيش ،عمدتاً در کارخانه ھای بحران
زده؛ برعھده داشته اند .ھمسويی کمونيست ھا با اين قشر ،و
تمرکز بر فعاليت ھا و گسترش مطالبات اين قشر اجتماعی
برای پيشبرد مبارزات آتی کارگری مھم است.
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پرسش :نظر مشخص شما از مفھوم اين مطالبات کارگری
چيست؟
پاسخ :برای بررسی شعارھا محوری کنونی جنبش کارگری،
در ابتدا بايد مفھوم »مطالبات کارگری« روشن شود.
مطالبات عموما ً به سه دسته تقسيم می شوند :مطالبات
دمکراتيک؛ مطالبات »حداقل« و مطالبات »انتقالی«.
اول؛ مطالبات سنتا ً »حداقل« ،که آنھا نيز نظام سرمايه داری
را نفی نمی کنند .مطالباتی نظير حقوق بيکاری ،بيمه ھای
اجتماعی ،بازنشستگی ،حق مرخصی با پرداخت دستمزد و
غيره از جمله اين خواست ھا ھستند .اھميت اين مطالبات در
اواخر قرن نوزدھم بسيارزياد بود .زيرا که حزب ھای
سوسيال دمکرات می توانستند ،برای اصالحاتی به نفع
کارگران دست يابند .اما اين خواست ھا ،امروزه ،حتی در
کشورھای غربی کمرنگ شده اند ،زيرا بورژوازی در حال
پس گرفتن بسياری از »اصالحات« گذشته است .تحقق اين
خواست ھا در کشورھايی نظير ايران نيز يا دشوارند و يا
چنانچه بخشاً تحقق يابند ،عمدتا ً »اصالحاتی« به نفع رژيم
ھستند و نه طبقه ی کارگر .اما عليرغم اينھا ،مبارزه حول
اين مطالبات ضروری است .در دوره پيش اين قبيل مطالبات
توسط بسياری از کارگران ايران طرح شده اند :مبارزه برای
افزايش يا بازپس گيری دستمزدھای معوقه؛ يا پاداش و
حقوق بازنشستگی و غيره.
دوم؛ مطالبات دمکراتيک آن دسته از شعارھايی ھستند که آنه
نيز الزاماً با سلطه سياسی بورژوازی در تضاد نيستند ،اما
حقوق پايه ای کليه قشرھای تحت ستم را گسترش می دھند.
برای نمونه خواست ھايی مانند آزادی ھای اجتماعی ،حق
بيان ،حق تشکل و اعتصاب؛ آزادی تأسيس سنديکاھای
کارگری؛ آموزش و پرورش مجانی و ھمگانی؛ لغو قوانين
حقوقی و جزايی ارتجاعی موجود؛ برابری کامل زنان و
مردان در کليه سطوح؛ آزادی و احترام به حقوق و حيثيت
بشری؛ حق شکايت و دادگاھی کردن ھر مقام دولتی توسط
ھر شھروند و غيره؛ شامل »مطالبات دمکراتيک« ھستند.
اين گونه مطالبات سنتاً در کشورھای اروپايی که انقالب
دمکراتيک ضد فئودالی را در قرن  ١٧و  ١٨سپری کرده،
بخشی از حقوق دمکراتيک شھروندان قلمداد شده است )البته
بايد تذکر داد که در  ٣٠سال گذشته با اعمال سياست
ھای نئوليبرالی حتی برخی از اين حقوق دمکراتيک به ويژه
حق اعتصاب مورد تھاجم سرمايه داری قرار گرفته است(.
در کشورھايی نظير ايران تحقق چنين خواست ھايی ،مگر در
وضعيت استثنايی ،بسيار دشوار و حتی غير متحمل است.
اختناق حاکم حتی تحقق چنين خواست ھايی را نمی تواند
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برای مخالفان خود در درون ھيئت حاکم تحمل کند؛ چه رسد
به طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه .سرمايه داری ايران از
مبارزات ضد استبدای -فئودالی سر بيرون نياورده؛ که توسط
امپرياليزم به جامعه تحميل شده است .از اينرو يک سرمايه
داری ناقص الخلقه و ارتجاعی است .بديھی است که چنين
مطالباتی در برنامه و تبليغات کارگری جای دارند؛ و تبليغات
حول آنھا بايد صورت پذيرند .در کشورھای اختناق آميزی
مانند ايران ،تحقق اين مطالبات )به ِويژه حق اعتصاب( می
تواند راه را برای سرنگونی فراھم آورد ،زيرا يک رژيم
ارتجاعی سرمايه داری ھرگز به چنين مطالبه ای تن نمی
دھد .از اينرو در ايران شعار »اعتصاب عمومی« می تواند
بنياد سلطه سياسی رژيم را مورد سؤال قرار دھد.
طرح شعارھای دمکراتيک از اين زاويه حائز اھميت ھستند
که در وھله نخست کارگران بايد اين امکان را بيابند که خود
را سازمان دھند .بدون سازماندھی تشکيالتی و سياسی،
کارگران قادر به ايفای نقش انقالبی خود نخواھند بود .و
ھمچنين طی اين مبارزات کارگران به ماھيت طبقاتی دولت
)و نه صرفاً شکل حکومت استبدادی( پی خواھند برد .عالوه
بر اينھا ،برای آنکه ،طبقه کارگر بتواند کليه قشرھای تحت
ستم را که خواست ھايی عمدتا ً دمکراتيک دارند ،به جھت
مبارزه برای انقالب سوسياليستی جلب کند ،مطالبات
آن« خود کند .کارگران در دوره پيش
دمکراتيک را بايد از » ِ
بر محور برخی از مطالبات مبارزه کرده اند.
سوم؛ مطالبات »انتقالی«اند که تحقق نھايی آنھا مستلزم
شکسته شدن چارچوب نظام سرمايه داری است .اين مطالبات
که شامل شعارھايی مانند افزايش دستمزدھا متناسب با تورم،
کاھش ساعات کار متناسب با افزايش بيکاری؛ باز کردن
دفترھای دخل و خرج شرکت ھا ،کارخانه ھا و بانک ھا؛
نظارت مستقيم کارگری برای تدوين قوانين موجود؛ کنترل بر
توليد و توزيع و يا شعارھای مانند "مسکن برای ھمه"" ،کار
برای ھمه" و غيره می باشند .مطالبات انتقالی از آگاھی
کنونی کارگران آغاز شده و پلی به سرنگونی رژيم و استقرار
حکومت کارگری ،ايجاد می کند.
از آنجايی که اين مطالبات ،در عصر اخير ،در پی ھر
حرکتی ،به محور عملی مبارزات کارگری تبديل شده است،
يکی از پايه ھای اساسی مطالبات کارگران پيشرو را تشکيل
می دھد؛ و برای دوره ای تاريخی در رأس برنامه حزب
پيشتاز انقالبی آتی در ايران قرار می گيرد .مطالبات انتقالی
از لحاظ کيفی با مطالبات جزئی و »حداقل« متفاوت اند ،زيرا
مطالبات حداقل؛ ھيچيک نظام سرمايه داری را زير سؤال
نبرده و از مطالبات محوری درازمدت طبقه کارگر نمی
توانند باشند .در عصر انقالبات ،ديناميزم مبارزات طبقاتی از
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مبارزه حول مطالبات حداقل ،و حتی دمکراتيک فراتر می
رود.
برنامه طبقه کارگر ترکيبی از مطالبات »حداقل«» ،حداکثر«
سنتی» ،دمکراتيک« و »انتقالی« است .در رأس اين برنامه
مطالبات انتقالی قرار گرفته ،زيرا که رودرويی روزمره
»کار« و »سرمايه« را بطور پيگير تشديد می کند و وضعيت
را برای کسب اعتماد به نفس و نھايتا ً تسخيرقدرت توسط
طبقه ی کارگر آماده می کند.
بديھی است که تمام شعارھا دمکراتيک» ،حداقل« و
»انتقالی« به طور يکسان از اھميت سياسی برخوردارند؛ اما
در عين حال تعيين شعارھايی محوری طبقه کارگر نيز از
اھميت زيادی برخوردار است .زيرا پيرامون اين شعارھا،
کارگران می توانند به يک سلسله تجارب دست يافته و اعتماد
به نفس در درون آنھا تقويت گردد و خود را برای حکومت و
مديريت کارگری آماده کنند .در ضمن مطالبات کارگری را
نمی توان بصورت تصنعی و فرمول وار به طبقه کارگر
تحميل کرد .حد اقل نطفه ھای آن مطالبات بايستی در درون
خود جنبش کارگری به نقد شکل گرفته باشند .شعارھای
محوری کارگری از يکسو از دل جنبش کارگری ظاھر می
گردد و از سوی ديگر نقش تقويت کننده سازماندھی و برنامه
ريزی درازمدت در جامعه سرمايه داری را ايفا می کند.
يکی از مطالبات »دمکراتيک« که در دوره آتی به يکی از
مسايل محوری کارگران مبدل می گردد :حق اعتصاب است.
درک »اصالح طلبان« رژيم سرمايه داری و مماشات جويان
در درون طبقه کارگر ،اينست که اعتصاب در »قانون کار«
می تواند گنجانده شود به شرطی که» :آخرين راه حل
کارگران باشد و لطمه ای از جانب آن توجه نظام و اقتصاد
کشور نشود« ؛ و يا »اعتصابات بايد از گرايشات سياسی به
دور باشد «.اين استدالل ھا ھمه مردودند.
به سخن ديگر ،مدافعان بورژوازی در درون جنبش کارگری،
مسئله اعتصاب کارگری را بشرطی می پذيرند که از
محتوای واقعی خود خارج گردد .بديھی است که کارگران
نمی توانند دست از کار برداشته و اعتصاب کنند و در عين
حال به اقتصاد لطمه نزنند؟ اعتصاب برای زير فشار گذاشتن
نظام سرمايه داری و در راستای مسدود کردن تمامی
شاھرگھای اقتصادی سازمان می يابد .بر خالف نظريه
پردازان رژيم ،اعتصاب سالحی اقتصادی و در عين
حال سياسی  ،در دست کارگران است ،برای خارج از شدن
از مدار قوانين تحميلی دولت سرمايه داری .اگر قرار باشد که
اعتصابات در چارچوب قوانين سرمايه داری و با اجازه
کسانی که در حال استثمار کارگران ھستند صورت گيرد،
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ديگر نام آن »اعتصاب« نمی شود! اعتصابات کارگری به
منظور کسب حقوقی است که سرمايه داران به آن تن نمی
دھند.
در عين حال ،کميته ھای اعتصاب می توانند نطفه ھای اوليه
قدرت کارگری در مقابل قدرت سرمايه داران را تشکيل دھد.
توفيق و شکست يک اعتصاب نشانگر وجود يا عدم وجود
قدرت کارگران در جامعه است .ادامه اعتصاب و سراسری
شدن آن می تواند مسئله قدرت دوگانه )کارگری يا سرمايه
داری( را طرح کند .اعتصاب می تواند تناسب قوای در
سطح سراسری را به نفع کارگران تغيير دھد .اعتصاب می
تواند مسئله قدرت کارگری و برکناری قدرت بورژوايی را
در دستور روز قرار دھد.
گرچه در سال پيش رقم اعتصابات کارگری چشم گير نبوده
اند؛ اما اعتصاباتی در راستای تحقق خواست ھای کارگری
اکثراً حول عدم پرداخت دستمزدھای انجام گرفته است .برای
نمونه می توان از اعتصابات کارگران :کفش ملی؛ جھان
چيت؛ بافت آزادی؛ فوالد گستران سپاھان؛ بافنده در
کردستان؛ سيما چوب؛ قند مياندوآب؛ شرکت نساجی تجارت؛
شرکت واحد کرمانشاه و غيره ،ياد کرد.
در دوره بالواسطه آتی؛ با ايجاد شرايط مساعدتر مبارزاتی
برای کارگران مبارزه در راستای کسب حق اعتصاب به
يکی از مطالبات عمده طبقه کارگر تبديل خواھد شد.
پرسش :آيا می توان از مطالبه محوری ديگری نيز نام برد؟
پاسخ :مطالبه محوری ديگر )يکی از مطالبات »انتقالی«(؛
اعمال کنترل کارگری است .در جامعه سرمايه داری ،از
آنجايی که کنترل اکثر امور جامعه در دست طبقه حاکم و
دولت و مديران آنست ،کسب تجربه کنترل کارگری تنھا می
تواند مستقل از تمامی نھادھای وابسته )و افراد و احزاب
وابسته( به دولت صورت گيرد .ھر دخالت و يا حضور
سياسی و تشکيالتی عوامل ،نھادھا و احزاب ،اين روند
رامسدود خواھد کرد .زمانی که تصميم اينکه چه کاالھايی
بايستی توليد شوند؛ چه نوع کارخانه ای تأسيس گردد؛ چه
تعداد کارگر استخدام گردد؛ بھای توليدات چقدر باشد؛ شرايط
فروش چگونه باشد؛ دستمزدھا و ساعات کار و حقوق مديران
و يا تصميم پيرامون امکانات رفاھی ،جريمه ،پاداش ،اخراج
و ترفيع رتبه و غيره چقدر باشد ...ھمه و ھمه بر عھده
سرمايه داران و مديران انتصابی آنھا باشد ،ھيچگاه کارگران
تجربه عملی برای اداره امور خود را نخواھند يافت .دخالت
ھای برخی از کارگران در »مديريت« طرح ھای
»خودگردانی« و »مشارکت« نه تنھا ھيچ تغييری در موقعيت
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کارگران نمی دھد که امر تجربه کنترل کارگری را به تعويق
انداخته و آنھا را به اسرای مديران مبدل می کند.
البته سرمايه داران از اين موقعيت ويژه و قدرت مطلق خود
برای پيشبرد مقاصد خود ،يعنی کسب سود بيشتر ،استفاده می
کنند .از اينروست که کوچکترين اقدام کارگران مانند کم
کاریُ ،کند کاری و يا يک اعتصاب ،کل منافع ھيئت حاکم را
به مخاطره می اندازد .تجربه اعتراض ھای کارگران کفش
شادان پور و پوشاک جامکو و واکنش نيروھای انتظامی که
منجر به خونريزی شد ،ماھيت چنين رژيم ھايی را به نمايش
می گذارد.
کارگران پيشرو در تقابل با اين شيوه ھا ،محققا ً خواھان
نظارت و کنترل مستقيم بر کليه امور توليدی؛ در جريان قرار
گرفتن اسرار معامالتی سرمايه داران؛ کسب اطالع در باره
دخل و خرج کارخانه؛ اطالعات در امور وام گيری کارخانه
ھا از بانک ھا داخلی و خارجی؛ ميزان دستمزھا و حقوق
مديران؛ سود و زيان کارخانه؛ علت اخراج يا ارتقاء کارگران
و غيره ھستند .سرمايه داران ،مديران و کارفرمايان موظفند
که تمام اطالعات مربوط به کارخانه را در اختيار کارگران
قرار دھند -اما چنين نمی کنند .از اينرو مبارزه برای اين
مطالبات ابتدايی نياز به سازماندھی مستقل دارد .ايجاد تشکلی
که از طريق مبارزه در صدد کسب اين حقوق پايه ای بر آيد.
و توسط شيوه ھايی نظير اشغال کارخانه ھا و بدست گرفتن
کنترل بر توليد و توزيع ،تمام تزويرھای سرمايه داران مبنی
ضرردھی کارخانه و توجيه اخراج ھا و غيره را برمال کند.
اين تشکل چيزی به جز تشکل مستقل کارگری نمی تواند باشد
و ھمچنين مبارزه حول ھر يک از اين مطالبات انتقالی
مبارزه ای برای کسب تجربه کنترل کارگری می تواند باشد.
در دوره پيش شعار »کنترل کارگری« در بسياری از موارد
توسط کارگران پيشرو طرح شده است .برای نمونه چند سال
پيش کارگران کارخانه کشميرمطالبه بدست گرفتن امور
کارخانه خود را مطرح کردند .مطالباتی نظير »واگذاری
کارخانه ھا به کارگران با وام بانکی« و يا »خود کارگران
می توانند واحدھای توليدی را اداره کنند« بارھا در دوره
اخير ارائه داده شده است .ھمچنين چند سال پيش ،در
اعتراضات کارخانه نساجی بھشھر ،شعار بدست گرفتن توليد
وتوزيع کارخانه بدست خود کارگران؛ در مقابل طرح فروش
کارخانه توسط »خانه کارگر«؛ مطرح شد.
با تشکر )مصاحبه ادامه دارد(
 ٢٢خرداد ١٣٩٠
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نکاتی درباره چشم انداز جنبش کارگری و طرح مطالبه
»اعتصاب عمومی« در وضعيت کنونی

جوی از رخوت و يأس را به
شکست جوانان در مبارزاتّ ،
ھمراه آورده و دست ھای است.

پرسش :رفيق مازيار شما يکی از افرادی بوديد که در حين
وقايع انتخابات رياست جمھوری پيشين ،شعار اعتصاب
عمومی را در محور بحث ھای خود جای داده و بر ضرورت
آن تأکيد داشته ايد .توضيح دھيد که چرا اين شعار ،نسبت به
ساير مطالبات امروزی ،محوری است؟

تصور می کنيد که اعتصاب کارگران بھترين
پرسش :چرا
ّ
ابزار پشتيبانی از مبارزات فعلی جوانان در خيابان ھا است؟

پاسخ :ابتدا بايد ذکر شود که صرفنظر از رھبران اصالح
طلبان ،مبارزات جوانان در خيابان ھا بر ّ
ضد ابزار و دستگاه
دولتی حاکم ،گام به گام تکامل يافته و در ھر تظاھرات ،شکل
نوينی به خود گرفته است .ماه پيش جوانان در حمايت از
جنبش ھای ضد استبدادی در شمال آفريقا به خيابان ھا ريختند
و شعار "مرگ بر ديکتاتور" سر دادند )در غياب موسوی و
کروبی( .اما مھم تر ازآن ،در تظاھرات سال پيش روز
عاشورا ،مبارزات جوانان در خيابان ھا به شکل نوينی خود
را به نمايش گذاشت :رودررويی آشکار و جسورانه با ابزار
سرکوب .به عبارت ديگر می توان اذعان داشت که شکل
تدافعی و مسالمت آميز اعتراضات پيشين ،جای خود را به
شکل تھاجمی و خشونت آميز داد .جوانان بر خالف
"رھبران" اصالح طلب خود ،در طی روند مبارزاتی
دريافتند که در مقابل خشونت مزدوران رژيم بايد از خود
دفاع کنند و آن ھا را با ھر وسيله ای به عقب برانند .اين اقدام
جسورانۀ جوانان ،بر خالف نظريات اصالح طلبان درون و
برون مرزی که اقدامات "مسالمت آميز" و محدود به
"چارچوب ھای قانونی" را موعظه می کردند و می کنند،
ارزنده و قابل تقدير بود.
اما اين اقدامات جوانان ،بدون اقداماتی سراسری از سوی
ّ
طبقۀ کارگر ،بدون نتيجه باقی خواھد ماند .فشار ھا از چند
زاويه بر جوانان و به منظور متوقف نمودن ف ّ ّ
عاليت ھايشان
اول ،اعمال فشار از سوی رژيم و ابزار
اعمال خواھد شدّ .
سرکوب و قوای سه گانه اش )به عنوان نمونه علم کردن
دوم ،اعمال
بحث محاربه با خدا و يا تھديد به اعدام جوانان(ّ .
فشار از سوی تمامی جناح ھای اصالح طلبان ،سلطنت
طلبان ،سوسيال دمکرات ھا ،ليبرال ھا و متحدان بين
الملليشان )به واسطۀ انبوھی از تبليغات راديويی و تلويزيونی
سوم ،اعمال فشار از سوی خانواده
رسانه ھای بين المللی(ّ .
ھا و نزديکان جوانان.
بديھی است که اين اقدامات جسورانه بدون پشتوانۀ طبقۀ
کارگر )يعنی تنھا متحد واقعی جوانان برای ايجاد تغييرات
بنيادين( ،پس از دورۀ کوتاھی نافرجام باقی خواھد ماند.

