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        » » » »                                             مرحله انقالبمرحله انقالبمرحله انقالبمرحله انقالب    ««««                                                                                                                                                                ط در پی مقاالت اخير خويش، مطالبی در باره ط در پی مقاالت اخير خويش، مطالبی در باره ط در پی مقاالت اخير خويش، مطالبی در باره ط در پی مقاالت اخير خويش، مطالبی در باره 
                                                                                                                                                                        ، نگاشـته کـه در تـناقض آشکار با          ، نگاشـته کـه در تـناقض آشکار با          ، نگاشـته کـه در تـناقض آشکار با          ، نگاشـته کـه در تـناقض آشکار با              »»»»                                                                                            تحلـيلهای مارکسيسـتی   حلـيلهای مارکسيسـتی   تحلـيلهای مارکسيسـتی   حلـيلهای مارکسيسـتی   

                                                                                                                                                                    از اينرو، نتيجه گيری های سياسی وی نيز در از اينرو، نتيجه گيری های سياسی وی نيز در از اينرو، نتيجه گيری های سياسی وی نيز در از اينرو، نتيجه گيری های سياسی وی نيز در         . . . .                                             رکسيستی استرکسيستی استرکسيستی استرکسيستی است
                                                                                                                                                                                                و بورژوازی نوپای ايران نيز دچار انحراف فاحش شده و بورژوازی نوپای ايران نيز دچار انحراف فاحش شده و بورژوازی نوپای ايران نيز دچار انحراف فاحش شده و بورژوازی نوپای ايران نيز دچار انحراف فاحش شده         » » » »                     طلبی طلبی طلبی طلبی 

ــا خواســته    ((((                 ــا ن ــا خواســتهخواســته ي ــا ن ــا خواســتهخواســته ي ــا ن ــا خواســتهخواســته ي ــا ن ــه عــنوان يــک         ) ) ) )                                                                                                             خواســته ي ــه عــنوان يــک ب ــه عــنوان يــک ب ــه عــنوان يــک ب                                             آکادميســت آکادميســت آکادميســت آکادميســت     ««««                                                                        ب
     ً                ً                ً                ً           محققاً اين نوع   محققاً اين نوع   محققاً اين نوع   محققاً اين نوع           . . . .                                                                                                                                                                                 در جـبهه مواضع بورژوازی قرار داده است       در جـبهه مواضع بورژوازی قرار داده است       در جـبهه مواضع بورژوازی قرار داده است       در جـبهه مواضع بورژوازی قرار داده است               » » » » 

                                                                                                                                                                                    در تاريخ جنبش بين المللی کارگری تازگی نداشته در تاريخ جنبش بين المللی کارگری تازگی نداشته در تاريخ جنبش بين المللی کارگری تازگی نداشته در تاريخ جنبش بين المللی کارگری تازگی نداشته         » » » »                             رکسيستیرکسيستیرکسيستیرکسيستی
                                                                                             تجاربی که جنبش کارگری  تجاربی که جنبش کارگری  تجاربی که جنبش کارگری  تجاربی که جنبش کارگری ----١١١١                                                                                                        ی متعددی می توان اشاره کردی متعددی می توان اشاره کردی متعددی می توان اشاره کردی متعددی می توان اشاره کرد

                                                        اما، با شکل   اما، با شکل   اما، با شکل   اما، با شکل           . . . .                                                                                                                                                                                                  المللی برای آنها بهای سنگينی پرداخته است        المللی برای آنها بهای سنگينی پرداخته است        المللی برای آنها بهای سنگينی پرداخته است        المللی برای آنها بهای سنگينی پرداخته است                                     ن    ن    ـن    ن    
                                                                                                                                                                                                            ت کارگری ايران و تحوالت نظری تئوريک  پيشروی کارگری، ت کارگری ايران و تحوالت نظری تئوريک  پيشروی کارگری، ت کارگری ايران و تحوالت نظری تئوريک  پيشروی کارگری، ت کارگری ايران و تحوالت نظری تئوريک  پيشروی کارگری، 

                                        می تواند  می تواند  می تواند  می تواند          » » » »                                                                                                 آکادميسين های مارکسيست  آکادميسين های مارکسيست  آکادميسين های مارکسيست  آکادميسين های مارکسيست      ««««                                                                                                        ن عقـايدی توسـط         ن عقـايدی توسـط         ن عقـايدی توسـط         ن عقـايدی توسـط         
                                                                            از اينرو بازنگری   از اينرو بازنگری   از اينرو بازنگری   از اينرو بازنگری           . . . .                                                                                                                                                                                                     ربـی در درون ايـن قشـر اجتماعی بگذارد           ربـی در درون ايـن قشـر اجتماعی بگذارد           ربـی در درون ايـن قشـر اجتماعی بگذارد           ربـی در درون ايـن قشـر اجتماعی بگذارد           

