انقالب در پرتغال و يونان برای پيروزی به چه نيازمند است؟
اوضاع در کشورھائی مانند يونان و پرتغال و ...طوری است که برای برانداختن نظام حاکم فقط
،آلتزناتيوی روشن می طلبد .اينکه اين آلترناتيو غايب است ،بيش از ھمه از عدم يک سازمان سياسی
طبقه کارگر ناشی می شود و نه چيز ديگری .سازمان سياسی ای که بتواند با طرح روشن آلترناتيو که
يک آلترناتيو سياسی اجتماعی جانشين نظام استثمار گرو جنگ طلب و گرفتار در بحران سرمايه داری
است ،طبقه استثمارشده و متحدين اش که آمادگی خود را بارھای بار برای "بر انداختن سازمان پليس،
ارتش و منصب داری بوروکراتيک به کليه ی مستخدمين دولتی که انتخابی و در ھو موقع قابل عزل
خواھند بود حقوقی پرداخت شود که از حقوق متوسط يک کارگر خوب بيشتر نباشد ".لنين -قسمتی
ازتز پنجم از تزھای آپريل  ،(١٩١٧در پراکتيک اعالم داشته اند ،رھبری کرده و در نھايت با جنگ
داخلی که سرآغازش جز قيام مسلحانه توده ای نخواھد بود ،رھائی را از چشم انداز به واقعيت زمينی
تبديل کند .اين سازمان سياسی ،چيزی جز حزب کمونيست /سوسياليست طبقه کارگر نيست .چنين
حزبی با احزابی که به تبليغ سياست حمايتگرايانه توليدات ملی در برابر توليدات غير ملی ،در جھان
درھم تنيده ی کنونی و يا تشبيه کردن اتحاديه اروپا که جز پروژه سرمايه داران بزرگ و بانک ھای
اروپائی نيست ،به "اروپای اجتماعی" حتمن تفاوت ماھوی دارد .کمبود اساسی نوشته ی زير نيز که از
نظر فاکتی در توصيف شرايط اجتماعی موجود غنی است ،ھمين پروسه ايجاد چنين حزبی است .عدم
چنين حزبی خود از کمبود درک به کار گيری تئوری انقالبی )مارکسی لنينی( در ميان فعاالن
سوسياليست /کمونيست طبقه کارگر اروپا است .و اما ،طليعه ھای آن در آسمان اروپا نمايان شده اند.
بدون حزب بر انداختن سلطه يورژوازی ،گرفتن قدرت سياسی و بنياد ديکتاتوری پرولتاريا) شوراھای
کارگران و زحمتکشان( ،اگر غير ممکن نباشد ،احتمال ان بعيد می باشد .برای درک اين کمبود که نه
تنھا در اروپا خود را بروشنی و آشکارا در روز شنبه در ميدان سيگماتا آتن و ميدان تازه ناميده شده
مردم در ليسابون ،در فرياد"نه به استثمار ،نه به نابرای ،نه به فقر" صدھا ھزار کارگر و انسان
عاصی شده از برنامه ھای رياضت اقتصادی تحميل شده ،نشان داد ،بلکه برای کليه کارگران جھان و
بويژه طبقه کارگر ايران از نان روز عاجلتراست ،خواندن با دقت ترجمه ی زير می تواند مفيد باشد.

تظاھرات صدھا ھزارنفره ی کارگران و جوانان خشمگين ،ليسابون را فرا گرفت.