پاسخ :به اين علت که يک اعتصاب کارگری ساده ،ستون
فقرات رژيم را مورد ھدف قرار می دھد .ھيچ فشار
اجتماعی ،اعتراضات خيابانی و قيام و حرکت ھای توده ای،
لطمه ای را که يک اعتصاب کارگری بر پيکرۀ رژيم وارد
می آورد ،دارا نمی باشد .يک اعتصاب عمومی ،حتی چند
روزهّ ،
تصور کنيد که
کل اقتصاد جامعه را فلج می کند.
ّ
ّ
متعدد ،ھمراه با کارگران شرکت نفت و
کارخانه ھای
باراندازان ،مخابرات ،حمل و نقل و غيره دست به اعتصاب
سراسری و عمومی زنند؛ تمام ساختار اقتصادی در عرض
چند روز مختل می گردد .در دورۀ سرنگونی رژيم شاه ،اين
ابزار پرتوان کارگری را تجربه کرديم .اعتصابات کارگری
)به ويژه اعتصاب کارگران بخش نفت( در واقع ستون فقرات
رژيم شاه را در ھم کوبيد و پيروزی اعتراضات خيابانی را
تضمين کرد .از اين رو تمرکز اصلی تمام نيروھای انقالبی
ّ
متوجه تبليغ و سازماندھی اعتصاب عمومی قرار گيرد.
بايد
پرسش :برخی بر اين اعتقادند که از آن جايی که در جامعۀ
ايران نه حزب و تتشکيالتی وجود دارد و نه احزاب موجود
"کمونيستی" و "کارگری" دارای نفوذ و اعتبار کافی در ميان
کارگران ھستند ،چه ضرورتی برای طرح شعار "اعتصاب
عمومی" وجود دارد؟ حتی اگر چنين اعتصابی ھم به وقوع
بپيوندد ،بالفاصله از سوی دولت سرکوب می شود .اگر ھم
ّ
موفقيت آميز باشد ،تشکيالتی نيست که آن
اعتصاب عمومی
را در راستای سرنگونی رژيم ھدايت کند؟
اما بايد ّ
توجه
پاسخ :بله اين بحث به طور کلی درست استّ .
داشت که انقالب ھا در جھان ،گاھی به شکل ايده آل و طبق
روال منطقی پيش نمی روند )تنھا کافی است امروز به
مبارزات مردم ليبی ،و اعتراضات توده ای در مصر ،تونس،
و ساير کشورھا در شمال آفريقا و خاور ميانه نظر افکنده
شود( .بديھی است که در ھر يک از اين کشورھا اگر
تشکيالت قوی کارگری وجود داشت ،آينده اين کشورھا به
شکل ديگری رقم می خورد .حزب و تشکيالت توده ای در
اوليۀ يک گروه
خأل به وجود نمی آيد .چنانچه نطفه ھای ّ
منسجم و مارکسيستی ريخته شده باشد و از اعتبار کيفی نسبی
در ميان کارگران پيشرو برخوردار باشد ،می تواند در
ّ
مشخصی ّ
ّ
مبدل به آن تشکيالت و حزب کارگری
وضعيت
مورد نياز گردد.
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بايد ّ
توجه شود که تحقق اعتصاب عمومی ،تنھا ھدف مختل
کردن اقتصاد را دربر ندارد .آغاز اعتصاب عمومی ھمانند
مدرسه ايست برای آموختن و سازماندھی و ايجاد تشکالتی
کارگری که درپيش وجود نداشته اند .اعتصاب عمومی مانند
موتوری است که چندين اقدام را به طور ھم زمان انجام می
دھد .کارگران را بالفاصله در صدر اعتراضات اجتماعی
موقعيت مبارزات خيابانی را ّ
ّ
تقويت می کند.
قرار می دھد و
رژيم و ابزار سرکوب آن را به ھمان اندازه تضعيف می
نمايد .سرکوبگران با مختل شدن شاھرگ ھای اقتصادی،
اعتماد به نفس را از دست می دھند و بحران درونی آنان
تشديد می شود .طبقۀ کارگر در چند روز درگير امر
سازماندھی -از به دست گرفتن کنترل کارخانه ھا تا
سازماندھی ترافيک در خيابان ھا و ايجاد کميته ھای
اعتصاب برای حمايت از خانواه ھای خود -خواھند شد .در
نتيجه در ّ
کارگران
مدت زمان کوتاھی اعتماد به نفس در ميان
ِ
ّ
تقويت می شود .در تمامی کارخانه ھا و
اعتصاب کننده
خيابان ھا و محالت کارگری ،به بحث و تبادل نظر در مورد
سازماندھی و تداوم مبارزه دامن زده می شود
ّ
وضعيتی است که حزب طبقۀ کارگر و تشکيالت
در چنين
کارگری برای ھدايت گام ھای بعدی و نھايتا ً برای رھبری
وسازماندھی انقالب به وجود خواھد آمد .ايجاد حزب و
تشکيالت کارگری را نمی توان از اين روند مبارزاتی جدا
کرد .اين دو در پيوند با يک ديگر به پيش می روند . .از
اينرو کليه اقدامات از سوی سازمان ھای سياسی خارج از
کشور برای ساختن احزاب کمونيستی و يا سوسياليستی و
کارگری به ثمر باقی خواھد ماند.
پرسش :آيا امروز طبقۀ کارگر آمادگی سازماندھی اعتصاب
عمومی را دارد؟
اما سابقه و
پاسخ :خير چنين آمادگی ای را امروز نداردّ .
تجربۀ چنين اقدامی را دارد .سابقه ی تاريخی  -تجربی طبقه
ی کارگر را نمی توان ناديده گرفت .طبقه ی کارگر در سه ده
ی پيش بر اساس سازمان دھی و نيروی خود ،يکی از
بزرگترين متحدين امپرياليزم آمريکا يعنی رژيم شاھنشاھی را
سرنگون کرد .بايد اذعان داشت که ستون فقرات رژيم شاه را
صرفاً تظاھرات توده ای ی خيابانی نشکاند ،بلکه اعتصاب
عمومی کارگران ،بخصوص بسته شدن شيرھای نفت توسط
دست ھای پرتوان کارگران شرکت نفت بود که آن رژيم را
متالشی کرد .از اين نقطه نظر ما به جرأت می توانيم بگوئيم
که پس از انقالب اکتبر  ١٩١٧در روسيه ،بزرگترين
دستاورد را طبقه کارگر در ايران کسب کرد و بالفاصله پس
از چند ھفته بزرگترين شوراھای کارگری را سازمان داد و
کل ابزار دولت سرکوبگر شاه را از ميان برداشت.

٨

اين تجربه ی مشخص تاريخی بخصوص در ارتباط با ساختن
شوراھا امروز پس از بيش از  ٣٠سال در سراسر جھان از
آن نام برده می شود و فراموش شدنی نيست .در درون طبقه
ی کارگر ھم اين تجاربی نيست که فراموش شدنی باشد.
دولت ھا و حکومت ھای سرمايه داری نبايد فکر کنند که با
دستگيری منصور اسانلوھا ،طبقه ی کارگر را می توانند به
سادگی ارعاب کرده و به کناری پرتاب کنند .دستگيری ھا،
ارعاب ،شالق زدن ھا و فشارھای اقتصادی ھيچ وقت طبقه
ی کارگر ايران را به زانو در نخواھد آورد و اين بايد کامالً
برای مخالفين طبقه ی کارگر که در صدد سرکوب آن ھستند
و ھمچنين برای تمام جھانيان روشن باشد .متحدين طبقه ی
کارگر در سطح بين المللی به اين موضوع واقف ھستند .از
اين نقطه نظر با اسرار و استحکام بيشتر از پيش از طبقه ی
کارگر ايران و از مبارزاتشان در سطح بين المللی حمايت می
کنند زيرا که به خصلت و به اھميت مبارزات کارگران در
داخل ايران پی برده اند .اين تجربه کارگران ايران قابل قياس
با تجربه کارگران در مصر و تونس و کشورھای مجاور که
امروز وارد مبارزه با استبداد حاکم در جوامع خود شده اند،
نمی باشد.
بنابراين دور نخواھد بود زمانی که مجدداً شوراھای کارگری
در ايران ساخته شود و ھمان روش برخوردی که با نظام
شاھنشاھی و دستگاه سرکوبش شد ،در دوره ای نه چندان
دور با اين رژيم و دستگاه ھای سرکوب آن نيز خواھد شود.
مبارزات کارگری متکی بر اين تجربه غنی ادامه خواھد يافت
و احيای شورای کارگری ھمانند دوران قيام پيش صورت
خواھد گرفت .آن روز به زودی فرا می رسد.
بالقوه برای
آماده کردن طبقۀ کارگر از يک نيروی
ّ
سازماندھی اعتصاب عمومی به يک نيروی بالفعل ،بستگی
به دخالتگری و سازماندھی مارکسيست ھای انقالبی دارد .در
ّ
وضعيت کنونی حتی يک يا چند گروه کوچک مارکسيستی با
برنامۀ روشن و اعتقاد راسخ به نقش و قدرت طبقۀ کارگر
برای سازماندھی اعتصاب عمومی و نھايتاً انقالب کارگری،
می تواند نقش تعيين کنندۀ تبليغاتی ايفا کند .تکثير و پخش شب
نامه ھا در ضرورت اعتصاب عمومی ميان کارگران جوان
و محالت کارگری ،باز کردن بحث در محافل کارگری ،و
تمرکز اصلی نيرو در اين راستا ،می تواند مثمر ثمر باشد.
ھر مبارزه ی کارگری ای که فرای ھدف ھای محدود
اقتصادی و سياسی برود ،حامل شکل ھا و نطفه ھای اوليه
»قدرت پرولتری« است .قدرتی که در مقابل »قدرت
بورژوايی« قرار گرفته و آنرا مورد سؤال بنيادين قرار می
دھد .به قول يکی از وزرای بورژوا اروپايی "ھر اعتصاب
کارگری نطفه يک انقالب را در »خود« دارد"!
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گرچه ،سازماندھی يک اعتصاب محلی با ھدف اقتصادی
جزئی آغاز می شود ،اما بخشی از قدرت سرمايه داری را
زير سؤال می برد .اعتصاب ،عملی است که کارگران را
رودر رو در مقابل مديريت قرار می دھد .کارگران با اين
اقدام به مديريت می گويند که" :ھر چه دلش خواست نمی
تواند انجام دھد"! ھمچنين کارگران با اين عمل کل حقوق
دولت بورژوازی را در اعمال کنترل در کارخانه ،مورد
سؤال قرار می دھند .يک اعتصاب بر محور يک سلسله
مطالبات جزئی ،کل »قوانين« سرمايه داری را نيز بی اعتبار
اعالم می کند .قوانينی نظير »آزادی کار« که توسط مبلغان
دولت سرمايه داری موعظه می شود ،در عمل به قوانين
»آزادی استثمار« کارگران توسط سرمايه داران ترجمه می
شود .زيرا که به محض وقوع يک اعتصاب ساده ،مديريت
کارخانه با توسل به نيروی ضربتی دولت سرمايه داری کليه
حقوق ابتدايی ،از جمله حق رفت و آمد به کارخانه را از
کارگران سلب می کند .تنھا لحظاتی پس از آغاز يک
اعتصاب ،کارگران در می يابند که تبليغات »آزادی کار«
توسط دولت سرمايه داری قالبی است .کارگران بالفاصله
درک می کنند که »قوانين کار« بورژوازی سراپا کذب است.
نه تنھا حق اعتراض به محيط نامساعد و وضعيت کار از
کارگران سلب می شود ،که حتی رھبران آنان اخراج،
دستگير و شکنجه و اعدام نيز می گردند .پس از ھر
اعتصابی کارگران بالفاصله مفھوم واقعی »آزادی کار« و
»قانون کار« را درک می کنند» :آزادی سرمايه« برای خريد
»نيروی کار« در ھر وضعيت و شکلی که مورد عالقه و
نياز آنان است؛ »قانون سرمايه« که کارگران را مبنی بر
معيارھايی ،با اعمال زور ،مجبور به پذيرش کليه شرط ھای
آنان می کند!
اما در صورت بروز يک اعتصاب گسترده تر ،سراسری و
عمومی ،تضاد بين »کار« و »سرمايه« در شکل عريان تر و
واضح تری ظاھر می گردد .برای نمونه چنانچه يک
اعتصاب از کارخانه ئی آغاز گشته و به محالت ،کارخانه ھا
و ادارات مجاور گسترش يابد؛ زمانی که اعتصاب کارخانه
از يک اعتصاب عادی )دست از کار کشيدن( فراتر رود و
کارگران ،کارخانه را نه تنھا به اشغال خود گيرند ،بلکه
بطور »فعال« امر مديريت آن را بر عھده گيرند ،اعتصاب به
نتيجه منطقی و نھايی خود می رسد و يک سؤال محوری
طرح می گردد :چه کسی »ارباب« کارخانه ،اقتصاد و دولت
است ،کارگران يا سرمايه داران؟
کارگران ،در عمل در می يابند که خود آنھا »ارباب«
کارخانه ھستند و نه مديران و سرمايه داران .اما ،تنھا راه
تضمين تداوم اين وضعيت ،سازماندھی کارگری است .ايجاد
»کميته اعتصاب« سنتا ً پاسخگوی اين نياز مقطعی کارگران
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است» .کميته اعتصاب« نقش ايجاد جمع آوری منابع مالی،
خوراک و پوشاک و غيره را برای اعتصاب کنندگان بر
عھده می گيرد .اما اينھا تنھا کار »کميته اعتصاب« نيست.
اين کميته به کميسيون ھای متعددی بر اساس نياز مادی،
معنوی و سياسی و تشکيالتی کارگران تقسيم می شود .ما در
اين مقطع شاھد نخستين نطفه ھای »قدرت کارگری« خواھيم
بود .کميسيون ھای مالی ،خوراک ،پوشاک ،ميليسيای مسلح،
اطالعات ،تفريح و حتی »اطالعات مخفی« به وجود می آيند.
چنانچه »اعتصاب« ،عمومی گردد ،بالفاصله بخش ھای
توليدی ،برنامه ريزی اقتصادی ،امور خارجی نيز به دنبال
کميسيون ھا شکل می گيرند .در اينجا کارگران نخستين
آزمايش »قدرت« را تجربه می کنند .کميته اعتصاب برای از
ميان برداشتن »تقسيم کار« تحميلی جامعه بورژوايی بين
»برنامه ريزان« و »مجريان« ،به شکل روزانه جلسات
عمومی گذاشته تا تمام کارگران و خانواده ھای آنان در کليه
امور تصميم گيری قرار گيرند.
چنين تشکل دمکراتيک و مبارزی نه تنھا مطالبات اعتصاب
کنندگان را تحقق خواھد بخشيد که نخستين گام را برای
رھايی کارگران از اعمال زور و اجحافات مديريت و
مسئوالن کارخانه ،بر خواھد داشت .يعنی نخستين گام در
راستای الغاء »از خود بيگانگی« و رھايی از شر »قوانين
بازار« و »سرمايه«.
زمانی که يک اعتصاب محلی ،برای سازماندھی خود ،دست
به ايجاد کميته اعتصاب دمکراتيکی می زند؛ زمانی که اين
قبيل کميته ھا نه تنھا در يک کارخانه که در يک منطقه به
وجود بيايد؛ زمانی که اين کميته ھا از طريق ھيئت نمايندگی
اين نھادھا با يکديگر ارتباط برقرار کنند و مرکزيت بيابند؛
در آن صورت ما شاھد ّتولد شوراھای کارگری خواھيم بود.
اين نطفه اوليه دولت کارگری آتی است.
شورای »پتروگراد« در روسيه به چنين شکلی تولد يافت و
رھبری انقالب اکتبر را بدست گرفت .در ايران نيز در دوره
پيشا انقالبی قيام بھمن  ،١٣٥٧سازماندھی شوراھا و کميته
ھای اعتصاب به بارزترين نحوی چنين نطفه ھايی را به
وجود آورد .کارگران و کارکنان صنايع نفت با چنين
سازماندھی قادر شدند که شيرھای نفت را بسته و ستون
فقرات رژيم شاه را بشکنند .اين اقدام منجر به سرنگونی
نھايی رژيم شاه شد.
پرسش :رابطه اعتصاب عمومی و »آگاھی« و انقالب
پرولتری چيست؟
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گرچه ھر اعتصاب گسترده و دراز مدت ،حامل نطفه ھای
اوليه قدرت کارگری است ،اما برای تحقق نھايی آن ،به
عوامل ديگری نياز است .زيرا که تفاوت مھمی بين تھاجم
بالقوه عليه دولت سرمايه داری و تحقق نھايی تسخير قدرت
سياسی توسط کارگران وجود دارد .آنچه اين دو وضعيت را
بھم پيوند می دھد سطح »آگاھی« سياسی درون جنبش
کارگری است .بدون يک سلسله تصميم گيری آگاھانه ،ھيچ
اعتصابی به خودی خود رژيم سرمايه داری را تھديد بنيادين
نمی کند .ھيچ »کميته اعتصاب« ی به شکل خودجوش به يک
»شورا« تبديل نمی شود.
يکی از خصوصيات بارز انقالب ھای سوسياليستی کارگری
نيز در ھمين امر نھفته است .بر خالف کليه انقالب ھای
اجتماعی گذشته که قدرت سياسی به طبقاتی انتقال يافتند که
صاحب ثروت جامعه بودند )طبقات دارا( ،طبقه کارگر تنھا
طبقه ئی در تاريخ است که صرفاً پس از قدرت سياسی و
رھايی خود به ثروت ملی و مناسبات توليدی دست خواھد
يافت .بدون سرنگونی بنيادين دولت بورژوايی ،طبقه کارگر
قادر به نظارت و کنترل کامل بر امور کارخانه ھا نخواھد
بود .بدون »سر به نيست« کردن دولت سرمايه داری کنترل
بر مناسبات مادی توليدی غيرممکن خواھد بود.
اما ،سرنگونی قدرت و دولت بورژوايی نياز به برنامه ريزی
و عمل مرکزی سياسی خاص دارد .برای سازماندھی برنامه
ی اقتصادی برنامه ريزی شده و اجتماعی شده نياز به
اقدامات حساب شده است .بنابراين انقالب سوسياليستی تنھا
يک قيام توده ئی خود جوش نيست )البته در ھر انقالبی چنين
حرکت ھايی ضروری است و بدون آنھا انقالبی آغاز نمی
گردد( ،بلکه حرکت مشخص برنامه ريزی شده ئی است که
مانند زنجيری بھم پيوند خورده اند .ھر گسستی در اين سلسله
عمليات ،انقالب را می تواند با فاجعه روبرو کند.
به سخن ديگر ،انقالبی که قرار است کارگران »از خود
بيگانه شده« را به انسان ھای »آزاد شده« ئی که سرنوشت
خود را در دست خواھند گرفت ،تبديل کند؛ بايد توسط
پرولتاريای »آگاه« و سازمان يافته صورت پذيرد .البته تنھا
»آگاھی« نيز کافی نيست ،بايد وضعيت عينی نيز در سطح
جامعه آماده باشد.
بديھی است که پس از ھر اعتالی انقالبی ،اعتصاب عمومی
و قيام توده ئی ،مسئله ی »قدرت دوگانه« در جامعه طرح می
گردد :قدرت بورژوايی يا قدرت پرولتری .وضعيت عينی ای
که منجر به اعتالی انقالبی در دوره پيشا انقالبی ،در راستای
تسخير قدرت توسط پرولتاريای آگاه ،می گردد از اين قرار
است :بحران عينی و دائمی در روابط توليدی سرمايه داری
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)کسادی ،تورم ،بيکاری و ھرج و مرج در توليد و غيره(؛
بحران سياسی در درون ھيئت حاکم )کشمکش ھای درونی،
بی اعتمادی به رھبريت  ،تفرقه ،عدم وجود يکپارچگی و
وحدت(؛ نارضايتی عمومی مردم )به ويژه در درون قشرھای
خرده بورژوا و زحمتکشان(؛ بی اعتمادی طبقه کارگر به
سياستمداران بورژوا ،اعتماد به نفس طبقه ی کارگر در نتيجه
مبارزات ضد رژيمی پيروزمند ،پيگير و دراز مدت؛ شکل
گيری پيشروی کارگری منسجم و متعھد با اعتماد به نفس
کافی.
چنانچه اغلب وضعيت عينی ذکر شده ايجاد گردد ،ھر چه
جرقه ئی در جامعه منجر به انفجار توده ئی می گردد .ھر
اعتصابی که از مطالبات اقتصادی جزئی آغاز گردد،
بالفاصله به »دروازه« طرح مسئله »قدرت دوگانه« می
رسد .البته فرا رفتن از اين »دروازه« ،بستگی به آمادگی
پيشروی کارگری و به ويژه وجود يک »حزب پيشتاز
انقالبی« در جامعه دارد .حزبی که پيشاپيش ،اعتبار سياسی
در درون پيشروی کارگری يافته باشد .در قيام بھمن ١٣٥٧
زحمتکشان و کارگران ايران از اين دروازه عبور کردند ،اما
به علت نبود »رھبری« در جنبش کارگری ،با استقرار ضد
انقالب سرمايه داری آخوندی ،از اين مرز عقب رانده شدند.
قيام ھای شھرھای ايران به ويژه در اسالم شھر ،نمايانگر
آمادگی وضعيت عينی برای عبور طبقه ی کارگر از اين
»دروازه« است .مسئله اصلی بر سر تدارک و سازماندھی
انقالب آتی ايران است.
دولت سرمايه داری نه تنھا با ارعاب و اعمال زور نظام
سرمايه داری پوسيده را پا بر جا نگه می دارد که ھمراه با
رفرميست ھای رنگارنگ در درون جنبش کارگری ،مبادرت
به تعويق انداختن انقالب اجتماعی می کند .تبليغات
ايدئولوژيک اين عده در درون طبقه کارگر و زحمتکشان
تأثيرات خود را می گذارد .چنانچه طبقه ی کارگر تحت تأثير
ايدئولوژی بورژوايی و خرده بورژوايی و تبليغات سرمايه
داری قرار نمی گرفتند ،نظام سرمايه داری يک روز ھم دوام
نمی آورد! حاکميت بورژوائی تنھا از طريق زور و تبليغات
)رسانه ھای عمومی ،مساجد ،مدارس و غيره( نيز اعمال
نمی گردد ،که از طريق حاکميت بر بازار اقتصادی ،اعمال
استثمار و »استثمار مضاعف« بر کارگران ،بيکار سازی و
اخراج و ايجاد وضعيتی که کارگران قادر نباشند به جھان
بينی خود دست يابند ،صورت می گيرد .بورژوازی عامل
اصلی ايجاد »ايدئولوژی کاذب« در جامعه است که اکثر
مردم را تحت تأثير قرار می دھد.
در جوامع غربی ،نظام سرمايه داری تنھا در وضعيت بسيار
بحرانی متوسل به اعمال زور متداوم می گردد ،وگرنه با
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تحميل قوانين بازار ،به اندازه کافی کارگران و زحمتکشان را
ارعاب می کند ،تا توان مقاومت را از آنھا سلب کند.
کارگران )حتی آگاه ترين آنھا( نھايتاً می پذيرند که برای
کسب »يک لقمه نان« و يا برای »سير کردن شکم خود و
خانوده شان« بايستی »نيروی کار« خود را به فروش برسانند
و به قوانين بازار تمکين کنند .اين اقدام به عنوان يک امر
»طبيعی« قلمداد می شود .تنھا در وضعيت بحرانی است که
کل نظام سرمايه داری به زير سؤال رفته و قيام ھای توده ای
در دستور روز قرار می گيرد.
در ايران ،طی سه دھه گذشته ،وضعيت سياسی ھمواره
بحرانی و دائمی بوده و رژيم با توسل به اعمال زور و
اختناق حرکت ھای توده ئی را سرکوب کرده است .اما ھمان
رژيم می تواند ،تحت وضعيت نوينی ،زير لوای
»اصالحات« ،ارعاب زحمتکشان را به شکل ديگری اعمال
کند.
در ايران توده ھای مردم توھمی به اين رژيم نداشته و ندارند
و به اشکال مختلف به مبارزه ادامه داده اند )گرچه مقطعی،
محلی و کوتاه مدت( .بديھی است که چنانچه مقاومت آنان
عليه رژيم ،متکی بر يک تشکيالت سياسی ،ادامه يابد و
خواھان تغييرات بنيادين نظام شوند ،کل »نظم« بورژوايی در
خطر نابودی قرار خواھد گرفت .کارگران تنھا متکی بر
نيروی خود و در نتيجه ی مبارزات ضد سرمايه داری ،می
توانند عليه تبليغات رژيم موضع اعالم کنند .آنھا در مبارزه
روزمره خود بر محور مطالبات »کنترل کارگری« در کف
کارخانه متوجه می شوند که خود »ارباب« کارخانه اند .در
اينجا نطفه ی اوليه قدرت پرولتری شکل گرفته و زمينه برای
حکومت کارگری فراھم می شود.
با تشکر
 ٢٢خرداد ١٣٩٠

