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يک ترجمه و يک موخره ) حزب و انقالب(
مقدمه مترجم
نوشته حاضر با عنوان شورش جوانان اسپانيا به قلم آلن وودز) (١در تاريخ جمعه  ٢٠ماه می نوشته شده و در
سايت دفاع از مارکسيسم به زبان انگليسی به چاپ رسيده است .نظر به بحران جھانی سرمايه ،مبارزات کارگران و
نقش جوانان در آن مفيد دانستم مطلب حاضر را برای اطالع خوانندگان فارسی زبان تر جمه نمايم .ضمن اينکه تمام
کوششم اين بوده تا عين مطلب راترجمه نمايم در عين حال الزم دانستم که موخره ای بر اين ترجمه بيافزايم .در اين جا
الزم می دانم از رفيق حوبم شروين رھا برای ھمه ياری اش تشکر کنم.
حميد قربانی
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شورش جوانان اسپانيا
نويسنده  :آلن وودز
نخست اين در تونس بود ،بعد قاھره ،سپس ريسکونسين آمريکا و اکنون اسپانيا .بحران سرمايه سونامی غير قابل
کنترلی را به وجود آورده است .ھمه طرفداران و نمايندگان نظم قديم برای متوقف ساختن آن ھمکاری غير قابل
وصفی را آغاز کرده اند .اين نمايندگان عبارتند از سياست مداران حرفه ای و پليس ھا ،حقوق دانان و بوروکراتھای
اتحاديه ای ،مديای مزدور و تلويزيون ،کشيشان و" روشنفکران" .اما سونامی شورش راه خود را ھمچنان از يک
کشور به کشور و از قاره ای به قاره ديگر می کشايد.
ورشکستگی سرمايه اسپانيا
انتخابات محلی و منطقه ای ويرجينيا گارسيا ) (Virginia Garciaاسپانيا در زمانی دراين تعطيالت آخرھفته برگزار
می شود که کشور در يکی از عميق ترين بحران ھای اقتصادی،اجتماعی و سياسی دست و پا می زند .اسپانيا ئی که
در ده سال قبل ھمچون موتوری معرفی می شد که آفريننده شغل در منطقه يورو می باشد .البته اين نوعی انديشه
اتشين بود که با يک افت و کسادی جدی روبرو گرديد .اکنون اسپانيائی از آن باقی مانده است که درصف ورشکسته ھا
به انتظار خويش نشسته است .اقتصاددانان به افشاء شدن قرض ھائی تھديد می کنند که اثرات آنھا قبالً ناشناخته بودند.
بعد از سقوط در يونان،ايرلند و پرتغال اکنون توجه "بازار" به طرف اسپانيا جلب شده است.
اقتصاد اسپانيا چون موشکی باال رفت و چون دوک فلزی ای به پائين پرتاب شد .رونق در ساختمان سازی اسپانيا را با
زخم سوزنده ای از سقوط بھای خانه ھای مسکونی ترک نمود .از آن رونق قرض ھای بزرگ ،يک ميليون خانه
خالی و باالترين رقم بيکاری در اتحاديه اروپا برجای مانده است .تعداد بيکاران اسپانيا به  ۴/٩ميليون نفر رسيده است.
با بيکاری  ٢١درصدی نيروی کار نارضايتی درميان بيکاران اوج گرفته است .اين نارضايتی بر عليه احزاب سياسی
رسمی است که با اطالعات ضد و نقيض خويش خواستار مات نمودن مردم ھشتند.
دراسپانيا دو حزب اصلی وجود دارند :حزب مردم ) ( PPو حزب"سوسياليستی" )  .(PSOEاولی حزب بانکداران
وسرمايه داران است که نماينده آشکار سرمايه می باشد .ما می دانيم که از چنين حزبی چه انتظاری ميتوان داشت .اما
حزب "سوسياليست" مدعی نمايندگی طبقه کارگر را دارد ،ولی چطور؟ البته به چنين حزبی ميليونھا کارگر برای دفاع
از سطح زندگی شان رأی دادند.اما ،متاسفانه با شدتی وصف ناشدنی چنين اميدواری ھائی رنگ باخته ونقش بر آب
شدند.
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رھبر حزب سوسياليست ) ( José Luis Rodríguez Zapateroو نخست وزير کنونی کشور در انديشه اش خود را يک
"چپ" ميداند .اما ،او خيلی زود درک کرد که در زمان مذاکره در مورد بحران سرمايه داری ،فقط دو آلترناتيو
موجود ھستند :يا بايد دست به اقداماتی زد که نيروی بانکداران و سرمايه داران را در ھم شکست ،يا اينکه فرمان و
ديکته شرکت ھای بزرگ را پذيرفته وحمله به سطح معيشت کارگران را در دستور روز قرارداد .زاپاته رو خيلی
سريع کشف کرد که راه سومی موجود نيست.رھبر حزب سوسياليست آلترناتيوی را در دستور خويش گذاشت که
ديگر رفورميست ھا و در ھمه کشورھا در چنين مواقعی قرار می دھند .او خود را به بانکداران و سرمايه داران
چسپاند.
رھبران حزب سوسياليست اسپانيا با استفاده از بحران اقتصادی ،برای نجات سيستم دست در دست بورژوازی نھادند.
آنھا کوشش کرده ومی کنند که بار بحران را بر گرده کسانی سوار نمايند که از ھمه کمتر امکان حمل آنرا دارند .اينھا
چه کسانی ھس تند؟ اي ن ھ ا عبارتن د از :کارگران،جوان ان ،پي ران ،بيم اران وبيک اران .ق درت بدس تان در ح الی ب ه س طح
زندگی کارگران وبازنشسته ھا حمله می کنند که بيليونھا يورو به جيب ھای بانکداران سرازير می نمايند .بر طبق ي ک
نظر سنجی که بوسيله متروکوپيا ،انجام گرفته  %٨٩بازنشسته ھا بر اين اعتقادند که اح زاب سياس ی فق ط ب ه خ ود م ی
انديشند .اما ،آيا در چنين شرايطی اين عجيب است که انسانھا خود را از احزاب سياسی بيگانه شده می بينند؟ ھنگامی
که آنھا به چنين اعمالی مشغولند.
سوس يال دموکراتھ ا ھميش ه باع ث واک نش جن اح راس ت ھس تند (٢).آنھ ا ھ م اکن ون مش غول ب ازی اي ن نق ش در اس پانيا
ھستند .آمارھا و نظر سنجی ھا نشان می دھن د ک ه ح زب سوسياليس ت اس پانيا) ،( PSEOاکثري ت را ب ه ح زب دس ت
راستی م ردم ) (PPح داقل در يک ی از کلي دی ت رين من اطق کش ور باخت ه اس ت .حت ا اس تان آندالوس يا) (Andaguciaک ه
ھمواره سوسيال دموکراتھا بر آن سلطه داشته اند ،در چنگال راست ھا خواھد افت اد.اين نش ان م ی دھ د ک ه در انتخاب ات
عمومی سال آينده آنھا دولت را به حزب مردم تحويل می دھند ،حزب ی ک ه آش کارا ب رای کارخان ه داران ب زرگ اس ت.
)(٣
اي ن را م ی ت وان از» ماھيتاب ه در آت ش پري دن« نامي د .اگ ر ح زب م ردم ب ه پي روزی رس د کس ری و ک اھش دادن ھ ای
زيادتری در پيش است .آنھا می گويند " :شما اعتقاد داريد که قرض ھا زياد ھستند ،اما ن ه ،ق رض ھ ا بيش تر از اي ن ھ ا
ھستند" ما ھم اکنون اين مسئله را در کاتالونيا می بينيم .در آنج ا پارس ال در انتخاب ات منطق ه ای سوس يال دموکراتھ ا از
دولت ائتالفی به رھبری سوسيال دموکراتھا به بيرون ريخته شدند .و اما ،دولت جديد ب ه ص ندوق ذخي ره عم ومی حمل ه
کرد وکاھشی را در قسمت بھداشت ،آموزش و پروش به انجام رساند ک ه موج ب بزرگت رين اعتص اب گرب ه وحش ی)(٤
گرديد و در بارسلونا  ٢٠٠٠٠٠نفر از مبارزين اتحاديه ای را به تظاھرات خيابانی کشاند.
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روحيه نا اميدی
رھبران احزاب رسمی کارگری کامالً با سرمايه داران ودولتھای يشان ممزوج گرديده اند .اين ديگر برای کسی قابل
پذيرش نيست احزابی که به نام سوسياليسم و طبقه کارگر و يا حتی از "دموکراسی" حرف می زنند در عمل و
پراکتيک روزانه شان ،برنامه ھا وبسته ھا برای نجات بانک ھا پيشنھاد و پياده می کنند ،بدھی ھای عمومی ای به بار
ميآورند که می بايد سال ھا از کيسه توده ھا با کسری بودجه عمومی و اجرای برنامه ھای رياضت اقتصادی پرداخت
گردند .اينھا را ،به نام حفظ "منافع عمومی" انجام می دھند ،اما در عمل جزبه منافع سرمايه داران وثروتمندان وبه
ضرراکثريت جمعيت خدمت نمی کنند.
در چنين شرايطی طبقه کارگر اتحاديه ھا را ھمچون يک شاقول می بيند .البته بر اثر فشار از پائين ،سال قبل در ٢٩
سپتامبر رھبران اتحاديه ھای ) (UGTو ) (CCOOتن به فراخوان يک اعتصاب عمومی دادند .اما اين عمل
رھبران از يک استيصال محض بود ،آنھا ميخواستند که شرايطی پديد بيآورند تا بتوانند با دولت به چانه زنی بپردازند
واعتصاب عمومی را تنھا وسيله ای می دانستند که فشاری به آقای زاپاته رو وارد نمايند تا ايشان کمی به تقاضايشان
توجه نشان دھد .آنھا باور دارند که از راه مذاکره به ھمه چيز خواھند رسيد(۵).
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برای رھبران اين شيوه ای است که از انفجار ديگ بخار جلوگيری کنند.برعکس برای اعضای جدی اتحاديه ھا در اين
کش ور اعتص ابات وتظ اھرات ش يوه ھ ائی ھس تند ک ه ب ه آن وس يله ک ارگران اج ازه م ی يابن د ک ه ب ه ني روی ش ان ب رای
تغييرات راديکال اجتماعی در جامعه واقف گردند .آنھا به خود بعنوان پراتسين ھ ا و انس انھای واقعگ را نگ اه م ی کنن د.
رھبران از ديدن رنگ پريدگی جدی و به زردی گرائيدن سيستم سرمايه داری در وض عيت ھ ای بحران ی عاجزن د .آنھ ا