نويسنده جورج مارتين – دوشنبه  ١٣فوريه ٢٠١٢
 منبع نشريه ی اينترنتی دفاع از مارکسيسم/ http://www.marxist.com-برگردان بفارسی – حميد قربانی/چھارشنبه  ١٥فوريه ٢٠١٢
روز شنبه  ١١فوريه  ٣٠٠ھزار نفر از کارگران و جوانان عاصی و خشمگين در خيابانھای پايتخت
پرتغال ليسابون بر ضد برنامه و اقدامات عملی رياصت اقتصادی پيشنھادی از سوی سه ارگان وام
دھنده )بانک مرکزی اروپا ،کميسيون مالی اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی( به دولت ائتالفی دست
راستی حاکم برکشور راھپيمائی کردند .اين تظاھرات را اتحاديه کارگری بخش خدمات عمومی
خصوصی ) (CGTPزير باندرول " نه به استثمار ،نه به نابرابری ،نه به فقر" فراخوان و
سازماندھی نموده بود که بزرگترين تظاھرات در سی ساله اخير در پرتغال توصيف شده است.

Massdemonstration mot åtstramning - Foto: CGTP
INTERSINDICAL

تظاھرات توده ای بر عليه رياضت اقتصادی -عکس از ث..گ.ت پ
تظاھرات  ٤امتياز داشت و ميدان بزرگ شھر )ميدان قصر( که به ميدان مردم تغيير نام داد ،فراگرفته
بود .اين امتيازات در متن نوشت تشريح شده اند ) .می توانيد عکس ھا را در لينک زير ،درپائين
نوشتۀ اصلی ،ببينيدhttp://www.marxist.com/portugal-massive-demononstration-against-cuts.htm-
دولت دست راستی که حاصل انتخابات ماه ژوئن  ٢٠١١است ،ائتالفی از دو حزب دستی  PDSو
 CDS/PPبه سرپرستی پاسوس کوئلھو می باشد .اين دولت با اعتماد شرايط پيشنھادی سه شريک
وام دھنده را بعنوان قسمتی از برنامه نجات اقتصاد پرتغال پذيرفته و عملن پيش می برد .کائلھو حتی
با افتخار برای فائق آمدن بر "مشکالت ساختاری" سرمايه داری پرتغال اعالم برش در کسری
بودجه نموده و خود را در حقيقت برای بيشتر پيش رفتن از برنامه درخواستی توافق شده آماده کرده
است.
او اين يورش توده ای بر استاندارد زندگی کارگران و فرودستان را بوسيله باال بردن ماليات ،کاھش
دادن حقوق و دستمزدھا وبيمه بازنشستگی ،خصوصی کردن دارائی و شرکت ھای عمومی و دولتی،
باال بردن نرخ بھداشت و بيمارستان ،افزايش قيمت بليط ھای مسافرت و ھزينه وسائل حمل و نقل
عمومی ،افزودن بر مخارج تحصيل ،زياد نمودن زمان کار ،يورش به حقوق کارگران برای بستن
پيمان ھای دسته جمعی و ...اعالم و پيش می برد.
ھمچنانکه انتظار می رفت ،اين اقدامات باعث بدترگرديدن بحران اقتصادی شد .توليد ملی پرتغال در
سال  ٢٠١١نسبت به سال  ١/٦ ٢٠١٠درصد سقوط کرد و انتظار می رود که اين سقوط در سال
 ٢٠١٢به  ٣/١درصد و ھمچنين ادامه آن به  ٠/٣درصد در سال  ٢٠١٣برسد.اين ھمه قربانی کردن
مردم پرتغال انجام گرفته است ،ولی دولت به ھدف اعالم شده خود مبنی بر کاھش قرض دولتی
نرسيده است و برعکس انتظار می رود که درجه آن در سال  ٢٠١٢به  ١١٦درصد از توليد نا
خالص ملی صعود نمايد که در سال  ٢٠١١رقمی در حدود  ١٠٧در صد بود .به اين ارقام بايد ٩٤
درصد مخارج خانوادھھا و  ١٣٠درصد قرض شرکت ھا را افزود که اين دو از سال  ٢٠٠٩تا کنون
بدون تغيير مانده اند.

ھيچ کس فکر نمی کند که اقتصاد پرتغال بتواند خود را ترميم نمايد ودر سال  ٢٠١٣وارد بازارھا ی
رقابتی گردد ،ھدفی که برای رسيدن بدان برنامه نجات را اعالم واجرا کرده اند .برگه قرضه ملی
پرتغال با کسری بھره  ١٧درصد در بازارھا ی ديگر) (standard&poor;sخريد و فروش می شود
که در ژانويه با کسری درشخصيت و اقبال مشتری روبرو شده است.