                                                                                                                                                                                             به ويژه ريشه های سرمايه داری در کشورهايی نظير  به ويژه ريشه های سرمايه داری در کشورهايی نظير  به ويژه ريشه های سرمايه داری در کشورهايی نظير  به ويژه ريشه های سرمايه داری در کشورهايی نظير                             سيستی وسيستی وسيستی وسيستی و
     ....                                                                                                                ر امپرياليزم، حائز اهميت استر امپرياليزم، حائز اهميت استر امپرياليزم، حائز اهميت استر امپرياليزم، حائز اهميت است

 ٢٢٢٢بقيه در صفحه بقيه در صفحه بقيه در صفحه بقيه در صفحه     

 »»»»های انقالبی ايرانهای انقالبی ايرانهای انقالبی ايرانهای انقالبی ايران    سوسياليستسوسياليستسوسياليستسوسياليست««««یییی
 ٧٧٧٧صفحه صفحه صفحه صفحه 

 
 

                                    
» مارکسيستی« به عنوان يک گرايش ١٩١٧ در انقالب روسيه 

 کرنسکی نماينده بورژوازی برخواسته و در مقابل انقالب                   
لئون (انقالب روسيه       رجوع شود به تاريخ              . رار گرفتند          

 
 

 حزب کارگران برزيل به رهبریحزب کارگران برزيل به رهبریحزب کارگران برزيل به رهبریحزب کارگران برزيل به رهبری
 نشيندنشيندنشيندنشيند به مسند قدرت ميبه مسند قدرت ميبه مسند قدرت ميبه مسند قدرت مي» » » » لواللواللواللوال««««

 
 سارا قاضیسارا قاضیسارا قاضیسارا قاضی
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» » » » حزب کارگران برزيلحزب کارگران برزيلحزب کارگران برزيلحزب کارگران برزيل««««از از از از » » » » لواللواللواللوال««««م انتخابات اخير در برزيل م انتخابات اخير در برزيل م انتخابات اخير در برزيل م انتخابات اخير در برزيل در  مرحله دودر  مرحله دودر  مرحله دودر  مرحله دو

 درصـد، بزرگتريـن آرا را بـه عنوان يک رئيس جمهور به خود                درصـد، بزرگتريـن آرا را بـه عنوان يک رئيس جمهور به خود                درصـد، بزرگتريـن آرا را بـه عنوان يک رئيس جمهور به خود                درصـد، بزرگتريـن آرا را بـه عنوان يک رئيس جمهور به خود               ٦١٦١٦١٦١////٥٥٥٥بـا   بـا   بـا   بـا   
در اين مرحله از انتخابات، حريف خود را که رئيس          در اين مرحله از انتخابات، حريف خود را که رئيس          در اين مرحله از انتخابات، حريف خود را که رئيس          در اين مرحله از انتخابات، حريف خود را که رئيس          » » » » لواللواللواللوال««««. . . . اختصاص داد اختصاص داد اختصاص داد اختصاص داد 

دولـت وقـت اسـت، در کلـيه زمينه ها و در تمام سطوح جامعه شکست                  دولـت وقـت اسـت، در کلـيه زمينه ها و در تمام سطوح جامعه شکست                  دولـت وقـت اسـت، در کلـيه زمينه ها و در تمام سطوح جامعه شکست                  دولـت وقـت اسـت، در کلـيه زمينه ها و در تمام سطوح جامعه شکست                  
 . . . . تالف فاحشی اين انتخابات را بردتالف فاحشی اين انتخابات را بردتالف فاحشی اين انتخابات را بردتالف فاحشی اين انتخابات را بردعظيمی داده و با اخعظيمی داده و با اخعظيمی داده و با اخعظيمی داده و با اخ