خود را به اين راضی کرده اند که پذيرفتن کاھش ھا و ديگر اقدامات رنج آور و زجر دھنده در آخر نتايج خوبی به بار
می آورد .اين يک تخيل است .برای ھرقدمی ک ه آنھ ا ب ه عق ب ب ر م ی دارن د ،رئوس ای بان ک ھ ا و ش رکت ھ ا س ه ق دم
وب
ه جل
تر ب
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در واقعيت امر رھبران اتحاديه نيز مانند رھبران احزاب سياسی جپ با درد و رنج کارگران و جوانان بيگانه شده اند.
يک اعتصاب عمومی برای آنھا به معنی يک قرار داد"رفورم" درحقوق بازنشستگی است که از خواست ھای طبقه
کارگر بسی به دور است .اين خود باعث يک موج از نا اميدی و سرخوردگی ،بيگانگی و نا رضايتی از اتحاديه ھا در
ميان طبقه کارگر وجوانان شده است.
اما ،ھمزمان که مبارزه طبقاتی راديکاليزه ميشود جايگاه بی چيزان در اتحاديه گسترش می يابد ،و اين بدون ترديد
در تضاد با کنسرواتيسم رھبری قرار می گيرد .کارگران درخواست تغيير راديکال ودگرگونی بنيادی اتحاديه را از باال
تا پائين را دارند و به نظر می رسد ،کارگران در ادامه موفق می شوند که آنرا به يک سازمان مبارزه طبقاتی تبديل
نمايند .اما در شرايط امروزی اتحاديه ھا از برآوردن نيازمنديھای موجود نزد کارگران و جوانان عقب مانده و انھا را
به نوعی رھا کرده اند.
النا اروتگا ،که موفق به يافتن کار نيمه وقت منشيگری شده و در فيس بوک به تبليغات در رابطه با گسترش
اعتراضات چھارشنبه کمک نموده است ،در مصاحبه با خبرنگار سی ان ان ) ( CNNچنين می گويد» :اگر می بينيد
که اتفاقات اين چنين می افتند ونه به نوع ديگری ،از اينجا ناشی می گردد که اتحاديه کاری که مورد نياز بوده است
را به موقع انجام نداده است .آنھا وظيفه خود را به درستی و در زمان مناسب انجام ندادند،«.
اين برداشت ،خلق و خوی و رفتار در ميان انسان ھای جوان که ھميشه پرنسيپال اولين و بيشترين قربانيان بحران
ھستند خيلی شديد شده است .درجه بيکاری در ميان جوانان به %٤٥رسيده است .بسياری از فازغ اتحصيالن
دانشگاھا که زحمات زيادی کشيده تا سطح زندگی خود را ارتقاء دھند ،امروزه يا بيکارند و يا با کارھای خارج از
رشته و مدرک تحصيلی و با حقوق خيلی کم بايد روزگار بگذرانند .انھا گرفتار»مشاغل نامطمئن« ،کارھای موقت
ھستند .در اسپانيا امروزه مشاغل کنتراتی با زمان کوتاه ،بدون حقوق اجتماعی ،مشاغل روی بورس) زودياب( ھستند.
اين وضعيت با آنچه که جوانان وانسانھای بيکار در تونس و مصردرمکانھای عمومی با آن روبرو می گردند تفاوت
زيادی ندارد .با اين ھمه اسپانيا يک کشور جھان سوم نيست بلکه يک کشور پيشرفته و با اقتصاد پيشرفته اروپائی
است .اين تضاد ھای روشن باعث شده اند ،جوانانی که ھيچگونه عکس العملی را نزد احزاب سياسی و اتحاديه ھای
کارگری نمی يابند ،رفتار نا اميدانه ،يأس ،سرخورده و تلخی داشته باشند.
اکنون اين نا رضايتی و نا اميدی موجود است که به سطح امده و خودرا نشان می دھد .يکشنبه  ١٥ماه می ١٥٠٠٠٠
نفر و در  ٤٠شھر اسپانيا با شعار » دموکراسی واقعی ھمين اآلن« ) ( Democracia Rael Yaبه خيابانھا ريختند.
بزرگترين تظاھرات در مادريد با بيش از  ٢٥٠٠٠و بعد از آن بارسلونا با  ١٥٠٠٠نفربرگزار شد .شعار اصلی
تظاھرات عبارت بود از» :ما کاالی فروشی در دستان بانکداران و سياسيون نيستيم« .مضمون اين شعار کاراکتر ضد
سرمايه داری جنبش را نشان می دھد.
سياستمداران و مفسرين با مھارت اين جنبش را به ھيچ گرفتند و از روی آن با گفتن اينکه » اينھا ھدف ندارند« .يا
اينکه » اين ھا تحت تأثير راست ھا ھستند« ،گذشتند .و اما ،حقيقت اين است که اکثريت واقعی ای از انسانھائی که
در تظاھرات  ١٥می شرکت کردند خود را انسانھای فھميده وبا شعور ،پيشرفته و چپ می دانند .شعارھائی از جمله،
در باره کمبود مسکن ،کمبود شغل ،نداشتن آينده روشن و مطمئن داده شدند که برنبودن دموکراسی واقعی ،بر عليه
ديکتاتوری بازار ،برعليه سياسيون رشوه خوار و حقوق ھای نامرعی آنھا نشانه گذاری شده بودند .اين تظاھرات
انسانھای واقعی ای بود که خود را سازمان داده و خواست ھای واقعی دارند.
تظاھرات  ١٥می از يکطرف خيلی ھا را متعجب وبه رعشه انداخت و از طرف ديگر صفی را به وجود آورد که
نشاندھنده فشارھای واقعی روينده اجتماعی که از عمق به سطح آمده ،بود.
در ماھھای ژانويه وفوريه ما شاھد فوج فوج تظاھرات توده ای کارمندان مارسيا) (Murciaبوديم .آنجائی که دولت
دست راستی حزب مردم ،کاھش ھای دردناکی را انجام داده است .در اين منطقه فعالين مقاومت ھای سازمان يافته و
مؤثری بر عليه تخليه مسکن خانواده ھائی که نتوانسته بودند ،قسط وام خانه ھای خويش را به موقع بپردازند ،سازمان
دادند ٧ .اپريل ھزاران نفراز جوانان بعداز اخطاری که از جانب ائتالفی از جوانان چپ و گروه ھای دانشجوئی با
رفتند.
خيابانھا
به
صادرشد،
آينده(
بدون
)جوانان
پالتفرم
اين نيز کامالً روشن است که موج انقالب عربی برای خيلی ھا در اسپانيا يک منبع الھام بوده باشد .آنھا نيروئی را نزد
مردم عادی يافتند که قادر به تغيير ھستند ھنگامی که بر پاھای يشان بايستند .ايده چادر زدن مستقيم از ميدان آزادی
قاھره می آيد .خيلی ازکارگران و جوانان يونان ،ديده اند و شجاعت آنھا را در سازمان دادن خويش و مبارزه کردن
در تمام طول سال قبل ،ونيز اعتصابات توده ای فرانسه و حتا حرکات آزاديخواھانه جوانان پرتغال را شاھد بوده اند.

يک پالکارد در مادريد با اين مضمون که" يونان و فرانسه مبارزه می کنند .اسپانيا برنده فوتبال است ".اما ديگر نه،
قابل خواندن است .با وجود کمبود ھای زياد سازماندھی در رھبری ،که از جانب رھبری جنبش در اسپانيا که جوانان
به آن دعوت شده اند ديده می شود ،جوانان اسپانيا اما ،در حرکت ھستند و سمپاتی زيادی را نزد کارگران نسبت به
حرکت خويش موجود می بينند.
در اين چند روزھزاران نفر در ميدان دروازه خورشيد در مرکز شھر مادريد و در بيشتر از ٨٠شھر در سراسر
اسپانيا اعتراض و تظاھرات کرده اند .گروھھائی از جوانان در پايتخت ھای کشورھای اروپائی جلوی سفارت ھای
اسپانيا حرکت ھای اعتراضی سازمان داده اند.
تھديد عليه دموکراسی؟
اين دموکراسی يک پدر است