اين ارقام حال و ھوائی بودند که خود را در تظاھرات اتحاديه ای روز شنبه بيان کردند .ھمچنين
اتفاقات و رخدادھای يونان بر مغز مليونھا نفر از کارگران و فرودستان پرتغال امروزه سنگينی می
کند :کارگران و انسانھای عادی در يونان مجبورشدند که کاھش وحشتناک و غير قابل پيش بينی را
براستاندارد زندگی خود تحميل کنند و ھنوز ھم ھيچ بھبودی در اوضاع رخ نداده است و مشکلی حل
نشده است .چرا بايد ساکنين پرتغال چنين تراژدی را ادامه دھند؟
Photo: CGTP INTERSINDICAL

عکس از ث-گ-ت پ
اين ھمه اعمال بی مفھوم و معنی مانند يونان انجام گيرد که ديگر کشور حتا بوسيله انتخاب شدگان )
انتخابات بورژوائی( نيز اداره نشود ،بلکه بوسيله چھره ھای منصوب شده ی بوروکراتھا در
بروکسل ،فرانکفورت و واشنگتن .ھم اکنون فرستاده ھای ترويکان) سه گانه( به طور منظم وارد
پرتغال می شوند تا ناظر بر اجرای تمام و کمال دستورات دراکوالئی داده شده باشند.تا ببينند تا کجا
اقداماتی که بايد انجام می گرفتند ،انجام گرفته اند .آنھا درست مانند فرمانداران و حاکمان مستعمرات
قديم عمل می کنند .بوروکراتھای اروپائی در گوش وزرای پرتغالی زمزمه می کنند که " :نيش شما
بھتر از يونانی ھا به بدن زنده برای مکيدن خون کشور تان)انسان( تا مرز خشک شدن فرو رفته
است .برای اين جايزه شما کمی ساده کردن شرايط ضمانت ھا است".
نه فقط اين ،بلکه مؤسسات سه گانه )  (IMF,ECB,EUدر آينده  ٣٠ميليارد يورو از بھره و کميسيون
ھا حاصله از  ٧٨٠٠٠٠٠٠٠يورو قرض داده شده ،خواھند پرداخت )که  ١٢ميليارد از آن مستقيمن
برای نجات بانک ھای خصوصی می رود (.
ھمچنين دولت پرتقال در نزد ترويکان خيلی عزتمند است که خيلی سريع به برنامه ،برای خصوصی
کردن شرکت ھای دولتی عمل کرده و شرکت ھائی مانند شبکه انتقال برق و شرکت توليد کننده نيرو

و برق را برای سرمايه گذران دولتی چين آماده کرده است.
جعبه اقدامات اخير ،در رابطه با اصالح قانون کار ،که برای چند روز ديگر قرار است در پارلمان
برای تصويب مطرح گردد نه تنھا با توافق و موافقت رئوسای سازمانھا بلکه با رھبران اتحاديه
کارگری ) (UGTبحث و توافق شده است .رھبران اين اتحاديه با اين عمل خود توافق"قرارداد
اجتماعی" امضاء شده با اتحاديه ) (CGTPرا زير پا گذاشته اند .اين اقدامات رياضتی امور و مناطق
زير را شامل می شوند:
-

کوتاه کردن زمان تعطيالت از  ٢۵روز به  ٢٢روز در سال
کم کردن روزھای تعطيل از  ١٣به  ٩روز ) بويژه روز استقالل واعالم جمھوری( در
پرتغال
کم کردن پرداخت غرامت بابت اخراج کردن از  ٣٠روز برای ھر سال کاری به  ٢٠روز
 اجازه دادن به کارفرمايان برای قابل تغيير کردن  ١٥٠ساعت کار در سال که در ايام پرمشتری و داغ زمان را باال ببرند و در زمانھای کسادی بازار زمان کار را کم کنند.
