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حسن سعدی
می گذرد  ک��ه  روز  ه��ر  روح��ان��ی  دول��ت 
را  خود  تفاوت های  و  بنیادین  خصلت های 
بیش از پیش عیان می کند. اکنون که چند 
است،  گذشته  وی  دولت  تثبیت  از  ماهی 
بیش از گذشته می توان این دولت و چشم 
همین  بر  و  کرد  نقد  و  بررسی  را  آن  انداز 
ترسیم  ایران  در  را  مبارزه  آتِی  افق  اساس 

نمود.

اقتصاد  جهانی  مجمع  در  روحانی  حضور 
کدهای  ح��اوی  سخنان اش  و  )داووس( 
ها  آن  از  رمزگشایی  که  بود  مشخصی 
برای شناخت دولت وی و خصیصه هایش 

ضروری  می نماید.

چنین  خود  سخنان  ابتدایی  بخش  در  وی 
شکل  در  بار  این  شدن  »جهانی   : گفت 
داد که همه  نشان  اقتصادی  بحران جهانی 
کشتی  اگر  و  نشسته ایم  کشتی  یک  در  ما 
بان خردمندی برنگزینیم، طوفان به همه ما 

آسیب می رساند.«

باصطالح  جناح  برخالف  ترتیب  بدین 
بردوگانه  که  اسالمی  جمهوری  »افراطِی« 
های »مستکبر- مستضعف« و »اسالم- کفر« 
نماینده ی  عنوان  به  روحانی  دارد،  تاکید 
همه  »نشستن  از  نظام  دور اندیش تر  جناِح 
در یک کشتی« سخن می گوید. این حضور 
همه در یک کشتی به گوش همه ما آشنا 
برای  تالش  جز  به  ندارد  معنایی  و  است 
سرمایه ی  روی  به  ایران  درهای  کردن  باز 
منابع  و  کارگران  استثمار  برای  خارجی 
کشور. کارگران ایران، مثل همتایان خود در 
کابین  در همان  نیست  قرار  سراسر جهان، 
و  روحانی ها  که  باشند  بزرگ  کشتی  این 
و  خوش  مشغول  آن  در  جهانی  بورژواهای 

بش هستند!

روحانی سپس چنین گفت: »امیدوارم بتوانم 
پیام دوستی، تعامل؛ همکاری و همزیستی 
رهبران،  شما،  به  را  خود  ملت  آمیز  صلح 
که  اندیشمندان  و  کارآفرینان  مسئوالن، 
اید منتقل  آمده  این جا  به  از سراسرجهان 
نمایم.« به این ترتیب روحانی به طور روشن 
معادل شیک  همانا  که  »کارآفرینان«  برای 

لغت »سرمایه داران« است، دعوت نامه 
تا  خواهد  می  ها  آن  از  و  فرستد  می 

سرمایه های خود را به ایران بیاورند.

این دعوت از سرمایه داران البته مقدمه ای 
کشمکش  روحانی  نظر  از  دارد.  هم 
دو  توافقات  و  است  تمام شده  هسته ای 
همین  در  وی  است.  قطعی  دعوا  طرف 
سخنرانی می گوید: »با کشورهای اروپایی 
و  اقتصادی  عمیق  روابط  دیرباز  از  نیز 

ژنو  توافق   اجرای  با  و  داشته ایم،  تجاری 
رفع  و  بعدی  قدم های  و  جاری  هفته  در 

اروپا  حوزه  با  ایران  روابط  تحریم ها، 
کاماًل به حالت عادی باز خواهد گشت. 
ایران و آمریکا نیز در ماه های  تعامالت 

گذشته، وارد مرحله جدیدی شده است، 
و برای اولین بار، سیاستمداران دو کشور 
اختالفات در موضوع هسته ای  برای حل 
اتخاذ  و حتی  نظر،  تبادل  مذاکره،  با هم 
از  آمریکا  کردن  جدا  کرده اند.«  تصمیم 
کشورهای اروپایی در دو جمله فوق بدون 
شک تصادفی نیست، روحانی با این نحوه 
شرکت  برای  مجزا  نامه ای  دعوت  بیان 
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های نفتی آمریکایی می فرستد و از آن 
ها نیز دلبری می کند.

تاکید  روحانی  سخنرانی  ادام��ه  در 
سیاست گذاری  ثبات  روی  بر  خاصی 
از  ش��ک  ب��دون  ک��ه  ام���وری  دارد، 
در  سرمایه  امنیت  اساسی  معیارهای 
می  ادامه  روحانی  هستند.  درازمدت 
به  دولت،  رییس  عنواِن  به  دهد:«من 
میزان،  چه  تا  که  هستم  آگاه  خوبی 
»ثبات رفتاری و سیاست گذاری« در 
این  است.  مهم  و  کانونی  حکمرانی، 
چه  و  داخلی  صحنه  در  چه  اصل، 
بسیار  ما  برای  بین المللی،  عرصه  در 
»ثبات  بر  تاکید  این  است.«  بنیادی 
به عنوان مهمترین  سیاست گذاری« 
مولفه در امنیت سرمایه گذاری چشم 
طلب  اصالح  جریان  سیاسی  ان��داز 
جمهوری اسالمی برای جذب سرمایه 

های خارجی است.

خارجی  سیاست  بیان  در  روحانی 
پیش  در  متفاوتی  سیاست  هم  رژیم 
حل  راه  تنها  چنانچه  می گیرد. 
می  آزاد  انتخابات  را  سوریه  بحران 

از سخنرانی  در هیج جایی  و  داند 
اسد  بشار  دولت  از  آشکار  طور  به 
مبارزه  از  چه  اگر  نمی کند.  دفاع 
و  تروریسم در سوریه می گوید  با 
همین مسئله خشم نیویورک تایمز 
کلی  طور  به  اما  می انگیزد،  بر  را 
خیلی  سوریه  درباره  وی  سخنان 
مواضع »جامعه  آن چه  با  متفاوت 

جهانی« نامیده می شود، نیست.

این رویکرد سیاست خارجی وقتی 
تکمیل تر می شود که به »مسئله 
روحانی  می رسیم.  فلسطین« 
به  خود  سخنرانی  از  بخشی  در 
یک  از  بخشی  در  و  گذرا  شکلی 
حقوق  »احقاق  عبارت  از  جمله 
می کند،  استفاده  فلسطین«  مردم 
مواضع  از  فراتر  کالمی  چنین  اما 
یا  فلسطین«  خودگردان  »دولت 
در  آمریکایی  دموکرات های  حتی 
از  خبری  دیگر  نیست.  باره  این 
احمدی نژاد  آمیز  تحریک  اظهارات 
و جناح تندروی جمهوری اسالمی 

درباره »هولوکاست« یا »رژیم اشغالگر 
سران  ترتیب  این  به  نیست.  قدس« 
جهان با دولتی مواجه اند که مواضعی 
استانداردهای  مطابق  و  نرم  بسیار 

و  سوریه  درب��اره  جهانی  س��رم��ای��ه دارِی 
فلسطین دارد.

روحانی هیچ نامی از اسرائیل نمی برد و در 
قسمت پرسش و پاسخ اعالم می کند: »ما با 
همه کشورها تخاصماتی در گذشته داشتیم، 
اما دلمان می خواهد آینده ما بهتر باشد و 
بتوانیم گره های گذشته را باز کنیم و روابط 
بسیار خوب و سالم با همه ی کشورها داشته 
باشیم.« و وقتی از وی پرسیدند که منظور 
از همه کشورها چیست؟ وی در جواب می 
رسمیت  به  که  کشورهایی  »همه  گوید: 
می شناسیم« به نظر می رسد اگر چه دولت 
روحانی اسرائیل را به شکل علنی به رسمیت 
این  بودن  از غیر رسمی  اما  نشناخته است 
دولت نیز سخنی به میان نمی آورد. این به 
نوعی عقب نشینی از مواضع قبلی جمهوری 
چنانچه  است.  اسرائیل  قبال  در  اسالمی 
می دانیم پیش از این وزیر خارجه روحانی 
)ظریف( وقوع هلوکاست را تایید کرده بود و 
نیز سال نوی یهودی را در توییتر شادباش 

گفته بود.

به طور کلی تمام سخنرانی روحانی رونمایی 
و  رو  میانه  ثبات،  با  داری  سرمایه  یک  از 

که  است  جهانی  استانداردهای  با  مطابق 
و  است  خارجی  سرمایه های  پذیرش  آماده 
کشتی  یک  در  بقیه  با  را  خود  که  آنجا  از 

المللی  بین  های  همکاری  به  حاضر  می داند 
برای حل بحران سوریه و فلسطین است.

دولت  از  تر  کامل  تصویری  مشاهده  برای 
روحانی اما این کافی نیست.

نیز  و  اقتصادی  سیاست های  به  نگاهی  باید 
 1393 سال  برای  پیشنهادی اش  بودجه  به 

بیاندازیم.

بودجه ای که به گفته ی تحلیل گران اقتصادی 
از  پس  ایران  تاریخ  بودجه ی  انقباضی ترین 
بودجه ی  که  چرا  است،  ساله   هشت  جنگ 
عمومِی  کشور علی رغم تورم 30 درصدی در 
مقایسه با قانون بودجه ی 92 معادل ۷ درصد 
کاهش پیدا کرده است که این میزان کاهش 
حجم طی سال های ۸6 تا 92 بی سابقه بوده 

است.

آید  به چشم می  بودجه  اولین چیزی که در 
دولت  مالیاتی  درآمد  درصدی   1۸ افزایش 
کمیسیون  عضو  رجبی،  گفته ی  به  بنا  است. 
درآمد  این  از  درصد   3۵ مجلس،  اقتصاد 
مالیاتی قرار است از حقوق کارگران، کارمندان 
و حقوق بگیران تامین شود، امری که معنایی 
تداوم  و  مردم  خرید  قدرت  پول،  کاهش  جز 

رکود ندارد.

نرخ  برای  دولت  پیش بینِی  این  بر  عالوه 
تورم سال بعد رقمی بین 21 تا 26 درصد 
است در حالی که حقوق کارگران تنها 1۸ 
به   عمال  که  یافت  خواهد  افزایش  درصد 
فقیرتر شدن کارگران در سال جدید می 

انجامد.

رویکرد دولت در افزایش قیمت حامل های 
، آب و  ، گاز  ، برق  ، نفت  انرژی )بنزین 
...(  نیز افزایش فشار روی توده های مردم 
و کاهش فشار روی سرمایه داران بخش 
تولید است. روحانی در نشست 10 بهمن 
سرمایه  از  دفاع  در  مجلس  و  دولت  ماه 
ارتباط  داران بخش تولید می گوید: »در 
با بحث تغییر قیمت  حامل های انرژی در 
دارند،  دخالت  تولید  امر  در  که  مواردی 
مانعی  تا  باشیم  داشته  را  مالیمی  شیب 
ادامه  وی  نشود.«  ایجاد  تولید  راه  سر  بر 
می دهد » در مواردی که به حوزه تولید 
ارتباط چندانی ندارد، همانند بنزین، شیب 
خواهیم  قیمت ها  افزایش  در  را  تندتری 
تلفیق  کمیته  عضو  عثمانی  چنانچه  داشت.« 
بودجه مجلس می گوید: » قیمت حامل های 
درصد   ۵4 تا   40 بین  جدید  سال  در  انرژی 
افزایش خواهد یافت.«  به این ترتیب به نظر 
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می رسد که دولت می خواهد در حالی که تنها 
افزوده است،  به دستمزد کارگران  1۸ درصد 
 4۵ تا   40 بین  را  گاز  و  برق   ، بنزین  قیمت 
فقر  به  قطعا  که  امری  دهد،  افزایش  درصد 
بیشتر، نارضایتی و حتی شوک تورمی خواهد 

انجامید.

یارانه   موجود  تورم  رغم  علی  دولت همچنین 
 4۵۵00 ماهانه  کماکان  را   93 سال  نقدی 
تومان به ازای هر نفر اعالم کرده است. این به 
این معنی است که رفاه عمومی و قدرت خرید 
مردم در سال آینده کاهش خواهد یافت. چرا 
سخنگوی  کاتب،  علیرضا  گفته ی  بنابر  که 
کمیسیوِن برنامه و بودجه ی دولت، تورم سال 
قرار  تازه  و  است  بوده  درصد   30 حدود   92
است در سال 93 )و به امید خدا و امدادهای 
غیبی!( به حدود 21 تا 26 درصد برسد. این 
بدان معنی است که قیمت ها افزایش یافته و 
خواهند یافت اما مبلغ یارانه کماکان تغییری 

نخواهد کرد.

دوباره  روحانی  دولت  که  می رسد  نظر  به 
روی  کاالیی  یارانه ی  پرداخت  سیاست  به 
 1/۸ را  ای  یارانه  سبد  اولین  و  است  آورده 
کیلوگرم   10 مایع،  نباتی  روغن  کیلوگرم 
برنج، 4 کیلوگرم گوشت مرغ، ۸00 گرم پنیر 
تعریف  مرغ  تخم  کیلوگرم   ۸/1 و  بسته بندی 
این در حالی است که مستمری  است.  کرده 
باالتر  حقوقی  که  را  اجتماعی  تامین  بگیران 
سبد  دریافت  از  دارند  تومان  هزار   00۵ از 
این  همین  بر  است.  ساخته  محروم  کاالیی  
ایران  کارگر  طبقه  از  نفر  میلیون   13 اساس 
تدبیر  »دولت  کاالیی  کمک  دریافت  مشمول 
اکثریت  دستمزد  که  چرا  نیستند،  امید«  و 
 ۵00 از  باالتر  اندکی  شاغل  کارگران  مطلق 

هزار تومان است.

در رابطه با کنترل نرخ تورم، بر خالف احمدی 
ایجاد  دنبال  به  نقدینگی  افزایش  با  که  نژاد 
نجومی  تورم  جز  البته  و  بود  اقتصادی  رونق 
و فقر بیشتر دستاوردی نداشت، روحانی قصد 
دارد که با جمع کردن تدریجی پول از طریق 
افزایش مالیات و قیمت انرژی اوال تورم موجود 
را کنترل کند و ثانیا کسری بودجه سال 93 
را تامین کند. اگر چه ممکن است وی بتواند 
در کوتاه مدت به کاهش محدود نرخ تورم از 
انقباضی  سیاست  اما  شود،  موفق  طریق  این 
وی در بودجه به کاهش قدرت خرید مردم نیز 
امری که به رکود و کسادی  انجامید،  خواهد 

بازار ایران بیش از گذشته دامن خواهد زد.

واضح است که سیاست های اقتصادی روحانی 
زمینه ساز دعوت او از سرمایه داران خارجی 
ادامه سیاست های  است.  داووس  اجالس  در 
شدن  فقیرتر  به  که  سال  چند  طی  ریاضتی 
قیمت  تدریجی  ارزان تر شدن  و  کارگر  طبقه 
برای  قرمزی  فرش  می انجامد  کار  نیروی 
ایران  تولید  بخش  در  خارجی  سرمایه گذران 
قیمت  افزایش  با  همزمان  می خواهند  است. 
جهانی،  های  قیمت  به  آن  رسیدن  و  انرژی 
نگه  پایین  نیز  را  کارگر  نیروی  مزد  و  قیمت 
نیز شرایط مناسبی  ایران  بتوانند در  تا  دارند 
مانند چین، ویتنام، بنگالدش و ... فراهم کنند. 
با این تفاوت که ایران عالوه بر کارگر ارزان به 
دسترسی  نیز  گاز  و  نفت  نظیر  انرژی  ذخایر 

دارد.

اما روحانی و دولتش تنها بازیگران این عرصه 
تاکنون  که  جوامعی  کلیه  »تاریخ  نیستند. 
است.«  طبقاتی  مبارزه  تاریخ  داشته،  وجود 
طرف مقابل این سیاست ها، طبقه کارگر ایران 
است. ماه عسل مردم با »دولت تدبیر« باالخره 
با چالش روبرو خواهد شد. رویارویی اجتناب 

دولتی  چنین  وع��ده ی  و  است  ناپذیر 
روزهای نفرت است. چشم انداز آینده ی 
طبقه  مقاومت  از  خبر  طبقاتی  مبارزه 
ارزان سازی  مقابل  در  جوانان  و  کارگر 
تحمیلی  روزاف��زون  فقر  و  کار  نیروی 
اعتصاب در  اعتراض و  می دهد. روزهای 
باید  جوانان  و  کارگر  طبقه  است.  پیش 
ابعاد این هجوم را ببینند و در مقابل آن 

مقاومت طبقاتی سازمان دهند. 

ما  ک��ه  ب��ودی��م  گفته  نیز  از  پیش 
»مبارزه  نشریه ی  مارکسیست های 
طبقاتی« اوال برخالف اصالح طلبان هیچ 
ندایم  روحانی  دولت  به  امیدی  و  توهم 
اپوزیسیون  اعظم  بخش  مانند  ثانیا  و 
چپ با توسل به عبارت پردازی های شبه 
سرباز  موجود  شرایط  تحلیل  از  انقالبی 
نمی زنیم. متاسفانه برای این اپوزیسیون 
نیست،  واقعیات  تحلیل  به  نیازی  هرگز 
»خیمه  انتخابات  ها  آن  تخیالت  در 
رژیم  های  جناح  جدال  ب��ازی«،  شب 
»سگ  روحانی  آخوند!  بازی«،  »سیاه 
زرد برادر شغال« و وظیفه مردم قهرمان 
»سرنگونی ظرف شش ماه آینده« است. 
جز  نمی ماند  ایشان  بر  نیز  ای  وظیفه 

هشدار و افشاگری. 

از سنتی متفاوت  اما  »مبارزه طبقاتی« 
تحلیل  بدون  ما  برای  است.  برخواسته 
طبقاتی از شرایط مادی و ارائه ِی تصویری 
تصویر  جهان،  و  ایران  وضعیت  از  واقعی 
کشیدن از هرگونه چشم انداز و برنامه ی 
در  طبقاتی  مبارزه  است.  بی معنا  انقالبی 
سراسر این راه همگام و همسنگر کارگران 

و جوانان ایستاده است. 
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حسن سعدی

کارگران  مقابل  در  آهنین  مشت 
چادرملو

معدن  کارگر  هزار   2 حدود  اعتصاب 
حکم  تایید  به  واکنش  در  چادرملو 
بهرام حسنی نژاد  نماینده شان،  اخراج 
کار  اداره  تشخیص  هیات  توسط 
اردکان از روز سه شنبه ۸ بهمن ماه 

آغاز شد.

با ادامه اعتصاب در روز بعد 20 کارگر 
 9 چهارشنبه  روز  چادرملو  معدن 
پلیس  به  مراجعه  از  پس  ماه  بهمن 
بازداشت  مبارکه  شهرستان  امنیت 

اردکان  فرماندار  اعالم  طبق  شدند. 
این دستگیری ها با شکایت 

کارفرما صورت گرفته 
با  بعد  روز  دو  است. 
نفر   ۸ دستگیری 
کارگران  از  دیگر 
ت��ع��داد ک��ارگ��ران 
نفر   ۸2 به  زندانی 

رسید. 

نمایندگان  از  یکی 
ایلنا  ب��ه  ک���ارگ���ران 

»تعدادی  اس��ت:  گفته 
در  کارگری  نمایندگان  از 

انجمن صنفی کارگران شرکت 
آسفالت طوس )پیمانکار نیروی 

جمله  از  چادرملو(  معدن  انسانی 
آقایان “علی همت چراغی”، “مهدی 
“مسلم  شیخی”،  “ناصر  مظفری”، 
و  حسنی نژاد”  “بهرام  غنی زاده”، 
“احمد پور جنائی” در میان بازداشتی 

ها قرار دارند.«

وی افزود: چهار نفر دیگر از کارگران 
جان”،  حیدر  “رامین  نام های  با 
“بهزاد طالب پور”، “محمود دهقان” و 
“احمد نصیرپور” نیز امروز در محل 
کارخانه و در جمع کارگران متحصن 

بازداشت شده اند.