This Democracy is a farse", Barcelona, May 19
Foto:Erzebet These

اين اعتراضات سياستمداران رسمی را وحشت زده وبھراس انداخته است .انھا خيلی ھيستريک و با اعالم خطر عکس
المل نشان می دھند .ھمه مدافعان جامعه موجود عصبی ھستند .انھا می گويند» ،اين آنارشی است« ،آنھا اعتراض می
کنند » .اين ھرج و مرج است!« برخی می گويند که اين » يک تھديد عليه دموکراسی است« .اما ،آنچه که ما در
خيابانھای مادريد وديگر شھرھای اسپانيا می بينيم ھيچ تھديدی عليه دموکراسی نيست بلکه برعکس کوششی است که
دموکراسی مستقيم را جاری کند :که صدائی باشد برای آنھائی که صدائی ندارند و از آنھائی حمايت و دفاع کند که
کسی مدافع شان نيست.
ھنگامی که سياسيون طبقه حاکمه در باره اينکه ،اين "يک تھديد عليه دموکراسی است " صحبت می کنند ،براستی
انھا از چی صحبت می کنند؟ کدام دموکراسی در تھديد است؟ دموکراسی در اين مارک و نشان عبارت از ھر  ٥سال
يکبار باصطالح انتخاب شدگانی بوسيله مردم .اما ،آيا واقعا ً اين مردم ھستند که در اسپانيا و يا ھر کجای ديگر در يک
شرايط مناسب انتخاب می کنند؟ نه ،اين چنين نيست .اين يک تقلب سياسی است .در جامعه اسپانيا ھر  ٥سال يکبار در
يک انتخابات عمومی اکثريتی از مردم اين يا آن کانديدای ديده شده و يا نشده فالن حزب يا بھمان حزب را مجبوربه
انتخاب اش ھستند .ھنگامی که آنھا انتخاب گرديدند انچه را که تمايل دارند انجام می دھند .مردم ھيچ امکانی برای
ھيچگونه تأثيری بر آنھا وتغييری ندارند .تحت سلطه سرمايه مھمترين تصميمات بوسيله رئوسای بانک ھا و مونوپول
ھا گرفته می شوند .انھا تعيين می کنند که انسانھا خانه و شغل داشته باشند و يا نداشته باشند .آنھا را کسی انتخاب
نکرده است وآنھا به کسی جز خودشان جوابگو نيستند .پيوند واقعی بين بانکداران ،نمايندگان و دولت ھای انتخابی در
بحران اخير برای ھمه فاش شد .ھنگامی که بانکداران ھديه ھای ميلياردی از دارائی و اموال عمومی با چند سئوال
در يافت نمودند .در حقيقت دموکراسی بورژوائی يک کلمه ديگر برای ديکتاتوری سرمايه است!
انھائی که امروزه اعتراض می کنند ،برای اين اعتراض می کنند که خود و منافع شان را در ھيچکدام از احزاب
موجود نمی بينند .و چه کسی آنھا را سرزنش می کند؟ بسياری از مردم می گويند  :آنھا که ھمه مانند يک ديگر ھستند،
چرا بايد رأی داد؟ توده مردم با بی ميلی و نفرت خاصی به کمپين ھای انتخاباتی نگاه می کنند .اگر عملی " تھديد
دموکراسی است" اينکه جوانان در ميدان خورشيد ) (Puerta del solاعتراض می کنند نيست بلکه عمل انھائی
است که در قصر دی ال مونکلوآ ) (Palacio de la Moncloaمی نشينند.
حق اعتراض صلح آميزاز اساسی ترين حقوق شھروندان در يک دموکراسی است .برای کسب چنين حقی بود که
طبقه کارگر اسپانيا دھھا سال بر عليه ديکتاتوری فرانکو جنگيد .درآخرين يکشنبه قبل از انتخابات ھزاران انسان،
بيشتر جوانان به ميدان خورشيد در مرکز مادريد رفتند که بر عليه سيستمی که مصممانه و ھمواره کوشش می کند که

درھا را بروی آنھا ببندد ،اعتراض خويش را به ثبت برسانند .چگونه است که اين عمل توده ای يک تھديد عليه
دموکراسی لقب می گيرد؟ چرا؟ آری اين تھديد عليه دموکراسی خواص است و ما اين را می پذيريم.آيا اين پيروزی
دموکراسی می تواند از طرف آنھا ئی پاسداری گردد وارج گذاشته شود که بر مادريد و کل اسپانيا تسلط دارند؟
انسانھائی که دھان شان با کلمه » دموکراسی« پرمی شود نمی توانند چنين اعتراض صلح آميزی را چون »يک تھديد
بر عليه دموکراسی« به تصوير کشند .در صبحدم سه شنبه روز ھفدھم ماه می مقامات دولتی مادريد نيروی پليس
برای سرکوبی يک گروه کوچک تظاھرکننده که در ميدان دروازه خورشيد ،چادر زده بودند فرستاد تا اينکه آنھا را با
خشونت تمام پراکنده کرده و به اعتراضات آنھا خاتمه دھند .آيا اين »تھديد عليه دموکراسی واقعی« نيست؟ مادريد
بوسيله حزب دست راستی مردم اداره می گردد .آنھا بايد مستقيما ً مسئوليت خود را برای اين اقدام سرکوبگرانه که
بدون تحريک بوده است ،بپذيرند و جوابگو باشند .اما آنھا به ھيچ عنوان نمی توانستند بدون تأئيد آشکار يا پنھان دولت
زاپاته رو اين عمل را انجام دھند.اين عمل خائنانه بوسيله راست انجام گرفت .و اما ،شرم بر کسی باد که خود را
سوسياليست و چپ بنامد و خواستار دو بارۀ پاشيدن چنين زھری در اجتماع باشد.

Madrid, 19 maj. Foto: Sergio Rozas

ولی تاکتيک سخت ھم افاقه نکرد .در غروب روز سه شنبه دھھا ھزار تظاھرکننده به مرکز ) ( Central plazaمادريد
برگشتند .در چھار شنبه شب تعداد بسياری از آنھا ،شب را در چادرھا گذراندند .در بعد از ظھر چھارشنبه گردانندگان
انتخابات تظاھراتی که قرار بود در ساعت  ٨بعد از ظھر در ميدان خورشيد مادريد برگزار شود ،ممنوع اعالم کردند.
سخنگوی ھئيت انتخابات اعالم کرد» :که گردانندگان انتخابات تصميم گرفته اند که اجازه تظاھرات را در روزھای
نزديک به انتخابات به کسی ندھند زيرا که بعقيده ما اين اعتراضات " برروی شھروندانی که مايلند آزادنه رأی بدھند
تأثير می گذارد« .گردانندگان گفتند که برای جلوگيری کردن کوتاه مدت از تظاھرات احتياج به » دستورات ويژه و
دالئل جدی نيست« .روزنامه ال پايس ) (El Paisگزارش می دھد که برای اينکه اعصاب رأی دھندگان آرامش يابد،
مقامات دستور دادند که پليس به اندازه مورد لزوم در مکان حاضر باشد تا قادرگردد از تظاھرات جلوگيری نمايد.
سيستم مترو مادريد به مسافرين اخطار کرد که از رفتن به ايستگاه خورشيد خود داری کنند " که رآلی ممنوع است".
اما در مقابل ده ھا ھزار انسان که به طور ناگھانی ظاھر شدند تا اعتراض خويش را نشان دھند .مقامات فھميدند که
ديوانگی است که به پليس ضد شورش دستور حمله برای درگير شدن با تظاھرکنندگان بدھند .زيرا که مقامات دريافتند
که اين باعث راديکاليزه شدن بيشتر جنبش شده و اوضاع را وخيمتر می کند و جواب سخت تری از تودھھا خواھند
گرفت.
اين فقط در اسپانيا نيست که حقوق دمکراتيک مردم را پايمال می کنند.مدت خيلی طوالنی از زمانی نمی گذرد که
کوسيگا) (Cossigaدموکرات مسيحی در دھه  ١٩٧٠وزير امور داخله ايتاليا بود که بعد رئيس جمھور شد وحاال نيز
سناتور دائمی .از اودر باره چگونگی برخورد با تظاھرات دانشجويان سئوال شد .او جواب داد » :اجازه دھيد آنھا
لحظاتی تظاھرات کنند .نيروی پليس را از خيابانھا و کمپينگ ھا برگردانيد .تحريک کننده ھا ،که حاضر بھر کاری
ھستند را به وسط شان بفرستيد ،بگذاريد تقريبا ً ١٠روزی تظاھرات ادامه داشته باشد .شھر را زير ورو کرده ،مغازه
ھا و اتومبيل ھا را به آتش بکشند .بعد از آن با ياری گرفتن از مردم عادی که می بينند صدای آژير آمبوالنس و
کارابينيری) (crabinieriاز صدای ماشين ھای پليس بلندتر است ،حمله را آغاز کنيد .در اين موقعيت است که بايد
نيروی نظم حمله را آغاز کند و دانشجويان را نه به زندان بلکه به بيمارستان روانه کند .آنھا نبايد بازداشت شوند ،که
قضات فوران آنھا را آزاد نمايند .فقط آنھا را بزنيد حتا استادان دانشگاه و پروفسورھائی که جنبش را باد داده اند«.
اين است آن صدای رسمی و با اعتباردموکراسی بورژوائی .ھر آن منافع شخصی آنھا به خطر می افتد فوراً و بدون
ھيچگونه شرم وحيائی که ندارند و با لبخند مليحی بر لب ماسک "دموکرات منشی" را برداشته و پناه به نيروی
سرکوب و خشونت سازمان يافته دولتی می برند» .سنگ ھا را می بندند و سگ ھا را رھا« .جوانان اسپانيا ،انگليس،
يونان و پرتغال در چند ماه اخير درس ھای گرانبھائی در سايه اين دموکراسی بورژوائی که باتون حمل می کند،
فراگرفته اند .در برخورد به يک تظاھرات صلح آميز حاکمان اسپانيا دو چيز را نشان دادند :اول نفرت عميق شان
نسبت به حقوق دموکراتيک وديگر ترس شان از مردم .