کسر نمودن حقوق بيکاری برای کارگرانی که کاری را انتخاب می کنند که حقوق آن کمتر از
بيمه بيکاری است )که کارفرما يان از اين راه پول زيادی پس انداز می کنند(.
کسر کردن  ٥٠درصد از حقوق اضافه کاری و پرداخت نکردن  ٢ساله مزايا
افزودن بر مواردی که کارفرمايان می توانند کارگران را اخراج کنند
کم کردن حقوق بيکاران ھم در مورد مدت زمانی که بيمه بيکاری تعلق می گيرد و ھم در
سقف و مقدار پول دريافتی.
تضعيف قرارداد دسته جمعی ملی ) که در آن کارگر قدرت برای چانه زنی بيشتر را از دست
می دھد(.
رھبران اين اتحاديه پيوستن خود به اين اقدامات را با "کم بدتر" توجيه می کنند .آنھا می
گويند که اقدامات مورد تقاضای سازمان سه گانه)ترويکان( خيلی بدتر بوده است و آنھا با
مذاکرات موافق گرديده اند که شرايط را ماليم نمايند.اين دليل )يوگ ت (مانند ھمان دالئلی
است که رھبران اتحاديه ھای کارگری اسپانيا) (UGT,CCOOبرای امضای قرار دادی که
شرايط قراردادھای دسته جمعی را برای کارگران بدتر کرد ،می باشد .اين دليل تعقلبی است.
زيرا که کسی جز سرمايه داران و صاحبان ابزار توليد از آن سود نبردند.اگر تو پرنسيپال
پذيرفتی که يک حمله سرمايه داران که شرايط را برای کارگران بدتر می کند ،انجام گيرد و
از کارگران خواستيد که اين حمله را با راحتی خاطر و بدون مبارزه بپذيرند ،سرمايه داران
حمالت زيادتری را تدارک ديده و می کنند .اين عقب نشينی ھا و حمالت سرمايه داران
ھمزمان رھبران اتحاديه ھا را در نزد کارگران بی حثيت کرده واعضاء اعتماد خود به آنھا
را از دست می دھند .رھبرانی که کارگر را پشت سر نداشته باشند ،خيلی زودتر تسليم شده و
مقاومت شان حتی در چانه زنی ھای معمولی نيز کمتر و کمتر می شود .کارگران از چنين
اتحاديه ھائی بحق جدا می شوند و طبقه کارگر پراکنده تر و تضعيت يافته ترخواھد شد .اين
زمينه را برای يورش ھای پی درپی سرمايه دارانی که جز سود بيشتر و باز ھم بيشتريعنی
مکيدن خون کارگران درانديشه شان چيزی نيست به زندگی کارگران آماده تر می کند.
حقيقت اين است و فاکت ھای سخت اقتصادی گويا اين ھستند که دشمنان کارگران ) اتحاديه
اروپا،بانک مرکزی اروپا و صندوق بين المللی پول( ،يعنی سازمانھای سرمايه داران اروپائی
و بين المللی در آينده شرايط را سخت تر نموده و اقدامات زيادی در کاھش ھزينه ھای کاال و
خدمات توليد شده بوسيله کارگران را در دستور دولت دست راستی پرتغال برای فائق آمدن
بر بحران عميق اقتصادی و سود بيشتر سرمايه ی وام داده شده ،قرار می دھند .اين قرار

دادی که رھبران ) (UGTآنرا امضاء کردند متأسفانه آخرين نيست که ھيچ بلکه شروعی است
بر حمالت بيشتر که شرايط را برای کارگران بدتر و بدتر کرده تا به قولی ) سرمايه پرتغال
را نيروی رقابت دو باره دھد(.