اعتراضات  اردکان  فرماندار  کمالی”  “احمد 
است:  گفته  و  کرده  محکوم  را  کارگران 
»مدیرعامل مجتمع سنگ آهن چادرملو از 
طریق قوه قضاییه علیه تعدادی از کارگران 
روزگذشته  کارگران  این  که  کرده  شکایت 
پلیس  توسط  ماه(  بهمن   9 )چهارشنبه 
امنیت احضار و سپس بازداشت شدند.« وی 
اعتصاب  به  کارگران  »تحریک  داده:  ادامه 
که  می گیرد  صورت  محدودی  عده  توسط 
نمی دانم چه سودی از اقدامات خود می برند، 
این در حالی است که حقوق کارگران معدن 
مسئوالن  از  بسیاری  حقوق  از  چادرملو 
دولتی بیشتر است ]!!![ تا زمانی که مراجع 
قانونی برای رسیدگی به اعتراضات کارگران 
اعتصاب  به  کارگران  تحریک  دارند،  وجود 

درستی  شیوه 
ب����رای 

ن  بیا

اعتراض نیست.«

حکم  تایید  خصوص  در  دولتی  مقام  این 
اخراج “بهرام حسنی نژاد” دبیر انجمن صنفی 
)پیمانکار  طوس  آسفالت  شرکت  کارگران 
اداره  توسط هیات تشخیص  معدن چادرملو( 
کار اردکان، گفته است: »آقای حسنی نژاد در 
به  به حکم اخراجش توسط کارفرما  اعتراض 
نهاد  این  که  کرده  شکایت  اردکان  کار  اداره 
وی  است.  کرده  تایید  را  او  اخراج  دولتی 
اداره  همچون  باالدستی  نهادهای  از  می تواند 
اما  کند  اقدام  کار  وزارت  یا  یزد  استان  کار 
توقف تولید در یک مجموعه 3 هزار نفری به 
در  وی  نیست.«  قبول  قابل  وی  اخراج  دلیل 
ادامه بیان کرد: هر جا قانون به سود کارگران 
اما هر جا  اجرای آن اصرار می کنند  بر  است 
راه های  از  را  اعتراضشان  نیست  آنان  نفع  به 

غیرقانونی دنبال می کنند.«

سال  ماه  آذر   6 تاریخ  در  که  است  گفتنی 
در  چادرملو  معدن  کارگر   ۸00 ج��اری، 
اعتراض به دستمزدهای ناعادالنه و همچنین 
کارگری  نهاد  دبیر  “بهرام حسنی نژاد”  اخراج 
شرکت  کارگران  صنفی  )انجمن  معدن  این 
پیمانکاری آسفالت طوس( بیش از یک ساعت 

دست از کار کشیده و تجمع کرده بودند.

این  به  واکنش  در  اردکان  تامین  شورای 
تشکیل  ماه  آذر   11 تاریخ  در  اعتراض 
نمایندگان  حضور  با  و  داد  جلسه 
کارگران و مدیران شرکت پیمانکاری 
صنفی  خواسته های  طوس،  آسفالت 

کارگران را بررسی کرد.

مطالبات صنفی کارگران مبنی بر پیروی 
نیروی  )پیمانکار  طوس  آسفالت  شرکت 
بندی  طبقه  از طرح  چادرملو(  معدن  انسانی 
)پیمان  چادرملو  آهن  سنگ  شرکت  مشاغل 
محاسبه  در  تولید  پاداش  لحاظ  و  دهنده( 
حق بیمه شان در  نهایت توسط شورای تامین 
طبقه  طرح  چند  هر  شد؛  پذیرفته  اردکان 
بندی مشاغل در شرکت آسفالت طوس اجرا 
شد اما از پاداش تولید کارگران کاسته شد تا 

دستمزد آنان تغییری نیابد.

تامین مقرر شده  همچنین در جلسه شورای 
شرکت  کارگران  صنفی  انجمن  دبیر  بود 
برای  ماه  آذر   41 تاریخ  در  طوس  آسفالت 
با  کارش  به  بازگشت  حکم  صدور  بررسی 
این  در  که  کند  مالقات  اردک��ان  فرماندار 
به  بازگشت  مطالبه  با  مخالفت  ضمن  جلسه 
کار نماینده صنفی کارگران، بازگشت وی به 
مخالفتی  شد.  موکول  تامین  شورای  تصمیم 

از کارگران چه خبر؟
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پرچِم لنین برافراشته است!
که به ادامه اعتراضات کارگران در روزهای بعد 

منجر شد.

ماه، حدود 2  آذر  و 1۷  روزهای 1۵، 16  در 
به  اعتراض  در  ملو  چادر  معدن  کارگر  هزار 
تغییر نکردن وضعیت آقای حسنی نژاد در تمام 

شیفت ها دست از کار کشیدند.

اخراج  حکم  بودند  معتقد  معترض  کارگران 
حسنی نژاد بر خالف ماده 2۵ و 2۷ قانون کار 
تامین  شورای  با  ارتباطی  و  است  شده  صادر 

ندارد.

یک  هیچ  دارد  صراحت  کار  قانون   ۵2 ماده 
حق  تنهایی  به  کارفرما(  و  )کارگر  طرفین  از 
فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده 2۷  قانون 

کار نیز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد 
صنفی کارگاه مربوطه منوط کرده است.

گفتنی است قرارداد آقای حسنی نژاد تا 29 
کارفرما  که  دارد  اعتبار  جاری  سال  اسفند 
فسخ  را  قرارداد  این  جانبه  یک  صورت  به 

کرده است.

برای  کار  قانون  متن  برخالف  همچنین 
از  حسنی نژاد  آقای  اخ��راج  حکم  صدور 
آسفالت  شرکت  کارگران  صنفی  انجمن 
شرکت  این  صنفی  نهاد  تنها  )که  طوس 

پیمانکاری است( نظرخواهی نشده است.

وعده  با  در  نهایت  کارگران معدن چادرملو 
نمایندگان  به  اردکان  کار  اداره  مسئوالن 
نوبت  از  خارج  بررسی  بر  مبنی  کارگران 
و  صنفیشان،  نماینده  اخ��راج  موضوع 
همچنین تعیین ساز و کار بررسی و تحقق 
سایر مطالبات صنفی از تاریخ 1۸ آذر ماه با 
توقف موقت اعتراضات صنفیشان مجددا به 

کار خود بازگشتند.

روز  نهایتا  حسنی نژاد  آق��ای  اخ��راج  حکم 
یکشنبه 6 بهمن ماه از سوی هیات تشخیص 
اداره کار شهرستان اردکان تایید شد که منجر 
اعتراضات صنفی کارگران  آغاز دور جدید  به 

شده است.

منبع ایلنا

مبارزه طبقاتی: 

تشکیل  اجازه  کارگران  ایران  کار  قانون  در 
این  با  ندارند  را  آن  سنتی  شکل  به  سندیکا 
حال تشکیل انجمن های صنفی مجاز دانسته 
می  تصریح  کار  قانون   131 است.  ماده  شده 
قانون  ششم  و  بیست  اصل  اجرای  »در  کند: 
منظور  به  و  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی 

حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود 
خود  که  کارفرمایان  و  کارگران  وضع اقتصادی 
کارگران  باشد,  جامعه  منافع  حفظ  متضمن 
یا  حرفه  یک  کاروکارفرمایان  قانون  مشمول 
صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای 
ماده  همین  چهار  تبصره  اما  نمایند.«  صنفی 
ایجاد انجمن های صنفی را محدود کرده است 
در این تبصره آمده است »کارگران یک واحد، 
فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسالمی 
کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته 
که  است  بوده  این  بر  قانونگذار  تالش  باشند.« 
مستقل  های  تشکل  ایجاد  از  المقدور  حتی 
های  تشکل  فقط  و  شود  جلوگیری  کارگری 
و  اسالمی  های  انجمن  مانند  رژیم  به  وابسته 
شوراهای اسالمی در مراکز تولید حضور داشته 

باشند. چند نکته:

الف- این که کارگران بسیاری از مراکز 
از  »چادرملو«  معدن  از جمله  و  تولید 
ظرفیت های قانون کار بهترین بهره را 
برده اند و تشکل های صنفی و مستقل 
خود را تشکیل داده اند، نشان از آگاهی 
باالی نسل جدید رهبران کارگری دارد. 
تغییر  برای  تالش  عین  در  کارگران 
قانون باید از تمام ظرفیت های قانون 

کار موجود نیز استفاده کنند.

اخراج  کارگری  رهبران  از  یکی  ب- 
به  اعتراض  در  کارگران  و  است  شده 
اند.  زده  اعتراض  به  دست  مسئله  این 
در  همبستگی  از  درجه  این  مشاهده 
دلگرم  معیشتی  سخت  شرایط  چنین 
کننده است. کارفرماها حق اخراج هیچ 
یک از رهبران کارگری را ندارند. حفظ 
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امنیت و دفاع از رهبران کارگری بدیهی 
است.  کارگری  مبارزه  هر  در  اصل  ترین 
دلگرمی  و  نفس  به  اعتماد  که  رهبرانی 
باشند،  نداشته  را  خود  کارگر  رفقای 
از دست خواهند  نیز  را  رهبری  جسارت 

داد.

ج- مداخله فرماندار اردکان در اعتراضات 
کارگری یک شرکت خصوصی و حمایت 
بی دریغ اش از تصمیم کارفرما باز هم 
تایید  را  مارکسیسم  اساسی  حکم  این 
قوه  و  ماشین سرکوب  »دولت  که  کرد 
سرکوب  برای  داران  سرمایه  قهریه 
شد  اثبات  بار  دیگر  است«  کارگر  طبقه 
که »دولت بی طرف« و »دولِت همه ی 

مردم« چقدر پوچ است.

د- دستگیری بیست نفر از کارگران در 
حین اعتصاب نشان می دهد که دولت 
نرمش  رغم  علی  )و  کماکان  روحانی 
قهرمانانه! در مقابل قدرت های خارجی( 
در مواجهه با اعتراضات کارگری سیاست 
مشت آهنین را به کار می برد و تنها به 

زبان زور سخن می گوید.

قرار  و  روزم��زد  کارگر   400 از  بیش 
روز  صبح  تایر  ای��ران  کارخانه  دادی 
شنبه پنجم بهمن ماه در ششمین روز 
به  اعتراض  در  شان  اعتصاب  شروع  از 
تصمیم کارفرما مبنی بر اخراج کارگران 
روزمزدی، بار دیگر در محوطه کارخانه 

تجمع کردند.

نماینده کارگران معترض ایران تایر، به 
به  کارخانه  »مدیران  است:  گفته  ایلنا 
اولیه  مواد  و  مالی  منابع  کمبود  بهانه 
تولید تصمیم گرفته اند تا پایان سال در 
چندین مرحله تعداد زیادی از کارگران 
یکم  روز  صبح  که  کند  اخراج  را  خود 
بهمن ماه، با اخراج 0۸ کارگر روز مزدی 
عملی  کارگران  اخراج  نخست  مرحله 

شد.«

دوم  مرحله  اینکه  بیان  با  کارگر  این 
تا  است  قرار  روزمزدی  کارگران  اخراج 
افزوده:«عالوه  شود،  عملی  آینده  هفته 
بر اخراج 0۸ کارگر، اسامی 001 کارگر 
شده  اضافه  اخراجی ها  لیست  به  دیگر 
صورت  آینده  هفته  احتماال  که  است 

می گیرد.«

بعضی  فعالیت  سوابق  اینکه  بیان  با  او 

به 1۵ سال  بیکار شده  روزمزدی  کارگران  از 
این  مجموع  است:«در  کرده  اظهار  می رسد، 
کارخانه بیش از هزار کارگر دارد که کارگران 
شرکت  یک  نظر  زیر  م��زدی  روز  و  موقت 

حق  از  برخورداری  بدون  پیمانکاری 
امنیت شغلی، فعالیت می کنند.«

به توصیف واکنش کارگران  نماینده کارگران 
به این تصمیم کارفرما پرداخته و گفته است: 
تالش  تمام  تجمع  چند  برپایی  با  »کارگران 
خود را برای منصرف کردن کارفرما از اخراج 
همکاران مان انجام دادند و این تالش همچنان 

ادامه دارد.«

اعتراض  به  توجهی  هیچ  »کارفرما  افزود:  او 
کارگران ندارد و بی توجه به اعتراض کارگران، 

قصد دارد اخراج ها ادامه دهد.«

مشکالت  همه  عامل  کارگران  او،  گفته  به 
از  ناشی  را  کارگرانش  و  تایر  ایران  کارخانه 
کارخانه  مدیران  از  تن  دو  اندازی های  سنگ 
نیز  امروز  تجمع  در  که  می دانند  تایر  ایران 

کارگران مانع ورود آنان به کارخانه شدند.

است:  داشته  اظهار  خاتمه  در  کارگر  این 
به  تایر  ای��ران  کارخانه  ارشد  »مسئوالن 
کارگران گفته اند اگر اعتراض ادامه پیدا کند 

کارخانه ایران تایر را تعطیل اعالم می کنند.«

منبع ایلنا

مبارزه طبقاتی: 

که  تایر  ای��ران  شرکت  در  کارگران  اخ��راج 
مهمترین شرکت داخلی تولید انواع الستیک و 
تایر ماشین است، نشان از تدوام رکود صنعت 
ایران  اقتصادی  بحران  دنبال  به  دارد.  خودرو 
سال  در  شد،  تشدید  ها  تحریم  اعمال  با  که 
رسید.  قبل  سوم  یک  به  خودرو  تولید  اخیر 
پیرامونی  های  شرکت  قطعا  مسئله  همین 
در  و  تولید  کاهش  به  نیز  را  خودرو  صنعت 

نتیجه اخراج کارگران واداشته است.

اعتصاب کارگران ایران تایر در دفاع از رفقای 
کارگر خود اقدامی تحسین برانگیز است، امروز 
نوبت خود  فردا  و  اخراج می شود  رفیق شما 
شماست. هر گونه اخراج و تعدیل سازی نیروی 
کارگران  همه  اعتصاب  و  مقاومت  با  باید  کار 
اداره  توانایی  داران  سرمایه  اگر  شود.  روبرو 
»ایران تایر« را ندارند، حق اخراج کارگران را 
کارخانه  اداره  و  بروند  توانند  می  ندارند.  نیز 
تمام  و  کارخانه  کنند.  واگذار  کارگران  به  را 
زحمتکشی  کارگران  به  متعلق  تولیدش  ابزار 
را در آن سفید کرده اند.  است که موی خود 

تنها اقدامی که می تواند به بحران اقتصادی،  
 ، دهد  پایان  کارگران  اخراج  و  ورشکستگی 
ملی سازی بانک ها، کارخانجات، مراکز تولید 
و اداره ی آن ها توسط شوراهای کارگری است.

روز یکشنبه 13 بهمن هزاران نفر از شهروندان 
به  اعتراض  در  این کشور  پایتخت  در  پرتغال 
دولت  اقتصادی  سخت گیرانه  برنا مه های 
از  نقل  به  ایلنا  گزارش  به  کردند.  تظاهرات 
یورونیوز٬ این راهپیمایی توسط کنفدراسیون 
بزرگ ترین  از  یکی  که  پرتغال  کارگران 
سازماندهی  است٬  کشور  این  اتحادیه های 

شده بود.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با در دست 
سریع  اقدام  خواستار  پالکاردهایی  داشتن 
دولت برای پایان دادن به سیاست های ریاضتی 
پرتغال  دولت  گزارش٬  این  اساس  بر  شدند. 
برای کاهش هزینه های خود اقدام به افزایش 
کاهش  و  کارکنان  حقوق  کاهش  مالیات٬ 
است.  کرده  عمومی  خدمات  بخش  بودجه 
خصوصی سازی طرح های دولتی در پرتغال نیز 
از جمله اقدام هایی است که با اعتراض شدید 

شهروندان رو به رو شده است.

منبع ایلنا

مبارزه طبقاتی: 

داری  سرمایه  ضعیف  های  حلقه  از  پرتغال 
بحران  پی  در  که  است  یونان  نظیر  روپ��ا 
است.  شده  ورشکستگی  دچار  اقتصاد  جهانی 
کاهش  ریاضتی،  سیاست های  پرتغال  دولت 
عمومی  خدمات  هزینه  کاهش  دستمزدها، 
می داند.  بحران  حل  راه  را  مالیات  افزایش  و 
در  خود  سندیکاهای  رهبری  به  کارگران 
علیه  و  خود  معیشت  و  رفاه  به  حمله  مقابل 
»دولت سرمایه داران« به خیابان ها آمده اند 
و مقاومت می کنند. ریشه مشکالت اما ماهیت 
نظام پوسیده و بحران ساز سرمایه داری است. 
بحران  ریاضتی  های  سیاست  توقف  با  حتی 
کماکان پابرجاست. تنها اقدامی که می تواند 
به بحران موجود در پرتغال و سایر کشورهای 
جهان خاتمه دهد، ملی سازی بانک ها، مراکز 
خدمات و تولید و کنترل آن ها توسط کارگران 

است. یعنی انقالب سوسیالیستی.

اعتراض در پرتغال علیه سیاست های ریاضتی
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بابک کسرایی
این خطوط را که می نویسیم دقیقا شش ماه 
از انتخاب دولت روحانی گذشته است. در دو 
تا  انتشار شماره ی قبلی  از زمان  ماه گذشته، 
آغاز  بر  بیشتر  امید«  و  »تدبیر  دولِت  کنون، 
تصویب  و  خود  اقتصادی  برنامه ی  اج��رای 
است  کرده  تمرکز  راست گرایانه اش  بودجه ی 
را در مقاله ی حسن سعدی در  که گزارشش 

همین شماره می خوانید. 

اما در عرصه ی اجتماعی و داخلی کارنامه ی او 
چگونه بوده است؟ خواست های بخش عمده ی 
رای دهندگان از روحانی برای گشایش در فضا، 
کاهش سانسور و به قول خودش »کم شدن 
از  است؟  گرفته  پاسخ  چقدر  امنیتی«   فضای 
آن آزادی چند زندانی در یکی دو ماه اول که 

بگذریم، وضع زندانیان سیاسی چطور است؟

باشیم  داشته  یاد  به  باید  وضعیت  تحلیل  در 
از  گسترده  ائتالفی  روح��ان��ی  دول��ت  که 
اصالح طلبان  )عمدتا  رژیم  مختلف  جناح های 
رضایت  با  که  است  سنتی(  محافظه کاران  و 
خامنه ای تشکیل شده  و قرار است هنرمندانه 
روحانی  )البته  باشد  ت��وازن  حفظ  مشغول 
انتخاب اول خامنه ای نبود و چاره ای جز این 
اندکی  می خواهند  آن ها  نداشت(.  »رضایت« 
فضای سیاسی را باز کنند تا بعضی گروه های 
»خودی« حرکتی کنند اما نه آنقدر که مردم 
تشویق به حرکت های جدی شوند. اما همین 
عزِم مشترک هم از طرف بخش های تندروتری 

مورد  می بینند  خطر  در  را  خود  موقعیت  که 
حکم  در  واقع  در  آن ها  می گیرد.  قرار  حمله 
حق  احقاق  گونه  هر  از  که  هستند  جالدانی 
فکر  که  چرا  می ترسند  خود  دیروز  قربانیان 

می کنند این می تواند مقدمه ی انتقام باشد.

این است که شاهد تناقضات موجود هستیم.