درس ھای کمون
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و.ا .لنين
ترجمه از متن انگليسی به فارسی :کيوان نوفرستی
پس از کودتا ،که نشان از پايان انقالب  ١٨٤٨داشت ،فرانسه
به ّ
مدت  ١٨سال به زير يوغ رژيم ناپلئونی رفت .اين رژيم،
نه فقط ويرانی اقتصادی ،که ّ
حس حقارت ملی را برای کشور
به دنبال داشت .پرولتاريا در خيزش عليه رژيم کھنه ،دو
وظيفه را عھده دار گرديد -يکی ملی و ديگری با خصلت
طبقاتی :آزادی فرانسه از تھاجم آلمان ،و رھايی سوسياليستی
کارگران از سرمايه داری .ترکيب اين دو وظيفه ،ويژگی
منحصر به فرد کمون را می سازد.
بورژوازی" ،دولت دفاع ملی" را تشکيل داده و پرولتاريا
مجبور بود تا تحت رھبری آن به مبارزه برای استقالل ملی
اما اين دولت ،دولت "خيانت ملی" بود که
دست زند .در واقع ّ
رسالت خود را در مبارزه عليه پرولتاريای پاريس می ديد.
پرولتاريا ،که با ّ
توھمات ميھن پرستانه کور گرديده بود ،اين
موضوع را درک نکرد .ايدۀ ميھن پرستی ،که خود ريشه در
انقالب کبير قرن ھژدھم داشت ،بر اذھان سوسياليست ھای
کمون مسلط گرديده بود .به ھمين جھت ،فی المثل بالنکی -که
بی ترديد يک انقالبی و حامی پرشور سوسياليسم بوده است-
قادر نبود تا عنوانی بھتر از فرياد و فغان بورژوازی ،برای
*
روزنامۀ خود برگزيند" :مام ميھن در خطر است!"
ترکيب وظايف متضاد -ميھن پرستی و سوسياليسم -اشتباه
مھلک سوسياليست ھای فرانسه بود .مارکس در در مانيفست
انترناسيونال ،منتشره به تاريخ سپتامبر  ،١٨٧٠به
پرولتاريای فرانسه نسبت به خطر گمراه شدن به وسيلۀ يک
ايدۀ ملی کاذب ) ،(٢ھشدار داده بود .انقالب کبير ،و
تخاصمات طبقاتی تشديد گرديده بود ،و از آن جا که مبارزۀ
عليه ّ
کل ارتجاع اروپايی ،تمامی ملت انقالبی را متحد کرده
بود ،پرولتاريا ديگر نمی توانست منافع خود را با منافع ساير
ّ
مسئوليت
طبقات متخاصم درھم آميزد؛ بگذاريد بورژوازی
متحمل شود -وظيفۀ پرولتاريا ،نبرد برای رھايی
خفت ملی را
ّ
سوسياليستی کار از يوغ بورژوازی بود.
ّ
ماھيت حقيقی "ميھن پرستی"
به عالوه ،طولی نکشيد که
بورژوايی رخ نشان داد .دولت ورسای ،که پيش تر به صلحی
خفت بار با پروسی ھا دست زده بود ،به وظيفۀ فوری خود
عمل کرد :تدارک به حمله برای خارج کردن سالح ھا از
دست پرولتاريای فرانسه؛ سالح ھايی که وی را به ھراس

ميليتانت

شمارۀ چھل و چھار
دوم
تير  -١٣٩٠سال پنجم -دورۀ ّ

١٢

انداخته بود .کارگران نيز با اعالم "کمون" و جنگ داخلی ،به
اين اقدام آن ھا پاسخ دادند.

ّ
مشخص ،وظايف انقالب
اروپا آموخت تا به طور
سوسياليستی را مطرح کند.

ھرچند پرولتاريای سوسياليست به جناح ھای مختلفی تقسيم
شده بود ،با اين وجود کمون ،نمونۀ عالی وحدت نظر بود؛
وحدتی که با آن پرولتاريا قادر بود تا وظايف دموکراتيکی را
که بورژوازی تنھا می توانست از آن ھا دم زند ،جامۀ عمل
بپوشاند .پرولتاريا که قدرت را به دست گرفته بود ،توانست تا
بدون وضع قوانين بسيار پيچيده و به شيوه ای ساده و بی
پرده ،به دموکراتيزه کردن نظام اجتماعی دست زند،
بورواکراسی را نابود و تمامی مناصب رسمی را انتخابی
کند.

درسی که پرولتاريا آموخت ،ھرگز فراموش نخواھد شد.
طبقۀ کارگر از آن استفاده خواھد کرد ،ھمان طور که در
روسيه و در طی خيزش ماه دسامبر استفاده کرده است.

اما دو اشتباه ،ثمرات اين پيروزی برجسته را نابود ساخت.
ّ
پرولتاريا در نيمۀ راه متوقف شد :به جای "مصادرۀ مصادره
کنندگان" ،به خود اجازه داد تا با رؤيای استقرار يک عدالت
عالی تر در کشوری که حول يک وظيفۀ مشترک ملی متحد
ّ
مؤسساتی ھم
گرديده است ،به بيراھه رود .به عنوان مثال،
چون بانک ھا مصادره نگرديدند و تئوری ھای پرودونيستی
پيرامون يک "مبادلۀ عادالنه" و غيره ھم چنان در بين
دوم ،به بزرگواری زياده از
سوسياليست ھا غالب بود .اشتباه ّ
حد پرولتاريا بازمی گشت :پرولتاريا ،به عوض نابود کردن
دشمنانش ،به دنبال اين بود که روی آنان تأثير اخالقی
اھميت عمليات نظامی مستقيم در جنگ
ّ
بگذارد .پرولتاريا
داخلی را دست کم گرفت ،و به جای يک تھاجم قاطعانه عليه
ورسای -که می توانست زمينۀ پيروزی آن ھا را در پاريس
فراھم آورد -تعلل نمود و به دولت ورسای فرصت داد تا
نيروھای سياه را گردھم آورد و برای ھفتۀ غرق به خون ماه
مه آماده شود.
اما با وجود تمامی اين اشتباھات ،کمون نمونه ای عالی از
ّ
جنبش بزرگ پرولتری قرن نوزدھم بود .مارکس ،ارزش
ّ
اھميت تاريخی کمون قائل بود -اگر در جريان
بااليی برای
تالش خائنانۀ باند ورسای برای قبضه کردن سالح ھای
پرولتاريای پاريس ،کارگران اجازه می دادند تا بدون نبرد
خلع سالح شوند ،تأثير فاجعه بار سرخوردگی و يأسی که اين
ضعف می توانست در جنبش پرولتری ايجاد کند ،بسيار
بسيار بيش تر از زيان ھايی بود که طبقۀ کارگر در مبارزه
برای حفظ سالح ھای خود
متحمل می گرديد (٣) .فداکاری
ّ
ّ
اھميت آن در مبارزۀ
اما با
ھای کمون ،گرچه سنگين بودّ ،
عمومی پرولتاريا ،جبران می شود :کمون ،جنبش
سوسياليستی را در سرتاسر اروپا به حرکت واداشت ،قدرت
جنگ داخلی را نشان دادّ ،
توھمات ميھن دوستانه را از ميان
برد ،و باور ساده لوحانه به تالش ھای بورژوازی برای
اھداف مشترک ملی را نابود ساخت .کمون به پرولتاريای

دورۀ پيش از انقالب ] [١٩٠٥روسيه و تدارک آن ،شباھت
زيادی با دوره ای دارد که فرانسه زير يوغ رژيم ناپلئونی
قرار داشته است .در روسيه نيز باند استبداد ،ويرانی
اقتصادی و حقارت ملی را برای کشور به ارمغان آورده
اما بروز انقالب ،برای ّ
مدتی طوالنی به تعويق افتاد،
استّ .
چرا که توسعۀ اجتماعی شرايط را برای يک جنبش توده ای
ّ
تھور و
مھيا نکرده بود ،و به ھمين خاطر علی رغم تمامی ّ
شجاعتی که به نمايش گذاشته شد ،اقدامات پراکنده عليه دولت
در دورۀ پيشاانقالبی ،در مقابل بی تفاوتی توده ھا شکست
خورد .تنھا سوسيال دموکرات ھا بودند که با کار طاقت فرسا
و سيستماتيک ،توده ھا را به سطح اشکال باالتر مبارزه،
يعنی آکسيون ھای توده ھای و جنگ داخلی مسلحانه ،آموزش
دادند.
سوسيال دموکرات ھا قادر بودند تا ّ
توھمات "مشترک ملی" و
"ميھن پرستانه" را درھم شکنند و بعدھا ،زمانی که مانيفست
ھفدھم اکتبر ) (٤با مداخالت مستقيم آن ھا از تزار گرفته شده
بود ،پرولتاريا تدارک برای فاز بعدی و اجتناب ناپذير
انقالب ،يعنی قيام مسلحانه را با قدرت آغاز نمود .پرولتاريا،
ّ
توھمات "مشترک ملی" را کنار گذاشته بود،
در حالی که
نيروھای طبقاتی خود را حول سازمان ھای توده ای خويش-
شوراھای نمايندگان کارگران و سربازان ،و غيره -متمرکز
نمود؛ و با وجود تمامی اختالفات در اھداف و وظايف انقالب
روسيه ،در قياس با انقالب  ١٨٧١فرانسه ،پرولتاريای
روسيه مجبور بود تا به ھمان شيوۀ مبارزه ای بازگردد که
نخست در کمون پاريس به کار گرفته شد :جنگ داخلی.
]پرولتاريای روسيه[ با آگاھی از درس ھای کمون می دانست
که پرولتاريا نبايد شيوه ھای مسالمت آميز مبارزه را ناديده
ّ
روزمرۀ پرولتاريا
بگيرد -روش ھايی که به منافع معمول و
خدمت می کند و در دوره ھای تدارک برای انقالب،
ضروری است -با اين حال ھرگز نبايد فراموش کند که در
ّ
مشخص ،مبارزۀ طبقاتی شکل درگيری مسلحانه و
شرايط
جنگ داخلی را به خود می گيرد؛ دوره ھايی وجود دارد که
در آن منافع پرولتاريا ،براندازی خشن دشمنان آن ھا را از
طريق درگيری ھای مسلحانه و علنی می طلبد .اين چيزيست
که نخستين بار از سوی پرولتاريای فرانسه به نمايش گذاشته
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شد و به طور درخشانی با خيزش ماه دسامبر پرولتاريای
روسيه تأييد گرديد.
ھرچند اين قيام ھای برجستۀ طبقۀ کارگر درھم شکست ،با
اين حال قيام ديگری وجود خواھد داشت که در مواجھه با آن،
نيروی دشمنان پرولتاريا ناکارا خواھد بود ،و از دل آن
پرولتاريای سوسياليست کامالً پيروز بيرون خواھد آمد.
* La Patrie en Danger

توضيحات:
) (١مقالۀ "درس ھای کمون" -منتشر شده در زاگرانيچنايا
گازتا )روزنامۀ خارجی( ،شمارۀ  ٢٣ ،٢مارس -١٩٠٨
گزارش کلمه به کلمۀ يکی از سخنرانی ھای لنين است .ھيئت
ّ
معرفی
تحريريۀ روزنامه ،اين مقاله را با اين جمالت زير
نمود:
" روز  ١٨مارس در ژنو ،نشستی بين المللی به منظور
بزرگداشت سه سالگرد پرولتری برگزار گرديد :بيست و
پنجمين سالگرد درگذشت مارکس ،شصتمين سالگرد انقالب
مارس  ،١٨٤٨و سالگرد کمون پاريس .رفيق لنين از طرف
حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه )(R.S.D.L.P
ّ
اھميت کمون به سخنرانی در اين نشست پرداخت".
پيرامون
زاگرانيچنايا گازتا ،روزنامه ای بود که به وسيۀ گروھی از
مھاجرين روسيه در ژنو طی ماه ھای مارس تا آوريل ١٩٠٨
منتشر می گرديد.
) (٢نگاه کنيد به :ک .مارکس ،ف .انگلس ،منتخب آثار ،جلد
 ،١٩٥٨ ،١صفحۀ .٤٩٧
) (٣برای ارزيابی مارکس از نقش تاريخی کمون پاريس ،به
مثابۀ طاليۀ جامعه ای نوين ،نگاه کنيد به :جنگ طبقاتی در
فرانسه )ک ،مارکس و ف .انگلس ،منتخب آثار ،جلد ،١
 ،١٩٥٨صفحات  ٤٧٣تا  (٥٤٥و نامه ھايی به کوگلمان از
 ١٢تا  ١٧آوريل ) ١٨٧١ک .مارکس و ف .انگلس ،منتخب
مکاتبات ،مسکو ،صفحات  ٣١٨تا .(٣٢٠
) (٤اشاره دارد به مانيفست ھفدھم اکتبر  ١٩٠٥که در آن
تزار ،به خاطر ھراس از انقالب ،به مردم وعدۀ آزادی ھای
مدنی و يک قانون اساسی را داد.

١٣

به مناسبت صد و چھلمين سالگرد کمون پاريس
مازيار رازی
درس ھای کمون پاريس برای کارگران پيشتار انقالبی ايران
بسيار حائز اھميت است .شرکت وسيع کارگران و زحمت
رژيم سرمايه داری سلطنتی
کشان ايران در روند براندازی ِ
سال ١٣٥٧؛ و توقف و عقب راندن انقالب توده ای توسط
ضدانقالب سرمايه داری آخوندی؛ می توانست با در دست
داشتن تجربه کمون پاريس مسير ديگری را به پيمايد .به ويژه
از زاويه ی شناخت ماھيت دولت سرمايه داری؛ و ضرورت
داشتن حزب پيشتار انقالبی ،يا به قول لئون تروتسکی در اين
کتاب" :رھبری حزبی نيرومند"؛ برای مقابله با آن.
کمون پاريس ،مانند بسياری از حرکت ھای انقالبی ،از جنگ
برخاسته بود .پروس ،به رھبری بيسمارک ،و امپراتوری دوم
فرانسه ،که لوئی ناپلئون بناپارت] [١بر آن سلطنت می کرد،
در  ١٥ژوئيه  ١٨٧٠در جنگی با يک ديگر درگير شدند.
ارتش فرانسه نبردھا را يکی پس از ديگری باخت تا سرانجام
در اوايل سپتامبر  ١٨٧٠امپراطور فرانسه در شکست
بزرگی که در سدان خورد ،در چھارم سپتامبر بساط
امپراطوری درھم شکسته شد و »حکومت جمھوری« اعالم
گرديد» .دولت دفاع ملی« ،که به وسيله ی ھيأت مؤتلفی از
سياستمداران سرمايه دار اداره می شد ،زمام امور را به دست
گرفته و به جنگ با دولت پروس ادامه داد .کوتاه مدتی پس از
روی کار آمدن اين دولت؛ پاريس در حلقه ی محاصره ی
ارتش پروس قرار گرفت .در محاصره ای  ١٣٥روزه وضع
قحطی زده کارگران پيوسته روبه وخامت می رفت.
»حکومت دفاع ملی« جنگ را بی شور ادامه می داد ،زيرا
که رھبران آن ھرروز بيش از روز پيش از نارضايتی طبقه
ی کارگر پاريس ھراسان شده بودند .برای دفاع از پاريس،
کارگران مسلح گشته و در »گارد ملی« پذيرفته شده بودند.
آنان برای پاسداری از مصالحی که در گارد برای خود می
انديشيدند کميته ھای مراقبت خاص خود تأسيس کرده و يک
کميته ی مرکزی به وجود آورده بودند که نمايندگان ھر بيست
بخش پاريس در آن شرکت داشتند .پس از آن ،وقتی که کمون
برقرار شد کميته ی مرکزی و گارد ملی نيروی نظامی
انقالب را تشکيل داد .سرانجام در اواخر ژانويه پيمان ترک
مخاصمه ميان فرانسه و پروس امضا شد و بيسمارک به زور
امتيازھای سختی از فرانسه گرفت.
وقتی که در ماه مارس طبقه سرمايه دار در پی خلع سالح
کارگران برآمد کارگران از خلع سالح سرباز زدند؛ و
»مجمع ملی«] [٢به رياست »آدلف تی ير« در برابر آنان
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عقب نشينی کرد و در ورسای )نزديک پاريس( ،منعقد شد.
اکنون کارگران قدرت را در دست داشتند و در  ٢٦مارس
انتخابات کمون پايان يافت و اين اولين نمونه حکومت
کارگری در جھان بود .چنان که مارکس در کتاب جنگ
داخلی فرانسه ] [٣می نويسد» ،کمون تشکيل شده بود از
مشاوران بلدی] [٤که با آرای عمومی در بخش ھای مختلف
پاريس انتخاب شده و مسئول و -در مدتی کوتاه -قابل عزل
بودند .طبيعی است که اکثر عضوھا از طبقه ی کارگر يا
نمايندگان سرسپرده آن طبقه بوده باشند .کمون ھيأتی فعال بود
نه ھيأتی پارلمانی ،در عين حال ھم نيروی اجرائی بود و ھم
نيروی قانون گذار«.
اين حکومت تازه فرصتی کم برای تنظيم برنامه ی خود و
اجرای آن داشت ،زيرا که مجبور به درگيری نظامی با
ضدانقالب سرمايه داران گرديد .تی ير توانست پروسيان را،
که ھنوز دو دژ در بيرون پاريس را در تصرف داشتند،
متقاعد سازد که صدھا تن از اسيران جنگی فرانسوی را آزاد
سازند تا با حکومت کارگری نبرد کنند.
سرانجام ،کمون در اواخر ماه مه ،پس از مقاومت دليرانه
کارگران پاريس ،از پا درآمد .مردان و زنان و بچه گان
ھشت روز پس از ورود لشکريان تی ير به پاريس نيز
جنگيدند .در کشتار وحشيانه ای که حکومت وحشت طبقه ی
متوسط )بورژوا( به عمل آورد ده ھا ھزار تن به خاک و
خون غلطيدند و ھزاران تن به مستعمرات دوردست فرانسه
تبعيد شدند.
با اين که کمون پيش از در خون تپيدن فقط ھفتاد و دو روز
زيست ،يکی از بزرگ ترين سرمشق ھا برای آموزش
درباره ی پويندگی انقالب ھای طبقه ی کارگر شد.
مارکس که جريان کمون پاريس را روز به روز دنبال می
کرد سه بيانيه برای مجمع عمومی بين الملل اول تھيه کرد که
در آن ھا به تجزيه و تحليل رويدادھای کشور فرانسه در
اواخر  ١٨٧٠و اوايل  ١٨٧١پرداخت .اين بيانيه ھا که به
تعداد زياد به زبان ھای فرانسوی و انگيسی و آلمانی توزيع
گرديد کتاب معروف »جنگ داخلی در فرانسه« وی را
تشکيل می دھند.
تنھا اصالح بزرگی که به وسيله ی مارکس و انگلس برای
بيانيه ی کمونيست پيشنھاد شد بر اساس تجربه ی کمون
پاريس بود .مارکس و انگلس فرض کرده بودند که وقتی طبقه
ی کارگر قدرت را به دست گيرد ابزار حکومت سرمايه
داری را در راه ھدف ھای خود ،يعنی طبقه ی کارگر ،به
کار خواھد برد .اما بعد از کمون نظر خود را تغيير دادند و