مانيفيست جنبش  ١٥می
جوانان در اسپانيا شروع به فراگرفتن وبيرون کشيدن نتايج پيشرفته کرده اند.مانيفيست جنبش  ١٥می که در ادامه به آن
خواھيم پرداخت يکی از اين نتايج است .حتا اگرچه م ا ،ب ا تم ام محت وای آن نق ط ب ه نق ط و ويرگ ول مواف ق نيس تيم ،اي ن
واضح و روشن است که اين سند بي ان فش رده ت رين احساس ات وآرزوھ ا وني ز راھنم ای عم ل ميليونھ ا انس انی اس ت ک ه
اکنون شروع به بيدار شدن و دخالت در زندگی سياسی نموده اند.از اين زاويه اين سند يک سند اساسا ً سياسی است ،ھر
چند که انتشار دھندگان و نويسندگان اصلی آن چن ين ادع ائی را نک رده ان د .دلي ل اينک ه آنھ ا از کلم ه »سياس ی« اس تفاده
نمی کنند اين است که اين کلمه بی شرمانه مورد سوء استفاده احزاب موجود قرار گرفت ه و ب وی تعف ن آن بين ی را آزار
می دھد ،آنھا می نويسند »:ما انسانھای معمولی ھستيم .ما ،شما ھستيم:انسان ھ ائی ک ه ھ ر روزه ص بح زود از خ واب
بي دار م ی ش وند ب رای اينک ه تحص يل کنن د ،ک ار کنن د ي ا اص الً ش غلی نيابند،انس ان ھ ائی ک ه خ انواده و دوس تانی دارن د،
انسانھائی که بسختی کار ميکنيم که آينده بھتری را برای کسانی که در اطراف ما ھستند ،فراھم کنيم«.
" مشکل سيستم است".
:

Madrid,May 17. foto: Jose A

""the system is problem
مھمترين جنبه اين جنبش خود جوش بودن آن است .جنبشی که از پائين و از اعماق جامعه جوشيده است .اين صدائی
است برای آنھائی که در کارخانه ھا کارو توليد ميکنند ،توليدات را توزيع ودر دسترس مصرف کنندگان قرار می دھند
و در مدارس و دانشگاھھا تحصيل و تدريس می کنند » :اين صدای انسان ھای واقعی و حقيقی در اسپانيا است و نه
پارازيت ھا و استثمارگران .اين جنبش ،نيروی دورنی و مقاومت کنندگان را نمايندگی می کند«.
» تعدادی از ماخود را مترقی دانسته  ،ديگران خود را کنسرواتيو تصور می کنند .تعدادی اعتقادی دارند ،ديگران
ندارند .برخی از ما ايدئولوژی تعريف شده دارند ،ديگران غير سياسی ،اما ھمه ما نگران و شورشگر بر اين چشم
انداز سياسی ،اقتصادی و اجتماعی که ما را احاطه کرده و می بينيم ،ھستيم :رشوه خواری در ميان سياستمداران،
تجار ،بانکداران که ما را رھا کرده اند ،بدون داشتن صدائی .اين ،صدای ماست!«
آلن وودز :اين يک جنبش توده ای است که فرياد رس و رساننده صدای انسانھائی است که صدائی ندارند :آن انسان
ھائی که احساس نمی کنند که از جانب سياسيون حرفه ای و بوروکرات که در کرتس)  ،( Cortesمی نشينند ،رھبری
می شوند ،آنھائی که می توان گفت اکثريت مردم اسپانيا ھستند .اين اعتراضی است بر ضد رشوه و استثمار.اما در اين
جا ما تضادی می يابيم .چطور می شود که چنين چشم انداز راديکالی داشت و کنسرواتيو بود؟ يک کنسرواتيو کسی
است که مايل و حافظ شرايط اجتماعی موجود است که مدافع نظم حاکمی است که جنبش کنونی ،در صدد واژگونی آن
است.
اينکه کوشش گردد يک جنبش توده ای بنياد گذاشته شود که از گسترده ترين پايگاه توده ای برخوردار باشد ،کوششی
است ارزنده و خوب و قابل تقديس .اما اين امکان ندارد وغيرممکن است که بتوان آتش را با آب تکميل کرد .حقيقا ً ما
در برابر يک تغييرکامل در شرايط موجود اجتماعی قرار گرفته ايم .در ھر صورت ما انقالبی ھستيم ،يا مدافع سيستم
موجود و کنسرواتيو .انسان می تواند اين باشد و يا ان و نه ھر دو در يک آن ،ھم اين و ھم آن.
» در اينجا ،روزانه درد کشيدن بدون اميد به شرايط نرمال تبديل شده است .اما ما با ھم می رويم ،ما می توانيم آنرا