به  اما  گذشته  دوره ی  در  وضعیت  خالصه ی 
کشور  قضایی  دستگاه  که  است  شکل  این 
برخوردهای »امنیتی« خود را کم تر که نکرده 
هیچ بیش تر هم کرده است. زندانیان سیاسی 
زمان  در  اعدام ها  تعداد  در حصرند.  همچنان 
این  نه کاهش. هنوز  و  یافته  افزایش  روحانی 
هاشم  که  نرفته  چاپ  زیر  نشریه  شماره ی 
شعبانی نژاد و هاشم راشدی، دو فعال سیاسی 

عرب، اعدام شدند.

مسلما  روحانی  آمدن  نفس  اما  حال  عین  در 
خِط  از  حاکمیت  عقب نشینی  معنی  به 
که  است  این  اس��ت.  احمدی نژاد-جلیلی 
حرکت هایی به تدریج از پایین شکل می گیرد. 
دیری نمی کشد که جنبش دست به ضدحمله 

بزند.

برخی وزرای روحانی که خوب از این پتانسیل 
گشایش  کمی  به  سعی  خبردارند  اجتماعی 
انتظار  که  »مدبرانه«  شیوه ی  همان  به  فضا، 
از  تلنگری  کوچکترین  با  اما  دارند.  می رود، 
سوی حاکمیت معموال به سرعت به عقب فرار 
می کنند، چون کودکی که پشت مادرش قایم 

می شود.

 مثال وزیر ارشاد، علی جنتی، که گفتگو 
الجزیره گفت می خواهد شاهد آزادی  با 
اجتماعی  شبکه های  سایر  و  فیس بوک 
اینترنتی باشد. اما هنوز حرف از دهانش 
نیامده بود که به او حمله کردند و مجبور 

به عقب نشینی شد.

تندرویان  حمالت  اصلی  سراِن  از  یکی 
روحانی،  از سوی  »نرم روی«  به هرگونه 
دادستان  اژه ای،  محسنی  غالمحسین 
قضائیه  قوه  سخنگوی  و  کشور  کل 
به  قبل  سال ها  از  که  چهره ای  است؛ 
شهردار  کرباسچی،  دادگاه  قاضی  عنوان 
نزد  شدت  به  تهران،  سابق  اصالح طلب 

مردم منفور است. 

و  کرد  حمله  جنتی  به  که  بود  اژه ای 
مجبورش کرد عمال حرفش را پس بگیرد. 

خرم آبادی،  عبدالصمد  دیگر،  سوی  از 
محتوای  مصادق  تعیین  کارگروه  دبیر 
زمان  تندروی  چهره های  از  مجرمانه، 

احمدی نژاد است که هم چنان در سمت 
برنامه ی  در  که  بود  او  این  مانده.  خود 
هر  به  فردا«  امروز،  »دیروز،   تلویزیونِی 
می کند  استفاده  فیس بوک  از  که  کس 
مارک  بودن  یهودی  علت  به  و  تاخت 
را  شبکه  این  آن،  بنیان گذار  زوکربرگ، 
صهیونیستی خواند )و البته توئیتر را هم 

شش ماه از دولت روحانی گذشت:
پس فضای باز کجاست؟
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همین طور(. او گفت از این شبکه ها نباید 
ورزشکاران  که  همان طور  کرد  استفاده 
مسابقه  اسرائیلی شان  همتایان  با  ایرانی 
خیلی  که  است  درحالی  این  نمی دهند! 
جواد  جمله  از  روحانی،  ارشد  وزرای 
ظریف، وزیر خارجه، صفحات فیس بوک 
خود  دفتر  که  )بگذریم  دارند  معروف 

خامنه ای هم در توئیتر صفحه دارد(.

این وضعیت دولِت »آشتی ملی« است. 
زمان  از  اینترنت  سانسور  مسئول  مقاِم 
احمدی نژاد بر جای مانده و با این که در 
کمیته ای که بر صدر آن است خود حق 
تعیین  را  سیاست ها  می تواند  ندارد  رای 
وزاری  سراسری،  تلویزیون  در  و  کند 

دولت را به صهیونیسم متهم کند!

پورمحمدی،  مصطفی  دیگر،   سوی  از 
وزیر دادگسترِی این دولِت اهل آشتی،  
سازمان  رسمی  گزارشگر  شهید،  احمد 
این قدر  ظریف  و  روحانی  که  را  ملل 
و  فاسد  »فرد  می کنند،  دلبری  برایش 

عمله ی سیاسی« می نامد.

کار به جایی رسیده که علی یونسی، وزیر 
مشاورین  از  که  خاتمی  زمان  اطالعات 
نزدیک روحانی است، به دستگاه قضایی 
اعتماد  مردم  می گوید  و  می کند  حمله 

خود را به آن دست داده اند.

سران جنبش سبز

تشکیل  برای  اصلی  گام های  از  یکی 
می باید  قاعدتا  ملی«  »آشتی  دول��ِت 
آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد 
اصالح طلب  س��ران  کروبی،  مهدی  و 
جنبش سبز، که بیش از سه سال است 
بارها  در حصر هستند، می بود. روحانی 
قول ّهایی غیرمستقیم در این مورد داده 
بود و قرار بود شورای عالی امنیت ملی 
)که دبیرش، علی شمخانی، وزیر دفاع 
پیگیری  آن را  است(  خاتمی  زمان 
می توانست  حرکتی  چنین  کند. 
او به حساب  پیروزی بزرگی برای 
حداقل  که  دهد  نشان  و  بیاید 
تمام طیف های اصلی رژیم پشت 

حکومت او گرد آمده اند. 

وارد  اژه ای  که  است  این جا  دوباره 
می شود. 

خبری  کنفرانس  آخرین  در  او 
هفتگی خود مشخصا به کروبی )که 

بود(  پرسیده  موردش  در  خبرنگاری 

حمله کرد و گفت هیچ تغییری در وضعیتش 
و  او  به  هم  خیلی  نظام  تازه  و  نشده  حاصل 
است.  کرده  »ارف��اق«  فتنه«،  »سران  سایر 
و  موسوی  گفت  وقاحت  کمال  در  بعد  اژه ای 
کروبی هم می توانند مثل »هر مجرم دیگری« 
توبه و طلب استغفار کنند! )محمدتقی، پسِر 
هیچ  مقابل  پدرش  گفت  جواب  در  کروبی، 

خدای زمینی توبه نمی کند(.

بنابراین بر سر این مساله ی حساس می بینیم 
اژه ای  همچون  محافظه کاری  بخش ّهای  که 
حاضر به آزاد کردن موسوی و کروبی نیستند 
چرا که آن را یک قدم عقب نشینی از سرکوب 

خونین جنبش انقالبی سال ۸۸ می دانند. 

اما اگر این ها که خود از سران نظام بوده اند )تا 
چه برسد به بسیاری زندانیان سیاسی دیگر( 
قرار است آزاد نشوند چگونه می توان تصویری 

از گشایش سیاسی و فضای باز داد؟

صورت  به  تا  است  کرده  تالش ّهایی  دولت، 
کنترل شده جای فعالیت بعضی احزاب خودی 
را باز کند. رحمانی فضلی، وزیِر کشور روحانی 
با  است، مدتی پیش کنفرانسی  اصول گرا  که 
حضور تمام احزاب قانونی و فعال کشور ترتیب 
حضور  هم  ملی،  اعتماد  کروبی،  حزِب  داد. 
داشت و رسول منتجب نیا از جانب آن شرکت 
کرد. اما در این جا نیز بیش از هر چیز غیبت 
دو نیروی اصلی اصالح طلب به چشم می آمد: 
جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدین انقالب 
قضائیه  قوه ی  حکم  به  دو  هر  که  اسالمی 
از  اصول گرایان  شده اند.  »منحل«  و  محکوم 
این فرصت استفاده کردند تا دوباره به »فتنه« 

حمله کنند. 

پلمب  فک  مشارکت  جبهه ی  وقتی  حتی 
با  مسائلی  به  تا  کرد  باز  مدتی  را  دفترش 
نیروهای  شود،  رسیدگی  ساختمان  مالک 
امنیتی هجوم آورند و به سرعت آن را دوباره 
پلمب کردند. رسانه هایی همچون خبرگزاری 
فارس با زبان بسیار تند به این دو حزب اصلی 
یا  امروز  رهبری اش  اصِل  )که  اصطالح طلبان 
و  می کنند  حمله  تبعید(  در  یا  و  زندانند  در 
بر حذر  با آن ها  از هرگونه همکاری  را  دولت 

می دارند.

گشایش از پایین

نفس  فضای  که  نیست  شکی  همه  این  با 
به  و  اس��ت  ش��ده  راحت تر  کمی  کشیدن 
می گیرد.  پایین شکل  از  تدریج حرکات هایی 
موجود  روزنه های  از  جوانان  و  دانشجویان 
بسیاری  و  می کنند  استفاده  آمدن  جلو  برای 
اخیر  مدت  در  دانشجویی  مستقل  نشریات 

منتشر شده اند.

سازمان  رئیس  ابتکار،  مرضیه  وقتی  حتی 
وضعیت  مورد  در  کنفرانسی  زیست،  محیط 
محیط زیست کشور راه می اندازد، و بسیاری 
رسانه های  می کنند،  شرکت  جوان  فعالین  از 
 2 شبکه ی  می افتند.  وحشت  به  اصول گرا 
این  به  اخبار رسمی خود  مجبور می شود در 
کنفرانس که امثال صادق زیباکالم هم در آن 

سخنرانی کردند حمله کند!

هرگونه  از  موجود  واهمه های  از  نشان  این 
از  البته  و  م��ی ده��د  اجتماعی  حرکت 

اجتناب ناپذیر وقوع آن در دوره ی آینده.

تنور  دوب��اره ی  شدن  داغ  اما  آن  از  مهمتر 
جنبش کارگری است. در ستون »از کارگران 
چه خبر؟« این شماره اخبار برخی مبارزات 
کارگری کنونی را،  از یزد تا آذربایجان، 

می خوانید. 

در این جا هم اما جا دارد به اژه ای اشاره 
کارگران  به  لحن  قوی ترین  با  که  کنیم 
اگر  اعتصاب کارگری  حمله کرد و گفت 
ملی«  امنیت  و  عمومی  نظم  خالف  »بر 
روبرو  برخورد  قوی ترین  با  باشد 
هراسان  صدای  است  این  می شود. 

نظام از حرکت کارگران!

سقراط ها این بار شوکران نمی نوشند

جمع  در  خود  اخیر  سخنرانی  در  روحانی 
نقد  در  که  بود  خواسته  آن ها  از  دانشجویان 
به خرج دهند؛ یعنی  را  دولت جرات سقراط 
همان فیلسوف شهیر یونانی که در دادگاه از 
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عقایِد سنت شکنانه اش دفاع کرد حتی زمانی 
مجبور  شوکران  نوشیدن  با  مرگ  با  را  او  که 

کردند. 

ظهور  حال  در  سقراط هایی  که  نیست  شکی 
ایران  جواناِن  جامعه ی  مختلف  روزنه های  از 
بخاطر  را  چیز  دو  باید  روحانی  اما  هستند. 

داشته باشد:

می شود  باعث  سقراطی  روحیه ی  این   )1

راب سوئل

ترجمه ی روناک بهروز

در بریتانیا سوپرثروتمندانی زندگی ما را کنترل 
می کنند که تعدادشان به انگشتان دست هم 
نمی رسد. براساس آماری که سازمان خیریه ی 
آکسفم منتشر کرده، تنها ۵۸ میلیاردر باالیی 
جهان که می شود همه شان را به راحتی در 
یک اتوبوس دو طبقه جا داد،  صاحب ثروتی 
جمعیت  کل  ثروت  ازنصف  بیش  که  هستند 

دنیا است. 

پرکردن جیب های خود  ثروتمندان در حال 
هستند. در حالی که یک درصد باالی جمعیت 
در بریتانیا اکنون 10 درصد کل دستمزدها را 
 ۸1 تنها  پایانی  درصد   0۵ می کنند،  دریافت 

درصد را دریافت می کند.

که  می دهد  نشان  پی«  »های  مرکِز  آمار 
دستمزد متوسط حدود 26۵00 پوند است اما 
روسای صد شرکت بزرگ بورس لندن در سال 
2012 هر کدام به طور متوسط 4/3 میلیون 
با این که بیشتر کارگران  دالر درآمد داشتند. 

هم  دستمزد«  »متوسط  کسب  به  قادر  حتی 
و  رئیس  که  معناست  بدین  این  نیستند، 
روسای رده باال تنها باید 24 ساعت کار کنند 
تا بیش از درآمد کارگِر متوسط در طول سال 

را بدست بیاورند. 

درآمد پیش از مالیات شرکت تسکو در سال 
مالی گذشته 2 میلیارد پوند بود و 1/2 میلیون 
پوند آن به رئیسش، فیلیپ کالرک، پرداخت 
شد. سنزبری ۸۸۷ میلیون پوند درآمد داشت و 
به رئیسش، جاستین کینگ، 4/3 میلیون پوند 
داد. هیچ کدام از این شرکّتها دستمزد »قابل 
زندگی« به کارفرمایان نمی دهد و این ها تازه 
باید بروند اعتبار مالیاتی دریافت کنند. یعنی 
این که مالیات های ما با باال کشیدن پایین ترین 
دستمزدها یارانه ای برای سودهای آن ها است. 

افزایش  تعداد فقرای کارگر به همان سرعتی 
سقوط  زندگی  استانداردهای  که  می یابد 
پنجم  یک  حدود  پژوهش ها،  طبق  می کند. 
استفاده  غذایی  کمک های  از  که  کسانی  از 
می کنند به علت کمبود درآمد مجبور به این 
کار هستند. میلیونها نفر برای زنده ماندن به 
اعتبار مالیاتی وابسته هستند. اما دولت ائتالفی 

قطع  هم  را  درآمدی  منبع  همین  دارد 
کمک های  نشده  حاضر  حتی  و  می کند 
افزایش  تورم  نرخ  با  همسنگ  را  دولتی 

دهد.

ثروتمندان  بین  روزافزون  شکاف  نتیجه 
ناتالیا  به گفته ی  است.  بقیه ی جامعه  و 
آلونسو ، رئیس دفتر آکسفم در اتحادیه 
در  غنی  و  فقیر  بین  »شکاف  اروپ��ا: 
زودی  به  تواند  می  اسپانیا  و  انگلستان 
پاراگوئه  یا  و  جنوبی  سودان  همسان 

شود. » 

مارکس  معروف  گفته ی  دیگر  بار  این 
طبقه  برای  بدبختی  افزایش  مورد  در 
به  که  گفته ای  می کند.  تایید  را  کارگر 
طور مداوم توسط مدافعان سرمایه داری 
کارگری  جنبش  در  طلبان  اصالح  و 
بینی  پیش  امروز،  است.  شده  مسخره 
مارکس به عینه هر روز تایید می شود. 

نابرابری  رشد  معنای  به  داری  سرمایه 
به  دار  سرمایه  طبقه  بحران،  با  است. 
دنبال افزایش کار بدون مزد بیشتری از 
طبقه کارگر است. سرمایه داری به دنبال 
دولت  و  اجتماعی«   »دستمزد  به  حمله 
آنها در حال  به همین دلیل  رفاه است. 
های  هزینه  کاهش  برای  ریزی  برنامه 
هستند.   194۸ سال  سطح  به  عمومی 
ما  که  اصالحاتی  همه  دیگر،  بیان  به 
آورده  به دست  از جنگ  در دوران پس 

بودیم قرار است نابود شود.

باید  به جای دفاع  اتحادیه های کارگری 
معامله  جای  به  بزنند.  تهاجم  به  دست 
عمل  باید  دستمزدها  کاهش  ب��رای 
به  این  دهند.  سازمان  موثر  هماهنگ 
با  مبارزات  تمام  ساختن  مرتبط  معنای 
باید  آن ها  همه،  از  باالتر  است.  یکدیگر 
به  را  شرایط  و  دستمزدها  سر  بر  مبارزه 
پیوند  سرمایه داری  سرنگونی  برای  نیاز 

دهند.  

توانیم  می  برنامه ای  چنین  با  تنها 
جنبشی بسازیم تا بتوانیم از این دولت 

تا  رقابت  جامعه ی  و  ثروتمندان  ائتالفی 
سر حد مرگ رهایی یابیم. این به معنی 
های سوسیالیستی  برای سیاست  مبارزه 

است.

)اعتراض  اپیل«  »سوشیالیست  منبع: 
سوسیالیستی(، نشریه ی مارکسیست های 

بریتانیا، چهار فوریه 2014

جهان تحت حکومت 58 میلیاردر:
 باالدستهای ثروتمند از فقرا راهزنی میکنند

اقتصادی  سیاست های  علیه  چیز  هر  از  بیش 
و امنیتی دولت خود او به پا خیزند. 

با نوشیدن شوکران جان  این بار  2( سقراط ها 
به  آن ها  روند.  کنار  صحنه  از  تا  نمی دهند 
صحنه خواهند آمد تا او را به چالش بکشند. 

رقم  آن  کارگران  و  جوانان  را  ایران  آینده ی 
خواهند زد.*
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آلن وودز

ترجمه ی مصطفی یساری

خورشید سال جدید که طلوع می کند، 
خاطرات »سال نویی« دیگر، درست یک 
قرن پیش، زنده می شوند. طلوع 1914؛ 
در  که  انگار  نفر  میلیون ّها  که  زمانی 
خواب باشند به سوی ورطه روان بودند.

در روز سال نوی آن سال، کمتر کسی 
فکر آن چه در راه بود می کرد. صد سال از 
نبرد واترلو گذشته بود و خاطره ی جنگ 
محو شده بود - حداقل در بریتانیا. جنگ 
کوچکی  تخاصم  جنوبی  آفریقای  در 
بیش نبود و به پیروزی خاتمه یافته بود. 
آن امپراتوری که خورشید هرگز در آن 
جهانی  برتری  در  انگار  نمی کرد  غروب 

خود تضمین شده بود.

داستان  مانش،  دریاِی  سوی  آن  البته 
و  فرانسه  جنگ  خاطرات  بود.  دیگری 
به دست  آلساس-لورن  اشغال  و  پروس 
تشنه ی  ارتش  بود.  پابرجا  هنوز  آلمان 
انتقام بود اما در خیابان های مونتمارتر، 
کافه ها به راه بودند و جنگ چشم اندازی 

زودرس به نظر نمی آمد.

بورژوازی  انجیِل  19ام،  قرن  اعظم  بخش  در 
لیبرالیسم بود، ابراز سیاسی باوری محکم که 
تضمین  را  بشری  ترقی  سرمایه داری،  عروج 
از  غربی  اروپای  کشورهای  بیشتر  می کند. 
که  بودند  گذشته  اقتصادی  رفاه  از  دوره ای 
انگار می رفت تا همیشه پابرجا بماند. فن آوری 
نقشی  راه آهن(  بخار،  کشتی  )تلفن،  جدید 
در  ما،  زمان  در  اینترنت  از  انقالبی تر  بسیار 
کرده  ایفا  به همدیگر  نزدیک کردن جهانیان 

بود.

دانسته  اوض��اع  ع��ادی  حالت  رف��اه  و  صلح 
از  بهتر  فردا  و  دیروز  از  بهتر  »امروز  می شد: 
اقتصادهای  که  داشتند  باور  بسیاری  امروز«. 
اروپا به قدری در هم ادغام شده اند که جنگ 
غیرممکن است. توسعه ی سریع علم و فن آوری 
اثبات راهپیمایِی ثابت قدِم ترقی بود و تضمین 
آهنین برتری تمدن غرب. با این همه در اوت 
1914، این رویای زیبا در کابوسی هراسناک 
به بی خردی  را  یافت. خرد جای خود  خاتمه 
به رقص مخوف مرگ  اروپا و کل جهان  داد. 

سقوط کردند.