١٤

در مقدمه ای که بر چاپ سال  ١٨٧٢بيانيه )مانيفست( نوشتند
چنين گفتند» :يک مطلب ،به خصوص ،به وسيله ی کمون
ثابت شد و آن اين که طبقه ی کارگر نمی تواند دستگاه حاضر
و آماده ی دولتی را به آسانی قبضه کند و در راه مصالح خود
به کار گيرد«.
ھمان طور که مارکس و انگلس درس ھای کمون را ارزيابی
کرده بودند؛ نسل بعدی سوسياليست ھای انقالبی ،و باالتر از
ھمه لنين و تروتسکی ،ھمان کار را کردند.
لنين در نوشته ھای خود درباره ی انقالب  ١٩٠٥و انقالب
ھای فوريه و اکتبر  ١٩١٧تجربه ھای کمون را به کار برد تا
با وضوح بيشتری مفھوم مارکسيستی دولت را شرح و
گسترش دھد؛ و خاصه اختالف صوری بين دولت کارگری و
دولت بورژوايی را روشن سازد .مشروح ترين بررسی او از
کمون در کتاب »دولت و انقالب«] [٥آمده است که در اوت
و سپتامبر  ١٩١٧نوشته شده است.
تروتسکی ،مانند لنين ،تداوم تجربه بين کمون و انقالب ھای
 ١٩٠٥و  ١٩١٧روسيه را پذيرفت .وی که رياست شورای
پتروگراد را در  ١٩٠٥عھده دار بود و از رھبران عمده قيام
اکتبر  ١٩١٧و سازمان دھنده ارتش سرخ و پيروزی بخش
آن بر ضدانقالب نظامی بود ،مجال بسيار داشت تا اختالف
ميان پيش آمدھای روسيه ی انقالبی و فرانسه ی انقالبی سال
 ١٨٧١را بررسی کند.
مجموعه ی حاضر کامل ترين گردآورده نوشته ھای
تروتسکی درباره ی کمون پاريس است که تا کنون منتشر
شده است .اولين گزيده ،سی و پنج سال بعد ١٨٧١ :تا
 ،[٦]١٩٠٦در دسامبر ١٩٠٥به وسيله ی تروتسکی نوشته
شد ،و آن وقتی بود که در زندان تزاری انتظار محاکمه ی
خويش را برای نقش خود در انقالب  ١٩٠٥می کشيد.
اين نوشته دارای اھميتی خاص است ،از آن روی که نشان
می دھد پژوھش تروتسکی در کمون پاريس نقشی مھم در
تنظيم نظريه ی انقالب مداوم او نيز داشته است .اين نظريه
نخستين بار به طور کامل در  ،١٩٠٦در جزوه ای با عنوان
»نتايج و چشم اندازھا«] [٧ضمن کتاب وی به نام انقالب
ما] [٨در  ١٩٠٧منتشر گرديد.
تروتسکی »نتايج و چشم اندازھا« اين مفھوم را پرورانده
است که انقالب روسيه با برقراری جمھوری طبقه ی بورژوا
به پايان نمی رسد ،ھر چند تکاليف سنتی انقالب طبقه ی
متوسط ،يعنی اصالحات ارضی و استقالل ملی و گسترش
اقتصادی ملی و مانند اين ھا ،بايد صورت پذيرد .به عقيده ی
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او اين انقالب به تشکيل دولتی کارگری ،يعنی ديکتاتوری
زحمت کشان )پرولتاريا( به رھبری طبقه ی کارگر و با
پشتيبانی طبقه ی دھقان ،کشانيده خواھد شد .به نظر
تروتسکی طبقه ی سرمايه دار عقب مانده ی روسيه ضعيف
تر از آن بود که به تواند مبارزه ای آشتی ناپذير با حکومت
تزاری و سياست امپرياليزم خارجی برعھده گيرد.
مبارزه پيروزمندانه فقط با رھبری طبقه ی کارگر در حالی
که تکاليف انقالب بورژوا دموکراتيک را اجرا خواھد کرد،
ھمانند قرون  ١٧و  ١٨در اروپا خود را به برقراری
جمھوری طبقه ی بورژوا محدود نخواھد ساخت .بدين ترتيب
تروتسکی می ديد که مبارزه برای دموکراسی بورژوايی به
انقالب کارگری منتھی می شود .اين پيش بينی دوازده سال
بعد ،در انقالب پيروزمند اکتبر  ،١٩١٧به تحقق پيوست.
ھر چند»نتايج و چشم اندازھا« جامع ترين بيان تروتسکی از
نظريه ی انقالب مداوم است ولی او در  ١٩٠٤اين فکر
اساسی را در چند مقاله و جزوه ی ديگر نيز توضيح فراتر
داد .از جمله مقاله ی »تا نھم ژانويه] « [٩که در ژانويه
 ١٩٠٥منتشر شد؛ و مقدمه ای بر سخنی با ھيأت منصفه
] [١٠السال] [١١که در ژوئيه  ١٩٠٥نوشته شد؛ و چند مقاله
در ناچالو] [١٢که روزنامه ی معتبر سوسيال دموکرات ھای
آن زمان بود.
سی و پنج سال بعد از نوشته ھای آن دوره شکل گرفت.
تروتسکی »نتايج و چشم اندازھا« به اين مقاله اشاره می کند
و مستقيما ً قسمتی از آن را نقل می نمايد .و نيز تعداد
زيادی از بندھای آن مقاله را که مستقيماً اشاره ای به آن ھا
نمی شود عينا ً کلمه به کلمه در»نتايج و چشم اندازھا« آورده
است .با اين وجود اين جز يک يا دو مراجعه ی کوچک ھيچ
يک از مآخذی که برای تنظيم سی و پنج سال بعد مورد توجه
بوده در »نتايج و چشم اندازھا« مورد استفاده قرار نگرفته
است .به اين دليل ،برای نشان دادن اين که چگونه تجربه ی
فرانسه  ١٨٧١در بھتر درک کردن روسيه  ١٩٠٥به
تروتسکی کمک کرده است سی و پنج سال بعد سندی است
منحصر به فرد.
ليبرال ھا و اصالح گرايان )رفرميست ھا( روسيه بر حسب
معمول معتقد بودند که انقالبی کارگری که منجر به روی کار
آمدن دولت کارگری شود فقط براساس نيروھای توليدکننده
بسيار پيش رفته امکان پذير است .به عقيده ی آنان يک دوره
گسترش اقتصاد سرمايه داری زير فرمان يک حکومت طبقه
ی متوسط الزم بود؛ يعنی »انقالب دموکراتيک« ،تا وقتی که
سطح فنی و توسعه ی طبقه ی کارگر راه را برای انقالب
سوسياليستی بگشايد .تروتسکی کمون پاريس را مثال می زند

تا نشان دھد که عامل قطعی عبارت است از ارتباط نيروھا
بين طبقات و آگاھی طبقه ی کارگر ،و ھيچ يک از اين دو،
ماشين وار ،بسته گی به سطح نيروھای توليدکننده ندارد.

کمون

پاريس

سال

فرنک جلينک در کتاب
 [١٣]١٨٧١خاطر نشان می سازد که در سال  ١٨٧٠بيشتر
از  ٦٠درصد جمعيت فرانسه ھنوز به کار کشاورزی مشغول
بود .حتی در پاريس  ١٨٦٦فقط  ٤٠درصد ساکنان کارگر
بودند .تعداد متوسط کارگران کارگاه ھا و کارخانه ھا ٧.٧
بود که نشانه ی بارزی از توليد گسترده صنعتی نيست .با اين
ھمه ،ھم چنان که تروتسکی اشاره کرده است ،طبقه ی کارگر
»نمی توانست از قبضه کردن قدرت سرباز زند؛ يک سلسله
رويدادھای سياسی آن را به اين کار وا می داشت«.
در مقابل انتقادکنندگانی که می گفتند ،پيشنھاد تروتسکی اين
است که پيش از آن که سرمايه داری زمينه مادی مساعدی
فراھم آورد يک دگرگونی سوسياليستی صورت گيرد ،وی
توضيح می داد که ديکتاتوری طبقه ی کارگر بالفاصله
ساختمان سوسياليزم را مستقر نمی سازد بلکه مقدمات آن را
تھيه می بيند و سوسياليزم در سطح جھانی ساخته خواھد شد.
در اين جا باز ھم مثال کمون را می آورد که کارگران قدرت
را به دست گرفتند اما » البته حکومت جديد يک کمون
سوسياليست نبود «.کمون فوری اين گام ھا را برداشت :کليسا
و دولت را از ھم جدا ساخت؛ مجازات اعدام را لغو کرد؛ به
جای ارتش دائمی نيروئی چريکی از مردم مسلح پديد آورد؛
ھمه شھروندان را با عطف به ماسبق تا اکتبر  ١٨٧٠از
پرداخت کرايه معوق معاف ساخت؛ از کارخانه ھائی که
بوسيله مالکان آنھا بسته شده بود آماری تھيه کرد و طرحی
ريخت که کار در اين کارخانه ھا به ياری تعاونی ھای
کارگران صورت پذيرد؛ برای مقابله با ديوان ساالری مقرر
داشت که کارمندان دولت فوراً احضار شوند و حق گرفتن
حقوقی بيشتر از دستمزد متوسط کارگران نداشته باشند.
اين اقدام زمينه ای بود برای کارھائی که حکومت کارگری
پس از احراز قدرت می بايست انجام دھد .تروتسکی که اين
تجربه را برای چشم انداز آينده ی روسيه نقل می کند؛ می
گويد:
»پرولتاريا کار را با آن اصالحاتی که به اصطالح برنامه ی
حداقل ناميده می شود آغاز می کند و ،درست به حکم منطق
وضع خود ،مجبور خواھد شد که از آن اصالحات به طور
مستقيم به اقدامات جمع گرايانه] [١٤حرکت کند«.
گزيده ی دوم ،يعنی کمون پاريس ،در  ١٧مارس  ،١٩١٧در
مجله ی ھفتگی روسی زبان نوی مير] [١٥در نيويورک
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انتشار يافت .چون تروتسکی اين مقاله را اندکی پس از
رسيدن خبرھای انقالب فوريه نوشت ،پرواضح است که مقاله
بازتاب ھيجانی است که از اين پيش آمد با او دست داده بود.
در حقيقت اين نوشته ھم بيانيه ای است خطاب به کارگران
انقالبی روسيه و ھم تجديد خاطره ای است به مناسبت چھل و
ششمين سالگرد کمون .به خصوص شايان توجه است که او
بر بين المللی بودن کمون تأکيد می کند» :کمون کار خود را
با تأکيد انتخاب ھمه ی خارجيان در حکومت کارگران آغاز
کرد« .کارگران روسيه حتی بعد از انقالب فوريه توھمات
ميھن پرستانه ی عميقی داشتند که تروتسکی سعی کرد با
ياری خواستن از بھترين سنت ھای ھمبستگی بين المللی با
آن مبارزه کند.
»کمون پاريس و روسيه ی شوروی« و »مارکس و
کائوتسکی« دو فصل از تروريزم و کمونيزم] [١٦تروتسکی
ھستند که در  ١٩٢٠نوشته شده اند .اين کتاب برای اولين بار
در  ١٩٢٢به زبان انگليسی و به وسيله ی سوسياليست ھای
انقالبی آمريکائی )حزب کارگران( منتشر شد .خود
تروتسکی در مقدمه ای بر چاپ دوم انگليسی آن کتاب
نوشت» :اين کتاب ...در واگن قطار نظامی و در ميان شعله
ھای جنگ داخلی نوشته شده است .اگر خواننده به خواھد به
درستی نه تنھا مطالب اساسی کتاب بلکه کنايات تند و تيز و
به خصوص لحن نگارش آن را دريابد بايد آن اوضاع را پيش
چشم داشته باشد«.
سراسر کتاب جدالی است با کتابی با ھمين عنوان از کارل
کائوتسکی] .[١٧کارل کائوتسکی که زمانی در ميان ھمه ی
مارکس گرايان جھان نفوذی پيدا کرده بود پس از انقالب
روسيه به آن حمله کرد .کتاب ديکتاتوری پرولتاريا] [١٨او
در تابستان  ١٩١٨منتشر شد .لنين در انقالب پرولتری و
کائوتسکی مرتد] [١٩به آن جواب داد و کائوتسکی يک سال
بعد حمله را با کمونيزم و تروريزم تجديد کرد و تروتسکی
در  ١٩٢٠به آن جواب داد.
کائوتسکی ،در وضعی که به عمل سياسی نوميدانه ای می
ماند ،سعی می کند تا سرمشق ھواداران کمون پاريس و
شھرت مارکس را ،وسيله ای برای حمله به رفتار کارگران
روسی قرار دھد .او سعی می کند نشان دھد که کمون بيشتر
از روسيه شوروی دموکراتيک و خودجوش و کمتر از آن
خشن و تشنه ی خونريزی بود .تروتسکی در حمله ی متقابل
به کائوتسکی به نحوی مؤثر از دوگواه عينی کمون پاريس
استفاده می کند ،يکی پی ير الورف]) [٢٠درکمون
پاريس] (١٨٧٦ ،[٢١و ديگری پرسپراليويه ليساگاری][٢٢
)در تاريخ کمون  .([٢٣] ١٨٧٦ ،١٨٧١وی در عين حال
بين جمھوری شوروی جديد و کمون پاريس مقايسه ای مستدل
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می کند و به درک بھتر و کامل تری از ھر دو پديده ياری می
دھد.
آخرين گزيده ،درس ھائی از کمون پاريس] ،[٢٤در ١٩٢١
نوشته شد ولی در  ٢٤مارس  ١٩٢٤در زندگی
کارگری] [٢٥منتشر گرديد .در ھمان سال به صورت مقدمه
ی کتاب کمون پاريس] ،[٢٦نوشته تيلز] ،[٢٧چاپ شد .اين
مقاله اولين بار به زبان انگليسی در بين الملل نو] ،[٢٨شماره
مارس  ،١٩٣٥چاپ شده بود.
تروتسکی که در ھمان زمان برای جنبش جوانان کمونيست
فرانسه مطالبی می نوشت ،بيشتر از ھر مارکسيستی با تأکيد
می گويد» :ما می توانيم ھمه ی تاريخ کمون را با انگشت
ورق به ورق برگردانيم ،ولی تنھا درآن يک درس می بينيم:
رھبری حزبی نيرومند الزم است «.تروتسکی براساس درس
ھائی که از انقالب موفق روسيه و از شکست انقالب آلمان
) (١٩١٨و انقالب مجارستان ) (١٩١٩گرفته بود ،کمون را
از ديدگاه رھبری انقالبی مورد بررسی مجدد قرار داد و
نتيجه گرفت که اگر حزب پيشتاز انقالبی ھوشيار و مصممی
در کار بود کارگران را در روز چھارم سپتامبر] [٢٩به
قبضه کردن قدرت رھبری کرده بود نه شش ماه ديرتر .وی
با جسارت معتقد بود که »اگر حزبی وجود می داشت ...ھمه
ی تاريخ فرانسه ،و با آن ھمه تاريخ بشر ،در مدار ديگری
قرار می گرفت«.
اين درس کمون پاريس سال  ١٨٧١امروز ھم ضرورت خود
را حفظ کرده است ،زيرا که مسأله ی اصلی برای جنبش
انقالبی جھان و مسئوليت عمده ھمه ی سوسياليست ھای
انقالبی ساختن حزبی پيشتار انقالبی است.
 ٢٤آبان ١٣٨٣

] -[١ناپلئون سوم ،شارل لوئی ناپلئون بناپارت Charls
 .(١٨٧٣ -١٨٠٨) Louis Napoleon Bonaparteدر
 ١٨٤٨از تبعيد به فرانسه آمد و خواھان »آزادی« شد و به
رياست جمھور انتخاب گرديد .کمی بعد ،در  ،١٨٥٢مجلس
را منحل کرد و با مراجعه به آرای عمومی امپراطور شد و تا
 ١٨٧٠امپراتور بود.
]Assemblee nationale -[٢
]The Civil War in France -[٣
]Coseillers municipaux -[٤
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]State and Revolution -[٥
]Thirty- Five Years After:١٨٧١-١٩٠٦ -[٦
]Results and Prospects -[٧
]Our Revolution -[٨
]Up to the Ninth of January -[٩
]Speech to the Jury -[١٠
] -[١١السال ،فرديناند Ferdinand Lasalle (١٨٢٥-
 ،(١٨٦٤/ ١٢٠٤- ١٢٤٣از بنيان گذاران جامعه گرائی
)سوسياليزم( آلمانی.
]Nachalo - [١٢
]Frank Jellink, The Paris Commune of -[١٣
١٨٧١
]» -[١٤جمع گرائی« يا »کلکتيويزم« ،collectivism
نظامی که حل مسائل اجتماع را منوط به مشترک شدن وسايل
توليد به نفع عامه می داند.
]Novy Mir - [١٥
]Terrorism and Cummunism -[١٦
] -[١٧کائوتسکی ،کارل يوھان Karl Johann Kautsky
((١٨٥٤- ١٩٣٨
]The Dictatoship of the Peroletariat -[١٨
The Proltetarian Revolution and
]-[١٩
Renegade Kautsky
] -[٢٠الورف ،پيتر الورويچ Pierre Larrovich Lavrov
 ،((١٧٢٣- ١٩٠٠انقالبی و دانشمند روس مؤلف »فلسفه
ھگلی و تالش در راه تاريخ انديشه جديد«.
]Parizhskaia Kommuna -[٢١
]Prosper Olivier Lissagray -[٢٢
]History of the Commune of ١٨٧١ -[٢٣
]Lessons of the Paris Commune -[٢٤
]La Vie Ouvriere -[٢٥
]Commune de Paris -[٢٦
]C.Tales -[٢٧
]The New Internatinnal -[٢٨
] -[٢٩روز سقوط امپراطوری دوم فرانسه.
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کميتۀ بين المللی احيای مارکسيستی ايجاد شد

بحران بزرگ اقتصادی  ،٢٠٠٩-٢٠٠٨باری ديگر بی
مايگی بورژوازی حاکمه در تمامی کشورھا و ھم چنين بنيان
سست نظام سرمايه داری جھانی را به نمايش گذاشت .در
ھمان حال که پيامدھای اين بحران ادامه دارد )حتی در
کشورھايی که رسما ً مرحلۀ رکود را پشت سر گذاشته اند( ،به
کارگيری برنامه ھای رياضت اقتصادی و ساير "راه حل"
ھای ارائه شده از سوی بورژوازی ،به ايجاد نارضايتی ھای
عميق در بين بخش ھای عظيمی از توده ھای مردم منجر شده
است.
اما بحران اقتصادی سرمايه داری و مشکالت سياسی پيش
ّ
روی بورژوازی ،به موازات خود دو بحران ديگر را نيز به
وضوح نشان دادند:
نخست ،سازمان ھای توده ای سنتی طبقۀ کارگر -چه احزابی
که صفات "سوسياليستی" و "کارگری" و "دموکرات" را به
دنبال نام خود يدک می کشند و چه آن دست اتحاديه ھای
کارگری که نسل ھا نسل نمايندۀ طبقۀ کارگر بوده اند -تمايلی
به بسيج صفوف خود برای مقابله با يورش بورژوازی به
طبقۀ کارگر و خانواده ھای آنان نداشته و يا اصوالً قادر به
انجام چنين کاری نبوده اند.
دوم ،سازمان ھای مختلف "انقالبی"" ،مارکسيستی" يا
ّ
"تروتسکيستی" که چندين قرن مقابله با سياست ھا و
ساختارھای بوروکراتيک سازمان ھای توده ای سنتی را در
کارنامۀ خود دارند ،با وجود ّادعاھای خود مبنی بر درک
پيشروی کارگری ،در
تئوريک و تالش برای کسب رھبری
ُ
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عرصۀ مبارزه عليه حمالت سرمايه داری يا اساساً غايب
بوده اند و يا حضوری ناچيز و حاشيه ای داشته اند.
در ھمان حال که رھبران رفرميست و حتی "انقالبی" در
بحران ھای خود فرو رفته اند ،توده ھای مردم مجبورند تا به
مبارزات خودشان دست بزنند :اعتصاب در سراسر اروپا،
تظاھرات دانشجويی در بريتانيا ،شورش ھای شمال آفريقا و
خاورميانه و غيره .در شرايطی که رھبران رفرميست ھيچ
گونه کارزاری برای مبارزه ارائه نمی کنند و بدتر از آن،
حتی عليه رفرم اقداماتی می کنند ،توده ھا روش ھای جديدی
برای کنار زدن رھبران سنتی يافته و بنا به ابتکارات خود
برای مبارزه در سراسر دنيا به خيابان ھا آمده اند .بحران
کنونی سرمايه داری ،بارقه ھای بسيج ميليون ھا نفر از مردم
سراسر جھان را عليه ابزارھای سياست رياضتی روشن
کرده است؛ سياست ھايی که بورژوازی گمان می کند به
تثبيت نظام سرمايه داری منجر می شود.
اما رھبری "انقالبی" -حتی بھترين آن -نشان داده
در اين بين ّ
است که برای رھبری کارگران ،استثمارشدگان و توده ھای
تحت ستم به اندازۀ الزم به تدارک سازمانی ،تئوريک و
ّ
مقدم
سياسی نپرداخته است .حضور داشتن در صف
کارزارھای دفاعی يا گروه ھای فشار کافی نيست .ما بايد ھم
خود و ھم توده ھا را به سوی بازسازی يک سازمان
انترناسيونال انقالبی بر پايۀ مبارزات بلشويسم و کمينترن
عليه تمامی رفرميست ھا و شرکا ،و ھم چنين بر پايۀ تجارب
بعدی سازمان بين المللی "اپوزيسيون چپ" ،برای دفاع از
اصول و برنامۀ اين سنت آماده سازيم.
ھرچند بنانھادن بين الملل چھارم و تدوين برنامۀ انتقالی را
می توان به حق يکی از دستاوردھای بزرگ مارکسيزم پس
از انحطاط دولت کارگری شوروی دانست ،با اين وجود ما
نمی توانيم تنھا به احيای اين دو بسنده کنيم .درست ھمان طور
که مبارزات طبقۀ کارگر در طول  ٧٥-٧٠سال گذشته ادامه
يافته است ،مبارزۀ طوالنی برای دستيابی به اھداف سازمانی،
تئوريک و سياسی جديد ھم ادامه می يابد.
احيای يک سازمان بين المللی که قادر به برخورد با تمامی
وظايف مھم پيش روی طبقۀ کارگر باشد ،به ّ
مدت چندين دھه
مھم ترين ھدف جنبش ما بوده است.