تغيير دھيم  .روز تغيير فرا رسيده است ،زمان ،زمان با ھم بودن برای ساختن يک جامعه بھتراست .بدين دليل ما
اعالم می کنيم که:
»اولويت ھای يک جامعه پيشرفته و ھمه جانبه بايد برابری ،ترقی ،ھمبستگی ،آزادی فرھنگی ،پايداری ،رفاه و
خوشبختی انسان ھا باشد.
»اين ھا حقايق اليتجزائی ھستند که بھتر است ما در اجتماع اين ھا را دنب ال کن يم :ح ق داش تن مس کن ،ش غل ،فرھن گ،
بھداشت ،آموزش ،مشارکت سياسی ،آزادی شکفتن استعدادھای شخصی و حق مصرف کنندگان برای داشتن يک
زندگی سالم و خوشبخت«.
آلن وودز :بلی ،ما بايد برای داشتن ھمه اين چيزھا مب ارزه کن يم .ام ا باي د بفھم يم و درک نم ائيم ک ه من افع ق وی موج ود
است ک ه ب ر ض د تغيي ر عم ل م ی کن د .بانک داران ،زم ين داران و س رمايه داران ب رای ھم ه ح ق داش تن مس کن ،ش غل،
فرھنگ ،بھداشت ،آموزش ،مشارکت سياس ی ،آزادی ش کفتن اس تعدادھای شخص ی و زن دگی خوش بخت وس الم را ،قائ ل
نيستند و نمی پذيرند.
آنھا برای ما تعريف می کنند و ميگويند که اين چيز ھا لوکس ھستند و ما امکانات مالی داشتن آنھابرای ھمه نداريم .اين
حق برخی ھا است که اين ھا را داشته باشند .اين حق بانکداران است که مبالع ھنگفتی از دارائی ھا عمومی را داشته
باشند ،به نظر ما برای آنھا داشتن ھمه اين چيزھا اليتجزا است .پس »ھمه با ھم « در اين جا بی مفھوم می شود و به
يک فريب تبديل می گردد.
»در شرايط کنونی دولت ما و سيستم اقتصادی موجود به اين حقوق رسيدگی نمی کند که ھيچ بلکه با متدھای مختلف،
يک کانع برای پيشرفت و ترقی انسان ھا است«.
آلن وودز :اين درست،اما بايد روشن بيان کرد ،که خود سايه ای بر طبيعت مشکل نياندازد .بيکاری نتيجه اشتباه و
سياست بد اين يا آن دولت نيست .اين عالمتی است از بيماری نھفته در سيستم موجود ،می توان گفت ناشی شده از
خود سرمايه .مسئله طمع وآز يک فرد يا افراد خاصی نيست و نه حتا کمبود نقدينگی و يا عدم اعتماد .مشکل اين
است که سيستم سرمايه داری در سطح جھانی به ته خط رسيده و در يک کوچه کامالً بن بست گرفتارشده است .دليل
اساسی و بنيادی بحران ناشی از رشد و پيشرفت نيروھای توليدی ای است که در مرزھای تنگ مالکيت خصوصی و
دولت ھای ملی نميگنجند .انقباض و انبساط اعتبارات اغلب دليل بحران بيان می شوند .اما ،در حقيقت اين فقط دليلی
ظاھری و بيشتر سطحی است .بحران با سيستم سرمايه داری ممزوج و يک قسمت از خود ھستی اش است.
آيا اين طبيع ی و واقع ا ً منطق ی اس ت ک ه تعي ين کنن ده سرنوش ت و زن دگی ميليونھ ا انس ان بدس ت نيروھ ای ک ور ب ازار
سپرده شود؟ که نيروھای کور بازار با آن بازی کنند؟ ايا اي ن معق ول اس ت ک ه زن دگی اقتص ادی ب ر روی ک ره ط وری
تعيين گردد و بچرخد که به نظررسد که ما در يک کازينو عظيم نشسته ايم؟ آيا اين می تواند مستدل باشد که آز و طمع
برای سود تنھا انگيزه و نيروی پيشبرنده و تعيين کننده در اين رابطه باشد که مردان و زنان ش غل و خان ه ب االی س ر
داشته باشند؟ آنھا که صاحبان ابزار توليد ھستند وب ر سرنوش ت م ا حاکمن د ،ج واب ش ان ب ه اي ن س ئواالت بي درنگ آری
است ،زيرا که منافع آنھا ايجاب می کند که چنين باشد .ام ا اکثري ت جامع ه ک ه قرباني ان بي دفاع اي ن سيس تم انس ان خ وار
ھستند ،مخالف اند.
» دموکراسی متعلق به مردم است )دمو يعنی مردم ،کراسی يعنی دولت( بدين معنی است که دول ت عبارتس ت از ھم ه
ما .اما در اسپانيا بيشترين افراد طبقه سياسی ھيچگاه به ما گوش نمی دھن د .سياس تمداران بھت ر اس ت ک ه ص دای م ا را
به ارگانھا و مؤسسات ببرند ،شرايط مشارکت سياسی برای شھروندن بوسيله ايجاد کانال ھای مس تقيم آس ان گردانن د ک ه
برای جامعه در کليت اش بزرگترين منافع و س ود را دارد ،ن ه اينک ه خ ود را ب ا ھزين ه م ا ثروتمن د کنن د و مي وه ھ ا را
بچينن د و بوس يله سيس تم دوحزب ی ) (bipartidismيعن ی مختصرش ده  PPو  pseoحکوم ت خ ويش را نگھدارن د و«.
معرف حظور ديکتاتوری اقتصادی بازار بزرگ باشند.
آلن وودز :دموکراس ی در زي ر س لطه س رمايه لزوم ا ً باي د مح دود ،يکطرف ه و ب ا ک اراکتر مخ الف باش د (٥).ميت وان چ ه
استفاده ای از آزادی مطبوعات برد ھنگ امی ک ه مالکي ت ھم ه روزنام ه ھ ا ،مجل ه ھ ای ب زرگ ،تلويزي ون ،س الن ھ ای
تأتر ،سنيما و محل نمايش در دستان ثروتمندان است؟ تا زمانی که مالکيت زمين ،بانک ھ ا و مونوپ ول ھ ای ب زرگ در
دستان يک عده اقليت متمرکز شده است ،ھمه آن تصميمات واقعی و مھم که درزندگی ما تعي ين کنن ده و مؤثرن د ،ن ه در
پارلمانھا و بوسيله دولت ھای انتخابی ،بلکه در پشت درھای بسته و بوسيله ھئيت مديره ھا و م ديران بانکھ ا و ش رکت
ھای بزرگ گرفته م ی ش وند .اي ن بح ران کن ونی ي ک فاک ت ق انع کنن ده اس ت ب رای آنھ ائی ک ه ماي ل ب ه دي دن و فھمي دن
ھستند.
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آنجا ميتواند از دموکراسی واقعی صحبتی در ميان باشد که مردم در عمل و به طور واقعی صنايع ،اجتماع و دولت را
در دستان خود بگيرند ومالک گردند .آن می تواند دموکراسی واقعی باشد که کامالً متضاد با کاريکاتوری است که
اکنون ما داريم .آنجا ھمه ميتوانند بگويند ،آنچه که ميخواھند )کم يا زياد ( ،تا زمانی که مھمترين تصميماتی که بر
زندگی ما تأثير می گذارند بوسيله يک عده معدود غير انتخابی يعنی ھئيت مديره ھا و رئوسای بانک ھا و مونوپول
ھای بزرگ در پشت درھای بسته و بدور از چشم ما گرفته ميشوند ،نمی توان از دموکراسی واقعی يعنی حاکميت
مردم حرفی به ميان آورد.
» قدرت طلبی و انباشته شدن قدرت در دست ھای عده معدودی ،نابرابری ،ت نش و ناع دالتی را م ی آفرين د ،ک ه بوج ود
آورنده خشونت است ،چيزی که ما به دور می اندازيم .اين مدل فرتوت و غير طبيعی اقتص ادی ک ه در ادارات کاري ابی
در يک مارپيچ کھکشانی رشد می کند ،وظيفه خود اين می داند که عده معدودی را ثروتمند کرده و اکثريت را به
ورطه فقر و نيستی بفرستد قبل از اينکه فرو بپاشد.
» خواست و ھدف سيستم موجود انباشتن پول است ،نه اينکه مؤثر در جامعه باشد و رفاه عمومی به وجود آورد .ھ دف
اش اي ن اس ت ک ه من ابع را در اش غال دان ی ري زد ،ک ره م ا را ن ابود کن د ،ک ه بيک اری بوج ود آورد و ب دبختی مص رف
کنندگان را باعث شود.
» شھروندان يک وسيله ھستند برای اينکه اقليتی را ثروتمند کنند که نيارھای شھروندان را ناديده می گيرند و اصوالً
آنھا را بحساب نمی آورند .آری نزد آنھا ما ناپديد ھستيم ،اما ،بدون ما ھيچ چيز موجود نيست ،برای اين است که ما
می خواھيم دنيا را برگردانيم.
» اگر جامعه ای که ما را آموزش می دھد به ما اعتماد نکند و آينده ما را به يک اقتصاد انتزاعی بسپارد و نفع اکثريت
را در نظر نگيرد ،ماھرگز انرا نپذيرفته و ميتوانيم سرکوبی که ھمه ما را رنج می دھد حذف نمائيم«.
آلن وودز :حق داشتن کار يک حق اساسی است .اين چه جامعه ای است که ميليويونھا مرد و زن آماده به کار را
مجبور به يک زندگی غير مٍؤثر می کند؟ ھنگاميکه نيروی کار ومھارت و صالحيت مورد نياز را دارند که
نيازمنديھای مردم را برآورده کنند .آيا ما نياز به مدارس و بيمارستان ھای تازه نداريم؟ آيا ما به راه و خانه خوب نياز
نداريم؟ آيا زير ساخت ھا ،جاده ،وسائل حمل و نقل عمومی ما نياز به تعمير و بھتر شدن ندارند؟
جواب به ھمه اين سئواالت برای ھمه ما شناخته شده است .اما ،جواب از طرف طبقه حاکمه ھميشه يک سان است .ما
امکان مادی برای ھمه اين چيزھا را نداريم .اکنون ھمه می دانند که اين جواب دروغ و تقلبی است .ما اکنون می دانيم
که دولت می تواند پول ھنگفتی توليد نمايد ،در اختيار اقليت تروتمندی بگذارد که بانگ ھا و صنايع را کنترل می کنند.
حال آنکه برای بر اوردن نيازھای واقعی و فوری اکثريت انسان ھای کارکن که نيازھای خويش را در انظار ھمگان
بيان می کنند ،دولت استدالل می کند که پول در دسترس نيست.
اين ،چه چيزی را نشان می دھد؟ اين نشان می دھد که در سيستمی که ما زندگی می کنيم سود يک عده چند نفره مھمتر
از بر آوردن نيازھای اکثريت است .اين نشان می دھد که ھمه سيستم توليدی موجود بر يک چيز بنا نھاده شده است:
سود محوری ،با انگيزه سود بيشتر يا به روشنی بر آز و طمع سيری ناپذير عده معدودی.
» ما به يک انقالب اخالقی نيازمنديم .به جای اينکه پول را باالتر از انسانھا قرار دھيم ،می توانيم برگردانيم ودر

خدمت خويش بکار بگيريم .ما انسان ھستيم و نه توليدات .من توليدی مثل آنچه که می خرم نيستم .چرا می خرم و از
چه کسی می خرم«.
آلن وودز :تنھا راه حل برای مشکالتی که در اينجا نام برده شدند ،اين است که سيستم موجود رشوه خوارو ناعادالنه
را سرنگون نمائيم و آنرا با يک سيستم واقعی انسانی ،عاقالنه و دموکراسی اجتماعی جانشين نمائيم ،که آن سوسياليسم
يا کمونيسم واقعی است.
به منظور دستيابی به اين ھدف نياز ما تغيير بنيادی و ريشه ای در اجتماع است -يک انقالب.
در اين جا مانيفيست در باره يک »انقالب اخالقی« صحبت می کند .اين فرمولی خيلی مبھم و تيره است .اخالق در
يک جامعه آينه نمای واقعيت اقتصادی جامعه مفروض است که بنياد اجتماع است .اگر ما يک سيستم اقتصادی بنياد
گذاشته بر نتايج معينی را می پذيريم بايد اخالق ناشی شده از آنرا نيز که ادامه آن است ،بپذيريم » .ھر کسی برای خود
خويش واجازه دھيد شيطان عقب ترين را بگيرد«.
يک جامعه انسان خوار بدون بر و برگشت يک اخالق انسان خوار دارد .قبل از اينکه ما اخالق انسانی داشته باشيم ما
بايد يک جامعه داشته باشيم که بنيانش بر روابط انسانی بنا نھاده شده است .شرط الزم و ضروری برای يک انقالب
اخالقی يک انقالب اجتماعی است.
» من برای ھرمافوقی ،خشمگين ھستم
من فکر می کنم که من می توانم تغيير ايجاد کنم
من باوردارم که می توانم کمک کنم
من می دانم که ما با ھمبستگی با ھم می توانيم.
من اعتقاد دارم من می توانم کمک کنم به.
من می دانم که ما باھم می توانيم«.
اين نتيجه گيری شامل يک درس مھم است .می گويد برای ما که در عين حال من ،ھمچون يک تنھا ،يک اينديويد بی
قدرت است .دربرابر قدرت سازمان يافته توده ھا ،ھنگامی که مصمم برای انقالب زير و رو کننده ھستند ھيچ قدرتی
بر روی زمين نيست که بتواند مقاومت کند .اين درس و تجربه تونس و مصر است .طبقه کارگر در دستان خويش
يک نيرو مافوق تصوردارد :يک المپ روشن نمی شود ،يک تاير نمی چرخد ،و يک تلفن زنگ نمی زند بدون اجازه
ما.
نتيجه گيری مترقيانه
مھمترازھمه چيز اين است که جوانان در حرکت ھستند ،بوسيله تجربيات مستقيم ،درحين مبارزه جنبش پيشرفت
بيشتری می يابد و پيچيده تر می گردد .اين روشن است که در تضاد با سيستم سرمايه داری موجود قرار می گيرد .بنا
بر اين در تظاھرات عصر روز سه شنبه در مادريد ،در اعتراض به برچيدن خشونت آميز و سرکوبگرانه چادرھای
ميدان خورشيد که در ھمين صبح سه شنبه برچيده شدند ،شعارھای زير شنيده می شوند» :اين بحران نيست ،اين خود
سيستم است« » ،انقالب آغاز شده است« » ،آنھا آنرا دموکراسی می نامند و آن نيست« ،و حتا می توان شعار ھای
دھه  ١٩٧٠جنبش شيلی را فرياد زد:
» «El Pueblo Unido Jamas sera vensido
مردم متحد ھرگز شکست نمی خورند،
»«luchar, crear, Poder popul’ra
با مبارزه قدرت انسان ھا را می سازيم.
اينکه ،اين مانی فيست بوسيله دھھا ھ زار نف ر تظ اھر کنن ده در مي دان دروازه خورش يد مادري د در  ١٨م ی م ورد تأئي د
ق رار م ی گي رد ،خ ود در حقيق ت ي ک ق دم مھ م ب ه جل و ب ود .ازجمل ه اينک ه م ورد تص ويب شخص يت سياس ی جن بش
قرارگرفت » :.احزاب سياسی موجود نزد ما احترامی ندارند ،اما م ا توان ائی انتق اد را از دس ت ن داده اي م .ب رعکس م ا
ترس ی از سياس ت نداريم.بياني ه خ ود سياس ت اس ت» .م ا دنب ال پي دا نم ودن ش يوه ی الترن اتيو دخال ت م ؤثردر سياس ت
ھستيم«  .مانی فيست ھمچنين روشن می کند که دنبال شرکت نکردن در انتخابات نيست » :انتخاباتی که تأثيرواقعی در
زندگی م ا داش ته باش ند» . (۶).بياني ه ھمچن ين مس ئولين اوض اع کن ونی را مش خص م ی کن د،می نويس د» :ص ندوق ب ين
المللی پول  ،بانک مرکزی اروپا ،اتحاديه اروپا ،س ازمانھای اعتب اراتی مانن د م وديس) (Moody'sو اس تاندارد و پ ورس
) ،(Standard and Poor'sحزب مردم و حزب سوسياليست مس ئول اي ن اوض اع ھس تند» .از مس ائل ديگ ر اينک ه نظ ام
ش اھی را بعن وان نظ ام حک ومتی م ورد س ئوال ق رار م ی دھ د و پيش نھاد تعي ين تکلي ف آن در ي ک ھم ه پرس ی را دارد.
اکن ون خونت ای انتخاب اتی ،روز ش نبه را بعن وان ي ک روز قب ل از انتخاب ات ) "روز بازت اب" اع الم ک رده و ھ ر گون ه
تظ اھرات و گ ردھم آئ ی سياس ی راممن وع اع الم نم وده اس ت( ،(٧) .البت ه روز يکش نبه يعن ی روز انتخاب ات تظ اھرات
ممنوع نيست .اين يک چالش مستقيم برای جنبش است .تنھا تأثيری ک ه ممن وع اع الم ک ردن تظ اھرات در مادري د در
روزھ ای  ١٧و  ١٨م ی گذاش ت ،اينک ه جن بش را راديک اليزه نم ود و آن را گس ترش داد.