شد.  بدل  خود  عکس  به  چیز  همه  یک شبه 
فن آورِی مدرن که زمانی عامل قدرتمند ترقی 
سالح  شیطانی ترین  تولید  وسیله ی  به  بود 
هراسناک،  سطحی  در  و  شد  بدل  نابودی 

تجارت  جای  به  آورد.  بار  به  بی سابقه  خرابِی 
آزاد، همه جا دیوارهای حمایت گرایی باال رفت. 
به جای لیبرالیسم و دموکراسی به میلیتاریسم 
یا  به شکل علنی  و نظامی گری و دیکتاتوری 
بزک کرده رسیدیم. حداقل نه میلیون نفر جان 

خود را در »کشتار بزرگ« از دست دادند.

دالیل جنگ

از این همه معموال این نتیجه گرفته می شود 
تهاجمی  ناگزیر  نتیجه ی  تخاصم  و  که جنگ 
بودن طبیعی گونه ی بشر )یا مردان، اگر حرف 
در  است.  کنیم(  باور  را  فمینیست ها  بعضی 
واقعیت اما این توضیح هیچ چیزی را توضیح 
نمی دهد. اگر انسان ها طبیعتا تهاجمی اند، چرا 
جامعه  چرا  نیستیم؟  جنگ  مشغول  همیشه 

خود را تکه پاره نمی کند؟

در واقعیت، وقوع هر چند وقت یک بار جنگ 
خبر از تنش های موجود در جامعه ی طبقاتی 
می دهد که گاه به نقطه ای خطیر می رسند که 
در آن،  تناقض ها تنها از طرق خشونت بار قابل 
حل هستند. کالس ویتز این فکر را در گفته ی 
تنها  »جنگ  می دهد:  توضیح  خود  معروف 
برای  است.«  دیگر  طرق  از  سیاست  ادامه ی 
در  ما  )که  اول  جهانی  جنگ  دالیل  توضیح 
مقاالت بعدی در جزئیات به آن می پردازیم(، 

ساِل 2014 و ارواِح 1914
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روش علمی تحلیل مارکسیستی ضروری است. 

عروج  محصول  نهایی  تحلیل  در  جنگ  این 
و  بریتانیا  از  دیرتر  که  بود  آلمان  دیرهنگام 
این  بود.  شده  سرمایه داری  راه  وارد  فرانسه 
تحملی  قابل  غیر  و  جدید  تناقضات  عروج، 
ایجاد کرد. آلمان میان رقبای قدرتمندی که 
از مزایای امپراتوری برخوردار بودند گیر آمده 
می زد.  چنگ  او  گلوی  بر  آن ها  دست  و  بود 
طبقه ی حاکمه در برلین پس از دستیابی به 
به   1۸۷1 سال  در  فرانسه  بر  آسان  پیروزی 
دنبال بهانه برای جنگی بود که به آن امکان 
غلبه بر اروپا و کسب اراضی و بازار و مستعمره 

دهد.

آیا با این حساب باید آلمان را مسئول جنگ 
بدانیم؟ این تصور که می توانیم تقصیر جنگ 
غلط  بیاندازیم  مشخص  کشوری  دوش  بر  را 
مقصر  که  همانطور  است.  سطحی نگرانه  و 
اول  »تیر  که  اساس  این  بر  کشوری  دانستن 
ارتش  نیست.  درست  کرد«  شلیک  که  را 
آلمان، بلژیک را اشغال کرد و بدون شک این 
بود.  بلژیک  مردم  برای  دهشتناک  تجربه ای 
از  نفر  میلیون ها  زجر  بسیار دهشتناک تر،  اما 
تحت  که  بود  کنگو  در  مستعمراتی  بردگان 

حکومت »بلژیِک کوچِک بیچاره« بودند.

اراضِی  می خواستند  فرانسه  امپریالیست های 
در  آلمان  که  بگیرند  پس  را  لورن  و  آلساس 
در  آن ها  اما  بود.  کرده  تصاحب   1۸۷1 سال 
ضمن می خواستند راین لند را تصاحب کنند و 
مردم آلمان را تحت ستم و چپاول قرار دهند، 
دیدیم.  ورسای  معاهده ی  در  بعدها  چنان که 
»جنگی  درگیر  بریتانیا  امپریالیست های 
از  دفاع  برای  جنگی  یعنی   - بودند  دفاعی« 
موقعیت ممتازشان به عنوان بزرگ ترین راهزن 
هندی  میلیون ها  که  جهان  در  امپریالیست 
خود  مستعمراتی  بردگی  در  را  آفریقایی  و 
بود. در مورد تک تک کشورهای  نگاه داشته 
کوچک ترین،  تا  بزرگ ترین  از  متخاصم، 
را  کلبی مسلکانه  محاسبات  همین  می توانیم 

پیدا کنیم. 

به عقب که بر می گردیم، و به لطف مزیتی که 
نگاه به گذشته به ما اعطا می کند، درک دالیل 
بسیار  عوامل  نیست.  دشوار   1914 فاجعه ی 
دیگری هم در کار بودند همچون تخاصم بین 
در  برتری  برای  اتریش-مجارستان  و  روسیه 
برای  تزارها  آمال حکومت  و  بالکان  منطقه ی 
امپراتوری  لرزان  دستان  از  قسطنطنیه  فتح 
رو به موت عثمانی. توحش خونین جنگ ّهای 
بود و قدرت های  بالکان 13-1914 هشداری 

بزرگ در چند نوبت پیش از 1914 تا نزدیکی 
جنگ رفتند.

هشدار،  نشانه های  تمام  علیرغم  همه،  این  با 
خیلی ها فکر می کردند جنگی در کار نخواهد 
بود. بریتانیا و آلمان بزرگ ترین شرکای تجاری 
یکدیگر پس از آمریکا بودند. مگر می شود به 
جنگ یکدیگر بروند؟  حتی هنوز که صد سال 
گذشته، بعضی دانشگاهیان محترم )خدا ما را 
از دانشگاهیان محترم نجات دهد!( می گویند 
می شد  و  نبود  الزم  اصال  ب��زرگ«  »جنگ 
زحمت  کلی  تا  کرد  پیدا  دیپلماتیک  راه حلی 
غیرضروری از دوش انسانیت برداشته شود و 

همه با خوبی و خوشی زندگی کنند.

فقط  نه  بزرگ«،  »کشتار  از  پس  سال  صد 
نه فقط  و  دانشگاهی محترم مان  نزد دوستان 
میان صلح طلباِن احساسی که در ضمن برای 
که  است  شده  رسم  ب��ورژوا،  سیاستمداران 
»بی فایدگی  مورد  در  تمساح  اشک  دریا  دریا 
و  زندگی   بیهوده ی  رفتِن  دست  از  جنگ«، 
غیره و غیره ریخته شود. به ما می گویند که 
باید »از تاریخ یاد گرفت« تا هرگز تکرار نشود. 
این واقعیت که هر روز هزاران نفر همچنان در 
منظر  از  ظاهرا  می شوند  کشته  جنگ  میدان 
نفر  میلیون  پنج  حداقل  می گذرد.  توجه شان 
در کنگو جان داده اند که نشان می دهد هگل 
تنها  نوشت  که  وقتی  می گفت  درست  چقدر 
هم  آن  و  گرفت  تاریخ  از  می توان  درس  یک 
نگرفته  یاد  آن  از  هیچ چیز  هیچ کس  این که 

است. 

از  را  جهانی  مسائل  اداره ی  می شد  ایکاش 
دستان ناکارآمد سیاستمداران و بانک دارها و 
آموخته  آقایاِن  و  به خانم ها  و  ژنرال ها گرفت 
ایکاش  سپرد!  دانشگاه ها  خردمند  بسیار  و 
بر جهان حکم رانی  می شد دست لطیف خرد 
کند! وه که جهان چه جای پرسعادتی می بود! 
متاسفانه، کل مسیر تاریخ بشر، حداقل در ده 
هزاره ی پیش، نشان داده که زندگی نوع بشر 
است.  نرفته  پیش  خرد  حکومت  تحت  هرگز 
هگل در زمان خود به این مساله اشاره کرد. 
به  اغلب  ایده آلیستی اش  تعصبات  علیرغم  او 
که  زمانی  جمله  از  می شد،  نزدیک  حقیقت 
حکومت  کشورها  زندگی  بر  منافع  نوشت 

می کند و نه خرد. 

جهانی  جنگ  اخیر  ی  دوره  در  چرا 
دیگری نداشته ایم؟

آیا می توان تشابهات مفیدی بین اوضاع سال 
قیاس های  کرد؟  پیدا  کنونی  اوضاع  و   1914
تاریخی درون محدوده هایی مشخص می توانند 

این  باید  همیشه  ام��ا  باشند  مفید 
داشته  خاطر  به  خوب  را  محدودیت ها 
باشیم. آری، تاریخ خود را تکرار می کند 
اما این تکرار هیچوقت دقیقا مثل گذشته 

نیست. 

امروز  که  است  این  تشابه  مهم ترین 
به  دیگر  بار  سرمایه داری  تناقضات 
جهانی  سطح  در  انفجاری  شیوه ای 
از  بلندی  دوره ی  کرده اند.  بلند  سر 
شباهت های  )که  سرمایه داری  گسترش 
از جنگ  پیش  دوره ی  با  خیره کننده ای 
به   200۸ سال  در  دارد(  اول  جهانی 
اکنون درگیر  پایانی چشمگیر رسید. ما 
تمام  در  اقتصادی  بحران  جدی ترین 
تاریخ 002 ساله ی سرمایه داری هستیم. 

اقتصاددانان  نظریه های  خ��الف  بر 
بنیادین  تناقضات  جهانی سازی  بورژوا، 
نبرد. تنها آن ها  از میان  سرمایه داری را 
پیش  از  وسیع تر  بسیار  سطحی  در  را 
خود  اکنون  جهانی سازی  کرد:  بازتولید 
را به صورت بحران جهانی سرمایه داری 
بحران  بنیادین  دلیل  می دهد.  نشان 
 1914 سال  در  که  است  همان  دقیقا 
بود: شورش نیروهای مولده در مقابل دو 
مانع بنیادین که جلوی پیشرفت بشری 
ابزار  بر  خصوصی  مالکیت  گرفته اند:   را 

تولید و دولت-ملت.

اریک  مثل  سابق  مارکسیست های 
هابزبام می گفتند جهانی سازی به تخاصم 
کشورها پایان می دهد. کارل کائوتسکِی 
عین  پیش  سال  صد  هم  رویزیونیست  
همین حرف را می زد. جنگ جهانی اول 
توخالی بودن این تئوری را نشان داد. و 
وضعیت جهان ما در سال 2014 بالهِت 
نو-رویزیونیسِم هابزبام را نشان می دهد. 
می توانیم ببینیم که لنین چه قدر عمیق تر 
»امپریالیسم،  او،  کالسیِک  کتاب  بود؛ 
هنوز  سرمایه داری«،  مرحله ی  باالترین 
به همان تازگی و مفیدی همان زمانی 

که نوشته شد است. 

است.  کار  در  هم  مهمی  تفاوت های  اما 
کوشیدند  نوبت  دو  در  امپریالیست ّها 
کنند:  حل  جنگ  با  را  تناقضات شان 
1914 و 1939. چرا نه دوباره؟ در واقع، 
به  اکنون  امپریالیست ها  بین  تناقضات 
منجر  تیزند که در گذشته  و  تند  قدری 
به جنگ می شد. باید این سوال را پرسید:  

چرا دنیا دوباره عازم جنگ نمی شود؟
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جهانی  در سطح  قوا  توازن  تغییر  پاسخ، 
است. دلیلی ندارد آلمان بلژیک را اشغال 
کند یا آلساس-لوران را تصاحب کند، به 
این دلیل ساده که آلمان همین حاال کل 
خود  اقتصادی  قدرت  طریق  از  را  اروپا 
را  تمام تصمیمات مهم  دارد.  در سیطره 
بانک مرکزی آلمان می گیرند و  مرکل و 
است.  نشده  شلیک  هم  گلوله  یک  هنوز 
شاید فرانسه بتواند جنگی برای استقالل 
ملی از چنگال آلمان آغاز کند؟ مطرح 
دادن  نشان  ب��رای  س��وال  این  ک��ردن 
بالفاصله ی خزعبل بودنش کافی است. 

واقعیت این جا است که کوتوله دولت های 
کهن اروپا مدت ها است دیگر هیچ نقش 
نمی کنند.  ب��ازی  جهان  در  مستقلی 
به  مجبور  اروپا  بورژوازی  که  است  این 
تشکیل »اتحادیه ی اروپا« شد تا تالش 
آمریکا  با  جهانی  صحنه ی  در  کند 
اما  کند.  رقابت  چین  حاال  و  روسیه  و 
جنگی بین اروپا و هر یک از دولت هایی 
که در باال نام بردیم به کلی غیرممکن 
است. از همه ی دالیل دیگر که بگذریم، 
اروپا فاقد ارتش و نیروی دریایی و هوایی 
است. آن ارتش هایی هم که وجود دارند 
تحت سیطره ی بخیالنه ی طبقات حاکم 
مختلف هستند که پشت سرِر »وحدِت« 
گونی  در  که  گربه هایی  همچون  اروپا، 
گیر آمده اند برای دفاع از »منافع ملی« 

خود می جنگند.

کشوری  هیچ  نظامی،  نظر  نقطه  از 
نمی تواند در مقابل قدرت نظامی عظیم 

آمریکا قد علم کند. اما این قدرت 
خودش  محدودیت های  هم 
آشکاری  .تناقضات  دارد  را 
در  ژاپن  و  چین  آمریکا،  بین 
در  است.  موجود  آرام  اقیانوس 
منجر  وضعیتی  چنین  گذشته 
به جنگ می شد. اما چین دیگر 
عقب مانده  و  ضعیف  کشوری 
که  نیست  نیمه مستعمراتی  و 
اشغال  راحتی  به  آن را  بتوان 
کرد و تحت انقیاد مستعمراتی 
اکنون  کشور  این  دارد.  قرار 
و  اقتصادی  رشِد  به  رو  قدرت 
خودی  دارد  که  است  نظامی 
منافعش  بر  و  می دهد  نشان 

تاکید می کند.

افغانستان  و  عراق  در  آمریکا 
اعمال  نتیجه ی  و  مانده  ناکام 

دخالت  به  قادر  کشور  این  دیده.  را  خودش 
در سوریه نبود. چگونه حتی می تواند به فکر 
قادر  باشد وقتی  با کشوری مثل چین  جنگ 
کره ی  مداوم  تحریک های  به  دادن  پاسخ  به 
مشخص  بسیار  مساله ای  نیست؟  شمالی 

روبروی ما قرار گرفته است. 

جنگ و انقالب

پیش از سال 1914، رهبران جنبش کارگری 
در  را  ب��ورژوازی  توهمات  غربی  اروپ��ای  در 
اشتراک داشتند. رهبران سوسیال دموکرات در 
کالم دم از افکاِر سوسیالیسم و مبارزه طبقاتی 
می زدند و اول ماه مه که می شد سخنرانی های 
خیلی رادیکال نما و حتی انقالبی می کردند اما 
در عمل چشم انداز انقالب سوسیالیستی را به 
به  یعنی  بودند:  گذاشته  کنار  رفورمیسم  نفع 
نفع این باور که می توانند به صورت صلح آمیز 
و تدریجی و بی دردسر، در آینده ای دوردست، 

سرمایه داری را به سوسیالیسم بدل کنند.

زمان شامل  )که در آن  سوسیال دموکرات ها 
کارل  و  لوکزامبورگ  رزا  تروتسکی،  لنین، 
لیبکنخت هم می شدند( در تک تک کنگره های 
بین المللی خود به قطع نامه ّهایی رای دادند که 
وعده می داد انترناسیونال مخالف هرگونه تالش 
امپریالیست های برای آغاز جنگ خواهد بود و 
مبارزه ی  سازمان دهی  برای  موقعیت  از  حتی 
امپریالیسم  و  سرمایه داری  علیه  انقالبی 

استفاده خواهد کرد.

استثنای  ) به  دوم  انترناسیونال  رهبران  تمام 
ایرلند(  و  صربستان  روسیه،  احزاب  رهبران 
»خودشان«  حاکمه ی  طبقه ی  از  حمایت  با 

کارگر  طبقه ی  به  »میهن دوستانه«  دالیِل  به 
خیانت کردند تا ننگ ابدی را نثار خود ساخته 
باشند. در نتیجه، میلیون ها کارگر لباس جنگ 
پوشیدند و محکوم به مرگ در کشتارگاه های 
گل آلود فالندرز شدند. فریاِد »کارگران جهان 
اکنون،   می نمود؛  تلخ  طرفه ای  شوید«  متحد 
کارگران آلمانی و فرانسوی و روس برای منافع 
سرنیزه  و  تفنگ  با  را  یکدیگر  خود،  اربابان 
شاهد  نظر  به  می فرستادند.  مرگ  کام  به 
اوضاعی به کلی نومیدکننده بودیم. اما جنگ 

امپریالیست ها با انقالب خاتمه یافت.

بشریت  روی  پیش  راه��ی  روسیه  انقالب 
فقر  و  جنگ  از  نجات  برای  راهی  گذاشت: 
سطح  در  انقالبی  رهبری  فقدان  اما  زجر.  و 
بین المللی باعث شد این موقعیت در کشوری 
پس از کشور دیگر از میان برود. نتیجه، بحرانی 
که  دیگری  امپریالیستی  جنگ  و  بود  جدید 
حتی دهشتناک تر از قبلی بود و منجر به مرگ 
۵۵ میلیون نفر شد و تا پای فروپاشی تمدن 

بشری پیش رفت. 

دو جنگ جهانی کافی بود تا ثابت شود نظام 
برای  خود  پتانسیل  کلی  به  سرمایه داری 
اما، چنان که  از دست داده است.  را  پیشرفت 
از  راهی  همیشه  سرمایه داری  می گفت،  لنین 
پیدا  اقتصادی  بحران  عمیق ترین  حتی  دل 
کارگر  طبقه ی  دست  به  این که  مگر  می کند 
سرنگون شود. آن چه لنین در سال 1920 به 
عنوان امکانی نظری دید پس از سال 194۵ 
مجموعه ی  نتیجه ی  در  گرفت.  صورت  واقعا 
سرمایه داری  نظام  تاریخی،  شرایط  از  غریبی 
وارد دوره ی جدیدی از رشد و شکوفایی شد. 
در  حداقل  سوسیالیستی،  انقالب  چشم انداز 
پیشرفته،  کشورهای سرمایه داری 

به تاخیر انداخته شد. 

از  پیش  دهه ی  دو  مثل  درست 
توجیه گرانش  و  بورژوازی   ،1914
درست  و  بودند.  توهمات  مسِت 
جنبش  رهبران  دفعه،  آن  مثل 
تکرار  را  توهمات  این  کارگری 
از  پیش  حتی  آن ّها  می کردند. 
دفاع  به  وانمود  هرگونه  گذشته، 
از سوسیالیسم را کنار گذاشتند و 
»بازار« را تمام و کمال در آغوش 
دوباره  حلقه  اکنون  اما  کشیدند. 
کامل گشته است. در سال 200۸، 
خاکستر  زحمات شان  حاصل 
با  تاریخ   ،1914 سال  مثل  شد. 
گستاخی آن ها را از خواب خوش 

بلند کرد.

رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنخت
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خیلی از چپ ها می پرسیدند اگر چنین بحران 
برنخاسته اند.  توده ها  است چرا  برقرار  عمیقی 
سوال ّهایی  چنین  که  کسانی  به  ما  جواب 
می پرسند اشاره به سال 1914 است. چرا آن 
بحران بالفاصله منجر به جنبشی انقالبی نشد؟ 
چرا کارگران با اشتیاق زیر پرچم گرد آمدند؟ 
کلی گویی هایی  و  رسمی  منطق  این جا  در 
انتزاعی پاسخی نمی دهد. تنها دانِش دیالکتیک 

می تواند نوری بر این سوال بتاباند.