ما به عنوان مارکسيست ھای انقالبی ،و به منظور ادای
سھمی در اين احيای ضروری مارکسيزم ،نمی توانيم بدون
داشتن ساختار سازمانی و برنامه ای که تجربيات گذشته را
بيان و مداخله گری ھای جديد را ھدايت می کند ،دست به
ساختار دستيابی به
عمل بزنيم .بنابراين ما از پيش نام اين
ِ
وظايف خود را کميتۀ احيای مارکسيستی ) Committee
 (CMR -for Marxist Revivalگذاشته ايم و تمامی
سازمان ھا و افراد مارکسيست انقالبی را به ھمکاری جھت
تحقق اين استراتژی حياتی فرامی خوانيم.
کميتۀ احيای مارکسيستی ) ،(CMRاساسا ً از گرايش
مارکسيست ھای انقالبی ايران )Iranian Revolutionary
 Marxists’ Tendencyو تعدادی ديگر از رفقا در سطح
بين المللی )از جمله نبرد کارگری ) (Labour Fightدر
بريتانيا( تشکيل می شود که خود را بر مبنای تجارب بلشويزم
در انقالب روسيه؛ اسناد چھار کنگره نخست کمينترن؛ و بين
الملل چھارم ،مارکسيست انقالبی می دانند .ھدف کميته ،آماده
ساختن طبقۀ کارگر جھانی برای انقالبی سوسياليستی است.
 ،CMRنه يک گرايش بين المللی و نه يک سازمان است؛
 ،CMRکميته ای است با ھدف دست يافتن به توافق بر سر
ساختن يک سازمان بين المللی ،در حال ارائۀ پالتفرمی برای
بحث با ساير سازمان ھا و فعاليين است و اميد دارد که بتواند
با تمامی کسانی که به اصول کلی آن عالقه مندند ،به بحث
آزاد بپردازد .نظريات ،اخبار و گزارشات  CMRرا می
توانيد از وب سايت احيای مارکسيستی Marxist Revival
پيگيری کنيد.
کميتۀ احيای مارکسيستی )(CMR
 ٢٤ژوئن ٢٠١١
http://marxist.cloudaccess.net/
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ريشه ھای نظريه ی »لغو کار مزدی«
جيمز پ .کانن ،ترجمه :سارا قاضی
***
مقدمه مازيار رازی
مدتی است که شعار »لغو کار مزدی« در سرلوحه تبليغات
بخشی از فعاالن جنبش کارگری ايران قرار گرفته
است .مدافعان اين نظريه بدون ذکر سابقه و تاريخچه
تشکيالتی ،شعار و ساختار تشکيالتی متکی بر آن را طرح
کرده و می خواھند بر جنبش کارگری ايران انطباق دھند.
ضروری است که کارگران پيشرو پيش از انتخاب و يا رد
اين نظريه ،آشنايی کافی با ريشه و نکات ضعف و قدرت آن
کسب کنند.
مدافعان »لغو کار مزدی« سنتاً به نقش مرکزی دولت سرمايه
داری بی توجه بوده اند .ھمواره اعتراضات آنھا نسبت به
دولت سرمايه داری در چارچوب شعار »لغو کار مزدی«
محدود باقی مانده است .آنان از انجام فعاليت ھای روزمره
سراسری در جنبش کارگری متکی بر مطالبات عمومی
کارگری ،به بھانه کارھای »سنديکاليستی« طفره می روند.
آنان ضرورت ساختن تشکيالت حزبی طبقه کارگر را
موکول به توفيق سازمان »ضد سرمايه داری« کرده و تصور
می کنند حزب طبقه کارگر الزاماً در دوره نامعلوم آتی؛ از
دورن اين تشکالت علنی ظاھر می گردد  .بدين ترتيب
ھمواره »زمين بازی« را به سنديکاليست ھا و رفرميست ھا
می سپارند .آنھا درک نمی کنند که وجه مشخصه
»سنديکاليسم« يک جانبه و تنھا مرتبط به طرح يا عدم طرح
شعارھای »راديکال« نيست .در درون جنبش کارگری
سنديکاليسم »راست« و سنديکاليسم »چپ« وجود داشته که
دو روی يک سکه ھستند .آنھا درک نمی کنند که ماھيت
سنديکاليستی يک جريان تنھا با شعارھای آن شناخته نمی
شود .تعريف سنديکاليسم از شناخت و مبارزه ريشه ای آن با
دولت سرمايه داری نشأت می گيرد.
چنانچه سنديکاليسم »راست« از در مماشات با دولت سرمايه
داری بر می آيد ،سنديکاليسم »چپ« به طور ريشه ای دولت
سرمايه داری را مورد سؤال قرار نمی دھد )با وجود
راديکاليزم و از خود گذشتگی ھای مدافعان آن در تاريخ(.
اگر سنديکاليسم »راست« شعارھای صرفا ً صنفی کارگری را
طرح کرده و مبارزات سياسی کارگران به پيش سوق نمی
دھد ،سنديکاليسم »چپ« مطالبات ماورا چپی و ناقص طرح
می کند که از روی سر کارگران می گذرد و آنھا را سردرگم