تعداد تظاھر کنندگان پايتخت در اين چند روزدو برابر شده و چ ادر ش دن زدن در مي ادين ب زرگ ش ھر ھ ا عم ومی ش ده
اس ت .اکن ون اي ن اخط اری اس ت ب ه ھم ه ک ه از نيم ه ش ب امش ب در مي ادين باش يم ک ه ممنوعي ت تظ اھرات را نادي ده
بگيريم .طبقه حاکمه اسپانيا در مقابل انتخ اب س ختی قرارگرفت ه اس ت :اگ ر آنھ ا بخواھن د ممنوعي ت تظ اھرات را عمل ی
کنند ،اين عمل آنھا بدين معنی است که آنھا فراخوان به يک انفجار اجتم اعی داده ان د .اگ ر اي ن ک اررا نکنن د ،جن بش ب ه
يک پيروزی مھم رسيده است و برتری نيروی تودھھا را برضد نيروی سازمانھای رسمی قدرت به اثبات رسانده است.
معاون کميته ی انتخاباتی آقای روبالکابا) ( Rubalcabaامروز کوش ش نم ود ک ه ي ک ک ار غي ر ممک ن را انج ام دھ د
اين که اعالم نمايد با وجود ممنوعيت تظاھرات مردم می توانند جمع شوند .او ميگويد » ھيچ دليلی برای مداخله پليس
نيست مگر آنجائی که خشونتی باشد«.

ما مارکسيست ھا به اعتراضات جوانان خوش آمد می گوئيم .ما ھمبستگی قلبی خود را ازجنبش اعتراضی اعالم نم وده
وب ه ک ارگران توص يه م ی کن يم ک ه فعاالن ه از آن حماي ت کنن د .روز اس تفاده از ني روی طبق ه ک ارگر ب رای تغيي رات
)راديکال( اجتماعی فرا رسيده است .روز ايست! ب ه تم ام مح روم کردنھ ا ،دع وت ھ ای ب ی پرنس يپ و س ازش ھ ا ف را
رسيده است .بس کنيد کمک به يک سيستم در حال مرگ! اين روز متحد شدن و مب ارزه ک ردن اس ت .اي ن اس ت ماھي ت
واقعی اعتراضات اسپانيا و جنبش ١٥می.
زنده باد اعتراضات اسپانيا!
زنده باد جنبش  ١٥می!
آلن وودز جمعه  ٢٠ماه می ٢٠١١
ويدئو فيلمی از تظاھرات جوانان اسپانيا در ميدان دروازه خورشيد مادريد
http://www.ustream.tv/recorded/14772578#utm_campaign=synclickback&source=http://www.marxist.c
om/spain-rebellion-of-youth.htm&medium=14772578
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پاورقی:

) -(١آلن وودز :آلن ودز در سال  ١٩٤٤در يک خانواده کارگری باسنت قوی کمونيستی در جنوب ولز متولد شد .او از سن  ١٦سالگی بعنوان
يک سوسياليست و يکی ار طرف داران تروتسکی فعاليت نموده است .او يکی از رھبران ترند مارکسيستی و سر دبير سايت "دفاع از
مارکسيسم" است .وودز به زبانھای گوناگون از جمله ايتاليائی ،انگليسی ،اسپنيائی ،فرانسوی و روسی صحبت می کند .او درسال  ١٩٧٠ھمراه
خانواده به اسپانيا نقل انتقال کرده و در مبارزه عليه ديکتاتوری فرانکو شرکت می کند.
.

) (reaction) . -(٢ھم معنی واکنش را دارد و ھم به معنی ارتجاع است.
) -(٣متاسفانه بايد گفت در عدم حضورنيروی سوسياليستی کارگری در عرصه سياسی  ،ارتجاعی ترين نيروھا بيشترين رأی ھا را بدست
آوردند.
) -(٤در جامعه کاپيتا ليستی غرب اعتصاباتی را که در چھارچوب اتحاديه ھای کارگری انجام نگيرند اعتصابات وحشی ناميده واعتصاب
کنندگان قابل تعقيب ،جريمه و زندان می باشند .منظور نويسنده از به کار بردن عبارت گربه وحشی ھمين اعتصابات است.
) -(۵به سخنی ديگر آنھا مبارزه طبقاتی را بعنوان اصل کنار گذاشته و برعکس به ھمزيستی و صلح طبقاتی روی آورده اند .دوست مطلعی
می گفت که حقوق رئيس اتحاديه متال آلمان ماھانه ھزار ١۶يورو است .به قول مارکس » :شرايط مادی زندگی انسانھا شعور انسانھا را
تعيين می کنند و نه بالعکس» ) مقدمه اقتصاد سياسی (.
) -(۶اين البته در تاريخ سوسيال دموکراسی به بزرگتر شدن کيک و يک اليه ھر چند کوچک نيز به کارگران رسيدن معروف است که تازه
سوسيال دموکراتھای تئوری يافته وطنی نيز امروزه از آن بعنوان رشد اقتصادملی و غيره ياد می کنند .می گويند بايد اجازه داد و صبر داشت
که اقتصاد ما رشد کند.
) -(٧به قول تروتسکی ،دموکراسی بورژوائی به قطاری شبيه شده است که ھنگامی که سوار شديد،حق کشيدن ترمز خطر را نداريد.
) -(٨البته بايد به ياد داشت که ھيچگاه انتخابات و ھمه پرسی ھا در زندگی ما کارگران و زحمتکشان بی تأثير نبوده ند ،اما در اکثر مواقع
منفی.
) -(٩بر طبق اخبار در اين روز تطاھرات وسيعی بر پا شد.