بر خالف ایده آلیست ها که فکر 
می کنند آگاهی انسانی، نیروی 
پیش برنده ی تمام ترقی است، 
توضیح  دیالکتیک  ماتریالیسم 
به  انسانی  آگاهی  که  می دهد 
است.  محافظه کارانه  شدت 
مردان و زنان همیشه به آن چه 
می زنند:  چنگ  است  آشنا 
چون  روتین  و  عادت  سنت، 
و  دست  به  سنگین  وزن��ه ای 
پای مغز غل و زنجیر شده اند. 
عادت  به  منجر  سرمایه داری 
می شود  عمر  تمام  در  اطاعت 
به  مدرسه  از  سادگی  به  که 
خط تولید کارخانه و آن گاه به 

پادگان منتقل می شود.

برای  راه  هزار  طبقه ی حاکمه 
دارد:  آگاهی  دادن  شکل 
رسانه ّهای  کلیسا،  مدرسه، 
از  مهم تر  و  دسته جمعی 
اما  نامرئی  نیروی  آن  همه، 
»افکار  ما  که  قدرتمندی 

راِه  همیشه  توده ها  می نامیم.  عمومی« 
»کم ترین مقاومت« را طی می کنند تا زمانی 
وادار  را  آن ها  رویدادها  سنگین  ضربه ی  که 
کند ارزش ها و اخالق و مذهب و باورهایی که 
در تمام طول زندگی، تفکرشان را شکل داده 

است زیر سوال ببرند.

نیست  صاف  خطی  می برد.  زمان  روند  این 
در  که  سربازانی  همان  تناقض.  از  است  پر  و 
می دادند  تکان  پرچم   1914 سپتامبر  و  اوت 
و سرودهای میهن پرستانه می خواندند، سه یا 
چهار سال بعد، پرچم سرخ را به دست گرفتند 
دریایی  می خواندند.  انترناسیونال  سرود  و 
پر  دریایی   - است  پدیده  دو  این  بین  عظیم 
درسی  این  بسیار.  مرِگ  و  وحشت  و  زجر  از 

سخت بود اما درسی که خوب فراگرفته شد.

نه  حداقل  نیست،   کار  در  جنگی  چه؟  امروز 
از نقطه نظر تاریخ،  اما  به شکل سال 1914. 

همان  بزرگی  به  عطفی  نقطه   ۸002 سال 
آغاز  یادگیری  بزرگ  روند  بود.  خواهد  سال 
شده است. آیا به نظر شما زیادی کند است؟ 
با سرعت خود  و  قوانین خود  تاریخ طبق  اما 
حرکت می کند و نمی توان با ناشکیبایی آن را 

تسریع کرد.

هگل، در سال 1۸06 که مشغول پایان »سفر  
مکاشفه ی« بزرگ خود، کتاِب »پدیده شناسی 
بر اسب  ناپلئون را دید که سوار  ذهن«، بود، 

از خیابان های شهِر ینا می گذشت. این جا بود 
که فریاد زد:  »من روح جهان را سوار بر اسب 
دارند  چشم  »آنان  می گوید:  انجیل  دیده ام!« 
اما نمی بینند.« به اطراف خود نگاه کنید! آیا 
را نمی بینید؟  اوضاع  تغییر  همین االن شاهد 
پائولو  سائو  آتن،  و  استانبول  خیابان های  در 
و مادرید، قاهره و لیسبون، توده ها حرکت را 

ِآغاز کرده اند.

نوین  جهان  روح  که  بگوییم  می توانیم  امروز 
یک  شکل  به  نه  افتاده؛  حرکت  به  همه جا 
فرد قهرمان که به شکل هزاران نفر قهرمانان 
ضرباهنگ  با  که،  زنانی  و  م��ردان  بی نام: 
خودشان، به نتایج جدید می رسند و دست به 
حرکت می زنند تا سرنوشت خود را به دست 

خود بگیرند.

بدون  وحشت  »سرمایه داری  می گفت:  لنین 
سراسر  که  خونینی  تالطمات  است.«  پایان 

جهان را پر می کنند نشان می دهند که 
طبقه  اخالق گرایان  می گفت.  درست  او 
وحشت ها  این  با  مواجهه  در  متوسط 
گریه و زاری می کنند اما خبر از دالیل 
راه حل.  به  برسد  چه  تا  ندارند  آن ها 
و  فمینیست ها  و  »سبزها«  صلح طلبان، 
سایرین به نشانه ها اشاره می کنند اما نه 
اجتماعی  نظام  در  که  بنیادین  دلیل  به 
تاریخی خود  نقش  که  خوابیده  بیماری 

را تمام کرده است. 

وحشت هایی که در مقابل خود می بینیم 
مرگ  نفیر  بیرونی  نشانه های  تنها 
سرمایه داری اند. اما این ها در ضمن درد 
تقال  که  هستند  نوینی  جامعه ی  زایش 
می کند تا پا به دنیا بگذارد. وظیفه ی ما 
و  کنیم  تمام  را  درد  این  که  است  این 
را  انسانی  واقعا  و  جدید  جامعه ای  تولد 

تسریع بخشیم.

اسپانیایی،  انقالبی  دوروتی،  به  روز  یک 
از  کپه ای  بر  شوی،  پیروز  »اگر  گفتند: 
در  دوروتی  زد.«  خواهی  تکیه  ویرانی 

پاسخ گفت:

»ما همیشه در بیغوله ها و میاِن ویرانی ها 
که  دانست  خواهیم  مدتی  تا  زیسته ایم. 
چگونه سر کنیم. چرا که، نباید فراموش 
کنی، که ما در ضمن می توانیم بسازیم. 
را،  شهرها  و  قصرها  این  که  ماییم  این 
این جا در اسپانیا و در آمریکا و همه جا، 
ساخته ایم. ما، کارگران، آن چه را از میان 
رفته دوباره بر پا می کنیم. و این بار بهتر 
ویرانی  از  وجه  هیچ  به  ما  گذشته.  از 
نمی ترسیم. ما زمین را به ارث می بریم. 
هیچ شکی در این مورد نیست. بورژوازی 
می تواند جهان خود را منفجر و نابود کند 
و آ ن گاه از صحنه ی تاریخ خارج شود. ما، 
نوینی  جهان  قلب هایمان،  در  همین جا 
با خود حمل می کنیم. آن جهان همین 

لحظه در حال رویش است.«

لندن، 6 ژانویه ی 2014

مارکسیسم«،  از  دفاع  »در  منبع: 
وب سایت گرایش بین المللی مارکسیستی( 

www.marxist.com

هفت ژانویه ی 2014

میاِن  و  بیغوله ها  در  همیشه  »ما 
مدتی  تا  زیسته ایم.  ویرانی ها 
خواهیم دانست که چگونه سر کنیم. 
چرا که، نباید فراموش کنی، که ما در 
ماییم  این  بسازیم.  می توانیم  ضمن 
این جا  را،  شهرها  و  قصرها  این  که 
همه جا،  و  آمریکا  در  و  اسپانیا  در 
از  را  آن چه  کارگران،  ما،  ساخته ایم. 
و  می کنیم.  پا  بر  دوباره  رفته  میان 
هیچ  به  ما  گذشته.  از  بهتر  این بار 
زمین  ما  نمی ترسیم.  ویرانی  از  وجه 
در  شکی  هیچ  می بریم.  ارث  به  را 
می تواند  بورژوازی  نیست.  مورد  این 
و  کند  نابود  و  منفجر  را  خود  جهان 
شود.  خارج  تاریخ  صحنه ی  از  آ ن گاه 
جهان  قلب هایمان،  در  همین جا  ما، 
نوینی با خود حمل می کنیم. آن جهان 

همین لحظه در حال رویش است.«
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لئون تروتسکی

ترجمه ی آرش عزیزی

 2۵ دسامبر، 2013

جهان سرمایه داری وارد دوره ای از رشد 
شکوفایی  دوره های  می شود.  اقتصادی 
معموال جای خود را به دوره های رکود 
قوانین  از  این   - برعکس  و  می دهند 
است.  سرمایه داری  جامعه ی  ارگانیک 
وجه  هیچ  به  کنونی  شکوفایی  دوره ی 
ساختار  در  موازنه  برقراری  معنای  به 
رشد  به  اغلب  بحران  نیست.  طبقاتی 
روحیه های آنارشیستی و رفورمیستی در 
میان کارگران کمک می کند. شکوفایی 
گرد  کارگران  توده های  می کند  کمک 

هم آیند. 

یک(

نشانه های موِج مِد جدید انقالبی اکنون 
در جنبش کارگری اروپا ظاهر شده اند. 

عظیم الجثه  موج ها  این  این که  پیش بینی 
خواهند بود و همه جا را زیر سایه ی خود فرا 
خواهند گرفت یا نه، غیرممکن است. اما هیچ 
به  انقالبی  جنبش  منحنی  که  نیست  شکی 

وضوح رو به باال می رود.

خطیرترین دوره ی حیاِت سرمایه داری اروپا در 
اولین سال پس از جنگ )1919( بود. باالترین 
)روزهای  ایتالیا  در  انقالبی  مبارزه ی  لحظه ی 
که  گرفت  زمانی صورت  در  سپتامبر 1920( 
حادترین لحظه های بحران سیاسی در آلمان، 
انگلستان و فرانسه به نظر فی الحال پشت سر 
مارس  ماه  رویدادهای  بودند.  شده  گذاشته 
دوره ای  از  متاخری  بازتاب  آلمان   در  امسال 
انقالبی بودند که گذشته بود و نه آغاز دوره ای 
جدید. در سال 1920، سرمایه داری و دولتش،  
دست  خود،  مواضع  اولین  تحکیم  از  پس 
جنبش  که  بود  آن گاه  بودند.  زده  حمله  به 
خود  به  دفاعی  مشخصه ای  کارگر  توده های 
گرفت. احزاب کمونیست مطمئن شدند که در 
اقلیت هستند و گاه به نظر منزوی از اکثریت 

این  می آمدند.  نظر  به  کارگر  طبقه ی  عظیم 
بود که به باصطالح »بحران« در انترناسیونال 
سوم رسیدیم. چنان که گفتم، در حال حاضر، 
نقطه ی  تغییر به روشنی معلوم است. حمله ی 
انقالبی توده های کارگر در دست تدارک است. 
چشم اندازهای مبارزه بیشتر و بیشتر گسترده 

می شوند.

این سلسله مراتب محصول دالیل پیچیده ای 
از انواع مختلف است؛ اما در بنیان، ریشه ی آن 
اقتصادی  بزنگاه  تیز  و  تند  زیگ زاگ های  در 
است که همسان است با رشد سرمایه داری در 

دوره ی پس از جنگ.

در  اروپ��ا  ب��ورژوازی  ساعات  خطرناک ترین 
از  جنگ  از  ارتش ها  کشیدن  عقب  دوره ی 
فریب خورده  کارگراِن  که  زمانی  رسید؛  راه 
در  دوب��اره  و  بازمی گشتند  خانه هایشان  به 
اولین  می شدند.  مشغول  تولید  کندوهای 
ماه های پس از جنگ، دشواری های بزرگی با 
خود داشتند که به استحکام مبارزه ی انقالبی 

موِج    َمد
بزنگاه اقتصادی و جنبش کارگری جهانی

در راستای ترجمه ی مقاالت مارکسیسِم 
لئون  از  مقاله ای  شماره  این  کالسیک، 
تا  که،  می کنیم  تقدیم تان  را  تروتسکی 
آن جا که ما می دانیم، برای اولین بار به 
این  تروتسکی  می شود.  عرضه  فارسی 
مقاله را در شرایطی حساس برای جنبش 
شرایطی  می نویسد؛  جهانی  کمونیستی 
که در آن پیروزی انقالب در کشورهایی 
موضوع  روی  آلمان  همچون  کلیدی 
کمینترن، انترناسیوناِل کمونیستی، قرار 

در  نویسنده  می بینید  چنان که  است.  گرفته 
این جا به راحتی سیاست های مختلف را مطرح 
و گاه به نقد می کشد چرا که هنوز خبری از 
خفقان استالینیستی و سرکوب نظرات مخالف 

درون جنبش کمونیستی نبود.

اهمیت اصلی این مقاله بحث در مورد رابطه ی 
پیشروی جنبش  با وضعیت  اقتصادی  شرایط 
هم  امروز  آن  اصلی  نتایج  و  است  کارگری 

همانقدر اعتبار دارند که 92 سال پیش.

ترجمه  آن  انگلیسی  متن  از  را  مقاله  این  ما 
اول  س��ال  »پنج  کتابِ   در  که  ک��رده ای��م 
این  است.  آمده  کمونیستی«  انترناسیونال 
کتاب، مجموعه مقاالتی از تروتسکی است که 
پس از جنگ جهانی دوم، توسط هم سنگران او 

در نیویورک، گردآوری و منتشر شد. 

 -  مبارزه طبقاتی
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کمک کرد. اما دار و دستّههای بورژوایی حاکم 
خود را به موقع اصالح کردند و سیاست عظیِم 
هدفش  که  گذاشتند  پیش  دولتی ای  و  مالی 
بودجه ی  بود.  جنگ  پایان  بحراِن  تخفیف 
دولتی همچنان به همان اندازه ی عظیِم زمان 
به  ماند؛ خیلی شرکت ها مصنوعا  باقی  جنگ 
ادامه دادند؛ خیلی قراردادها تمدید  کار خود 
شدند تا از بیکاری جلوگیری شود؛ آپارتمان ها 
شد  باعث  که  رفتند  اجاره  به  قیمت هایی  به 
از  دولت  نباشد؛  ممکن  ساختمان ها  تعمیر 
یارانه  گوشت،  و  نان  واردات  برای  بودجه اش 
در نظر گرفت. به بیان دیگر، بدهی ملی تلنبار 
اقتصاد  بنیادهای  شد،  رقیق  پول  واحد  شد، 
زیر سوال رفتند - همه ی این ها با یک هدف 
سیاسی: به درازا کشیدن رفاِه تجاری-صنعتِی 
مصنوعی سال های جنگ. این بود که محافل 
رده باالی سرمایه داران فرصت یافتند تجهیزات 
فنی بزرگ ترین کارخانّهها را احیا کنند و آن ها 

را با تولید زمان صلح تطبیق دهند.

اقتصادی  مصنوعی  شکوفایی  دوره ی  این  اما 
خیلی زود به دیوار فقر همگانی برخورد. اول از 
همه، صنعت کاالهای مصرفی بود که بخاطر 
بن بست خورد  به  بازار  کاهش شدید ظرفیت 
کشیده  تولید  مازاد  مرزهای  اولین  اینگونه  و 
صنایع  گسترش  جلوی  بعدها  که  شدند 
و  بی سابقه  ابعادی  بحران  گرفتند.  را  سنگین 
اشکالی یگانه به خود گرفت. در اوایل بهار در 
آمریکا-م(  )قاره ی  اطلس  اقیانوس  سوی  آن 
آغاز شد و تا اواسط سال 1920 به اروپا کشید 
و در ماه مه 1921 )سال جاری که اکنون به 
پایان آن می رسیم( به پایین ترین نقطه ی خود 

رسید.

بدین سان، تا زمانی که بحران تجاری-صنعتی 
شد  آغاز  جنگ  از  پس  بی شائبه ی  و  آشکار 
)پس از یک سال رفاه مصنوعی(  اولین حمله ی 
بنیادین طبقه ی کارگر علیه جامعه ی بورژوایی 
بود.  رسیده  خود  مراحل  آخرین  به  فی الحال 
مانور  و  دادن  خالی  جا  با  توانست  بورژوازی 
دادن، با امتیاز دادن،  و تا حدودی با مقاومت 
اولین حمله ی پرولتری،  این  یابد.  بقا  نظامی، 
پرآشوب بود - بدون هیچ گونه اهداف و افکار 
سیاسی مشخص، بدون هیچ گونه برنامه، بدون 
نتیجه ی  و  مسیر  رهبری.  دستگاه  هیچ گونه 
که  داد  نشان  کارگران  به  اولیه  حمله ی  این 
جامعه ی  بازسازمان دهی  و  خود  اوضاع  تغییر 
بورژوایی امری بسیار پیچیده تر از آن بود که 
جنگ  از  پس  اعتراضات  بارقه های  اولین  در 
به  که  کارگر  توده های  می کردند.  را  فکرش 
نسبتا  انقالبی شان،  روحیه ی  خامی  نسبِت 

همگون بودند، از آن پس به سرعت شروع به 
تبلور   - کردند  خود  همگونی  دادن  دست  از 
بخِش  پویاترین  آغاز شد.  درون شان  تفاوت ها 
طبقه ی کارگر، و آن بخشی که کمتر از همه 
با  از این که  اسیِر سنت های گذشته بود، پس 
تجربه، نیاز به شفافیت ایدئولوژیک و انسجام 
سازمانی را آموخت، در حزب کمونیست گرد 
آمد. پس از ناکامی ها، عناصر محافظه کارتر یا 
روش های  و  اهداف  از  موقتا  کمتر  آگاهی  با 
کارگری  بوروکراسی  پا پس کشیدند.  انقالبی 
از این تشتت بهره برد و مواضع خود را از نو 

ساخت. 

بحران تجاری-صنعتی سال 1920 در بهار و 
تابستان درگرفت که، چنان که گفته ایم، زمانی 
بود که ارتجاع پیشین سیاسی و روانی فی الحال 
بحران  بود.  کرده  رخنه  کارگر  طبقه ی  درون 
بدون شک به افزایش نارضایتی میان گروّههای 
قابل توجهی از طبقه ی کارگر انجامید و این جا 
و آن جا به بروز طوفانِی نارضایتی انجامید. اما 
تبلور  با  و  تهاجم سال 1919  ناکامی  از  پس 
اقتصادی  بحران  آمد،  پی  از  که  تفاوت هایی 
الزم  وحدت  خود،  خودی  به  نمی توانست 
تا  دارد  وا  آن را  یا  و  کند  احیا  جنبش  در  را 
مشخصه ی حمله ی انقالبی جدید و قاطع تری 
را به خود بگیرد. این شرایط، باور ما را تحکیم 
جنبش  مسیر  بر  بحران  آث��ار  که  می کند 
کارگری خصلتا به هیچ وجه به آن سرراستی 
که بعضی ساده انگاران تصور می کنند نیستند. 
آثار سیاسی بحران را )نه تنها میزاِن نفوذ که 
موجود  موقعیت  کل  را(  آن  مسیر  ضمن  در 
هم زمان  و  پیشاهنگ  رویدادهای  و  سیاسی 
یا  موفقیت ها  نبردها،  بخصوص  بحران،  با 
ناکامی های خوِد طبقه ی کارگر پیش از بحران 
از شرایط،  تعیین می کنند. تحت مجموعه ای 
بحران می تواند انگیزشی قدرتمند برای فعالیت 
انقالبی توده های کارگران باشد؛ تحت مجموعه 
شرایطی متفاوت، همین بحران می تواند به فلج 
کامل حمله ی پرولتاریا بیانجامد و در صورت 
بسیار  مضرات  قبول  و  آن  انجامیدن  درازا  به 
نه  قابلیت  تضعیف شدیِد  به  کارگران،  توسط 

فقط تهاجمی که تدافعِی طبقه ی کارگر. 