١٩

نگه می دارد .اتفاقی نيست که ھردو اين گرايشات با ساختن
»حزب پيشتاز کارگری« سرسختانه مخالفند .زيرا سرنگونی
سيادت بورژوازی و تسخير قدرت سياسی بوسيله پرولتاريا
)به نقل از مانيفست کمونيست( را در دستور کار خود قرار
نمی دھند .زمانی که "سرنگونی سيادت بورژوازی" در
دستور کار قرار نگيرد ،مسلماً ضرورت تدارکاتی نيز برای
انجام اين امر ضروری نبوده ،و محققاً ساختن »حزب پيشتاز
کارگری« نيز منتفی می گردد!
سنديکاليست ھای »چپ« و »راست« ھردو ،نقش پيشروان
کارگری و گرايشات درونی آنھا را نفی می کنند .ھردو
عوامفريبانه از »توده ی کارگری« سخن به ميان آورده ،اما
نقش رھبران عملی کارگری را نقض می کنند .ھردوی آنھا با
مطالبات انتقالی که کارگران را گام به گام برای رودررويی
با دولت سرمايه داری آماده می کند )مانند کنترل کارگری و
افزايش دستمزھا مترادف با تورم و غيره( مخالفند.
سنديکاليسم »راست« مطالبات انتقالی را شعارھای افراطی
معرفی می کند؛ و سنديکاليسم »چپ« آنھا را رفرميستی!
در نتيجه کارگران پيشتاز با ھردوی اين انحرافات که
پيشرفت مطالبات کارگری را مسدود کرده ،بايد به مقابله
نظری بپردازند .مبارزه در راه تشکيل يک اتحاد عمل
سراسری بر محور يک سلسله مطالبات انتقالی و در گير
کردن تمام گرايشات کارگری از جمله ھمان گرايشات
سنديکاليستی »راست« و »چپ« ،آغازگاه درست است .ايجاد
يک اتحاد عمل سراسری ،ھم کارگران را در مقابل دولت
سرمايه داری متحد و متشکل کرده و فعاليت يکپارچه را
تقويت می کند؛ ھم دست ھای نھادھای کارگری وابسته به
دولت سرمايه داری را از جنبش کارگری کوتاه می کند؛ ھم
پروژه ھای سازمان بين المللی کار و دولت سرمايه داری را
خنثی می کند؛ ھم تجمعی دموکراتيک برای تبادل نظر در
مورد مسايل کارگری در راستای تشکيل »حزب پيشتاز
کارگری« ،پی ريزی می کند؛ و ھم ماھيت تمام طيف ھای
سنديکاليستی را در عمل به توده ھای کارگران نشان می دھد.
بديھی است که برای متشکل کردن توده ھای کارگری؛
گرايشات موجود کارگری و رھبران عملی کارگران که در
دوره پيش مواضع خود را مکتوب در اختيار جنبش کارگری
قرار داده اند؛ در ابتدا بايستی بنيادگذاران اين اتحاد عمل
سراسری باشند .بدون تجمع و وحدت گرايش ھا و افراد
موجود کارگری ،اتحاد توده کارگران عملی نخواھد شد.
اما برای ايجاد يک اتحاد عمل سراسری و زمينه ريزی در
راستای تشکيل »حزب پيشتاز کارگری« ،بايستی نظرگاه
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ھای انحرافی که اين روند را مسدود کرده بررسی کرد .بر
خالف گرايش ھايی که شعارھای »راديکال« و »ضد سرمايه
داری« را بدون استناد به تاريخچه و نکات مثبت و منفی آن
به شکل تصنعی و قيم مآبانه ،قصد دارند بر جنبش کارگری
تحميل کنند ،گرايش راديکال در درون جنبش کارگری بايد
اين نظريات رامورد بررسی قرار دھد.
شعار »لغو کار مزدی« توسط برخی از آنارشيست ھای
آمريکايی )اواخر قرن (١٩؛ آنارکو -سنديکاليست ھا در
درون تشکل ھای کارگری اروپايی و آمريکايی )در اوائل
قرن بيست و قرن اخير(؛ و احزاب رفرميست
»سوسياليست« در آمريکا )در اوائل قرن بيست( طرح شده
است .يکی از سازمان ھايی که شعار »لغو کار مزدی« را
در سر لوحه برنامه خود جای داده؛ نھادی به نام »کارگران
صنعتی جھان« ( (Industrial workers of the world
 IWWاست .اين نھاد گرچه در اوائل قرن بيستم ) ١٩٠٥تا
 (١٩١٧فعاليت مؤثر ضد سرمايه داری در آمريکا انجام داد؛
اما امروز در برنامه اش مشخصا ً ذکر کرده که با دولت
سرمايه داری کاری نداشته و فقط خواھان مشارکت بيشتر
کارگران در امور اقتصادی و صنفی است .بيل ھی
وود  Bill) (Haywoodدنيول دوليون ) Daniel De
 (Leonسنت جان ) (St. John؛ پل متيک ),Mattick
 (Paulاز رھبران اين نھاد کارگری بين سالھای  ١٩٠٥تا
 ١٩٣٠بوده که نظريات »لغو کار مزدی« را اشاعه دادند.
پيش از آن ،حزب سوسياليست آمريکا و تئوريسين آن يوجين
دبز) (Eugene V. Debsدر سال  ١٩٠٤نيز مدافع شعار
»لغو کارمزدی« بود .پيش از آن ،مواضع برخی از
آنارشيست ھا آمريکايی نيز چنين بود )رجوع شود به دادگاه
»ھی مارکت« شيکاگو .(١٨٨٦
بايد اشاره کرد که کارل مارکس زمانی که مشاھده کرد که
برخی »مارکسيست ھا« آن دوره خود مانند »السال« تحت
دفاع از "قوانين آھنين مزد" و "لغو نظام مزدی" از آن
شعارھا فضيلتی برای پوشش نظريات رفرميستی خود ساخته
بود ،آن ايده ھا را آماج حمله قرار می دھد .مارکس اشاره
کرد طرح "لغو نظام مزدی" السال "مزخرف"
) ) nonesenseاست و بايد ھمراه با "قوانين آھنين مزد" وی
مردود اعالم گردد )کارل مارکس ،نقد برنامه گوتا،
١٨٧٥بخش دوم به زبان انگليسی( .به عبارت ديگر از نظر
مارکس مسئله بر سر »لغو نظام مزدی« نيست که
مسئله »لغو سيستم کارمزدی« ،و بر سر زير سؤال بردن کل
نظام سرمايه داری است .انگلس نيز در مقدمه به اثر کارل
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مارکس» ،مبارزه طبقاتی در فرانسه« ،در سال  ،١٨٩٥در
مورد انحرافات گرايشات خرده بورژوايی کارگری در
انگلستان ،موضع مشابه ای به مواضع کارل مارکس نسبت
به آن مطالبه گرفت.
مھم ترين تجربه عملی شعار »لغو کار مزدی« توسط
»کارگران صنعتی جھان« به اجرا در آمد که گرچه از
رھبران کارگری آن تشکل نقش ارزنده ای در اوائل قرن
بيست به ويژه در آمريکا ايفا کردند؛ اما به علت نداشتن يک
چشم انداز مشخص از ساختن حزب کارگری دچار تناقض
شده و به تدريج افول کردند .کارگران صنعتی جھان ،نه
توانست حزب کارگری درست و قوی ای بسازد و نه اتحاديه
ای کارگری ای قوی ،زيرا در سازمان خود ھمواره از يکی
به ديگری در نوسان بود .شعارھا و مطالبات راديکال را به
علت نداشتن يک حزب قوی مخفی انقالبی به بن بست رساند.
با آغاز انقالب اکتبر  ١٩١٧در روسيه بسياری از کادرھای
اين نھاد به حزب کمونيست آمريکا )مرتبط به کمينترن(
پيوستند .زيرا عدم چشم انداز و محدوديت ھای تشکيالتی اين
نھاد را تجربه کرده بودند.
مقاله زير نوشته جيمز کانن ،يکی از فعاالن کمونيستی آمريکا
برای آشنايی با نکات مثبت و منفی »کارگران صنعتی جھان«
 -IWWمدافعان نظريه »لغو کار مزدی« ،در اختيار
کارگران پيشتاز قرار می گيرد.
 ٢٧مھر ١٣٨٤
طرح گستاخ
وقتی کنوانسيون بينانگذار ) IWWکارگران صنعتی جھان(
در ماه ژوئن سال  ١٩٠٥در شھر شيکاگو گردھم آمد ،جنبش
اعتصاب عمومی ای که اولين انقالب روسيه را در
پی داشت ،در راه بود و طنين آن در راھروھای محل
کنوانسيون شنيده می شد .دو رويداد با ھم تطابق نمود تا به
جھان پيش درآمدی از آينده خود را بدھد .رھبران کنوانسيون
شيکاگو ،انقالب روسيه را به عنوان انقالب خودشان تلقی می
نمودند .دو آکسيونی که ھمزمان اما مستقل از ھم پيش آمد و
به اندازه نيمی از جھان با ھم فاصله داشت ،نشانه آغاز يک
قرن انقالبی بود .آنھا سرآغاز اتفاقات بعدی بودند.
شکست انقالب  ١٩٠٥روسيه ،راه را برای انقالب پيروزمند
 ١٩١٧باز نمود .ھمان طور که لنين ھم گفت آن فقط يک
»تمرين« بود و حاال اين ارزيابی در سطح جھان پذيرفته شده
است .کنوانسيون بنيانگذار  MWنيز خود تمرينی بود و چه
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بسا در محاسبه نھايی ارزش کمتری از اکسيون روسی ای که
ھمزمان رخ داد ،نداشته باشد.
بنيانگذاران  IWWبی شک مشوقين اوليه محرکين اصلی
اتحاديه ھای صنعتی مدرن در صنايع توليدی توده ای بودند.
اين چيزی است که عموماً به آن اقرار شده و مسئله مھمی
است .اما حتی دادن چنين نسبتی به  IWWبه عنوان پيشروان
) CIOکنگره سازمان ھای صنعتی ]آمريکا[( فعلی در واقع
بيان کننده تعريف کاملی از اھميت تاريخی آن نيست .جنبش
 CIOدر مرحله کنونی از پيشرفت ،فقط يک پيش قسط
کوچکی است از مطالبات آينده بوسيله پيشگامانی که در
کنوانسيون  ١٩٠٥گرد ھم آمدند تا  IWWرا براه اندازند.
کنوانسيون بنيانگذار  ،IWWسه غول موجود درميان پدران
ما را به نام ھای »ِدب[«» ،ھايوو[« و »ِدلئو[« به يک
پالتفرم مشترک رساند .آنھا ھر يک از گذشته و زمينه ھای
فعاليت متفاوتی می آمدند و پس از آن ھم طولی نکشيد که ھر
کدام مسير جداگانه ای را طی کردند .اما چيزھايی که آنھا
گفتند و کارھايی که کردند ،از جمله تيمی که برای براه
انداختن يک جنبش جديد ساختند ،از جمله کارھايی است که
نميتوان از ياد برد .آنھا منشوری برای طبقه کارگر آمريکا
نوشتند که نقداً بر يک نسل از مبارزان کارگری تأثير
گذاشته و مشوق آنھا بوده است و در زمينه مسائل اساسی
عمده بر روی نسل ھای بعدی نيز تأثيرخواھد گذاشت.
آنھا مردان درشت ھيکل و بلند قامتی بودند که وقتی در کنار
ھم قرار می گرفتند بلندتر ھم می شدند .آنھا سوای ھم
قطارانشان بودند ،ھمان طوری که با رھبران امروز اتحاديه
ھای کارگری فرق داشتند و تفاوتشان در عظمت ھمتشان بود
که به نگرانی ھای شخصی تبديل می شد و در روياھای دور
دستشان از جھانی بود که با قدرت سازمان يافته کارگری
بازسازی شده و در تعھدشان بود که آنھا را تا آن اندازه پی
گير می ساخت.
عده کثيری از نمايندگانی که به بنيانگذاری کنوانسيون IWW
جواب مثبت دادند ،مردمی با ھمين خصوصيات بودند .آنھا
غيرمذھبيونی کله شق و سازش ناپذير در جنگ خود با
جامعه سرمايه داری بودند .راديکال ھا ،شورشيان و
انقالبيونی بودند که  IWWرا بنيان نھادند ،ھمان طور که
مبتکر ھر گونه جنبش مترقی ديگری در اين کشور بودند.
در اين روزھا وقتی رھبران کارگری نھايت سعی خود را می
کنند تا مانند کارآموزان "نھاد قانونگذار شھرستان" حرف
بزنند ،بازگشت به عقب و خواندن گزارشات مردانی که با
زبان ديگری صحبت می کردند ،واقعاً لذت بخش است.
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»دبز«» ،ھيوود« و »دلئون« و آنانی که در کنار اين سه
ايستادند ،به شراکت بين کار و سرمايه ،آن گونه که ھمزمان
بوسيله »گومپرز«و شرکا موعظه می شد ،اعتقاد نداشتند.
آنھا در »مقدمه« قانون اساسی  IWWآورده اند که اين گونه
برخوردھا »کارگران را گمراه می کند« .آنھا خيلی پيش از
اين در باره مخالفتشان با "ھمزيستی" دائم اتحاديه ھای
کارگری در جوار مالکيت خصوصی صنايع صحبت کردند؛
ھمزيستی ای که امروزه رھبران  CIOپرچمدارش ھستند.
مردانی که  IWWرا بنيان نھادند ،از پيشگامان اعضای
اتحاديه ھای کارگری بودند و اتحاديه ھای صنعتی بزرگ
امروز مستقيما ً از آنھا سرچشمه گرفته است .ولی اھداف آنھا
بسيار فراتر از ايجاد اتحاديه ھای صنعتی ای می رفت که به
عنوان نھادھای معامله گر ،مالکيت خصوصی صنايع را
به عنوان يک حق به رسميت شناخته و آن را تغيير ناپذير
می ديدند .آنھا روابط بين سرمايه و کار را موقعيت جنگی
بشمار می آوردند.
»بريسندن« نظريه اصلی آنھا را در تاريخچه صحيحی که
از جنبش تھيه کرد به طور فشرده اين طور بيان نمود:
»نظريه تضاد طبقاتی برداشت نھايی يا "اولين دليل" ]ايجاد[
 IWWبود .شکلی که برای آن اتخاذ گرديد شکل اتحاديه ھای
صنعتی بود ،زيرا که شرايط مناسب تری را برای اين جنگ
طبقاتی مھيا می ساخت :IWW) «.مطالعه ای در زمينه
سنديکاليزم آمريکايی ،از ُپل فردريک بريسندن ،ص(.١٠٨
بنيانگذاران  IWWبه سازمان اتحاديه ھای کارگری صنعتی
به عنوان وسيله ای برای رسيدن به پايان راه نگاه می کردند
و پايان راه مورد نظر آنھا ،سرنگونی نظام سرمايه داری و
جانشينی اش با نظم جديدی در جامعه بود .اين ]امر[ که قلب
و روح برنامه آنھا بشمار می آمد ،ھنوز در انتظار استيفای
حقوق خود در انقالب کارگری آمريکا می باشد .انقالب ھم
آنگاه که فرارسد ،در تصديق پيش بينی کنفرانس بنيانگذار
 IWWدر باره خود ،غفلت نخواھد نمود .زيرا که  ٥٠سال
پيش در آن چيزی کمتر از ھدف انقالبی برای مبارزه
کارگران آشکارا اعالن نشد.
طرح گستاخ بوسيله »بيل ھيوود« ،رئيس کل "فدراسيون
غربی معدنچيان" که خود نيز رياست کنوانسيون بنيانگذار
 IWWداشت ،کشيده شد .او در ابتدای سخنرانی خود ،وقتی
آغاز کار کنوانسيون را اعالم می داشت ،گفت:
»اين "کنگره قاره ای" طبقه کارگر است .ما اين جا جمع شده
ايم تا کارگران اين کشور را به حول يک جنبش طبقاتی که
ھدفش رھايی طبقه کارگر از يوغ بردگی نظام سرمايه داری
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است ،متحد سازيم) «.خالصه مذاکرات کنوانسيون اول
کارگران صنعتی جھان ،ص(١
اتحاديه ھای کارگری دارند کم کم درک می کنند که
سياھپوستان ھم انسان ھستند و حق دارند برای امرار
معاششان کار کنند و به اتحاديه تعلق داشته باشند IWW .در
مورد اين مسئله ،مانند خيلی مسائل ديگر  ٥٠سال از اين ھا
جلوتر بود .خيلی از اتحاديه ھای گومپرزی قديم بنگاه ھای
تضمين کننده کار برای سفيدپوستان بودند ،در حالی که از
عضويت و حق اشتغال سياھان در قلمرو اين اتحاديه ھا
ممانعت به عمل می آوردند» .ھای وود« در سخنرانی خود،
سياست آن اتحاديه ھا را که "وابسته به "فدراسيون کارگری
آمريکا" بوده و در قانون اساسی خود و طبق قانون ]ايالتی[
سياھپوستان را از سھيم شدن در مزايای اتحاديه ھا محروم
می ساختند ،با خشم تمام محکوم کرد «.او در ادامه صحبت
خود در جمع عمومی افزود که سازمان نوبنياد »ھيچ اھميتی
برای نژاد ،کيش ،رنگ ،جنسيت يا شرايط پيشين بردگی قائل
نمی باشد) «.خالصه مذاکرات ،ص(٥٧٥
او باالخره پيشنھاد نظری ای را مطرح کرد که بعدھا به
حقيقت پيوست .او گفت که کارگران آمريکايی مسير روسی
را طی ميکنند .او گفت که اميدوار است جنبش تازه را ببيند
که »در سراسر اين کشور بگونه ای رشد کند که اکثريت
کارگران را به خود جذب نمايد و سپس اين کارگران برعليه
نظام سرمايه داری بلند شوند ،ھمان طوری که طبقه کارگر
روسيه دارد انجام می دھد) «.خالصه مذاکرات ،ص.(٥٨٠
دبز گفت» :نياز عالی در اين وقت ،وجود يک صدا
است...سازماندھی طبقه کارگر...که بايد بيان کننده مبارزه
طبقاتی باشد .بايد خطوط طبقاتی را بشناسد .البته بايد آگاھی
طبقاتی داشته باشد .می بايد کامالً سازش ناپذير باشد .می بايد
سازمان توده ای و ]متشکل از[ رده پايين طبقه کارگر باشد«.
)خالصه مذاکرات.(١٤٦-١٤٤ ،
دلئون در بخش صحبت ھای خود گفت» :من ]در زندگی[
تنھا يک دشمن داشته ام ـو آن دشمن ،طبقه سرمايه دار بوده
است] ...حرکت[ مطلوب سرنگونی طبقه سرمايه دار است«.
)خالصه مذاکرات ص .(١٤٩-١٤٧
دلئون متفکر ،در افکار خود فراتر از تنھا سرنگونی نظام
سرمايه داری پيش رفته و »شکل يک دولت جمھوری
کارگر« را در نظر داشت .او در سخنرانی پسا-کنوانسيون
در شھر »مينياپليس« در باره »مقدمه قوانين«  IWWگفت
که ]کارگران[صنايع »صرف نظر از محدوده سياسی پيشين،
رأی دھندگان و کانديداھای اين قدرت مرکزی خواھند بود،
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ھمان طوری که طرح و رئوس آن ھفته گذشته در شيکاگو
مطرح گرديد .جايی که »ھئيت اجرايی کل«  IWWمستقر
گردد ،آنجا پايتخت کشور خواھد شد) .بازسازی سوسياليستی
جامعه ،از دانيل دلئون(.
سخنرانی ديگران و بيانيه ھای رسمی برگزيده بوسيله
کنوانسيون در »مقدمه قوانين« ھمه در ھمين خط بودند.
»مقدمه« با تأييد مبارزه طبقاتی آغاز شد» :طبقه کارگر و
طبقه کارفرما ھيچ وجه مشترکی ندارند «.سپس آمده است:
»مبارزه بين اين دو طبقه می بايد ادامه يابد تا تمام کارگران
در زمينه سياسی نيز مانند صحنه کارخانجات متحد شده و
بتوانند« تمام صنايع کشور را »تصاحب کرده و تحت کنترل
خود نگھدارند«.
اينھا سازش ناپذيرترين و روشن و واضح ترين قطعنامه ھای
انقالبی ای بود که به اين منظور تا آن زمان منتشر شده بود.
اھداف سوسياليزم ً
قبال بوسيله ديگران ترسيم شده بود .اما در
کنوانسيون بنيانگذار  IWWآن نظريه ای که قرار بود بوسيله
مبارزه برای کسب قدرت به حقيقت بپيوندد و اينکه قدرت
کارگری می بايد سازماندھی شده باشد ،بروشنی فرموله شده
و بر آن تأکيد شده بود.
مردان سال  ١٩٠٥صادقانه تر از آنچه که می دانستند،
صحبت کردند ،حتی اگر تنھا پيش بينی کنندگان يک کار
تاريخی ای بودند که ھنوز در انتظار تکميل شدن خود بوسيله
ديگران است .از تاريخ مبدأ آن تا زمان شروع سقوطش بعد
از جنگ جھانی اول IWW ،يک تاريخ غيرقابل محو کردنی
از خود در عمل به جای گذاشت .اما جايش در تاريخ آمريکا
به عنوان يک فاکتور مترقی ،به خاطر اظھارات رسمی
شجاعانه و دورانديش کنوانسيون بنيادگذار آن محکم باقی
است .آن نظريات تخم عمل بود.
 IWWپدران خود را داشت ،زيرا جنبش طبقه کارگر يک
تداوم ]ممتد و[ قطع نشده است .در پشت سر کنوانسيونی که
در شيکاگو پنجاه سال پيش اجالس داشت ،سربازان طبقه
کارگر ،جنبش ھشت ساعت کار بوسيله شھدای »ھای
مارکت« ،بزرگترين اعتصاب اتحاديه ای کارگران صنعتی
اتحاديه خطوط آھن آمريکا ،جنگ ھای طوفانی معدنچيان
»فدراسيون غربی« و دو سازمان سياسی سوسياليستی ـيکی
حزب کارگر سوسياليست قديمی و ديگری حزب سوسياليست
نوپاـ ايستاده بود.
تمام کوشش ھايی که در باال آمد ،تابعی بود از کنوانسيون
اول  IWWکه در آنجا بوسيله شرکت کنندگان ارائه گرديد.
»لوسی پارسونز« ،بيوه و يکی از رفقای جنگجو و سالح
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بدست بسيار خوب و شھيد ،يکی از اين نمايندگان بود ،ھمان
طور که »مادر جونز« بود و او يکی در رده رھبری مورد
احترام معدنچيان و سمبل اميد و شجاعت آنھا در محنت و
سختی بشمار می آمد.
اين جنبش ھا و مبارزات اوليه و تجربيات ،ھرچند غنی ولی
غم انگيز راه را برای ايجاد کنوانسيون بنيادگذار  IWWباز
کرد .اما »دبز« زياد در اشتباه نبود وقتی چند ماه بعد گفت:
»تاريخ جنبش انقالبی طبقه کارگر ]در آينده[ از سال ١٩٠٥
محاسبه خواھد شد ،يعنی از زمان سازماندھی «.IWW
)مقاالت و سخنرانی ھای يوجين وی دبز ،ص (٢٢٦
سازمان انقالبيون
 IWWتبديل به جنبش اتحاديه کارگران صنعتی ای شد که
تمام کارگران را عليرغم تمام تفاوت ھا و اختالفاتشان ،به
حول اين تکليف متحد می کرد که تمام اتحاديه ھا بايد ]مبارزه
را[ از دفاع برای مطالبات فوری خود برعليه کارفرمايان
شروع کنند IWW .به عنوان يک اتحاديه صنعتی در تمام
دوران خوب و بدش ،جنگ ھای خاطر انگيزی را در زمينه
اقتصادی رھبری کرد و استراتژی اعتصاب سازمانی و
مبارزه ای را برای مبارزات بعدی جھت ساختن  CIOبدعت
نمود.
وجود  CIOتنھا بعد از و به خاطر قھرمان سازی و
پوپوالريزه کردن برنامه اتحاديه گرايی برای کارگران
صنعتی ،ھم در حرف وھم در عمل ،بوسيله  IWWبود که
ممکن گرديد .اين آموزش و نمونه در زمينه اتحاديه
گرايی به تنھايی کافی است تا به وسيله آن ،اھميت تاريخی
 IWWرا به عنوان مبتکر ،پيشتاز اتحاديه ھای صنعتی
مدرن تشخيص داده و سپس ھزاران بار زحمات و
خودگذشتگی ھای آن ھمه انسان را در اين راه ،به حق
تصديق کرد.
اما  IWWبيش از يک اتحاديه بود .آن ھمزمان يک سازمان
انقالبی بود که عقايد ساده و با قدرتش مشوق بھترين مبارزان
جوان زمان خود بود و آنھا را به حرکت درمی آورد و گل
سرسبد نسل راديکال خود بشمار می آمد .از ھمه اينھا فراتر
آن چيزی بود که نام  IWWرا با افتخار در برکرد.
ماھيت حقيقی  IWWبه عنوان يک سازمان انقالبی ،قطعا ً در
اولين سال شکل گيريش در اختالفات درونی ای که سبب
تجزيه اش در کنوانسيون دوم شد ،متظاھر گرديد .اين تجزيه
بر سر مسائلی رويداد که معموالً به مسائل سياسی يک حزب
مربوط می شود تا يک اتحاديه» .چالرز ا ُ شرمن« مدير کل
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 IWWنماينده سازمانی بود که شکل اتحاديه صنعتی را
داشت .اما ظاھراً اين نھايت حدی بود که او می خواست پيش
برود و اين برای آنھايی که اظھارات رسمی انقالبی
کنوانسيون اول را جدی گرفته بودند ،کافی نبود .آنھا تنھا به
حرف ]به جای عمل[ در زمينه اصول مھم تر راضی نبودند.
وقتی کنوانسيون دوم  IWWدر شيکاگو در سپتامبر ١٩٠٦
برگزار گرديد» ،ھای وود« در زندان ايالت »آيداھو« در
انتظار حکم اعدام خود بود و »دبز« که ھرگز آدم فرقه
گرايی نبود ،در کنار جريان ايستاده بود» .وينسنت سنت
جان« که خودش يک شخص معتبری در »فدراسيون غربی
معدنچيان« بشمار می آمد و از جمله اعضای شرکت کننده آن
در کنوانسيون دوم بود ،تبديل به رھبر نيروھای ضد شرمن
شده و با »دلئون« متحد شد.
برحسب معمول جنگ بين فرقه ھا ،انواع و اقسام اتھام
پراکنی درجه دوم براه افتاد .اما »سنت جان« به مسئله اصلی
ای که محرک او و پشتيبانانش شده بود ،با روشی بی مھابا و
ثابت پرداخت .او گفت:
»مديريت  IWWدر دست مردانی قرار داشت که مطابق
برنامه انقالبی سازمان عمل نمی کردند ....مبارزه برای
بدست آوردن کنترل سازمان ،کنوانسيون را به دو اردوگاه
تقسيم کرد .رأی اکثريت در کنوانسيون به اردگاه انقالبی تعلق
داشت .اردگاه ارتجاعی با داشتن دبير از تاکتيک ھای
بازدارنده در کوشش خود برای کسب کنترل کنوانسيون
استفاده نمود....انقالبيون با از بين بردن دفتر رئيس و انتخاب
دبير از ميان انقالبيون ،اين دمل را بريدند :IWW) «.تاريخ،
ساختار و روش ،از وينسنت سنت جان(.
اين عمل تجزيه را سرعت بخشيده و از »شرمن« به عنوان
شخصيتی بی ھمتا و برجسته تاريخی ساخت .او اولين و تا
کنون تنھا رئيس اتحاديه ای است که به علت انقالبی "نبودن"
از مقام خود به پايين کشيده شده است] .در آينده[ کسان
ديگری ھم خواھند بود ،ولی نام »شرمن« در تاريخ به عنوان
نمونه اول باقی خواھد ماند.
اين تجزيه در کنوانسيون دوم ھمچنين باعث قطع ھمبستگی
»فدراسيون غربی معدنچيان« گرديد که از ابتدا تنھا اتحاديه
ای بود که سازماندھی محکم داشت .بقيه اعضای دليگاسيون
 WFMکه پيش از اين به طرف محافظه کاری چرخش کرده
بودند ،در اين ھنگام از »شرمن« پشتيبانی کردند .اما »سنت
جان« بر حسب طبيعتش و تمرين ممتد ،به دفاع از اصول
پرداخت :او بين اعالم ھمبستگی با  WFMکه پايه ھای
محکم يافته و در سطح کشور شناخته شده بود و خودش ھم از
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آن به عنوان مأمور حقوق می گرفت و  IWWبه فقر کشيده
شده و ناروشنی که تنھا برنامه و اصول داشت ،بدون ترديد
دومی را انتخاب کرد .برای او و ھمه آنھايی که تاريخ
 IWWرا ساختند ،منافع شخصی و اتحاديه گرايی چرب و
نرم در درجه دوم اھميت قرار داشت .وفاداری اول می
بايستی عطف به اصول انقالبی می بود.
»شرمن« و طرفدارانش ،با کمک پليس ،دفتر مرکزی را
مورد حمله قرار داده و پول ھای سازمان را ھر چه که بود،
تصاحب کردند» .سنت جان« اين طور اشاره کرد که
"مسئولينی که به تازگی انتخاب شده بودند ،کار را به طوری
با دست خالی آغاز کردند که حتی يک تمبر پستی ھم
نداشتند) ".بريسندن ،ص (.١٤٤مديريت جديد تحت رھبری
»سنت جان« که از آن به بعد به مدت يک دھه نقش غالب را
در سازمان داشت ،می بايد بدون داشتن ھيچ گونه امکانات
ملموسی ،به جز برنامه و ايده آل ھايش ،کار را از ھيچ آغاز
می کرد.
آن ،به عالوه دل و جرأت »وينسنت سنت جان« اثبات کرد که
برای جمع آوری اين سازمان متالشی کافی بود .فرقه شرمن
و فدراسيون غربی معدنچيان ھم به رقابت سازمانی به پا
کردند .اما چندان دوامی نياورد .جناح سنت جان در جريان
اختالفات پسا  -کنوانسيون دست باال را داشت و ثابت کرد که
 IWWحقيقی است .اما در سال ھای در پی اين سازمان
عمدتاً نه به عنوان يک اتحاديه صنعتی توده ای که برای
مطالبات اقتصادی محدودی فعاليت می کرد که به عنوان يک
سازمان انقالبی که در راه مبارزه ای ھمه جانبه با نظام
سرمايه داری برخاسته بود ،اعالم موجوديت کرد.
به اين ترتيب  IWWعناصر برجسته ای را از ميان
انقالبيون مبارز و پيشرو به زير شعارھای خود کشيده و
جذب نمود .تحت عنوان اتحاديه ،اين سازمان اعتصابات
فراوانی را ترتيب داد که به جذب بادکنکی خيلی از اعضا به
طور لحظه ای انجاميد .اما بعد از اعتصاب ،چه به پيروزی
کشيده و چه به شکست ،سازماندھی اتحاديه ای پايداری بطور
منظم وجود نداشت .بعد از ھر اعتصابی ،اعضای باقيمانده
کسانی بودند که تا سرحد مرگ بر اساس اصول با ھم متحد
شده بودند.

ادامه دارد
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نيازھای جنبی منطقۀ يورو در رويارويی با سياست
ھای دست راستی مقامات اروپا
مارک وايزبروت
مترجم :رامين سپھری
پيچيدگی ريشه ھای بحران کنونی منطقۀ يورو بسيار کم تر از
آن چيزيست که اکثر مردم گمان می کنند .مشکل اساسی
آنست که کشورھايی نظير يونان ،اسپانيا ،ايرلند و پرتغال قدم
به وادی رکود گذاشته يا در آستانۀ آن قرار گرفته اند و در
عين حال به آن ھا اجازه داده نمی شود تا سياست ھايی
ضروری برای خروج از اين بحران اتخاذ کنند .در سال
 ،٢٠٠٩عمدۀ کشورھای جھان به کاربرد مجموعه ای از
ّ
متوسل شدند :به عنوان نمونه سياست
سياست ھای انبساطی
مالی انگيزشی يا سياست پولی انبساطی )گواه اين ّ
مدعا ھم
بيش از  ٢تريليون دالريست که فدرال رزرو آمريکا از زمان
آغاز رکود ايجاد کرده است( .در برخی موارد ديگر،
کشورھا از طريق کاھش ارزش ارز ملی )که اين خود به
افزايش صادرات و کاھش واردات آن ھا انجاميد( به رونق
دست يافتند.
کشورھای اروپايی پيرامونی در يک منطقۀ مشترک ارزی
قرار گرفته اند که سياست پولی آن ھا از سوی بانک مرکزی
اروپا ) (ECBديکته می شود .از آن جايی که اين کشورھا
يورو را پذيرفته اند ،ديگر کنترلی بر نرخ برابری ارز خود
ندارند ،و سياست مالی آن ھا نيز تحت فشار مقامات اروپايی
)اعم از کميسيون اروپا ،بانک مرکزی اروپا و صندوق بين
المللی پول( در جھتی نادرست حرکت می کند .بنابراين جای
تعجبی ندارد که نرخ بيکاری اسپانيا بيش از  ٢٠درصد و
ّ
برای يونان تقريبا ً  ١٥درصد باشد و ھر دو اقتصاد ،روز به
روز بيش تر در بدھی غرق گردند .از زمان آغاز بحران،
درصد درآمد سرانۀ خود را از دست داده
ايرلند ھم تقريبا ً ١٧
ِ
است .پرتغال نيز ھمين چندی پيش به توافقاتی با  IMFدست
يافت که پيش بينی می شود به موجب آن ،رکود اقتصادی اين
کشور تا دو سال ديگر تمديد شود .البته از ديدگاه
اعتباردھندگان اين برخوردھا کامالً منطقی است؛ آن ھا می
خواھند مطمئن شوند که اقتصادھای مذکور به خاطر "مازاد"
بدھی ھای خود تنبيه خواھند شد .ھرچند اين افزايش بدھی ھا،
نه به خاطر استقراض بيش از حد ،که اساساً به دنبال سقوط
رشد حبابی ،بحران مالی جھانی و رکودی رخ داد که آن ھا
ّ
ّ
متأسفانه اين ديدگاه
موقعيتی کشاند.
را به چنين
اعتباردھندگان ،ديدگاه رايج و غالب در بين مقامات اروپايی
ھم ھست.
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رئيس اسبق صندوق بين المللی پول ،دومينی اشتراوس کان
که به اتھام تجاوز جنسی بازداشت گرديد ،بی فايدگی اين
اما حتی او
سياست ھا را ،به ويژه در يونان ،درک می کردّ ،
ّ
مديريت
ھم قادر به تغيير چنين سياست ھايی نبود؛ چرا که
 ،IMFخود تابع مقامات اروپايی )و البته خزانه داری اياالت
متحده( است .بنابراين کناره گيری قريب الوقوع او از سمت
خود ھم احتماالً تغيير چندانی دربر نخواھد داشت ،بلکه
پروسۀ حرکت اجباری يونان را به سوی آن چه که
"تجديدساختار بدھی" ) (Debt Restructuringناميده می
شود ،تسريع خواھد کرد .کشور آرژانتين اواخر سال ،٢٠٠١
پس از سه سال و نيم پيروی از مسير  IMFبرای بھبود و
غرق شدن ھر چه بيش تر در رکود ،دست به نکول بدھی
عمومی خارجی خود زد و به عالوه رابطۀ ارز کشور ،پزو،
از دالر قطع گرديد .ھر چند سقوط آزاد اقتصاد کشور طی
اما نھايتا ً وضع اقتصادی بھبود
سه ماھۀ بعدی سرعت گرفتّ ،
يافت و طی شش سال آتی  ٦٣درصد رشد کرد .طی سه سال،
آرژانتين به سطح توليد پيش از بحران خود رسيد؛ بالعکس،
انتظار می رود که يونان برای رسيدن به سطح  GDPپيش
از بحران خود ،به دست کم ھشت سال زمان نياز داشته باشد
)زمانی که احتماالً طوالنی تر ھم خواھد بود(.
اما اين بحران چه زمانی تمام خواھد شد؟ تا زمانی که دولت
ّ
ھا به سياست ھايی تعھّد دارند که به کاھش رشد اقتصادی و
سقوط اقتصادھای آنان منجر می شود ،تنھا اميد آنست که
اقتصاد جھانی بھبود يابد و با افزايش تقاضا برای صادرات
چنين کشورھايی ،آن ھا را از دام رکود بيرون بکشد .با اين
حال چنين تصويری ،شباھت چندانی با آيندۀ قابل پيش بينی
جھان ندارد .رشد ساير کشورھای اروپايی چندان سريع نيست
و اقتصاد اياالت متحده نيز ھم چنان ضعيف است.
دولت ھای يونان ،پرتغال و ايرلند ،بايد به مقامات اروپايی
تفھيم کنند که آنان حاضر به پذيرش توافقاتی که به
اقتصادھای آنان اجازۀ رشد نمی دھد ،نخواھند بود .حرف
آخر بايد اين باشد :کمک ،و نه مجازات .اسپانيا ھنوز وارد
ّ
وضعيت مشابھی
توافقاتی برای دريافت وام نشده است ،ولی
دارد .از آن جا که مقامات اروپايی به ّ
شدت از اقدام اين
کشورھا به نکول بدھی ھا و )يا( خروج آنان از منطقۀ يورو
واھمه دارند ،می توان گفت که تمامی اين دولت ھا ھنوز از
توان باالی چانه زنی برخوردارند )برگ برنده ای که ھم
چنان بالاستفاده باقی مانده است( .مقامات اروپايی برای
کمک ،پول کافی در اختيار دارند و ھر کدام از اين اقتصادھا
می توانند با استفاده از سياست ھای انبساطی کالن اقتصادی،
به رونق دست يابند .به مقامات اروپايی تنھا بايد گفت" :بديل
ديگری وجود ندارد".