از آنجايـيکه رشـد رفرمـيزم در ايـران بزرگتريـن خطر در مسير تعيين                 از آنجايـيکه رشـد رفرمـيزم در ايـران بزرگتريـن خطر در مسير تعيين                 از آنجايـيکه رشـد رفرمـيزم در ايـران بزرگتريـن خطر در مسير تعيين                 از آنجايـيکه رشـد رفرمـيزم در ايـران بزرگتريـن خطر در مسير تعيين                 
سرنوشت آتی ما است و در راه مبارزه با ديکتاتوری حاکم، مانند چاهی بر سرنوشت آتی ما است و در راه مبارزه با ديکتاتوری حاکم، مانند چاهی بر سرنوشت آتی ما است و در راه مبارزه با ديکتاتوری حاکم، مانند چاهی بر سرنوشت آتی ما است و در راه مبارزه با ديکتاتوری حاکم، مانند چاهی بر 
سر راه مبارزات کارگری و توده ها قرار گرفته است؛ از آنجاييکه جرياناتی سر راه مبارزات کارگری و توده ها قرار گرفته است؛ از آنجاييکه جرياناتی سر راه مبارزات کارگری و توده ها قرار گرفته است؛ از آنجاييکه جرياناتی سر راه مبارزات کارگری و توده ها قرار گرفته است؛ از آنجاييکه جرياناتی 

 گذاشتن بر نقاط حساس و دردناک مردم،     گذاشتن بر نقاط حساس و دردناک مردم،     گذاشتن بر نقاط حساس و دردناک مردم،     گذاشتن بر نقاط حساس و دردناک مردم،    با انگشت با انگشت با انگشت با انگشت » » » » خانه کارگر خانه کارگر خانه کارگر خانه کارگر ««««مانـند   مانـند   مانـند   مانـند   
بـا سياسـتهای ضـد کارگری خود،  سعی در گمراه کردن مسير مبارزاتی               بـا سياسـتهای ضـد کارگری خود،  سعی در گمراه کردن مسير مبارزاتی               بـا سياسـتهای ضـد کارگری خود،  سعی در گمراه کردن مسير مبارزاتی               بـا سياسـتهای ضـد کارگری خود،  سعی در گمراه کردن مسير مبارزاتی               
مـردم و بخصوص طبقه کارگر کرده است و از آنجاييکه جريانات و افراد            مـردم و بخصوص طبقه کارگر کرده است و از آنجاييکه جريانات و افراد            مـردم و بخصوص طبقه کارگر کرده است و از آنجاييکه جريانات و افراد            مـردم و بخصوص طبقه کارگر کرده است و از آنجاييکه جريانات و افراد            

به ترويج و تبليغ سياستها و برنامه های به ترويج و تبليغ سياستها و برنامه های به ترويج و تبليغ سياستها و برنامه های به ترويج و تبليغ سياستها و برنامه های » » » » خانه کارگرخانه کارگرخانه کارگرخانه کارگر««««مختلف با حمايت از مختلف با حمايت از مختلف با حمايت از مختلف با حمايت از 
حزب حزب حزب حزب ««««، جا دارد در اين مقطع، به ماهيت         ، جا دارد در اين مقطع، به ماهيت         ، جا دارد در اين مقطع، به ماهيت         ، جا دارد در اين مقطع، به ماهيت         اصـالح طلبانه خود پرداخته اند     اصـالح طلبانه خود پرداخته اند     اصـالح طلبانه خود پرداخته اند     اصـالح طلبانه خود پرداخته اند     

 ....پرداخته و درسی تاريخی گرفتپرداخته و درسی تاريخی گرفتپرداخته و درسی تاريخی گرفتپرداخته و درسی تاريخی گرفت» » » » کارگران برزيلکارگران برزيلکارگران برزيلکارگران برزيل
که در اين مقطع بطور اخص به مبارزه برعليه که در اين مقطع بطور اخص به مبارزه برعليه که در اين مقطع بطور اخص به مبارزه برعليه که در اين مقطع بطور اخص به مبارزه برعليه » » » » کارگر سوسياليستکارگر سوسياليستکارگر سوسياليستکارگر سوسياليست««««سايت سايت سايت سايت 

توجه مبرم دارد، با توجه مبرم دارد، با توجه مبرم دارد، با توجه مبرم دارد، با ) ) ) ) اصالح طلبانهاصالح طلبانهاصالح طلبانهاصالح طلبانه((((رشـد افکـار فرصت طلبانه رفرميستی      رشـد افکـار فرصت طلبانه رفرميستی      رشـد افکـار فرصت طلبانه رفرميستی      رشـد افکـار فرصت طلبانه رفرميستی      
ساير کشورها  ساير کشورها  ساير کشورها  ساير کشورها  تجـزيه و تحلـيل رونـد تاريخـی جريانات اصالح طلب در              تجـزيه و تحلـيل رونـد تاريخـی جريانات اصالح طلب در              تجـزيه و تحلـيل رونـد تاريخـی جريانات اصالح طلب در              تجـزيه و تحلـيل رونـد تاريخـی جريانات اصالح طلب در              