نمایش  برای  می نگریم،  عقب  به  که  امروز 
پیش  گذاره ای  چنین  می توانیم  اندیشه،  این 
نهیم: اگر بحران اقتصادی با بروزهای بیکاری 
توده ای و ناامنی بالفاصله در پی پایان جنگ 
جامعه ی  انقالبی  بحران  راه  می رسید،  از 
عمیق تر  و  تیزتر  و  تند  مشخصه ای  بورژوایی 
از  اجتناب  برای  دقیقا  ب��ورژوازی،  می یافت. 
مالی  رفاه  ایجاد  به  دست  سناریویی،  چنین 

انداختن  تاخیر  به  )یعنی  زد  محتکرانه 
تجاری-صنعتی  اجتناب ناپذیر  بحران 
بهای  به  ماه،  هجده  تا  دوازده  برای 
آشفته ساختن بیشتِر دستگاّههای مالی 
بحران  از شدت  تا  مربوطه(  اقتصادی  و 
بحران  دلیل،  همین  به  بکاهد.  انقالبی 
حتی عمیق تر و تند و تیزتر شد: اما زمانی 
از راه رسید که دیگر مطابق با موج پایان 
جنگ نبود و در عوض زمانی بود که این 
موج دیگر فرونشسته بود - در لحظه ای 
که یک اردو داشت کارنامه ی خود را رسم 
می کرد و خود را از نو، آموزش می داد، در 
زدوده  دیگر  اردوی  توهّمهای  که  حالی 
صفوف  در  شکاف  شاهد  و  می شدند 
کارگر  طبقه ی  انقالبی  انرژی  بود.  خود 
به درون خود آن بازگشت و روشن ترین 
جان کاه  تالش های  در  را  خود  اب��راز 
یافت.  کمونیست  حزب  ساختن  برای 
نیروی  قوی ترین  به  بالفاصله  این حزب 
واحد در آلمان و در فرانسه بدل گشت. 
سرمایه داری،  بالفصل،  خطر  گذشتن  با 
رشد  مصنوعا   1919 سال  طول  در  که 
بود،  کرده  ایجاد  محتکرانه ای  اقتصادی 
کارگران  تا  کرد  استفاده  نوزا  بحران  از 
ساعته،  هشت  )روز  مواضعی  آن  از  را 
قبال  سرمایه داران  که  دستمزد(  اضافه 
بودند،  کرده  تسلیم  خود،  حفظ  برای 
تقویت پشت  برای  بیرون کند. کارگران 
جبهه، عقب نشینی کردند. در زمانی که 
مبارزه ای  به  مجبور  را  خود  کارگران 
نرخ  سقوط  ب��رای  موفق  همیشه  نه 
که  بود  یافتند، طبیعی  دستمزدهایشان 
جمهوری های  برپایی  قدرت،  فتح  افکارِ  
شورایی و انجاِم انقالب سوسیالیستی در 

ذهن شان کم رنگ شود.

اقتصادی  ب��ح��ران  ک��ه  آن ج��ای��ی  در 
را  شدید  بیکاری  و  تولید  مازاد  شکل 
شکل   آلمان(  )مثل  عوض  در  و  نداشت 
کل  آن  که  در  داشت  را  بنیادین تری 
کشور به حراج گذاشته شد و استاندارد 
شد،  داده  تقلیل  زحمت کشان  زندگی 
به  معطوف  که  کارگر،  طبقه ی  انرژی 

کاهش  جبران  برای  دستمزدها  افزایش 
قدرت خریِد مارک بود، بسان تالش های 
را  خود  سایه ی  که  می دانست  مردی 
آلمان،  سرمایه داری  می کند.  تعقیب 
حمله  به  دست  دیگر،  کشورهای  مثل 
زد؛ توده های کارگر، در عین مقاومت، با 

بی نظمی عقب کشیدند.

موِج    َمد
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بود  عمومی  موقعیت  چنین  در  دقیقا 
آلمان  در  م��ارس  ماه  روی��داده��ای  که 
چنین  آن ها  خالصه ی  گرفتند.  صورت 
است: حزِب کمونیسِت جوان، در هراس 
انقالبی  موج  واض��ح  فروکش کردن  از 
تالشی  به  دست  کارگری،  جنبش  در 
از  یکی  حرکت  از  تا  زد  مستاصالنه 
گردان های پویای پرولتاریا جهِت »تزریق 
و  کند  استفاده  کارگر  طبقه ی  به  نیرو« 
به  اوضاع  تا  بکند  است  ممکن  چه  هر 
تخاصم برسد و نبرد تعیین کننده از راه 

برسد.

کنگره ی سوم جهانی کمینترن در زمانی 
تشکیل شد که رویدادهای ماه مارس در 
آلمان تازه بودند )این کنگره از 22 ژوئن 
برگزار  در مسکو  ژوئیه ی 1921  تا 12 
دقیق  تحلیلی  از  پس  کنگره  شد-م(. 
متوجه خطر نهفته در عدم تطابق بین 
»حمله«،  تاکتیِک  یکی،  شد:   چیز  دو 
تاکتیک »تزریق نیروی« انقالبی و غیره 
- و دیگری آن روندهای بسیار بنیادین تر 
با  که درون کل طبقه ی کارگر، همگام 
موقعیت  در  جلوها  و  عقب  و  تغییرات 
اقتصادی و سیاسی، صورت می گرفتند.

اگر در سال 191۸ و 1919 در آلمان، 
در  آن چه  قدرت  با  کمونیستی  حزب 
موجود  ب��ود،  موجود   1921 م��ارس 
که  هست  بسیاری  احتمال  می بود، 
به   1919 مارس  یا  ژانویه  در  پرولتاریا 
در  حزبی  چنین  اما  می رسید.  قدرت 
از  خورد.  شکست  پرولتاریا  نبود.  کار 
دل آن تجربه، حزب کمونیست به میان 
اگر  خواست،  پا  به  که  حزب  این  آمد. 
همان طور   1921 سال  در  می کوشید 
می بایست  حزبی  چنین  که  کند  عمل 
پاره  در سال 1919 عمل می کرد، تکه 
شده بود. کنگره ی جهانِی اخیر دقیقا و 

به روشنی این موضوع را بیان کرد. 

اختالف بر سر تئورِی تهاجم با مساله ی 
بررسی بزنگاه اقتصادی و مسیر آینده ی 
آن همگام شد. مدافعین پیگیرتر تئوری 
رسیدند:  استدالل  خط  این  به  تهاجم 
کل جهان در گره ی بحران گیر آمده و 
این بحران نظِم اقتصادی در حال تجزیه 
است. این بحران باید الجرم تعمیق یابد 
و  بیشتر  را  کارگر  طبقه ی  بدین سان  و 
حساب،  این  با  سازد.  انقالبی  بیشتر 
نگران  کمونیست  حزب  نبود  نیازی 
پشت جبهه ی خود و نیروهای اصلی اش 

باشد؛ وظیفه ی آن این بود که دست به تهاجم 
پرولتاریا،  بزند.  سرمایه داری  جامعه ی  علیه 
اقتصادی،  سقوط  شالِق  بار  زیر  زود،  یا  دیر 
به  موضع  این  آمد.  خواهد  حزب  حمایت  به 
نرسید  کنگره  صحن  به  کامل  صورِت  این 
کمیسیوِن  جلسات  در  آن  تیز  نوک  که  چرا 
بود.  شده  کند  اقتصادی  موقعیت  به  مربوط 
تهاجم،  تئوری  نیمه آگاِه  و  آگاه  مدافعین 
تجاری-صنعتی  بحران  که  را  فکر  این  نفِس 
نسبی  رشد  دوره ی  به  را  خود  جای  می تواند 
اما  و  اقتصادی دهد، سانتریسم  می دانستند. 
نه  احیای تجاری-صنعتِی جدید  این فکر که 
تنها شاید نتواند ترمزی در مقابل انقالب باشد 
که بر عکس شاید توانی جدید به آن ببخشد 
می شد.  دانسته  منشویسم  عمال  فکر  این   -
اجالِس  آخرین  در  شبه رادیکالیسِم »چپ ها« 
تا  و  متاخر  شکلی  آلمان  کمونیست  حزب 
حدودی معصومانه یافت. در آن جا قطع نامه ای 
تصویب شد که )بگذارید مختصرا اشاره کنم( 
شخصی  مجادله ای  من،  شخص  علیه  آن  در 
با این که من تنها دیدگاّههای  صورت گرفت، 
کمیته مرکزِی حزب مان را ابراز کردم. من با 
کنار  »چپ ها«  بی ضرِر  و  کوچک  انتقام  این 
کنگره ی  درِس  رویهمرفته،  که  چرا  آمده ام 
سوم جهانی اثر خود را بر همگان، و بخصوص 

رفقای آلمانی مان، گذاشت.

دو(

امروز نشانه هایی بی و برو برگرد وجود دارد که 
می دهد.  اقتصادی  بزنگاه  در  گسست  از  خبر 
کنونی،  بحران  می گویند  که  کلی  حرف های 
بحران نهایِی انحطاط است؛ که بنیان دوره ی 
انقالبی را تشکیل می دهد؛ که پایان آن تنها 
چنین   - باشد  پرولتاریا  پیروزی  می تواند 
جای  نمی توانند  وضوح  به  کلی گویی هایی 
همراه  به  اقتصاد،  پیش روِی  مشخص  تحلیل 
بگیرند.  را  آن،  از  ناشی  تاکتیکِی  نتایج  تمام 
چنان که گفته شده است، بحران جهانی در ماه 
مه امسال به بن بست رسید. نشانه های بهبود 
ابتدا در صنعت کاالهای  اقتصادی  در شرایط 
مصرفی برمال شدند. سپس، در صنایع سنگین 
برگردند  و  بر  بی  واقعیاتی  این ها  امروز  هم. 
در  می دهد.  نشان شان  هم  آمار  که  هستند 
تا دنبال  این آمار را نقل نمی کنم  این جا من 
خواننده  برای  را  کلی  فکری  مسیر  کردن 

دشوارتر نسازم. 

حیات  انحطاط  که  است  معنی  بدین  این  آیا 
اقتصادی سرمایه داری متوقف شده است؟ که 
این اقتصاد به موازنه ی خود رسیده است؟ که 
عصر انقالبی دارد تمام می شود؟ به هیچ وجه 

اقتصادی به  بزنگاه  چنین نیست. گسست در 
این معنی است که انحطاط اقتصاد سرمایه داری 
آن  از  پیچیده تر  بسیار  انقالبی  عصر  مسیر  و 
هستند که بعضی ساده انگاران تصور می کنند.

نوع  دو  از  منحنی  دو  روی  اقتصاد  حرکِت 
و  ساده  منحنی  اولین  می رود.  پیش  متفاوت 
بنیادین، رشد عمومی نیروهای مولده، توزیع 
و  بانک ها  فعالیِت  خارجی،  تجارت  کاالها، 
طور  به  منحنی،  این  می دهد.  نشان  را  غیره 
به  رو  سرمایه داری،  تاریِخ  سراسر  در  کلی، 
باال حرکت می کند. این نمایانگر این واقعیت 
است که نیروهای مولده و ثروِت بشری تحت 
منحنی  این  اما  یافته اند.  رشد  سرمایه داری 
ساده به صورت نامتوازن به سوی باال می رود. 
بعضی دهه ها هستند که تنها کمی باال می رود، 
باال  به سوی  به شدت  به  که  دیگر  دهه هایی 
می رود و پس از  آن، در دوره ای جدید، مدت 
زمانی طوالنی در یک سطح می ماند. به بیان 
رشد  دوره های  هم  سرمایه داری  تاریِخ  دیگر، 
هم  و  دیده  به خود  را  مولده  نیروهای  سریع 
بدین سان،  را.  آن ها  تدریجی  رشد  دوره های 
با نگاهی به نمودار تجارت خارجی انگلستان، 
پایان قرن  از  ببینیم که  می توانیم به سادگی 
رشدی  تنها  نوزدهم،  قرن  اواسط  تا  هجدهم 
را نشان می دهد. سپس در ظرِف  بسیار کند 
بیست و چند سال )1۸۵1 تا 1۸۷3( به شدت 
عروج می کند. در دوره ی پس از آن )1۸۷3 تا 
1۸94( عمال هیچ تغییری نمی کند و سپس 
دوباره به سرعت صعود می کند تا زمان جنگ.

به  رو  منحنی  کنیم،  رسم  که  را  نمودار  این 
از  قالبی  تصویری  ما  به  آن  نامتوازن  باالی 
کل،  مثابه ی  به  سرمایه داری  توسعه ی  مسیر 

یا یکی از جنبه های آن را، می دهد.

از دل  توسعه ی سرمایه داری  اما می دانیم که 
می گذرد  صنعتی«  »چرخّههای  باصطالح 
اقتصادی  بزنگاه های  از  متعاقبی  فازهای  که 
هستند: شکوفایی، توقف، بحران، توقِف بحران، 
بهبود، شکوفایی، توقف و غیره. بررسی تاریخی 
نشان می دهد که این چرخه ها هر هشت تا ده 
این  اگر  می آیند.  یکدیگر  پی  از  یک بار  سال 
که  بنیادینی  منحنی  کنار  در  را  چرخه ها 
حرکت عمومی توسعه ی سرمایه داری را نشان 
مجموعه ای  دهیم،  قرار  نمودار  روی  می هد 
پایین  و  باال  که  را می بینیم  دوره ای  امواِج  از 
می روند. تالطماِت چرخه ای شرایط اقتصادی 
در ذاِت اقتصاد سرمایه داری هستند، چنان که 

ضربان قلب در ذاِت موجودات زنده است. 

اقتصادی  شکوفایی  دوره ی  بحران،  از  پس 
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می آید، پس از آن، دوباره بحران. اما منحنی 
سرمایه داری به طور کلی و در طول قرون رو به 
باال حرکت می کند. پرواضح است که مجموع 
مجموع  از  باالتر  حتما  شکوفایی  دوره های 
در  توسعه  منحنِی  اما،  است.  بوده  بحران ها 
دوره های مختلف جنبه های مختلفی به خود 
گرفت. بعضی دورّهها، دوره های ایست و رکود 
بودند. نوسان های چرخه ای متوقف نمی شدند. 
به  سرمایه داری  توسعه ی  که  آن جا  از  اما 
نتیجه  این  به  بود،  صعود  به  رو  کل  مثابه ی 
عموما  شدند  موفق  بحران ها  که  می رسیم 
در  برسانند.  توازن  به  را  شکوفایی  دوره های 
رو  شدت  به  مولده  نیروهای  که  دوره هایی 
همچنان  چرخه ای  نوسانات  بودند،  صعود  به 
دوره ی  هر  که  است  روشن  اما  بودند.  متغیر 
شکوفایی، اقتصاد را به وضوح بیشتر از آن جلو 
به عقب  آن را  متعاقب  بحراِن  انداخت که هر 
انداخت. موج های چرخه ای را می توان با تکان 
با  کرد،  مقایسه  سیم  رشته  یک  خوردن های 
مشابه  اقتصادی  توسعه ی  خط  این که  فرض 
البته در واقیت  رشته سیمی زیر فشار است: 
پیچیده ای  منحنی  و  نیست  صاف  خط  این 

دارد.

ساز و کارهای درونی انکشاف سرمایه داری )که 
در آن بحران همیشه جای خود را به دوره ی 
شکوفایی اقتصادی می دهد و برعکس( کافی 
است تا نشان دهیم این فکر که بحران کنونی 
باید آن قدر خطیر و خطیرتر شود تا زمانی که 
حکومت پرولتاریا برقرار شود )حاال این اتفاق 

چه سال دیگر بیافتد، چه سه سال بعد 
و یا دیرتر( چقدر غلط، یک طرفه و 
نظر  این  رد  در  ما  است.  غیرعلمی 
در  خود  قطع نامه ی  و  گزارش  در 

گقتیم  جهانی  سوم  کنگره ی 
که نوسانات چرخه ای، 

ج����ام����ع����ه ی 
را  س��رم��ای��ه داری 
جوانی،  دوران  در 

آن  انحطاط  و  بلوغ 
می کنند،   همراهی 

قلب  تپش  چنان که 
بر  که  مردی  در  حتی 

افتاده  خود  مرگ  بستر 
شرایط  است.  موجود  هم 

باشد،  که  چه  هر  عمومی 
چقدر  هر  اقتصادی  انحطاط 
بحران  باشد،  بنیادین  تجاری-که 

صنعتی، مازاد کاالها و نیروهای مولده را کنار 
می زند و تطبیق نزدیک تری بین تولید و بازار 
ایجاد می کند و دقیقا به همین دلیل، امکان 

احیای اقتصاد ایجاد می شود.

ضرباهنگ، گستره، شدت و مدِت این دوره ی 
احیا بسته به کلیت شرایِط حیات سرمایه داری 
دارد. امروز می توان با قطعیت گفت )و ما در 
روزهای کنگره ی سوم جهانی گفتیم( که پس 
از آن که بحران اولین سنگر را از پیش رو بردارد 
نوزای  احیای  گزاف(  قیمت های  شکل  )به 
به سرعت  کنونی جهانی،  در شرایط  اقتصاد، 
عمیق ترین  برمی خورد:  دیگر  سنگر  چند  به 
و  آمریکا  بین  اقتصادی  موازنه ی  اختالل 
بی نظمی  و شرقی،  مرکزی  اروپای  فقر  اروپا، 
به دیری کشیده و عمیِق نظام های مالی و غیره. 
هیچ  به  بعدی  اقتصادی  رشد  دیگر،  بیان  به 
وجه قادر به احیای شرایِط توسعه ی آینده که 
جنگ  از  پیش  شرایط  با  مقایسه  قابل  حتی 
که  نیست  بعید  برعکس،  بود.  نخواهد  باشند 
فتوحات  اولین  همان  از  پس  شکوفایی  این 
جنگ  که  اقتصادی  سنگرهای  سِد  به  خود 

حفر کرده برخورد کند.

اما چرخه ی رشد، چرخه ی رشد است. معنای 
آن افزایش تقاضا برای کاالها، افزایش تولید، 
احتماال  و  قیمت ها  افزایش  بیکاری،  کاهش 
افزایش دستمزدها است. و، در شرایط تاریخی 

اقتصادی  مبارزه ی  رشد،  این  کنونی، 
ط��ب��ق��ه ی 

ک��ارگ��ر 
ا  ر

فروکش که نمی دهد هیچ، تند و تیزهم 
می کند. این نتیجه ی تمام آن چه گفتیم 
سرمایه داری،  کشورهای  تمام  در  است. 
جنبش طبقه ی کارگر به اوج خود رسید 
و سپس، چنان که دیدیم، به ناکامِی کم 
و بیِش واضح و عقب نشینی انجامید و به 
عدم وحدت درون خود طبقه ی کارگر. با 
چنین بنیان های سیاسی و روانی، بحرانی 
خشم  بر  شک  بدون  گرچه  طوالنی، 
)بخصوص در  کارگر می افزاید  توده های 
میان بیکاران و نیمه بیکاران(، اما در عین 
حال فعالیت شان را تضعیف می کند چرا 
آگاهی  با  مرتبط  عمیقا  فعالیت  این  که 
تولید  بر نقِش بی بدیل شان در  کارگران 

است. 

دوره ای  پی  در  طوالنی مدت  بیکاری 
سیاسی  عقب نشینی های  و  حمالت  از 
حزب  نفع  به  وجه  هیچ  به  انقالبی 
بحران  عکس،  بر  نیست.  کمونیست 
این  بیشتر  بیانجامد،  درازا  به  هرچقدر 
آنارشیستی  روحیه های  که  خطر هست 
رفورمیستی  روحیه های  و  سو  یک  در 
نمونه ی  بگیرند.  پا  دیگر  س��وی  در 
انشعاب  در  را  واقعیت  ای��ن 
آنارکوسندیکالیستی  گروه های 
درج��ه ای  در   ، انترناسیونال  از 
انترناسیونال  یافتِن  تثبیت  از 
و  دو  انترناسیونال  و  آمستردام  
موقِت  آمدن  هم  گرد  در   ، نیم 
گروه  انشعاب  در   ، سراتیست ها 
عکس،  بر  می بینیم.  غیره  و  لوی  
به  از همه  اول  اقتصاد الجرم  احیای 
افزایش اعتماد به نفس طبقه ی کارگر 
عدم  و  ناکامی ها  با  که  می انجامد 
وحدت در صفوف خودش پایین آمده 
در  را   کارگر  طبقه ی  الجرم،  است؛ 
کارخانه ها و کارگاه ها گرد هم می آورد و 
میل به وحدت در حرکات مبارزه جویانه 

را باال می برد.