٢٥

بحران در پيش روی خانوارھای بريتانيا
مايکل رابرتز ١ ،ژوئن ٢٠١١
مترجم :آرمان پويان
اقتصاد انگلستان ھم چنان برای بھبود يافتن از رکود بزرگ
 ،٢٠٠٩-٢٠٠٨تقال می کند .در عين حال که سوددھی بھبود
يافته است ،شرکت ھای بزرگ بريتانيا از سرمايه گذاری
امتناع می کنند .در سه ماھۀ نخست سال  ،٢٠١١سرمايه
گذاری ناخالص ثابت انگلستان نسبت به سه ماھۀ چھارم
 ٤.٤ ،٢٠١٠درصد سقوط کرد ،در حالی که ھزينه ھای
مصرفی خانوار  ٠.٦درصد کاھش داشت .مھم تر از اين،
سرمايه گذاری شرکت ھا -به استثنای امالک ٧.١ -درصد
سقوط کرد )کاھش سرمايه گذاری در بخش صنعتی حدود
 ١.١درصد بود( .شرکت ھای بريتانيا به جای سرمايه گذاری
در توليد يا اشتغال ،بيش تر ترجيح می دھند تا پول نقد را
انباشت و سپس در خارج کشور سرمايه گذاری کنند يا به
سفته بازی در بازارھای سھام بپردازند .با ادامۀ اين روند،
ّ
متوسط ھم چنان از سقوط شديد
خانوارھای بريتانيايی به طور
استانداردھای زندگی آسيب خواھند ديد.
ّ
توجه پژوھشی که از سوی اقتصاددانان صورت گرفته
با
است ،ھزينه ھای مصرفی خانوار کم ترين ميزان بھبود را
نسبت به تمامی دوره ھای پيش از رکود از سال  ١٨٣٠به
اين سو تجربه خواھد کرد .ھزينه ھای مصرف کنندگان
بريتانيا تا سال  ،٢٠١٥به زحمت بيش تر از ھزينه ھای آنان
تا پيش از بحران مالی  ٢٠٠٨خواھد بود .مطابق با داده ھای
بانک انگلستان ،در  ١٨رکود بزرگ اين کشور از زمان
آغاز ثبت آن ھا در سال  ،١٨٣٠ھزينه ھای مصرفی به طور
ّ
متوسط طی ھفت سال به بيش از  ١٢درصد نقطۀ اوج پيشين
ّ
مسئوليت بودجه در انگلستان پيش بينی
اما ادارۀ
خود رسيدّ .
می کند که ھزينه ھای مصرفی در سال  ،٢٠١٥تنھا ٥.٤
درصد باالتر از نقطۀ اوج سال  ٢٠٠٨خواھد بود؛ اين يعنی
آھسته ترين بھبود نسبت به دوره ھای پيش از رکود .پس از
رکود ھای دھۀ  ١٩٨٠و دھۀ  ،١٩٩٠ھزينه ھا به ترتيب ٢٠
و  ١٥درصد باالتر بود.
اين که مخارج مصرفی خانوار به سختی بھبود خواھد يافت،
ّ
متوسط بريتانيايی با
چندان عجيب نيست .چرا که خانوارھای
بزرگ ترين سقوط درآمدی در طی  ٣٠سال گذشته رو به رو
ّ
متوسط احتماالً  ٣درصد سقوط می کند،
ھستند .امسال درآمد
يعنی تندترين سقوط از سال  ،١٩٨٠که ھمين موضوع
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خانوارھای کشور را به سطوح سال ھای ٢٠٠٥-٢٠٠٤
ّ
مؤسسۀ مطالعات مالی ) (IFSاعالم کرد که
بازمی گرداند.
ّ
ّ
تصرف )درآمد پس از کسر حق بيمه و
متوسط درآمد قابل
ماليات( در حقيقت طی دورۀ رکود به خاطر نرخ پايين ّ
تورم
اما در تحليل اين
و مزايای اجتماعی باالتر ،افزايش يافتّ .
ّ
ّ
ّ
تورم
بلندمدت رکود و
مؤسسه اشاره شده است که اثرات
باالتر ،به زودی دستمزد ھا را کاھش خواھد داد .کاھش
دستمزد و اثرات مھلک افزايش ّ
تورم بدان معناست که به
"احتمال قوی" امسال درآمد به سطوح شش سال پيش بازمی
گردد .حتی بانک انگلستان ھم ھشدار داد که خانوارھای
ّ
تورم ساالنه به بيش از ٥
انگلستان به دنبال رسيدن نرخ
درصد ،با کاھش شديد قدرت خريد خود رو به رو شده اند.
به عالوه در ھمان حال که درآمدھای واقعی )يعنی تعديل شده
با ّ
تورم( رو به کاھش است ،ثروت ھای خانوار نيز دستخوش
سقوطی ناگھانی خواھد شد .شکل اصلی ثروت خانوارھای
ّ
متوسط ،خانه ھاييست که در اختيار دارند )البته پس از کسر
بدھی رھنی آن ھا( .بنابراين اگر قيمت مسکن کاھش پيدا کند،
بسياری از مردم بريتانيا فقيرتر خواھند شد .قيمت ھای مسکن
در انگلستان طی دورۀ رکود بزرگ به ّ
اما
شدت سقوط کردّ ،
اما کاھش درآمدھای
از اواسط سال  ٢٠٠٩بھبود يافتّ .
ّ
مجدد روند
واقعی و نبود توان استقراض ،در حال ايجاد
نزولی قيمت ھای مسکن است )البته به استثنای نواحی
ثروتمندتر لندن که پاداش ھا و مزايای بانکداران در آن جا
خرج می شود و ثروتمندان خارجی خواھان زندگی در آن
ھستند( .پيش بينی می شود که قيمت ھای مسکن در انگلستان
تا پايان سال  ١٠ ،٢٠١٢درصد پايين تر از سطوح اواخر
سال  ٢٠١٠باشد.
اين ھا به ھيچ وجه نشانه ھای خوبی برای اھداف "رشد ملی"
دولت ائتالفی نيستند .دولت تاکنون تخمين خود از رشد
اقتصادی در سال  ٢٠١١را به  ١.٧درصد کاھش داده است.
سازمان ھمکاری و توسعۀ اقتصادی ) (OECDگمان می کند
که امسال انگلستان کمترين ميزان رشد را در ميان
ً
احتماال
اقتصادھای سرمايه داری پيشرفته تجربه خواھد کرد.
قرارست تا رشد اقتصادی به مراتب آھسته تر از از آن چيزی
باشد که دولت اميدوارست .ھرچند ممکن است که برای
شرکت ھای بزرگ و سودھای آنان اثراتی از "بھبود" درکار
اما آن چه در حال حاضر پيش روی خانوارھای
باشدّ ،
ّ
متوسط قرار دارد ،بيش از ھرچيز به "بحران" شباھت دارد.

٢٦

رشد ضعيف اشتغال ،به افزايش بيش تر بيکاری می
انجامد
دن بيکر ٣ ،ژوئن ٢٠١١
مترجم :آرمان پويان
ّ
مجدد به سطح  ٩.١درصد
نرخ بيکاری ماه مه با افزايشی
رسيد و در اين بين نيز با آھسته شدن نرخ رشد مشاغل بخش
خصوصی ،ميزان اشتغال بخش مذکور تنھا  ٨٣٠٠٠مورد
افزايش داشت .به عالوه داده ھای دو ماه گذشتۀ رشد اشتغال
پس از اعمال تجديدنظرھايی کاھش يافت که ھمين موضوع،
ّ
متوسط رشد اشتغال در طی سه ماه گذشته را به ١٦٠٠٠
ً
تقليل داد .رقمی که تقريبا  ٧٠٠٠بيش تر از آن چيزيست که
برای ھماھنگ شدن با رشد نيروی کار مورد نيازست .اين که
چرا اشتغال در ماه جاری نسبت به ماه پيش از آن )آوريل( تا
اين حد ضعيف بوده است احتماالً تا درجه ای به نوساناتی
بازمی گردد که ميزان رشد مشاغل در ماه آوريل را به شکلی
مبالغه آميز نشان می داد؛ به عنوان مثال ،طبق گزارش ادارۀ
آمار کار ،بخش خرده فروشی در ماه آوريل شاھد افزايش
 ٦٤٠٠٠شغل بود ،ولی در ماه مه کاھش  ٨٥٠٠شغل را
پشت سرگذاشت .در بخش بھداشت نيز تعداد مشاغل طی ماه
آوريل  ٣٦٧٠٠مورد افزايش داشت در حالی که اين افزايش
ّ
مواد
در ماه مه تنھا  ١٧٤٠٠بود .ميزان اشتغال در صنعت
غذايی نيز در طی ماه ھای آوريل و مه به ترتيب ٦٣٠٠
مورد افزايش و  ٧٠٠٠مورد کاھش داشت .اين اختالفات به
احتمال بسيار زياد به نوسات ناشی از تعديالت فصلی بازمی
گردد و نه تغييرات تند در خود اقتصاد.
ّ
بلندمدت تر ،مثالً سه ماھه ،باز
با درنظر گرفتن يک تصوير
ھم چيزی اميدوارکننده نخواھيم يافت .از دست رفتن  ٥ھزار
ّ
متوسط ميزان اشتغال در طول سه ماه
شغل در بخش صنعت،
گذشتۀ اين بخش را به  ١٣٠٠٠می رساند .افزايش ٢٠٠٠
ّ
متوسط مزبور را به
موردی مشاغل بخش ساخت و ساز،
 ٤٠٠٠می رساند .به ھمين ترتيب ،طی سه ماه گذشته رشد
ّ
متوسط  ١٦٧٠٠بوده و
مشاغل بخش خرده فروشی به طور
ّ
متوسط
در بخش بھداشت ،از ماه فوريه تاکنون ،به طور
 ٢٨٠٠شغل اضافه شده است؛ ھمين نرخ برای رستوران ھا
 ٢٣٠٠٠است.
ً
احتماال تا پايان سال ھم چنان
اشتغال در بخش ساخت و ساز
ثابت باقی خواھد ماند .اشتغال در بخش صنعت نيز امکان
اما احتماالً با نرخی در حدود  ١٠ھزار شغل
افزايش داردّ ،
در ماه .با چنين نرخی ،دو دھه طول خواھد کشيد تا اشتغال
بخش مذکور به سطح پيش از بحران خود برسد .يکی ديگر
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از عاليم به ّ
شدت نااميد کننده ،از دست رفتن  ٢٢٠٠شغل در
بخش "خدمات اشتغال" بود (١) .رشد ضعيف اين بخش ،به
ھمراه رکود ساعات کار ،به آن معناست که رشد مشاغل
احتماالً به زودی شتاب نخواھد گرفت .ضعف موجود در
بخش خصوصی ھم زمان در بخش دولتی ھم به چشم می
خورد؛ به طوری که بخش اخير در ماه مه قريب به  ٢٩ھزار
ّ
متوسط در طول سه ماه گذشته  ٢٤٣٠٠شغل
شغل و به طور
را از دست داده است.
تغيير سطح اشتغال در تعدادی از صنايع )دسامبر  ٢٠٠٧تا
مه (٢٠١١

٢٧

تحصيالت متوّسطه ٠.٤ ،درصد سقوط کرد و به ٣٨.٥
درصد رسيد.
جالبست که داده ھای بيکاری بر حسب صنعت ،نشان دھندۀ
سقوط تند ساالنۀ اين نرخ در بخش ساخت و ساز است .يعنی
بيکاری اين بخش در ماه مه سال جاری  ١٦.٣درصد بوده
است که  ٢.٨درصد پايين تر از سطح ماه مه سال ٢٠١٠
قرار دارد .اين نرخ نشان می دھد که بيکاری در صنعت
ً
احتماال ّ
حداکثر  ٠.٣واحد درصد از بيکاری
ساخت و ساز
ساختاری را تشکيل می دھد.
به عالوه ميانگين ّ
مدت زمان بيکاری نيز به  ٣٩.٧ھفته
افزايش يافت )يک نقطۀ اوج جديد برای دورۀ رکود(.
به طور خالصه ،اخبار چندان مثبتی در اين گزارش وجود
ندارد .تنھا اگر به داده ھای ماه مه در کنار رشد قوی تر ماه
آوريل نگاه کنيم ،تصوير ،تاحدودی بھتر می شود .با اين
ّ
متوسط رشد اشتغال در سه ماه گذشته )١٦٠
وجود ،حتی
ھزار شغل( برای اين مرحله از بھبود ،بسيار ضعيف است و
نشانه ھای زيادی وجود دارد که از رشد آھسته تر حکايت
دارند.

رشد دستمزدھا نيز ھم چنان ضعيف است .در طول سه ماه
ّ
متوسط دستمزد ساعتی با نرخ ساالنۀ  ١.٦درصد
گذشته،
افزايش يافت ،در حالی که ھمين نرخ در سال گذشته١.٨ ،
درصد بود.
داده ھای خانوار ھم تصوير بھتری ارائه نمی کندّ .
کل نسبت
ّ
جمعيت ) (EPOPبدون تغيير در سطح ٥٨.٤
اشتغال به
درصد باقی ماند ،يعنی تنھا  ٠.٢درصد باالتر از نقطۀ ّ
حداقل
اين نسبت در دورۀ رکود اقتصادی .ھمين نسبت برای
سياھپوستان آمريکايی با  ٠.٣درصد کاھش ،به  ٥١.٢درصد
رسيد که اين خود يک نقطۀ ّ
حداقل جديد در دورۀ رکود است.
در مورد مردان سياھپوست EPOP ،با  ٠.٨درصد کاھش،
به  ٥٦.١درصد رسيد که اين رقم ھم يک نقطۀ ّ
حداقل جديد به
شمار می رود .ھمين نسبت برای زنان سياھپوست در سطح
 ٥٣.٧درصد ،يعنی نقطۀ ّ
حداقل دورۀ رکود ،باقی ماند.
از نظر سطح تحصيالت ،وضع کسانی که ّ
حداقل تحصيالت
را دارند به مراتب بدتر است EPOP .برای کارگران فاقد