يک سياست ماھرانه غير سکتاريستی از طرف  CGTPمی تواند رھبران  UGTرا تحت
فشار سختی قرار دھد .اين مھم است که چنين سياستی بر اساس اتحاد طبقاتی و تجربيات
ھمين دو تظاھرات اخير يکی در نوامبر  ٢٠١١و ديگری ھمين شنبه اتخاذ گردد.
ھدف چنين سياستی بايداين باشد که رھبران اتحاديه کارگران بخش عمومی خدمات را تحت
فشار بگذارد که آنھا توافق امضاء شده را پس گرفته و دوباره به ميان کارگران چه محلی و
چه درتمام رشته بازگشته و سياست شرکت در اعتصابات و فعاليت را انتخاب کنند و درغير
اين صورت اعضای آن تشويق شوند که به اتحاديه کارگران بخش خصوصی پيوسته و در
اعتراضات و اعتصابات شرکت کنند .اتحاد طبقاتی کارگران در اين مرحله از مبارزه خيلی
مھم است.
اتخاذ آلترناتيو معتبر سوسياليستی مورد نياز است.
 ٦ماه بعد از انتخابات و روی کار آمدن دولت راستگرا ،نظر سنجی ھا نشان می دھند که
متأسفانه خيلی کم اقبال رأی دھندگان به سمت چپ برگشته است .در حالی که احزاب راست
دولت ائتالفی  CDS/PP PSDفقط در حدود  ٣درصد يعنی از  ۵٠/٣در صد به  ۴۶/٧در
صد رسيده اند ،حزب دولتی قبل سوسيال دموکراتھا  PSبعد از اينکه خيلی به نرمی چند تا
اقدامات دولت را انتقاد نموده از ٢٨در صد به  ٣٠درصد صعود کرده است .ھمان اقداماتی
که در آخرين روز از حاکميت شان ،آنھا را تصويب کرده بودند .در طرف چپ سوسيال
دموکراتھا يعنی حزب کمونيست از  ٧/٩درصد به  ٨/۵درصد و بلوک ) Bloco de
 (Esquerdaاز  ۵/١درصد به  ۶/۵درصد رسيده اند.
اين دو حزب )حزب کمونيست و بلوک (.می توانند اقدامات پيشنھاد داده از طرف دولت را
زير ضرب انتقادات شديد بگيرند ولی در عوض آنھا اخيران زبانی را برگزيده اند وانسان را
به کاپيتاليسم و سوسياليسم بازگشت) رفرانس( می دھند ،در ھر صورت اين دو گروه معلق
در فضا از اتخاذ يک سياست جدی سوسياليستی و آلترناتيو ی که بتواند نتايج بحران اقتصادی
را متوجه خود سرمايه داری در پرتغال نمايد تا کنون عاجزمانده اند.
اين احزاب در عوض اينکه سياست نپرداختن وام ھا و حزب بزرگ و دست راستی دولتی
پی سی پی را مسئول "قرض ھای بحث نشده" بدانند ،آنھا درباره اين صحبت می کنند که کدام
وامھا غير قانونی اند و برای اين بايد به دور انداخته شوند .اين ،يک تفسير و سياست غلط و
اشتباه است .اگر شما می پذيريد که بايد در مورد وام ھا دوباره بحث گردد ،اين بدين معنی
است که شما اصل وام و پرداخت را می پذيريد و در اين رابطه که چقدر و چه زمان
پرداخت گردند و غيره بحث می کنيد و نه به دور انداختن شان را .برای اينکه سرمايه گذاران
حتا اين بحث را نيزبپذيرند بايد شما نشان دھيد دراينکه می خواھيد کسری بودجه و وام ھا
راکاھش دھيد ،جدی ھستيد .و گرنه اين کاھش ھا ھمان ھائی ھستند که امروزه در يونان به
اجرا در می آيند .اين کاھش ھا و جعبه ھای رياضت اقتصادی که امروز مردم در يونان در
برابر آنھا مقاومت می کنند ،نتايج ھمان وام ھای دو باره مورد بحث قرار گرفته ای ھستند
که سرمايه گذاران خصوصی داده اند!