همین حاال شاهد آغاز این روند هستیم. 
را  توده های کارگر زمین زیر پای خود 
گرد  دنبال  به  آنان  می بینند.  سفت تر 

هم آوردن صفوف خود هستند. شکاف و 
جدایی را مانعی سر راه عمل می بینند. نه 
علیه  مقاومتی یک صداتر  دنبال  به  تنها 
بحران  نتیجه ی  در  سرمایه  حمله ی 
هستند که به سوی تدارک ضدحمله ، 
بر بنیان شرایط احیای اقتصادی، گام 
از  بود  دوره ای  بحران  برمی دارند. 
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امیدهای نومیدشده و خشِم تلخ و اغلب 
که شکوفا  اقتصادی  رشد  دوره ی  ناتوان. 
احساس ها  این  اختیار  در  مجرایی  شود 
شوند.  بدل  عمل  به  تا  می دهد  ق��رار 
آن  از  ما  که  سوم،  کنگره ی  قطع نامه ی 

دفاع کردیم، دقیقا همین را می گوید:

و  شود  کند  رشد  ضرباهنگ  اگر  »اما 
بحران تجاری-صنعتی کنونی جای خود 
بسیار  در شماری  رفاه  از  دوره ای  به  را 
به هیچ  این  از کشورها بدهد،  اندک  یا 
وجه به معنای آغاز دوره ای »ارگانیک« 
سرمایه داری  که  زمانی  تا  بود.  نخواهد 
موجود است، نوسانات چرخه ای ناگزیرند. 
مرگ  شیون  دوراِن  در  نوسانات  این 
بود  خواهند  آن  همراه  سرمایه داری 
چنان که در جوانی و بلوغ اش بودند. اگر 
در  سرمایه داری  یورِش  تحت  پرولتاریا 
طول بحران کنونی مجبور به عقب نشینی 
شود، به محض این که بزنگاه کنونی کمی 
تغییر یابد، دوباره تهاجم خود را از پی 
اقتصادی آن، که  تهاجم  خواهد گرفت. 
در این صورت الجرم تحت شعاِر انتقام 
و  جنگ  دوره ی  فریب های  تمام  برای 
سواستفاده های  و  غارت ها  تمام  برای 
جنگ  به  بود،  خواهد  بحران،  دوره ی 
درست  می شود،  بدل  آشکاری  داخلی 

مثل مبارزه ی تهاجمی کنونی.«

سه(

موفقیت  طبل  بر  سرمایه داری  نشریات 
چشم اندازهای  و  اقتصادی  »بهبوِد« 
سرمایه داری  ثبات  از  جدیدی  عصر 
همان  به  سرمستی ها  این  می کوبند. 
»چپ ها«  هم زماِن  ترس های  بی پایگی 
هستند که فکر می کنند انقالب باید از 
دل شدت یافتِن بی وقفه ی بحران بیرون 
بیاید. واقعیت این جا است که گرچه رفاه 
تجاری و صنعتی به معنای ثروت جدید 
بورژوایی  باالیی  محافل  برای  اقتصادی 
است، تمام مزایای سیاسی به ما خواهد 
درون  وحدت  سمت  به  گرایش  رسید. 
افزایش  از  نشانی  تنها  کارگر  طبقه ی 
اراده برای عمل است. اگر کارگران امروز 
کمونیست ها  که  هستند  آن  خواستار 
توافقی  به  بورژوازی  علیه  مبارزه  برای 
دموکرات ها  سوسیال  و  مستقل ها  با 
برسند، فردا روز )تا جایی که جنبش در 
جنبه ی توده ای خود رشد کند( همین 
کارگران به این نتیجه خواهند رسید که 
در  آن ها  رهبر  کمونیست،  حزب  تنها 

مبارزه ی انقالبی است. اولین موِج َمد، کشتِی 
می آورد  باال  را  کارگری  سازمان های  تمام 
برسند.  توافق  به  می کند  مجبور  را  آن ها  و 
سوسیال  منتظر  سرنوشت  همین  دقیقا  اما 
دموکرات ها و مستقل ها هم هست:  آنان یکی 
پس از دیگری در موج های بعدِی َمِد انقالبی 

غرق می شوند.

گفته ی  خالف  )بر  است  معنی  بدین  این  آیا 
بحران  نه  این  که  تهاجم(  تئورِی  طرفداران 
که احیای اقتصادی پیش رو است که الجرم 
منجر به پیروزی پرولتاریا خواهد شد؟ چنین 
بود. ما قبال  ادعای مشخصی بی بنیان خواهد 
نشان داده ایم که رابطه ی بین بزنگاه اقتصادی 
و مشخصه ی مبارزه ی طبقاتی نه مکانیکی که 
پیچیده و دیالکتیکی است. برای درک آینده 
کافی است که بسیار آماده تر از آن وضعی که 
احیا  دوره ی  وارد  شدیم،  بحران  دوره ی  وارد 
قاره ی  مهِم  کشورهای  بیشتر  در  می شویم. 
داریم.  قدرتمند  کمونیست  اح��زاب  اروپ��ا، 
امکان  بی شک  اقتصادی  بزنگاِه  در  گسست 
فقط  نه   - می کند  باز  مقابل مان  در  را  حمله 
اقتصادی که در سیاست. حدس  در عرصه ی 
چه  تهاجم  این  عاقبت  این که  مورد  در  زدن 
خواهد بود، اکنون کاری بیهوده است. تهاجم 
تازه دارد آغاز می شود، تازه دارد پیدا می شود.

قبول  ما  اگر  که  درآیند  شاید  سفسطه گران 
و  لزوما  بعدی  اقتصادی  احیای  که  داری��م 
پس  نمی شود،  ما  پیروزی  به  منجر  مستقیما 
صورت  بی شک  جدید  اقتصادی  چرخه ی 
خواهد گرفت که گام دیگری به سوی احیای 
موازنه ی سرمایه داری است. در این صورت آیا 
خطر عصر جدیدی از احیای سرمایه داری واقعا 
پیش روی ما نیست؟ به چنین حرفی می توان 
اینگونه پاسخ داد: اگر حزب کمونیست نتواند 
تجربه  کسِب  نتواند  پرولتاریا  اگر  کند؛  رشد 
کند؛ اگر پرولتاریا نتواند به مقاومت انقالبِی هر 
روز گسترده تر و آشتی ناپذیرتر دست بزند؛ اگر 
نتواند در اولین فرصت از دفاع به حمله روی 
آورد،  آن گاه ساز و کارهای رشِد سرمایه داری، 
در کنار تحرکات دولت بورژوایی، بی شک در 
طوالنی مدت به نتیجه ی مطلوب خود خواهند 
رسید. کشورهایی تمام و کمال از نظر اقتصادی 
به بربریت پرتاب می شوند؛ ده ها میلیون انسان، 
از گرسنگی جان  قلب هایشان،  در  نومیدی  با 
خواهند داد و بر روی استخوان شان نوعی توازن 
جدید جهان سرمایه داری احیا خواهد شد. اما 
چنین چشم اندازی انتزاع محض است. در راه 
عظیم  موانع  سرمایه داری  حدسِی  توازِن  این 
جهانی،  بازار  آشوب  گرفته اند:  قرار  بسیاری 

میلیتاریسم،  قدرِت  ارزی،  نظام های  اختالل 
خطِر جنگ، فقدان اعتماد به آینده. نیروهای 
میان  در  می کوشند  سرمایه داری  بنیادین 
همین  اما  بیابند.  نجاتی  راه  مانع،  همه  این 
شالق  کارگر  طبقه ی  بر  بنیادین  نیروهای 
رشد  می دارند.  وا  حرکت  به  آن را  و  می زنند 
آن  عقب نشینی  هنگام  حتی  کارگر  طبقه ی 
علیرغم  طبقه،  این  که  چرا  نمی شود.  متوقف 
انباشت  تجربه  خود،  مواضع  دادن  دست  از 
می کند و حزبش را تثبیت می کند و به جلو 
شرایط  از  یکی  کارگر  طبقه ی  می رود.  پیش 
این  عوامل  از  یکی  است،  اجتماعی  توسعه ی 
توسعه و در ضمن، مهمترین عامل آن چرا که 

نماینده ی آینده است. 

دنبال  به  اقتصاد  انکشاف  بنیادین  منحنی 
نوسانات چرخه ای،  است.  باالروی  برای  راهی 
و  باال  به سرعت  از جنگ  پس  دوران  در  که 
پایین می روند، حرکت آن را پیچیده می سازند. 
که  کنیم  پیش بینی  است  غیرممکن  طبیعتا 
در کدام نقطه ی پیش روی، ترکیبی از شرایط 
سرنگونی  که  می رسد  راه  از  ذهنی  و  عینی 
انقالبی را ممکن سازد. در ضمن ممکن نیست 
پیش بینی کنیم که چنین واقعه ای در مسیِر 
احیای پیش رو صورت می گیرد، در آغاز آن، 
یا نزدیِک اواخر آن، و یا پس از آمدن چرخه ی 
جدید. برای ما همین کافی است که ضرباهنِگ 
به  بستگی  توجهی،   قابل  میزاِن  تا  پیش َروی 
دارد.  آن،  تاکتیک های  به  و  ما  حزِب  به  ما، 
توجه به چرخِش اقتصادی جدید که می تواند 
مرحله ی جدیدی از استحکام صفوف و تدارک 
بگشاید،  ما  مقابل  در  را  پیروزمند  تهاجمی 
اهمیت بسیار دارد. برای حزب انقالبی، درِک 
در  معنی  به  خود  نوبه ی  به  موجود  وضعیت 
از تمام مقاطع  دست داشتن خالصه ای است 

زمانی و تاریخ های متغیر.*
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چند خط در مورد انقالِب مصر
» کسیستی ر ما لمللی  بین ا یش  ا گر « ز  ا ی  سند یس  پیش نو

مقدمه: خطوطی که می خوانید چند پاراگراف از پیش نویس سنِد »چشم اندازهای انقالب جهانی 2014« از »گرایش بین المللی مارکسیستی« 
هستند. کنگره ی دوساالنه ی گرایش در تابستان امسال، که نماینده های نشریه ی »مبارزه طبقاتی« از ایران نیز در آن شرکت خواهند کرد، 
این سند را به بحث و ترمیم و رای می گذارد. متن کامل سند به انگلیسی در www.marxist.com موجود است. نظرات و ترمیمات 

احتمالی خود برای این سند را برای ما بفرستید! 

ترجمه ی بابک کسرایی 

پایان  به  هنوز  که  عرب،  پرشکوه  انقالب 
آزاد  را  نفر  میلیون ها  عظیم  قدرِت  نرسیده، 
بورژوایی  نشریات  است که  این همان   - کرد 
»خیابان عرب« می خوانند. این نقطه عطفی در 
تاریخ جهان بود. رویدادهای خاورمیانه آثاری 
خواهند  سیاسی،  هم  و  اقتصادی  هم  عمیق، 
داشت. مصر، کشور کلیدِی جهان عرب است. 
بر کل جهان عرب و  بیافتد  اتفاقی آن جا  هر 
سراسر منطقه تاثیر خواهد گذاشت. انقالب با 
خیزش توده ای که مرسی و اخوان مسلمین را 

سرکوب کرد وارد مرحله ای جدید شد.

جنبش انقالبی توده ای که مرسی را سرنگون 
مصر  خیابان های  به  را  نفر  میلیون   ۷1 کرد 
کشاند. جنبشی با چنین ابعاد هیچ مشابهی در 
تاریخ ندارد. واقعیت این جا است که در ژوئن 
آن ها  اما  بود  توده ها  دست  در  قدرت   2013
نبود  کس  هیچ  و  نبودند  قدرت  این  متوجه 

مشکل  دهد.  توضیح  برایشان  را  واقعیت  این 
کرد:  بیان  سادگی  به  می توان  را  محوری 
توده ها آنقدر قدرت داشتند تا دولت را سنگون 
کنند اما آنقدر سازماندهی و آگاهی نداشتند 
تا قدرتی را که عمال در دستان خود داشتند 
تصاحب کنند. نتیجه آن شد که فرصت از کف 
رفت و روسای ارتش موفق شدند وارد عرصه 

شوند و خال را پر کنند.

اعمال  با  مقایسه  قابل  تقریبا  ارتش  اعمال 
ناپلئون در روز ۵ اکتبر 1۸9۵ بودند که دار و 
دسته های سلطنت طلِب خیابان های پاریس را 
با »تک تیِر گلوله ای افشان« جمع و جور کرد. 
ارتجاعیون جنبشی  امروز،  آن  موقع هم مثل 
در خیابان ها به راه انداخته بودند که اگر موفق 
می شد پیروزی مهمی برای ضدانقالب می بود. 
از  خود  پرشور  پشتیبانی  توده ها  مصر،  در 
سرکوِب اخوان را نشان دادند. آن ها به درستی 
این سازمان را نیروی ارتجاع سیاه می دانستند. 

اما این مقایسه ی تاریخی محدودیت هایی 
توانست  علت  این  به  تنها  ناپلئون  دارد. 
دیکتاتوری ضدانقالبی خود  برقراری  در 
موفق باشد که توده های انقالبی به پایان 
برعکس،  مصر،  در  بودند.  رسیده  خط 
توجهی  قابل  نیروهای ذخیره ی  انقالب، 
دارد که هر مرحله ی تعیین کننده خودی 

نشان می دهند.

و  اخ��وان  ضعف  با  را  انقالب  ق��درت 
ناتوانی اش از سازماندهی پاسخی موثر به 
شکست مرسی می بینیم. تنها در قاهره و 

اسکندریه بود که توانستند تظاهرات های 
بزرگ فراخوان دهند و همان جا هم تنها 
در  متوسط.  طبقه  و  مرفه  حومه های  در 
تمام سایر نقاط با مخالت شدید توده های 
از محله  انقالبی روبرو شدند که آن ها را 
پس از محله بیرون کردند. در آخر ارتش 

آن ها را به راحتی پخش و خرد کرد.
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انقالبی  مارکسیست  حزب  فقدان  در 
حقیقی، روسای ارتش موفق شدند دست 
بزنند  بناپارتیستی  مدل  تحرکات  به 
اخوان  علیه  ضرباتی  توده ها  بر  اتکا  با  و 
به  آن  از  بعد  روز  و  آورند  وارد  مسلمین 
تعطیلی  و  کارگری  رهبران  دستگیری 

اعتصاب ها مشغول شدند.

انقالب مدرسه ای بزرگ برای توده ها است 
بیاموزند.  می توانند  تجربه  از  تنها  که 
باالتر  بسیار  سطحی  در  دوم  انقالب 
و  نرمی  از  خبری  .دیگر  بود  اولی  از 
خام خیالِی واضح در شعارهایی همچون 
در  و  نبود  هستیم«  مصری  همه  »ما 
عوض شاهد اراده ی انقالبی سرسخت و 
سازش ناپذیری بودیم. نتیجه آن که کِل 
روند بسیار کم تر از مدت زمان الزم برای 
کشید.  طول  روز(    1۸(  2011 انقالبِ  
عالی  فرماندهی  به  قدرت  تقدیم  اما 
قدرت  دادن  پس  باز  معنای  به  ارتش 
بود،  کهن  حاکمه ی  طبقه ی  همان  به 
مرسی  آن چه  از  متفاوت  بخشی  گرچه 
توده ها  نتیجه آن که  نمایندگی می کرد. 
اکنون باید از درس دشوار دیگری گذر 

کنند.

ضدانقالبی  فردی  سیسی،  ژنرال  بله، 
بناپارتیست در  است چنان که کرنسکِی 

روسیه، پس از انقالب فوریه، بود. اما او بسیار 
هوشمندتر از مرسی است. ماهیت ضدانقالبی 
در  هنوز  سیسی  نقش  اما  بود  روشن  مرسی 
را متحد خود می بینند،  او  توده ها، که  چشم 
به  اخوان  سرکوب  آن ها  است.  نشده  روشن 
این  می بینند.  انقالبی  عملی  را  ارتش  دست 
دهند  زمان  به سیسی  بودند  که حاضر  است 
ابد پابرجا نمی ماند. همین  تا  اما صبر توده ها 
که سیسی  ببالوی،  دولِت  می بینیم  هم  حاال 

منصوب کرد، بسیار نامحبوب است. 

ریاست جمهوری،  و  مجلس  انتخابات  از  پس 
و  یافت  خواهد  افزایش  دولت  از  انتقادات 
انقالب و حکام جدید روشن تر  بین  تناقضات 
اقتصادی  بحران  به  داستان  آخِر  می شود. 
و  ت��وده ای  بیکاری  نتیجه اش  که  می رسیم 
مشاغل  و  قیمت ها  مساله ی  است.  بوده  فقر 
در  سیسی  اگر  است.  نشده  حل  همچنان 
اکثریتی  با  شاید  شود  نامزد  بعدی  انتخابات 
عظیم انتخاب شود. اما به قدرت که برسد، از 
او انتظار خواهند داشت آن چه به ارمغان بیاورد 
می خواهند:  بیکاران  و  دهقانان  کارگران،  که 
شغل، نان و مسکن. اما چنین چیزی بر بنیان 
آماده ی  صحنه،  نیست.  ممکن  سرمایه داری 
دوره ای جدید و طوفانی از خیزش های انقالبی 

می شود.

الیه هایی جدید و تازه مدام دارند وارد مبارزه 
می شوند. الیه های قدیمی تر و خسته )از جمله 
از رهبران مراحل قبل تر(  معموال کنار  بعضی 
می روند چرا که رویدادهایی که نمی توانستند 
درک  را  آن ه��ا  و  کنند  را  پیش بینی شان 
است.  و گمراه شان ساخته  مایوس  نمی کنند، 
این ها مدام در مورد آن چه می گویند »سطِح 
پاییِن« توده ها است شکایت می کنند. اما خود 
می زنند :  جدی  جرمی  به  دست  که  هستند 

اشتباه گرفتن انقالب با ضدانقالب. 

آن »چپ های« گمراهی که تبلیغات بورژوازی 
جنبش  و  می کنند  تکرار  را  امپریالیست ها  و 
توده ای پرشکوهی که مرسی را سرنگون کرد 
نمی فهمند.  چیز  هیچ  می نامند،  »کودتا« 
انقالب  عمال   گذشته  سال  ژوئِن  ماه  جنبِش 
دوِم مصر بود. توده هایی که رژیم منفور اخوان 
متوجه  کردند  سرنگون  را  ارتجاعی  مسلمیِن 
قدرت جمعی خود شدند که هنوز از کف شان 
نرفته و بنیان تهاجم نوین انقالبی در دوره ی 
پیش رو خواهد بود. ما باید به عناصر کهن و 
و نسل  به جوانان  و  روحیه باخته پشت کنیم 
آینده ی  نماینده ی  که  مبارزین  از  جدیدی 

انقالب هستند رو بیاوریم.*

لومومبا،  پاتریس  که  بود   1961 ژانویه ی   1۸ در  پیش  سال   ۵3
عاملین  به دست  کنگو،  دموکراتیک  منتخب  رئیس جمهور  اولین 
محلی امپریالیست های بلژیک و آمریکا اعدام شد؛ پیش از اعدام، 
امپریالیست ها همان کاری را با دولت او کردند که هفت سال پیش 
دکتر  دولت  ایران،  در  دموکراتیک  منتخب  دولت  اولین  با  آن  از 

مصدق، کرده بودند: سرنگونی از طریق کودتا. 