ھم چنين به نظر می رسد که کاھش قيمت ھای مسکن برای
مابقی سال ادامه پيدا کند .اين نقصان ثروت )يک تريليون
دالر از تابستان گذشته تاکنون( به ھمراه رشد ضعيف حقوق،
متضمن رشد ضعيف مصرف خواھد بود .دولت ھای ايالتی و
ّ
محلی ھم چنان به کاھش ھزينه ھای عمومی ادامه خواھند داد
و به احتمال قوی ،ما شاھد کاھش بيشتر ھزينه ھای دولت
اول اکتبر شروع می شود،
فدرال در طی سال مالی ای که از ّ
خواھيم بود .بدون مشوق ھای جديد ،نرخ بيکاری احتماالً به
سير صعودی خود ادامه خواھد داد.
منبع:
http://www.cepr.net/index.php/data-bytes/jobsbytes/jobs-٢٠١١-٠٦
توضيح مترجم:
 -١طبق تعريف ادارۀ آمار کار اياالت متحده ،صنعت
"خدمات اشتغال" ) ،(Employment Servicesارائه کنندۀ
انواع خدمات منابع انسانی به حرف و مشاغل مختلف است.
خدماتی که شامل کمک به کارفرما در يافتن کارمندان
مناسب ،تأمين مشاغل با کارگران موقت و غيره می شود.
عمدۀ مشاغل اين صنعت ،مشاغل موقتی و نوعاً نيازمد به
ّ
متوسطه ھستند .مشاغل دائمی ممکن است به
تحصيالت
مدرک ليسانس يا باالتر نياز داشته باشند .نگاه کنيد به:
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انتشار کتاب »بين الملل چھارم« ،نوشتۀ پير فرانک
انحطاط بخش سيالن
يکی از دردناکترين مسائلی که برای رھبری واحد بين الملل
پيش آمد ،مسأله ی بخش سيالن بود .اکنون جای آن دارد که
کليت اين مسأله را مورد بررسی قرار دھيم.
حزب النکا ساما ساماجا Lanka Sama Samaja Party-
 L.S.S.Pيکی از بخش ھای بين الملل بود که در مقايسه با
ساير بخش ھا صفات بسيار خاص خود را از نقطه نظر
منشاء ترکيب ،عملکرد سازمانی و ھم نفوذ آن در کشور خود
دارا بود .اين تفاوت ھا تا اندازه ی زيادی به برخی
خصوصيات موقعيت سياسی و اجتماعی کشور سيالن مربوط
می شد .در جزيره ی سيالن با آن که با کشور با کشور
ھندوستان حتی جرأت به سازماندھی قيامی عليه
استعمارگران انگليسی به ھنگام مشکالت عظيم کشور بريتانيا
در جنگ دوم جھانی نموده بود .مبارزه برای استقالل سيالن
را جوانان روشنفکر متعلق به طبقه ی بورژوا ،که در دھه
سی در طی تحصيالت خود در دانشگاه ھای انگلستان به
عقايد کمونيستی روآورده بودند شروع کردند .به عالوه،
برجسته ترين اين جوانان که از شکست انقالب دوم چين
متأثر گشته بودند به تحقيق علل آن دست زدند و در اين بين با
مواضع تروتسکی در مورد اين انقالب آشنائی حاصل کردند
و نظريه انقالب مداوم را پذيرا شدند ،آنان در بازگشت به
سيالن حزب را تأسيس و آغاز به متشکل کردن کارگران در
درون سنديکاھا کردند و در زمان جنگ استالينيست ھای
سيالنی را که به علت اتحاد ميان شوروی و امپرياليسم
بريتانيا از مبارزه عليه استعمار سر باز زده بودند ،از حزب
بيرون راندند .به زودی اختناق ايشان را به زيرضربات خود
کشيد و به زندان انداخت اما آنان توانستند از حبس گريخته و
به کشور ھند پناه ببرند .اينان در ھند در مبارزات توده ای
شرکت کردند و بخش بين الملل چھارم در ھندوستان را بنيان
گزاردند و پس از بازگشت مجدد به سيالن در سالھای بعد از
جنگ ،به سبب رويه خود در آن چند سال جنگ با محبوبيت
عظيمی در ميان توده ھای زحمتکش روبرو شدند.
بورژوازی سيالن و دقيقاً بخش کمپرادور آن که شديداً به
سرمايه داری انگلستان وابسته بود ،از عقب نشينی ھای اين
کشور استفاده نموده و به دنبال ھندوستان استقالل سيالن را
در سال  ١٩٤٨بدست آورد بی آن که حتی کوچکترين مبارزه
ای در اين راه کرده باشد .حزب وابسته به اين بورژوازی
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کمپرادور که  Parti National Uni- U.N.Pحزب متحد
ملی( نام داشت قدرت را بدست گرفت و در ھمين زمان بود
که  L.S.S.Pبه عنوان دومين حزب عمده ی اين کشور و در
مقام حزب زحمتکشان در عرصه ظھور نمود .بدينسان اين
حزب که استالينيست ھا را از درون خود رانده و به بين الملل
چھارم پيوسته بود ،برخالف ديگر بخش ھای بين الملل زائيده
ی بحران ھا و مبارزات داخلی جنبش کارگری عليه رھبری
ھای قديمی و مرسوم نبوده و بلکه از اقدام شھامت آميز يک
دسته جوان روشنفکر و انقالبی که برای نخستين بار طبقه ی
کارگر سيالن را سازمان داده و استقالل آن کشور را در
برابر امپرياليسم انگلستان طلب کرده بودند ،نتيجه می گشت.
در رأس حزب دسته ای قرار داشت که اکثريت آن از مردانی
نظير کالوين ر -دی سيلوا  ،Colvin R.de Silvaلزلی
گاناواردين  ،Leslie Gunawardeneبرنارد سويزا
 ، Bernard Soyzaدوريک دی سوزا ، Doric se Souza
ادموند ساماراکودی Edmund Samarakkodyتشکيل شده
بود .درون رھبری اين بخش ھمچنين عناصر ديگری مانند
ن -م -پره را  N.M. Pereraوجود داشت که به مسائل
نظريه ای کمتر عالقه نشان می داد و خصلتا ً فرصت طلب
بود و اختيارات خود را نيز به سبب فعاليت ھای منظم صنفی
خود بدست آورده بود .ھسته رھبری سازمان اين عناصر را
تحت کنترل داشت .پايه ی حزب از کارگران بسيار مبارزی
متشکل بود که خود راوقف طبقه ی خويش ساخته بودند اما
در ابتدای امر به دالئل عينی فاصله ی بسيار زيادی از نظر
درجه ی تشکل سياسی ميان رھبری و پايه ی سازمان وجود
داشت .اکثريت عظيم کارگران به زبان انگليسی آشنائی ندارند
و به سبب فقدان لغات الزم در زبانھای سنگالی Cinghalais
و تاميلی  Tamileآموزش سياسی کارگران دشوار بوده و از
اين رو آنان دريافتی ابتدائی از اصول مارکسيسم و نظريه
ھای تروتسکی و بين الملل چھارم داشتند .حزب در قاطبه ی
خود دارای ريشه ی واقعاً تروتسکيستی نبود .اين حزب
ھمچنين از يک دوره ی جدالھای درونی رد شده بود و
عناصر خرده بورژوای درون آن از جانب رھبری سرکوب
و طرد گشته بودند .در طول سالھا ،رھبری L.S.S.P.
ھمچون يک رھبری واقعاً انقالبی عمل کرده و در راه پيشبرد
سازمان خود به سمت تروتسکيسم اقدام کرده بود .اين رھبری
در روز  ١٢اوت  ١٩٥٣به ھنگام وقوع يک ھارتال hartal
)اعتصاب عمومی( که اين جزيره را از ھستی ساقط کرد،
رويه ای تحسين آميز اتخاذ کرد و چندی بعد با شھامت تمام
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بر ضد گرايشات کموناليست  commumalisteکه دو مليت
اصلی کشور سيالن را عليه يکديگر برانگيخته بودند،
برخاست.
با اين وصف اعضاء اين رھبری عليرغم صفات عقالنی
خود ،بدون نقطه ضعف نبودند .حزب انان دارای ساخت
واقعی يک سازمان بلشويکی نبود و کنگره ھای آن در واقع
صورت مجامع عمومی ای را داشت که در آنھا در بعضی
مواقع فصاحت بيانی بر برھان سياسی گوی سبقت می ربود.
پس از مدتی چند ،زمانی که اين سازمان در انتخابات
موفقيتھائی کسب کرد ،آموزش سياسی جای خود را به نوعی
تمرکز سطحی روی مسائل محلی داد و در درون حزب
گرايشات پارلمانتاريستی رشد نمود و رھبری حزب در عين
اين که بوجود چنين وضعی واقف بود عليه آن به طرز
شايسته مبارزه نکرد تا که خود نيز آلوده شد .و باالخره،
اگرچه اين حزب دارای پايه ی کارگری متحکمی بود ،با اين
حال در ميان توده ھای روستائی که اکثريت جمعيت اين
جزيره را تشکيل می دادند بھيچوجه نفوذ نکرده بود و نيز
ھيچگونه برنامه ای برای اين توده ھا نداشت و اين امر از
بسياری جھات علت اصلی نابسامانی سياسی آن به شمار می
رفت .اين حزب برای مدت مديدی تنھا در ميان کارگران
سنگالی )کارگران بندر کولومبو ،کارگران اداره ی حمل و
نقل ،کارمندان پائين رتبه و غيره( راه يافته بود و با تحمل
مشکالت فراوان بود که توانست در ميان بخش بسيار مھم
پرولتاريای سيالن يعنی بخش کارگران مزارع که از
ھنديھائی متشکل می باشد که در زمان ھای پيشين بواسطه ی
احتياجات روزمره انگليسی ھا بوسيله ی آنان مانند "واردات"
به اين کشور گسيل يافته و ھيچگاه از ھيچگونه حق تابعيت
ملی ،نه سيالنی و نه ھندی ،برخوردار نگشته اند نفوذ کند.
بين الملل به کرات اين گونه ضعف ھا و لزوم عالج آنھا را
به رھبران گوش زد کرده بود .اما کوششھای بين الملل نظر
به شرائط درون حزب تنھا به تماس با اعضائی که با زبان
انگليسی آشنائی داشتند ،يعنی با پيشرفته ترين بخش آن که
ھمان رھبری حزب باشد ،محدود می شد.
به مدت چند سال در صحنه ی سياسی تنھا دو حزب U.N.P.
و  L.S.S.P.در برابر يکديگر قرار داشتند .اما در طی دھه
ی  ١٩٥٠بر اثر انشعابی در داخل  ،حزب آزادی سری
النکا Sri Lanka Freedom Party- S.L.F.P.بوجود آمد.
در برابر شگفتی رھبران  ،L.S.S.P.اين حزب جديد در سال
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 ١٩٥٦در انتخابات پيروز شد و قدرت را بدست گرفت.
رھبران که در ارزيابی خود از اين حزب به عنوان حزبی
بورژوائی که در مقايسه با  U.N.P.بر اقشار وسيعتری
متکی است ،کامالً حق داشتند ،با اين ھمه به جای آن که علل
اين پيروزی انتخاباتی را عميقا ً مورد تحليل قرار دھد ،چنين
تصور کردند که اين حزب جديد نيز مانند  U.N.P.به سرعت
در مسند قدتر خود فرسوده گشته و از آنجا راه را جھت کسب
قدرت برای  L.S.S.P.باز خواھد گذارد.
با چنين دورنمائی بود که  L.S.S.P.به اميد بدست آوردن
اکثريت پارلمان در انتخابات سال  ١٩٦٠شرکت کرد .و
برای پيروزی در انتخابات مزبور از ھيچ کوششی
فروگذارنکرد و به ھمين دليل شکستی ھم که متحمل گرديد به
مراتب محسوس تر بود .از اين تاريه به بعد رھبری
 L.S.S.P.جھت سياسی خود را باخت و شروع به نوسان
کرد .و نفوذ ن -م -پره را که از قبل بطور آشکارتر از ھمه
از مواضع رفرميستی خود دفاع می کرد شروع به گسترش
کرد .روز بعد از انتخابات وی به  L.S.S.P.پيشنھاد کرد با
 S.L.F.P.يک دولت ائتالفی تشکيل دھد .اين پيشنھاد از
جانب حزب رد شد اما گروه پارلمانی  L.S.S.P.عمالً به
حکومت بورژوائی  S.L.F.P.رأی اعتماد داد .بين الملل
چھارم علنا ً اين رأی را محکوم کرد )در اين باره به صفحه ی
رجوع کنيد(.
پس از چندی ،ھنگامی که توده ھا عليه اقدامات حکومت جديد
وارد عمل گشتند ،به اپوزيسيون پيوست بدون آن که انتقادی
جدی از رويه ی پيشين خود به عمل آورده باشد .تحکيم نسبی
حزب S.L.F.P.در انتخابات سال  ١٩٦٠تزلزل رھبری را
تشديد کرد و اين رھبری يک مرتبه با عواقب سياسی غفلت
کاری خود در مورد مسائل روستاھای سيالن مواجه گرديد.
اين حزب بورژوائی جديد بر "بورژوازی ملی" تکيه داشت و
توانسته بود در ميان توده ھای روستائی آن پشتيبانی ای را که
از آن غافل مانده بود ،بدست آورد .با اين حال در سال ھای
 ١٩٦٢و  ١٩٦٣که توده ھا دوباره وارد مبارزه در عمل
شدند ،حزب  L.S.S.P.بار ديگر قدری به چپ گرائيد .اين
حزب ھمراه با حزب کمونيست سيالن و يک سازمان خرده
)حزب  (M.E.P.جبھه ای ،که
بورژوائی راديکال مآب
جبھه متحد چپ ناميده شد ،تشکيل داد .اين جبھه در ميان توده
ھای سيالنی با استقبال فراوانی روبرو شد و اگر به خاطر
عدم کفايت برنامه ی آن بنود ،می توانست نقطه ی شروع
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يک مبارزه ی خارج از پارلمانی برای کسب قدرت باشد .اما
مبارزه ای که فقط تا نيمه راه ھدايت شود وخيم ترين عواقب
را به دنبال خواھد داشت.
در درون رھبری حزب ن -م -پره را که به مدت طوالنی در
چنگال قدرت فکری برتر و استحکام منطق سياسی اعضاء
ديگر رھبری تسليم بود ،به سبب نوسانات اين رھبری خود
را از زير کنترل آنان آزاد ساخت .رھبری سازمان که ديگر
جھت سياسی و قرارگاه فکری خود را از دست داده بود به
دو دسته منقسم شد :از يک جانب ھسته ی اصلی سازمان
ھمراه با کالوين ر -دی سيلوا و لزلی گاناواردين موضعی
مصالحه آميز نسبت به  S.L.F.P.اتخاذ کردند و حال آن که
بخش ديگری مرکب از ادموند ساماراکودی و باالتامپو Bala
 Tampoeبه دفاع از مواضع اصولی و صحيح پرداختند .اما
شيوه ھای سياسی ای که آنان در اين راه به کار می بردند از
ديدگاه بين الملل فرقه گرايانه بود و نمی توانست پايه ھای
حزب را در مورد لغزش ھای رھبران آن متقاعد سازد .در
اين موقعيت پرآشوب ،ن -م -پره را بدون مطلع ساختن حزب
دست به مذاکراتی با نخست وزير زد و سپس خواستار
برگزاری فوری کنگره ی فوق العاده حزب به منظور
پاسخگوئی به پيشنھادات مربوط به تشکيل يک دولت ائتالفی
که از طرف نخست وزير به وی ارائه شده بود ،گرديد .در
اين زمان ديگر تجزيه سياسی کامالً بر سازمان سيالن چنگ
انداخته بود .در کنگره ی مزبور قريب  %٢٥از اعضاء
اصوالً ھرگونه شرکت در حکومت و دستگاه قدرت
بورژوائی را رد کردند .گروه قديمی کالوين ر -دی سيلوا و
لزلی گاناواردين که حزب را به مدت بيست و پنج سال
رھبری کرده بود برای پيشنھادات ترميمی خود در مورد
مصوبه ی پره را فقط  %١٠اراء را کسب کرد و ت رأی
گيری نھائی تنھا  ٤تا  %٥آراء را حفظ کرد و بقيه اين آراء
به پره را تعلق گرفت و در اينجا بود که نامبرده رياست
سازمان را بدست آورد و به اتفاق بعضی دوستان خود وارد
حکومت شد.
پس از آن که کنگره ی ششم جھانی در سال  ١٩٦٠رأی
مربوط به بودجه دولتی سيالن را محکوم کرد ،و S.W.P.ھم
ً
مستقال ،از طريق موضع گيری علنی در نشريه ميليتانت
 Militantاز آن پشتيبانی کرد ،رھبری  L.S.S.P.برای
اصالح مشی سياسی خود دست به يک سلسله اقدامات بسيار
ناکافی زد .ولی نوسانات آن بار ديگر به زودی بروز يافت.
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بين الملل کوشش کرد تا توسط دخالت ھای متعدد خود به
اصالح عميق تر و کامل تر خط سياسی بپردازد .در کنگره
ی ھفتم جھانی که اندکی قبل ار تجديد وحدت بين الملل
برگزار گرديد رفيق ساماراکودی نمايندگی بخش سيالن را به
عھده داشت .در اين زمان جناح چپ ،که وی بدان تعلق داشت
خود را از اکثريت سانتريست رھبری جدا ساخته بود ولی تا
آن ھنگام لزوم تشکيل فراکسيونی به منظور مبارزه عليه
اکثريت را تشخيص نداده بود .در اين ھنگام  L.S.S.P.به
تازگی جبھه ی واحد چپ را احداث کرده بود .کنگره نامه ی
طويلی به  L.S.S.P.ارسال داشت که در آن عدم شايستگی
سياست آن حزب در چھار نکته ی اساسی تأکيد گشته بود:
الف( تحليل انتقادی ناکافی از اشتباه سال ١٩٦٠؛
ب( عدم بينش روشن از ماھيت خارج از پارلمانی و امکانات
بالقوه جبھه ی متحد چپ که با جنبه ھای پارلمانی آن در
تضادند؛
ج( فقدان ھرگونه انتقاد علنی از سيات فرصت طلبانه ی
متحدين ديگر اين جبھه )حزب کمونيست و (؛
د( پيوند ندادن سازمان ھای سنديکائی کارگران کشتزار
تاميلی به اين جبھه ی متحد چپ.
چندی بعد يعنی در بيست و سوم آوريل  ،١٩٦٤وقتی که
دبيرخانه ی متحده ی بين الملل چھارم از اقدامات ن -م -پره
را مطلع گشت ،اين اقدامات را محکوم ساخت و اعالم کرد
که قبول چنين سياستی چيزی جز خيانت نخواھد بود .در
کنگره ای که به تاريخ ششم و ھفتم ژوئن ھمان سال در
کولومبو تشکيل گرديد ،پيرفرانک به عنوان نماي»ده ی بين
الملل چھارم سياست ائتالفی حزب مزبور را در برابر کنگره
تقبيح نمود .در برابر عموم مردم سيالن که جريان اين کنگره
را دنبال می کردند ،وی اعالم کرد که با اتخاذ سياست مزبور
به قطع رابطه ی ميان آن حزب و بين الملل منجر خواھد شد.
و بالفاصله پس از رأی کنگره دبيرخانه ی متحده دست به
ھمين کار زد.
طرفداران بين الملل چھارم در سيالن پس از رأی کنگره
گردھم آمدند تا سازمان تروتسکيستی سيالن را از نو بسازند.
اما بدبختانه در اين کشور ضربه ی سختی بر تروتسکيسم
وارد آمده بود و از آن زمان تا حال نيز جنبش تروتسکيستی
در سيالن ديگر مقر مستحکمی باز نيافته است.
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مبارزات تبليغاتی بين الملل
)دومين کنگره ی پس از تجديد وحدت(
خوشبختانه رھبری متحده ی بين الملل مجبور نشد که صرفاً
به مشکالت درون سازمان و حمالت گروه ھای مخالف
بپردازد .در اين دوران جنبش تروتسکيستی به فعاليت ھای
دامنه دار و وسيع شونده ای پرداخت که پايه ھای وحدت را
مستحکم ساخت و مقدامات جھش بعدی بين الملل را فراھم
آورد.
بين الملل دست به يک مبارزه تبليغاتی به قصد دفاع از
انقالبيون محبوس در لھستان و بخصوص دو رھبر جوان
مودزلوسکی  Modzelevskyو کورون
لھستانی به نامھای
ِ
 Kuronکه سخنگويان گرايش ھای چپ در دانشگاه ورشو
بودند ،زد و نامه ی سرگشاده ی ايشان به حزب کارگر
لھستان را انتشار داد .اين نامه از دوران اپوزيسيون چپ و
مرگ تروتسکی تا آن زمان ،اولين سند برنامه ای انقالب
ضدبورورکارتيک بود که از درون يک دولت کارگری
بيرون می آمد .بين الملل ھم چنين مواضع کمونيست ھای
چپ را که از سياست انجمن کمونيست ھای يوگسالوی la
 Ligue des Communiste Yougoslavesانتقاد می
نمودند ،به عموم شناساند .برای اولين بار پس از ساليان
دراز ،انديشه ی مارکسيسم انقالبی در جائيکه استالينيسم برای
مدت ھای مديدی تسلط تام داشته و يا در جائيکه نوعی
رھبری دست راستی به حکومت ظالمانه ی خود اشتغال
داشت ،به نوعی فرموله شده بود .عالوه بر آن بين الملل
چھارم چندين بار اين فرصت را يافت که مواضع و اسناد
مربوط به عناصر منتقد شوروی را به عموم بشناساند و
اخيراً نيز آراء کارگری جھان را از مواضع يک جريان
فکری چپ در چکسلواکی آگاه گردانيد.
بين الملل چھارم به انحاء گوناگون در منازعه ی چين و
شوروی مداخله کرد .بخش ھای بين الملل از ھر فرصتی به
منظور تأثيرگذاری بر سير بحران احزاب کمونيست استفاده
کردند .چنان که در جريان تشديد اختالفات ،اين دو رھبری-
چين و شوروی -يکديگر را متقابالً انگشت می گذاشت و
نقطه نظر تروتسکی را مبنی بر اين که استالينيسم شکل
منحصر به فردی از بورکراتيزه شدن است چون که اين پديده
زائيده ی مجموعه ای از شرائط است که ھرگز نمی توانند
دوباره در تاريخ گرد ھم آيند .تأييد می کرد .اين متن ھم چنين

٣١

احزاب و گروه ھای طرفدار چين از يک طرف ،و احزاب و
گروه ھای جانبدار مسکو از طرف ديگر را دقيقا ً مورد
بررسی قرار می داد .فصلی از اين متن ھم به مسأله ی
کاستروئيسم اختصاص داشت.
سند حجيمی به "پيشرفت ھا و مسائل انقالب کشورھای
آفريقائی" اختصاص يافته بود .تقريباً ده سال از زمانی که
استعمار قدطمی در آفريقای جای خود را ساختارھای جديد
در آن استعمار و نژادپرستی ھنوز زنده بود ،آفريقائی که در
آن کامالً نظام استعمار نو برقرار بود ،و آفريقائی که در آن
تحوالت انقالبی در حال تکوين بود.
بخش اول اساساً جنوب آفريقا را در بر می گرفت .اين بخش
ھيچگونه مسائل خاص تئوريکی را بر نمی انگيخت؛ اصل
مطلب به مسائ مبارزه ای که امکان داشت در اين نقاط شدت
فوق العاده يابد ،مربوط می گرديد.
بخش دوم کشورھائی نظير مراکش ،تونس ،ليبی ،غالب
مستعمرات پيشين فرانسه در آفريقای باختريف کنگو،
سيرالئونه ،نيجريه ،اتيوپی ،سومالی ،و ,غيره را شامل می
گشت .اين بخش نيز مسائل نظريه ای مشکلی را مطرح نمی
ساخت .ماھيت نواستعمارانه ی آن مطلقاً واضح بود و
وظائف مبارزين انقالبی در اين باره را می شد به سادگی
فرموله کرد.
بخش سوم شامل کشورھائی نظير غنا  ،زنگبار ،گينه ،مالی،
مصر و الجزاير بود .اين بخش بطورکلی به کشورھائی
مربوط می گرديد که از راه مبارزه ی توده ای به استقالل
نائل شده بودند و يا به اقدامات ضدامپرياليستی و گاھی
ضدسرمايه داری دست يازيده و در خط پيشگامان مبارزه
عليه نظام استعماری يا نواستعماری قرار داشتند .بخش مھمی
از اين سند به شرح وقايع ،تحوالت درونی و موقعيت اين
کشورھا از نقطه ی نظر طبقاتی و اقدامات انجام شده در آنھا
و غيره اختصاص يافته بود .به ويژه قسمت مھمی از سند
مربوط به مسأله انقالب الجزاير می شد که در آن توجه بسيار
خاصی به تجزيه ی بن بال و موقعيت جديد که از چند ماه قبل
با کودتای  ١٩ژوئن  ١٩٦٥و با به قدرت رسيدن بومدين
حاصل آمده بود ،معطوف شده بود .اين سند تضادھای موجود
در اين نوع دولت ھا را نشان می داد و سعی می کرد
شرايطی را که قادر می بود حرکت توده ھا را باعث شود و

ميليتانت

شمارۀ چھل و چھار

٣٢

دوم
تير  -١٣٩٠سال پنجم -دورۀ ّ

از آنجا امکانات تبديل اين کشورھا به دولت ھای کارگری را
بوجود آورد ،فرموله کند.
اين سند با فصلی در مورد چشم اندازھا و تکاليف و ھمچنين
چند نتيجه گيری اساسی خاتمه می يافت .اين سند خصائص
انقالب آفريقا را که به وجود بخش ھای بسيار عقب مانده،
تقابل ميان اشکال قبيله ای در حال تالشی و چشم اندازھای
سوسياليستی دنيای قرن بيستم ،و رشد مرکب فوق العاده ی
اين قاره نتيجه می شد ،برجسته می ساخت .اين سند نشان می
داد که چگونه حتی در صورتی که مارکسيست ھای انقالبی
به پيروزی ھم برسند ،حل اينگونه مشکالت بدون کمک ھای
بالعوض وسيع دول کارگری آسان نخواھد بود .در اين مورد
به ويژه کمک دولت ھای کارگری ئی که در آينده در
کشورھای صنعتی اروپای غربی و آمريکای شمالی زاده
خواھد شد ،از اھميت ويژه ايبرخوردار خواھد بود .تکليفی که
اين سند برای مبارزين بين الملل معين می کرد عبارت بود از
ياری رساندن به امر پرورش کادرھای آفريقای شايسته و
قادر به ايجاد احزاب انقالبی واقعی.
بحث در باره ی اين سند و بخصوص بر سر مسأله ی انقالب
الجزاير ،تعيين ماھيت حکومت بن بال ،تعيين ماھيت رژيم
مصر و غيره بسيار غنی بود .کنگره اين سند را تصويب کرد
و در عين حال چنين نظر داد که با آن که اين سند می توانست
پايه مناسبی جھت فعاليت ھای بين الملل باشد معذلک بعضی
مسائل گنجانده در اين سند می بايد به نحو عميق تری مرود
بررسی واقع گردند و چنين تصميم گرفت که بحث در باره ی
سند مذکور پس از پايان کنگره ادامه يابد و مسأله ی انقالب
آفريقا در دستور کار کنگره ی جھانی آينده جای گيرد.
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