فرق بين دو حزب چپ در اين است که بلوک در اين تخيل است که اتحاديه اروپا پس انداز
کند و به آن يک شخصيت )کاراکتر( اجتماعی می دھد يعنی اروپا محور است ،ولی حزب
کمونيست به فکر توليدات ملی و "مبارزه برعليه واردات می کند" .به زبان ديگر اتحاديه
اروپا برای بلوک سوسياليست می شود و حزب کمونيست توليد ملی محور)ناسيوناليست( می
باشد.
اين انتخابی تعقلبی ونادرست است .يک چنين "اروپای اجتماعی" ای موجود نيست .اتحاديه
اروپا زير سلطه سرمايه به معنی برنامه ھای رياضت اقتصادی ثابت است و دولت حقيقی آن
ھمان دولت سرمايه داران و بانک داران است که زير سلطه کشورھای با طبقه سرمايه دار
قوی تر می باشد.
از طرف ديگر تفکردفاع از توليدات ملی پرتغال با اتخاذ سياست حامی توليدات داخلی شدن،
طبقه کارگر پرتغال را در برابر طبقه کارگر ديگر کشورھا قرار می دھد ،در حالی که
منفعت چنين سياستی عايد سرمايه داران بکر می شود .خيلی بعيد به نظر می رسد يک
سياست "اقتدار ملی" را بتوان يک سياست کمونيستی ناميد .سياست حمايت گرايانه پرتغالی
يک تخيل)اتوپی( ارتجاعی است .به درست اين خود کاپتاليسم ضعيف پرتغالی است که بحران
اقتصادی را بدتر کرده است .چطور توليدات پرتغال می توانند به رقابت با توليدات
کشورھائی که سياست حمايتگرايانه خيلی قوی دارند ،در يک بازار جھانی بر خيزند؟ فقط
بدين وسيله حقوق و شرايط کاری کارگران بيشتر از پيش مورد يورش سرمايه ی "ملی"
قرار می گيرند.
برای اينکه يگ آلترناتيو واقعی داشته باشيم ،بايد نخست و مھمترازھمه چيز اعتراف کنيم که
اين اقدامات ناشی از بحران اقتصادی سرمايه ھستند که طبقه حاکمه برای نجات از اين بحران
آنھارا اتخاذ کرده و کارگران بايد بھای آنرا بپردازند .راه حل واقعی اين است که سياستی را
اتخاذ نمائيم که به بر انداختن خود سيستم سرمايه داری منجر شده و آنرا با يک مالکيت
مشترک و جمعی جانشين نمايد که بوسيله يک برنامه دموکراتيک اقتصادی توليدات را در
جھت رفع نيازمندی ھا جمعيت ساکن در کشور سوق دھد .آلترناتيو سوسياليسم است .يک
چنين آلترناتيوی نمی تواند در درون مرزھای ملی يک کشور به وقوع پيوندد .وبيشتر ازھمه
در محدوده کشوری با اقتصاد ضعيفی چون پرتغال غير قابل پياده شده است .در اين صورت
و به طورناگزيربايستی چنين مبارزه ای را با مبارزه برای دولت ) اياالت (متحده
سوسياليستی اروپا پيوند داد.
از طرف ديگر ھيچ کدام از رھبران سازمانھای اتحاديه ای و دو حزب موجود چپ ،برنامه
روشنی برای پيروزی برو از دور خارج کردن اقدامات رياضت اقتصادی اتخاذ شده را
ندارند .اگر مستقيم صحبت کرده باشيم ،ما نياز به برنامه ی مستحکم و پايه داری برای
سازمان دادن بزرکترين نيروی اجتماعی داريم تا بتوانيم با اين اقدامات به مقابله برخيزيم،
ولی متأسفانه چنين نيست .ھيچ برنامه کنکرتی وجود ندارد ،جز فعاليت ھائی پراکنده و
آکسيونی و پيشنھادی برای "روزھای فعال" در اواخر آپريل .اطالعيه  CGTPکه در
تظاھرات خوانده شد ،در باره داشتن يک برنامه پايه داربرای سازمان دادن و نياز به
بزرگترين اتحاد عملی ممکن ،برای مبارزه بر عليه چنين اقداماتی صحبت می کند ،ولی بدون
ھيچگونه رھبری مشخصی .فقط به ھمه اخطار می دھد که در روز  ٢٩فوريه که مصادف
است با روز اقدام اتحاديه کارگران اروپا ) (TUCشرکت نمايند.