حزب و انقالب
)موخره(
طوفان شورش استثمار شد ه گان خواھان نان و آزادی مرزھا را در می ن وردد ،بيش تر از آن دني ای مج ازی اينترنت ی ب ا
سرعت فوق العاده ای آنرا به سراسر جھان تحت سلطه سيستم انسانکش و استثمارگر سرمايه منتقل می کند .اي ن جن بش
جوشيده و جوشنده ،کشتيبان بی قطب نما را ماند که در دريائی طوفانی کشتی اش را بھ ر س احلی م ی کوب د  ،گ اه س احل
را می سايد ،گاه نيزاز برخورد به ساحل با زخمی عميق بر بدن ،خود را می يابد.
در جامعه کنونی دو نيروی اجتماعی با دوآلترناتيو ،دو استراتژی و دو چشم انداز کامالً متفاوت در مقابل ھم به ص ف
آرائی برخاسته اند .اين دو صف متعلق ين ب ه جامع ه کھن ه و بھ ره ک ش ب ورژوائی و جامع ه ی آين ده ک ه ب ر پ رچم اش اي ن
شعار"از ھر کس به اندازه نيرويش و بھرکس به اندازه نيازش" حک شده ،قرار گرفته اند.
بورژواھ ا ب ا تم امی دس تگاھھای س رکوبگرنظامی واطالع اتی ،ارگانھ ای تخ دير کنن ده ھمچ ون کليس ا ھ ا و مس اجد ،
ژورناليست ھای جيره خ وار و ارزان ،وک الی و نماين دگان مف ت خ ورو پاان داز مج الس ق انون گ ذاری ،اح زاب سياس ی
رسمی مجيزگو و کاسبکار ،رھبران بوروکرات اتحاديه ھا و قس عليھذا در يک طرف ،کارگران يعنی توليدکنندگان نع م
مادی دنيای معاصر ،متحدين اش وبه يک عبارت تمامی به تنگ آمدگان از تحقير و پايمال ش دن حق وق انس انی ش ان در
طرف ديگرھستند.
اکنون بحرانی ديگ ر تم ام سيس تم س رمايه داری جھ انی را در ب ر گرفت ه اس ت وب ارآن مث ل ھميش ه ب ر پيک ر طبق ه ک ارگر
سنگينی می کند .اين بحران ھر روز بيش از روز قبل عرصه زندگی را برميلياردھا انسان توليدگر تنگتر می کن د .از آن
جاست که طبقه کارگر شاغل و بيکار ،مرد و زن ،پيرو جوان به مصاف بر خاسته است .اين جنبش در قلب دموکراس ی،
سرمايه را واداشته تا ديکتاتوری ذاتی خود را به آشکارترين وجھ ی نش ان داده وب دون رداع در انظارظ اھر گ ردد .دس ت
نامرئی "بازار" با دست مرئی فانتوم و ميراژ ھمراه گشته است وھيچ کس نمی تواند انرا پنھان نمايد .فوکويوما و
فريد من و ...ايدئولوگھای عص ر اقتص اد نئ وليبرال س رمايه خ ود را ھم راه ژن را لھ ا ی دموکراس ی ب ورژوائی در ح ال
ريختن بمب يک ھزار تنی بر سر خانه ھ ای گ اھگلی روس تای تخ ار افغانس تان عرض ه م ی کنن د .در س وی ديگ ر و دو
باره بعد از ١۴٠سال که کموناردھا زندان با ستيل را تسخير و ويران کردند ،کارگران ومخصوصا ً جوان ان فرانس وی در
سالروز سرکوب کموناردھا،در ميدان با ستيل تجمع کرده واعالم می دارند که  "،زمان تسخيرخيابانھا و کارخان ه ھ ا ف را
رس يده اس ت" .پل يس دموکراس ی ب رای برق راری "نظ م" ھراس ان و وحش ت زده ف را م ی رس د .در مقاب ل اراده مص مم
جوانان وحشيانه به آنھا جمله می کند .به آنھا گاز فلفل می پاشد و با باتون به جان تجمع کنند گان دس ت خ الی م ی افت د .ب ا
تمام سبعيتی که پليس نشان می دھد اما موفق به بيرون راندن جوانان از ميدان نمی شود .يا در ھمين اسپانيا که آل ن وودز
به جنبش جوانان آن پرداخته است .پليس حافظ س رمايه ب ه تجم ع اعتراض ی جوان ان در مي دان دروازه خورش يد درندان ه
حمله می برد ) انواع تصاوير ويدئو آن موجود است(  .بھانه حمله به تجم ع کنن دگان در مادري د ني ز مانن د ھم ه ج ا ب رھم
زدن نظ م رف ت و آم د ش ھری اع الم گردي د .در يون ان روز اول م اه م ه ک ارگران و کارکن ان ب ا ي ک اعتص اب سراس ری
جامعه را از حرکت انداختند .اي ن حرک ت ني ز ب ا حم الت پل يس مواج ه ش د .در انس وی اروپ ا ،دموکراس ی اس المی ترکي ه
 ١١١فعال اتحاديه ای وفعالين سوسياليست را به جرم دفاع از حقوق ھم طبقه ھايشان به بيدادگاه احظار و به محاکمه می
کشد .جنبش اما ،ادامه دارد.
ول ی ھمچنانک ه در س ال  ١٨٧٢يک ی از مھمت رين دالئ ل شکس ت کموناردھ ا نب ود ي ک ني روی سياس ی فھ يم و آگ اه يعن ی
حزب کارگران کمونيست بود ،اين کمبود امروزه خود را به عيان ب ا ض رورتی ص د چن دان ن ه تنھ ا در تھ ران ،ت ونس و
قاھره بلکه در مادريد ،آت ن ،پ اريس،نيويورک و ...نش ان م ی دھ د .ھم ه واقعي ات فري اد م ی زنن د و ب ه ک ارگران ج وان و
جوانان بيکار ،زنان و ھمه ستم ديدگان بر پا خاسته اين نياز را گوشزد می کنند که  :نان و آزادی يعن ی انق الب ک ارگری
بدون داشتن ستاد انقالب يعنی حزب انق الب ب ه پي روزی نم ی رس د و اگ ر ني ز ب ه پي روزی برس د ،ھمچ ون کم ون پ اريس
موقتی و گذرا خواھد بود .حتی قب ل از کم ون م ارکس و انگل س ب ا دي دن نت ايج انقالب ات  ١٨۴٨در اروپ ا ،درس ال١٨۵٠
خطابيه خود را به اعضای اتحاديه کمونيست ھا اين چنين پاي ان م ی دھن د ».اگ ر ک ارگران آلم ان ب دون گ ذار کام ل از ي ک پروس ه

طوالنی انقالبی قادر به گرفتن قدرت و اجرای کامل منافع طبقاتی خودشان نيستند ،حداقل اين بار بط ور مس لم م ی دانن د ک ه اول ين پ رده اي ن درام
انقالبی قريب الوقوع مقارن با پيروزی بالواسطه طبقه شان در فرانسه خواھد بود و تا حد زيادی به وسيله آن تسريع خواھد گشت .ولی ،آنھا بايد
با درک روشنی از منافع طبقاتی خود ،با اتخاذ ھر چ ه س ريعتر موض ع مس تقل حزب ی خ ود ،و ب ا بس تن راه عب ارات سالوس انه خ رده ب ورژوازی
دمکرات ،مبنی بر عدم نياز به تشکيالت مستقل حزبی پرولتاريا ،بخش عظيمی از پيروزی نھائی شان را خود ب ه س رانجام برس انند .ن دای جن گ
آنھا بايد اين باشد" :انقالب مداوم"« .لندن  / ١٨۵٠مارکس /انگلس.

متأسفانه گر چه کارگران فرانسه توانستند پيروز شوند ولی موقت بود .ک ارگران آلم ان ني ز ح زب ش ان را آف ت زد وب ه
ضد ھدف و به قاتل بھترين رھبران اش تبديل نمود .آنھا از داشتن حزبی که کمونيسم يعن ی »حرک ت ک ارگران ب رای لغ و
شرايط موجود اجتماعی« )مارکس نقد ايدئولوژی آلمانی( را در چشم ان داز داش ته باش د ،مح روم ش دند .ادام ه س رمايه و

امپرياليسم تا کنون نشانه اين کمبود است .مبارزه طبقاتی ،ولی کم فروغ می گردد ،اما ھيچگاه خاموش نم ی ش ود .ھم ين
واقعيت است ک ه ام روز ھم ه نماين دگان نظ م ق ديم را ب ه اعج اب وا داش ته اس ت .آنھ ائی ک ه فري اد زدن د" :ت اريخ پاي ان
ياف ت«» ،مب ارزه طبق اتی تم ام ش د«» ،کمونيس م م رد«» ،دني ا در س ايه س لطه دموکراس ی و ب ازار« ،و ب ويژه » ب ا
نئوليبراليسم سرمايه دارانه« گلستان می شود ،خود را يکسره با چيز ديگ ری يافتن د .امروزک ار ب ر علي ه س رمايه دو ب اره
در قل ب س رمايه س ر برافراش ته ،خيابانھ ای آرام و ب ی ج ان و ب زک ش ده ب رای جش ن ھ ای باب ا نوئ ل منتھ ی ب ه دروازه
خورشيد و ميدان باستيل را شورش در می نوردد ،جزيره" آرام " را طوفان تھديد به نابودی می کند.
اين مبارزات با تمام اين قھرمانی ھا و فداکاری ھا اما ،بدون حزب به ھدف نمی رسد .اين ضرورت را بعينه
در مقاله لنين که در گرامی داشت کمون پاريس نوش ته ش ده ني ز م ی بين يم  .لن ين در جم ع بن دی خ ويش از عل ل شکس ت
کمون چنين می نويسد:

» انقالب پيروزمند اجتماعی الاقل مستلزم دو پيش شرط میباشد :تکامل نيروھای مولده بايد به سطح باالئی رسيده باشد و پرولتاريا به اندازۀ
کافی آماده باشد .ولی در  ١٨٧١اين دو پيش شرط موجود نبودند .سرمايهداری فرانسه ھنوز رشد ناچيزی داشت و فرانسه در آن زمان عمدتا ً
يک کشور خرده بورژوائی بود )سرزمين پيشه وران ،دھقانان و خرده فروشان و غيره( .از طرف ديگر يک حزب طبقۀ کارگر وجود نداشت،
آمادگی و تعليم درازمدت طبقۀ کارگر – که در مجموع ھنوز حتی تجسم روشنی از وظايف خود و راهحلھای آن نداشت – موجود نبود .نه يک
تشکيالت جدی سياسی پرولتری وجود داشت و نه اتحاديهھای کارگری و سازمانھای تعاونی وسيع …» )-.لنين گرامی باد ياد کمون  ٤٠ ،سال
بعد از شکست کمون .( -١٩١١