دالیل این سرنگونی نیز خیلی متفاوت نبود: اگر مصدق، صنعت 
نفت را ملی سازی کرده بود، لومومبا، که پیش از به قدرت رسیدن 
بلژیکی ها را  کمونیست نبود، قصد داشت معادِن تحت سیطره ی 
بیاورد.  در  کشورش  زحمتکشان  اداره ی  تحت  و  کند  ملی سازی 
چند ماه پس از مرِگ مظلومانه اش، در اتحاِد شوروی دانشگاهی را 

به نامش نامگذاری کردند. 

لومومبا  خون  به  دست شان  که  مجرمینی  نیست  بد  روزها،  این 
آلوده است به یاد داشته باشیم: بلژیک، سازمان سیای آمریکا، »ام 

آی ۵« انگلستان و البته سازمان محترِم ملل متحد.

یادش گرامی و راهش پر رهرو! نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم!

پاتریس لومومبا، شهید سرِخ سیاه
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از  رحمان،  م��ارک 
ی  کسیست ها ر ما

آمریکا

ترجمه  رضا اشتراکی

برنامه ی  اخیر   مصاحبه ی 
جرمی  »ن��ی��وزن��ای��ِت« 
بی بی سی- )در  پکسمن 
بازیگر  برند،  راسل  با  م( 
و کمدین، توسط بسیاری 
به  فراخوان  ناظرین،  از 
می شود  خوانده  انقالب 
اینترنتی،  فضاهای  در  و 
از  و  است  شده  داغ  داِغ 
دست  آن  به  دست  این 
کرد:   اعالم  برند  می شود. 

ما طبقه ی  نابود می شود،  دارد  »کره ی زمین 
تمام  در  داریم  پ  کرده ایم  درست  زیرینی 
طبقه ی  و  می کنیم  استثمار  را  فقرا  جهان 
مردم  واقعی  و  مشروع  مشکالت  سیاسی مان، 
را پاسخ نمی دهد.« او سپس از این گفت که 
بیگانگی خودش از سیاسِت انتخاباتی انعکاسی 

است از احساسی گسترده در بریتانیا. 

و  مصاحبه  این  در  برند  نارضایتی  و  خشم 
به  آن  یوتیوبی  نسخه ی  دیوانه وار  گسترِش 
حرافی های  این ها  که  می دهد  نشان  وضوح 
ستاره ای عجیب و غریب نیستند؛  این احساس 
میلیون ها نفری است که نمایندگی خود را در 
محافظه کاران، لیبرال ها و حتی رهبری حزب 
کارگر در بریتانیا یا سایر احزاب سیاسی اصلی 

در بقیه ی نقاط جهان نمی بینند.

نشریه ی  از  شماره ای  میهمان  سردبیر  برند 
روی  گرفت  تصمیم  و  بود  استیتسمن«   »نیو 
»تصویِر  که  چرا  کند  تمرکز  انقالب  موضوع 
راهی  تنها  سیاسی  کنونی  نظام  سرنگونی 
است که می توانم تصور کنم با شور و شوق از 
سیاست حرف بزنم«. او نه در مقاله اش و نه در 
مصاحبه نتوانست بدیل منسجمی پیش بگذرد 
)مگر غیبت از سیاسِت انتخاباتی و راه حل هایی 
ایده آلیستی مرتبط با آن چه او »انقالب معنوی« 
موجود،  اوضاع  از  ارزیابی اش  اما  می خواند( 
دلیل  او  است.  دقیق  جوانان،  برای  بخصوص 

به دقت  را  لندن در سال 2011  شورش های 
توضیح می دهد:  »بچّههایی که به خیابان زدند 
هم بی عمل و مایوس نبودند. احساس ناتوانی 
می کردند چون هیچ جایگاه و ساختار و فضایی 
بهشان داده نمی شود… شاید گمراه بودند اما 
خوب جربزه ای داشتند. چقدر زیبا خواهد بود 
قرار  استفاده  مورد  اشتیاق شان  ببینیم  اگر 
بگیرد و متوجه منبع نارضایتی هایشان شوند.«

رسانه های  برند،  راسل  مصاحبه ی  از  بعد 
اجتماعی پر شد از ویدئوی دو سال پیِش مت 
دیمون )ستاره ی فیلِم »الیزیوم« که آینده ای 
نه آنقدر دوردست و نه آنقدر بیگانه از نابرابری 
آن  در  که  می کشد(  تصویر  به  را  اجتماعی 
سخنرانی هوارد زین در سال 19۷0 با عنوان 
می خواند.  را  است«  مدنی  نافرمانی  »مشکل، 
دانلد  مصاحبه ی  ش��دِن  داغ  نوبت  سپس 
ساترلند با روزنامه ی گاردین بود که در آن از 
»بازی های گرسنگی: آتش گرفتن« می گفت، 
فیلم دیگری که آینده ی پادآرمان شهری مملو 

از نابرابری اجتماعی را به تصویر می کشد. 

می گوید:  امروز  جوانان  مورد  در  سادرلند 
»امیدوارم که این فیلم را و فیلم بعدی و فیلم 
سازماندهی  به  دست  شاید  و  ببیند  را  بعدی 
پیشینه ی  به  توجه  با  خیزند.«  پا  به  و  بزنند 
نظر  به  گفته  این  ساترلند،  دانلد  سیاسِی 
دوم  فیلم  برای  صرف  تبلیغ  از  صادقانه تر 

است  گرسنگی«  »بازی های  مجموعه ی 
. او در ادامه می گوید: »این فیلم اوضاع 
می دهد  اجازه  و  می گذارد  نور  زیر  را 
نگاهی به آن بیاندازید. و اگر از آن همان 
چیزی را برداشت کنید که من امیدوارم 
برداشت کنید، باعث می شود کمی تند و 
تیزتر راجع به محیط سیاسی که در آن 
زندگی می کنید فکر می کنید و راضی و 

منفعل نباشید.«

مورد  در  آیا  پرسیدند  که  سادرلند  از 
نه،  »نه،  داد:  پاسخ  است،  نومید  جوانان 
نه. مگر نه اصال چرا این فیلم را بسازیم؟ 
من امید و ایمان بسیاری به آن ها دارم.« 
راسل برند هم خوش بین است: »انقالبی 
چنین  صد،  در  صد  بود.  خواهد  کار  در 
خواهد شد. من یک ذره هم شک ندارم. 
آخِر کار همین جا است. وقتش رسیده از 

خواب بلند شویم.«

سیاسی  افکار  مشهور  ستاره های  این 
بدون  اما  دارند  برهمی  و  هم  در  بسیار 
که  هستند  روحیه ای  از  انعکاسی  شک 
دیگر محدود به الیه ی کوچکی از جمعیت 
نشان  گالوپ  اخیر  نظرسنجی  نیست. 
می دهد که میزان بی سابقه ی 24 درصد 
و  می دانند  مستقل  را  خود  آمریکایی ها 
ترتیب  به  را  خود  درصد   13 و   ۵2 تنها 

وقتی ستارگان هالیوود فراخوان به انقالب می دهند!
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می دانند.  دموکرات  و  جمهوری خواه 
آگاهی از رویدادها عقب است اما همین 
می تواند  دیالکتیکی،  صورت  به  آگاهی، 
ناگهان به آن جایی که باید، برسد. جنبش 
بود.  »ناگهانی«  روی��داد  چنین  اشغال 
اختالف  اما  بود  محدود  عرصه اش  گرچه 
اقتصادی را به عنوان موضوع اصلی مطرح 

کرد.

جوان  کارگران  جنبش  اوای��ل  ام��روز 
غذاهای  رستوران های  فروشگاه ها، 
سازماندهی  برای  صنایع  سایر  و  سریع 
را  باالتر  دستمزدهای  برای  مبارزه  و 
آمریکا،  کاِر  وزارت  گفته ی  به  می بینیم. 
در  که  آمریکا  فارغ التحصیل های  شمار 
مشاغل با دستمزد حداقل کار می کنند 
از زمان آغاز رکود اقتصادی تا کنون دو 

برابر شده و به 2۸4 هزار نفر رسیده است و 
تعداد کسانی که در برنامه های فنی و حرفه ای 
برابر  دو  نیز  محلی هستند  لیسانس های  یا  و 
وارد   2012 سال  فارغ التحصیالن  است.  شده 
بازار شغلی شدند که هیچ راهی برای پرداخت 
متوسط 29400 دالر بدهِی وام  دانشجویی شان 

را در اختیارشان نمی گذارد.

امروز اوضاع به جایی رسیده که پاپ فرانسیس 
مجبور است از نظام سرمایه داری انتقاد کند تا 
پاپ  افکارش  لیمبا،  راش  مرتجع،  دلقِک  آن 
عادی  اوضاع  بنامد.  خالص«  »مارکسیسم  را 
از  می کوشد  سرمایه دار  طبقه ی  که  جدیدی 
برپا  ما  زندگی  سطح  به  خود  حمالت  طریق 
کند فضا را برای انفجاِر مبارزه طبقاتی آماده 
جوانان  که  می رسد  راه  از  جنبشی  می سازد. 
مبارزه  شیوه ای  به  مقدم  خط  در  آن  در 

می کنند که امثاِل سادرلند و برند را خرسند، 
اما شاید غافلگیر، کند. بله، جوانان و کارگران 
مبارزه  به  دست  و  می کنند  سازماندهی 
قابلیت  به  وابسته  پیروزی شان  اما  می زنند 
انقالبی است که  برنامه ای روشن بین و  یافتن 
پشت آن سازمان یابند. سیاست، مثل طبیعت، 
انقالبی،  شرایط  در  و  است  متنفر  خال  از 
بازی  کلیدی  نقشی  می توانند  مارکسیست ها 
تدارک  و  آماده شویم  از پیش  باید  اما  کنند. 
اتفاقی  مشهوِر  ستاره ی  چند  که  چرا  ببینیم 
می توانند خال را پر کنند و وای که خدا نکند 

چنین اتفاقی بیافتد. 

در   )WIL(   - اپیلِ«  »سوشیالیست  منبع:  
آمریکا

 2۷ ژانویه ی 2014

نظام سرمایه داری شکست خورده 
و ناکام مانده است. در جهانی که 
این همه پیشرفت علم و صنعت 

و فن آوری و فرهنگ, فرصت های 
بی پایانی جلوی بشر گشوده, همین 

بشر را با استثمار و سرکوب و 
جنگ و تبعیض به سوی بربریت 

سوق می دهند. 

در ایران این تناقض برای همه 
واضح است. زمین عریض و 

وسیع, منابع معدنی سرشار, 
فرهنگ های غنی سراسر کشور, 

جوانان پرشور و پرانگیزه و مشتاقِ  
علم و دانش, شهرهای پرجوش و 

خروش و صنایع متعدد و پیشرفته 
همه شرایط را آماده کرده اند تا 
جامعه ما را به باالترین سطوح 
برسانند. اما این نظام فاسد و 

گندیده و انگلی سرمایه داری به 
جای رشد این منابع تنها قادر به 
نابودی آن است. طبیعت و زمین 

را می درند, تمامی فرهنگ مان 
را سرکوب و نابود می کنند, 

جوانان مان را به فجیع ترین شرایط 

می کشانند٬ صنعت مان را نابود می کنند 
و در کارخانه ها را می بندند و هر روز 

زندگی مان را دشوارتر می کنند و پایین تر 
می کشانند. 

دلیل اصلی این شرایط, آفت 
سرمایه داری است که دیگر نمی تواند 

جامعه بشری را پیشرفت دهد. این آفت 
را باید با تبِر انقالب سوسیالیستی قطع 

کرد. 

توده های ایران نشان داده اند که دیگر 
این شوربختی را تحمل نمی کنند. آنان 

قدرتمندانه نشان دادند که توانایی 
بدست گیری سرنوشت خود را دارند تا 
اینگونه اوضاع خود را به سکوی پرتابی 
برای نظمی نوین در جامعه بدل کنند.

ما, »مبارزه طبقاتی«, بخش ایراِن 
گرایش بین المللی مارکسیستی, با 

تمام قوا در طرف کارگران, جوانان و 
زحمتکشان ایران در مبارزه توده ای علیه 
رژیم ارتجاعی هستیم. ما می کوشیم در 

هر اعتراض و هر تظاهرات و هر اعتصاب 
حاضر باشیم – شانه به شانه با توده ها و 

با بهتریِن رزمندگان آن ها. این جا است 
که ما بی چون و چرا پرچم کمونیسم 

انقالبی را بلند می کنیم. این است تنها 
راه نجات از بن بست سرمایه و پیشروی 

به سمت جامعه ای که توده ها در آن 
حاکمند و تمام نیروهای جامعه برای 

بهبود زندگی میلیون ها نفر از مردم به 
کار می افتند: سوسیالیسم. 

به این مبارزه بپیوندید!

برنامه »مبارزه طبقاتی«
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ما چه می خواهیم؟
مجمع موسسان انقالبی

جمهوری اسالمی از باال تا پایین فاسد است و ما برای 
سرنگونی  آن مبارزه می کنیم. در عین حال ما برای 
مجمع موسسان انقالبی مبارزه می کنیم که متشکل 

باشد از نمایندگان مردم از محالت و کارخانه ها از 
سراسر شهرها و روستاها. درون این مجمع, ما برای 

برقراری جمهوری دموکراتیک کارگری مبارزه 
می کنیم.

انحالل سپاه پاسداران و سایر بخش های دستگاه 
سرکوب رژیم 

ما برای انحالل کامل سپاه پاسداران, وزارت اطالعات و 
سایر بخش های دستگاه سرکوب رژیم می جنگیم. دار 

و دسته ی آدم کشی که بر صدر این ماشین استبداد 
نشسته  باید به همراه بقیه جالدان رژیم به محاکمه 
کشیده شود. تمام دارایی ها, شرکت ها و زمین های 
متعلق به سپاه باید مصادره شود و تحت کنترل و 

مدیریت دموکراتیک کارگری در آید تا بتواند به 
خدمت کل جامعه گذاشته شود. 

دموکراسی تمام و کمال

ما برای آزادی کامل بیان, سخن و تجمع مبارزه 
می کنیم. پایان هرگونه سانسور مطبوعات و اعطای 

دسترسی به رسانه های ملی به تمام گروه ها و 
سازمان ها مطابق با میزان حمایت شان درون جامعه. 
در عین حال ما می خواهیم تمام مقامات دولتی, از 
رئیس پلیس تا رئیس جمهور, با رای مستقیم مردم 

انتخابات شوند و در هر زمانی قابل عزل باشند.

جدایی دین از دولت

ما خواهان آزادی مذهب و بی مذهبی هستیم. در 

عین حال ما خواهان جدایی دولت از تمامی نهادها و 
سازمان های دینی و مذهبی هستیم. 

پایان همه خصوصی سازی ها – ملی سازی نهاد عالی 
اقتصاد تحت کنترل دموکراتیک کارگری

تمام شرکت های خصوصی سازی شده باید دوباره 
ملی سازی شوند. این ها به همراه تمام شرکت ها و 

منابع متعلق به دولت و بنیادها, یعنی بخش اعظم 
قوه اقتصادی ایران, باید تحت کنترل و مدیریت 

دموکراتیک کارگران قرار بگیرد. تولید کل اقتصاد 
باید در سطح سراسری و بر پایه برنامه ای دموکراتیک 

سازمان یابد و هماهنگ شود. 
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برابری کامل جنسیتی, لغو تمام قوانین 
زن ستیز

پایان تمام انواع سرکوب و تبعیض علیه زنان. ما برای 
برابری کامل زن و مرد در قانون و در فرصت های 

اشتغال و در تمام سطوح جامعه مبارزه می کنیم. ما 
در ضمن خواهان قانونی بودن سقط جنین و دستمزد 

کامل در دوران بارداری و تولد کودک هستیم. 

پایان بیکاری – کاهش هفته کاری

برای پایان آفت بیکاری ما خواهان کاهش هفته کاری با 
حفظ دستمزد کامل و در عوض ایجاد شغل برای تمام 
جوانان و مردم هستیم. این از طریق برنامه های وسیع 

توسعه و صنعتی سازی ممکن می شود. در عین حال حقوق 
بیکاری دولتی باید حداقل به اندازه حداقل دستمزد باشد.

دستمزد مناسب زندگی و شرایط کاری شایسته

ما خواهان حداقل دستمزد یک میلیون تومان با افزایش 
برای مقابله با تورم هستیم. قراردادهای تضمینی و دائمی 

باید به جای قراردادهای موقتی برقرار شوند. در عین 
حال ما از حقِ  اعتصاب, آزادی کامل تشکیل اتحادیه ها و 

سندیکاهای کارگری و برقراری قراردادهای دسته جمعی در 
تمامی کارخانه ها و کارگاه ها دفاع می کنیم.

بهداشت و خدمات درمانی رایگان

دسترسی سراسر, وسیع و رایگان به بیمارستان و 
درمانگاه ها در سراسر نقاط شهری و روستایی کشور. از 
وظایف بنیادی جامعه, تضمین عالی ترین شطح شرایط 
بهداشت و خدمات درمانی برای تمام شهروندان است. 

تحصیالت رایگان و لغو کنکور

آموزش و پرورش و تحصیالت رایگان در تمام سطوح جزو 
حقوق پایه ای بشر است. ما خواهان لغو کنکور و جایگزینی 

آن با حق تحصیالت رایگان در تمام سطوح هستیم.

حق تعیین سرنوشت برای تمام ملیت ها

ما خواهان پایان تمامی قوانین و اعمال تبعیض آمیز علیه 

اقلیت های ملیتی هستیم. ما خواهان آزادی کامل تحصیل 
به زبان  مادری و اختصاص منابع برای انتشار نشریات 
به زبان های متعدد ایران هستیم. ما خواهان جمهوری 

سوسیالیستی با اتحاد داوطلبانه تمامی اقوام و ملیت های 
ایران, با حفظ خودمختاری برای مناطق, و پیشروی به 

سوی اتحاد سوسیالیستی تمام خاورمیانه, آسیا و جهان 
هستیم. ما در ضمن حق تمامی ملیت ها برای این که 

بخواهند بخشی از این جمهوری باشند یا استقالل را طلب 
کنند, محفوظ می داریم.

ارتِش دموکراتیک مردمی 

لغو سلسله مراتب در ارتش. دستمزدها و حقوق برابر برای 
افسران و سربازان. انتخاب افسران توسط کمیته های 

سربازان. ارتش در ضمن باید تحت کنترِل دموکراتیک 
شوراهای مردم باشد. 

پایان دفاع از بنیادگرایی اسالمی در منطقه و جهان؛ پیش 
به سوی سیاست خارجی انقالبی

پایان حمایت از نیروهای سیاه بنیادگرایی اسالمی در 
منطقه و جهان و پایان اختصاص منابع مردم ایران به این 
نیروها. سیاست خارجی ایران باید مطابق با همبستگی با 
مبارزات کارگران و زحمتکشان منطقه و جهان و تبدیل 

ایران به قطبی انقالبی و مترقی باشد. 

پیش به سوی فدراسیون سوسیالستی خاورمیانه

توده های زحمتکش ایران در مبارزه علیه سرمایه داری و 
ارتجاع تنها یک متحد دارند – طبقه کارگر و زحمتکشان 
جهان. انترناسیونالیسم نیاز مبرِم مبارزه ی توده های ایران 

است. از یک سو, نیاز به مدرن سازی و توسعه ی سریع 
صنعت و تولید, انقالب را وادار می کند مرزهایش را 

گسترش بخشد و از سوی دیگر جنبش الجرم به کشورهای 
دیگر درون منطقه سرایت می کند. اولین بروز این روند از 
طریق ملیت هایی است که در دو سوی مرزهای مصنوعی 

زندگی می کنند که به دست استعمارگران و امپریالیست ها 
ساخته شده تا توده ها را از هم جدا کند. ما برای فدراسیون 
سوسیالیستی متحد خاورمیانه مبارزه می کنیم و این اولین 

قدم پیشروی به سوی سوسیالیسم جهانی به عنوان تنها 
راه حل پایدار بشریت است. 
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