اين اعتصاب  ١١فوريه يک گام خيلی مثبت به جلو است ،اما اين بعد از اعتصاب عمومی ٢٤
نوامبر سال قبل است که به نوبه خود تنوانست دولت را بعقب براند .در يونان تا کنون ١٧

اعتصاب عمومی  ٢٤ساعته و  ٤٨ساعته جداگانه به وقوع پيوسته اند و ھنوز طبقه حاکمه به
دادن جعبه ھای پس انداز ادامه می دھد.
بھتر است که ازاين اوضاع نتيجه گيری نمائيم .آنچه که مورد نياز است ،اينکه ،در برابر
چنين برنامه ی صنعتی ،يک برنامه که قدرت سازمان دادن اقدامات عملی رشد يابنده و
مداومی را طرح ريزی کند مورد نياز است که بتواند براين اقدامات پيروزگردد.
اين اقدامات عملی ما ،عبارتند از :در آغاز با يک اعتصاب عمومی  ٢٤ساعته ،و بعدان بايد
آنرا به  ٤٨ساعت رشد داد و سپس  ٧٢ساعته نمود ،اين اعتصاب  ٧٢ساعته بايد با يک
اعتصاب عمومی نامعين دنبال گردد ،اگر مورد نياز بود .برای پيشبرد چنين اعتصاباتی
نيازبه و با ساختن کميته ھای دموکراتيک اعتصاب در ھمه جا و با درجات مختلف) شرکت
ھا ،لوکال ھا ،منطقه ای و ملی( ھمراه گردند .اين کميته ھای دموکراتيک اعتصاب اين امکان
را ايجاد می نمايند که خود کارگران در تصميمات عملی شرکت داشته و جنبش را سازمان
دھند.
در سطح سياسی ،حزب کمونيست و بلوک بھتر است که ھمه را به تشکيل يک جبھه متحده
بر اساس يک برنامه روشن سوسياليستی دعوت نمايند ،باضافه اتخاذ سياست به دور انداختن
قروض و ملی کردن بانک ھا و مھمترين شرکت ھا و گذاشتن آنھا تحت رھبری و کنترل
دموکراتيک کارگری .يک چنين برنامه و سياستی بايسته است که با يک نگاه
انترناسيوناليستی مبنی بر پيوند دادن مبارزه کارگران پرتغالی با مبارزه کارگران ساير
کشورھای اروپا و جھان تکميل و کامل گردد.
بر اساس درک ما ھيچ راه حل"واقعی" ديگری برای فائق آمدن بر مشکالت تلنبارشده طبقه
کارگر و جوانان پرتغال موجود نيست .در طول مبارزات تلخ کنونی و تجربيات حاصل از
آنھا در ماه ھا و سال ھای آينده ذخيره ی انباشته شده ای از کارگران و جوانان به اين نتيجه
محتوم خواھند رسيد که مشکل اصلی و بنيادی خود سيستم سرمايه داری است .آنچه مورد
درخواست است اينکه يک گرايش)ترند( مارکيسيتی ايجاد گردد که ريشه در سازمانھای
کارگری داشته باشد که تودھھای وسيع جمعيت را به يک آلترناتيو روشن عمومی دعوت کند
و که در نھايت به برآوردن نيازھای غريزی انسانی توده ھای فرودست جواب داده و به آنھا
امکان بيان کنکرت خواسته ھا و به کرسی نشاندن اميال و آرزوھای سرکوب شده قرون را
بدھد.