حال در سال  ٢٠١١ديگر کسی ترديدی در اين که از نظر رشد نيروھای توليدی و گسترش طبقه کارگر و غيره کمب ودی
موجوداست ،ندارد .بلکه اگر نقصانی باشد که ھست ع دم س ازمانيافتگی و ي ا بعب ارت روش ن و واض ح در نب ود س ازمان
سياسی طبقه کارگر است .اين کمبود را می توان از پيش روی ھ ا و ايس ت ھ ا ی مب ارزات ھم ين چن د س اله بخ وبی درک
کرد .در شورش جاری جوان ان اس پانيا گروھ ی اع الم موجودي ت ک رده اس ت و ب ر اي ن ب اور اس ت ک ه در سيس تم موج ود
اجتماعی آينده ای ندارند .اسم اين گروه »:نسل بدون آينده« است .آنھا بر پالکاردھايشان می نويسند که در اين سيستم »م ا
نسل آينده از دست داده ھستيم« .و اضافه می کنند » بدون خانه ،بدون شغل ،بدون بازنشستگی ،بدون ترس«! .آری کس ی
که چيزی برای از دست دادن نداشته باشد ترس ی ني ز ن دارد .ھم ين ،عام ل وحش ت تم ام س لطه گ ران ام روزی اس ت .اي ن
مسئله را درنوشته آلن وودز به بھترين شکل می توان ديد.
اما ،يکی از اساس ی ت رين کمبودھ ای نوش تۀ خ وب آل ن وودز ب ه ب اور م ن ،نپ رداختن ب ه ض رورت ھم ين ح زب انق الب
کمونيستی کارگران و بررسی مضر بودن احزاب موجود اززاويه مانع بودن ب رای ايج اد ھم ين ح زب اس ت  .آل ن وودز
قبول دارد که بايد جامعه موجود را عميقا ً تغيير داد و آنرا زير رو کرد .او ھمچن ين ب ر اي ن ام ر آگ اه اس ت و م ی دان د ک ه
نيروی اين تغيير اساسا ً طبقه کارگر است .او م ی نويس د » :طبق ه ک ارگر در دس تان خ ويش ي ک ني رو م افوق تص وردارد :ي ک الم پ
روشن نمی شود ،يک تاير نمی چرخد ،و يک تلفن زنگ نمی زند بدون اجازه ما« ،او حتا جامعه جانشين مورد نياز را نيز معرفی می
کند و می نويسد » :تنھا راه حل برای مشکالتی که در اينجا نام برده شدند ،اي ن اس ت ک ه سيس تم موج ود رش وه خ وارو ناعادالن ه را س رنگون
نم ائيم و آن را ب ا ي ک سيس تم واقع ی انس انی ،عاقالن ه و دموکراس ی اجتم اعی جانش ين نم ائيم ،ک ه آن سوسياليس م ي ا کمونيس م واقع ی اس ت.

برای رسيدن به اين ھدف نياز ب ه ايج اد ي ک تون ل اس ت در اص ل ني از م ا تغيي ر بني ادی و ريش ه ای در اجتم اع اس ت -ي ک انق الب .«.نويس نده
مارکسيستی چون آلن وودز حتما ً ھمين دو فاکت مارکس ،و انگلس و لنين و خيلی بيشتر از اين ھا را خوانده و م ی دان د،
ولی چرا به اين مھم حتی اشاره ای ھم نمی کند .آيا او نمی داند که بدون داشتن سازمان سياسی طبقه کارگر ،يعن ی ب دون
ستاد انقالب» ،انقالبی" که او از آن نام می برد و برايش کوشش زيادی می کند قابل تحقق نيست؟ او که حتا از ھمه با ھم
بودن نيز بحق گريزان است و در اين باره می نويسد  . » :اما اين امکان ندارد وغيرممکن است که بتوان آتش را ب ا آب تکمي ل ک رد.

حقيقا ً ما در برابر ي ک تغييرکام ل در ش رايط موج ود اجتم اعی ق رار گرفت ه اي م .در ھ ر ص ورت م ا انقالب ی ھس تيم ،ي ا م دافع سيس تم موج ود و
کنسرواتيو .انسان می تواند اين باشد و يا ان و نه ھر دو در يک آن ،ھم اين و ھم آن«.

آلن وودز در باره اتحلديه ھا می نويسد:

»کارگران درخواست تغيير راديکال ودگرگونی بنيادی اتحاديه را از باال تا پائين را دارند و به نظر می رسد ،کارگران در ادامه موفق می شوند
که آنرا به يک سازمان مبارزه طبقاتی تبديل نمايند .«.با توجه بدين فاکت آيا آلن وودز در اين انديشه نيست که اين اتحاديه ھا را

می توان به سازمان مبارزه طبقاتی طبقه کارگر تبديل نمود و انقالب را بدين وسيله به پيروزی رساند؟ در ھر صورت
به نظر من نپرداختن به حزب و نقش آن و چگونگی ايجاد آن يکی ازنقائص اساسی نوشته آلن وودز است .
نقص بزرگ ديگر اين مقاله که در صدد رھنمود دادن به طبقه کارگر اروپا است ،در نديدن حاکميت پرولتاريا برای به
سرانجام رساندن انقالب سوسياليستی کارگران است .به نظر می رسد که الن وودز از نديدن ديکتاتوری پرولتاريا است
که به يکی گرفتن سوسياليسم و کمونيسم واقعی با دموکراسی واقعی می رسد .ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا اساسا ً بوسيله
انقالب قھر آميز به طبقات استثمارگر ديکته می شود و نه از دورن انتخابات پارلمانی .ديکتاتوری پرولتاريا يعنی طبقه
کارگربه شکل طبقه حاکمه در آمده برای رسيدن به جامعه کمونيستی از ضروريات است .خصوصيات اين دولت که تا
کنون بھترين شکل شناخته شده اش شورائی بودن آن است اين ھا ھستند -١ :تمام مقامات آن انتخابی اند -٢تمام انتخابات
شوندگان ھر گاه که انتخاب کنندگان به خواھند معزول می شوند -٣ .حقوق باالترين مقام آن به اندازه حقوق و مزايای
يک کارگر ساده می باشد -۴ .قانون گذاران مجری قوانين خود يعنی مسئول پی آمد آن چيزی ھستند که تصويب نموده

اند .يک چنين دولتی را نمی توان با يک »دموکراسی واقعی« يکی کرده و سر و ته قضيه را بھم آورد .نياز پرولتاريا به
چنين دولتی نيز نه از سر گسترش دموکراسی و آزادی است ،ھر چند که از ھر دولت دموکراتی دموکرات تر است
بلکه از نياز پرولتاريا به درھم کوبيدن مقاومت بورژوازی خلع يد شده داخلی وشکست يورش دولت ھای بورژوائی
جھانی است .ھمان طور که ما اين را در حمله دولت پروس با ھمدستی بورژوازی فرانسه به کمون پاريس که منجر به
کشته شدن  ۵٠تا  ٧٠ھزارکمونارد گرديد و بويژه حمله وحشيانه  ١۴دولت بزرگ امپرياليستی به انقالب کارگری اکتبر
و شوراھايش شاھد بوديم.
اکنون در دل مبارزه حاد طبقاتی که اروپا را فرا گرفته است ،انسانھا ميدانند برای دفاع از ھست و نيست شان راھی
جز مبارزه ندارند .اکنون که ھر لحظه حتا در ھمين تلويزيونھا ،ما شاھد حمله پليس مجھز به سگ و انواع وسائل
سرکوب به ناراضيان متعرض و تظاھر کننده در آتن ،مادريد ،ھامبورگ و پاريس و ...ھستيم ،ديگر نمی توان ازعدم
شرايط انقالب در اروپای امپرياليستی حرفی زد .اگر تودھھای کارگر و ديگر ستمديدگان ھنوز به اين احزاب بورژوائی
با نام ھای ليبرال ،سوسيال دموکرات ،سبزو غيره رأی می دھند ،اين نه از سر توھم بلکه بيشتر از ھر چيز از سر
استيصال است ،زيراکه ھنوز طبقه کارگر به نيروی اليزال خويش باورنکرده است .ھنوز برنامه و استراتژی مشخصی
مطرح نکرده است .زيراکه ھنوز فاقد سازمان سياسی خود ،وسيله ارتقاء آگاھی طبقاتی و باور به خود ،حزب
سوسياليست کارگری است .حزبی که جامعه ای را ھدف داشته باشد که به جای جامعه کنونی با ھمه تضاد و تناقضات
اش ،جامعه ای باشد که در آن رشد استعدادھای نھفته درونی ھر فرد آن نشانه رشد جامعه است .و نه کرم واردر لجن
زار جامعه موجود وول بخورد ،کاری که احزاب دموکرات ،سوسيال دموکرات و چپ موجود مشغول به آن ھستند .آنھا
به مجريان برنامه ھای رياضت اقتصادی و رأی دھندگان به گسيل ھواپيماھای بمب افکن برای کشتار تبديل شده اند .اين
احزاب خود يکی از اولين سنگرھائی ھستند که بايد منھدم شوند .آنھا به يکی از موانع تشکيل حزب سوسياليست
کارگری تبديل شده اند .گوزنھای جوان اما ،ديوار را با قدرت می کوبند،ھمه چيز نياز به حضور متشکل کارگر
کمونيست را فرياد می زند .آری»،انقالب آغاز شده است ،«.آنرا بايد دريافت و سازماندھی اش نمود.
اکنون که دربرابر چشمان نا باور سرمايه داران و دولت ھای سرکوبگرشان ،سونامی بحران اقتصادی ،در پی آمد
خويش سونامی شورش انقالبی مھارناشدنی را به وجود آورده است .ھمه باور کرده اند در جبھه غرب کاپيتاليستی که
زمانی تصور می شد ،حرکت انقالبی غير متحمل است غوغائی بر پا شده است و سيستم امپرياليستی را نه فقط در
تونس ،مصر ،ايران و ..بلکه در قلب آن تھديد به نابودی می کند.
برای به سرانجام رساندن چنين انقالبی طبقه کارگر در کل و خصوصا ً نسل جوان اش ضروری است که اين گفته
لنين را سر مشق مبارزات خويش قرار دھد تا قادر گردد به وظيفه سترگ تاريخی خود جامه عمل بپوشاند» :تئوری
خاکستری است ،درخت سبز زندگی است«.
زنده باد حزب سوسياليست کارگری
زنده باد انقالب