ماهيـت، چگونگـی پيدايش و تجربه عملی بجا مانده از آنها را باز کرده و                ماهيـت، چگونگـی پيدايش و تجربه عملی بجا مانده از آنها را باز کرده و                ماهيـت، چگونگـی پيدايش و تجربه عملی بجا مانده از آنها را باز کرده و                ماهيـت، چگونگـی پيدايش و تجربه عملی بجا مانده از آنها را باز کرده و                
باشد که ما را    باشد که ما را    باشد که ما را    باشد که ما را    . . . . نتيجه نهايی طی چنين مسيرهايی را در عمل نشان ميدهد         نتيجه نهايی طی چنين مسيرهايی را در عمل نشان ميدهد         نتيجه نهايی طی چنين مسيرهايی را در عمل نشان ميدهد         نتيجه نهايی طی چنين مسيرهايی را در عمل نشان ميدهد         

 ....در حفظ اهداف خود در مسير مبارزاتمان ياری بخشددر حفظ اهداف خود در مسير مبارزاتمان ياری بخشددر حفظ اهداف خود در مسير مبارزاتمان ياری بخشددر حفظ اهداف خود در مسير مبارزاتمان ياری بخشد
 ٤٤٤٤بقيه در صفحه بقيه در صفحه بقيه در صفحه بقيه در صفحه 
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نکاتنکاتنکاتنکات
تتتت

 رازیرازیرازیرازی. . . . مممم
org.rgar

                                 پيشگفتارپيشگفتارپيشگفتارپيشگفتار
 
                        ضی محيضی محيضی محيضی محي            مرتمرتمرتمرت

تت    ««««                                                        متکـی بـر     متکـی بـر     متکـی بـر     متکـی بـر     
                                            متدولوژی مامتدولوژی مامتدولوژی مامتدولوژی ما

                    اصالح اصالح اصالح اصالح     ««««                        باره  باره  باره  باره  
      ً      ً      ً      ًرا عمــالًرا عمــالًرا عمــالًرا عمــالً                    و او و او و او و او 

                                        مارکسيسـت مارکسيسـت مارکسيسـت مارکسيسـت 
        ماماماما    ««««                                    انحرافات انحرافات انحرافات انحرافات 

                                                    و به نمونه هاو به نمونه هاو به نمونه هاو به نمونه ها
                                  در سـطح بيـدر سـطح بيـدر سـطح بيدر سـطح بيـ
                                            گيری مبارزاگيری مبارزاگيری مبارزاگيری مبارزا
                                    اشـاعه چنيـاشـاعه چنيـاشـاعه چنيـاشـاعه چنيـ
                                        تاثـيرات مختاثـيرات مختاثـيرات مختاثـيرات مخ
                                            بحثهای مارکبحثهای مارکبحثهای مارکبحثهای مارک
                                            ايران در عصايران در عصايران در عصايران در عص
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   ١٣٨١ آبان  ٢٢ -١٤ سال - ١١٧کارگر سوسياليست  

 

٢ 

 

 ه اقتصاد جهانی ه اقتصاد جهانی ه اقتصاد جهانی ه اقتصاد جهانی نکاتی در بارنکاتی در بارنکاتی در بارنکاتی در بار
 

 ١١١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 

مرتضی محيط در بحثهای اخير خود،  نظام سرمايه داری جهانی را به دو               مرتضی محيط در بحثهای اخير خود،  نظام سرمايه داری جهانی را به دو               مرتضی محيط در بحثهای اخير خود،  نظام سرمايه داری جهانی را به دو               مرتضی محيط در بحثهای اخير خود،  نظام سرمايه داری جهانی را به دو               
توليد توليد توليد توليد ((((» » » » مرکزیمرکزیمرکزیمرکزی««««کشورهای  کشورهای  کشورهای  کشورهای  : : : : حـوزه ی مسـتقل از يکديگر تقسيم می کند         حـوزه ی مسـتقل از يکديگر تقسيم می کند         حـوزه ی مسـتقل از يکديگر تقسيم می کند         حـوزه ی مسـتقل از يکديگر تقسيم می کند         

کشورهای زير سلطه و عقب     کشورهای زير سلطه و عقب     کشورهای زير سلطه و عقب     کشورهای زير سلطه و عقب     ((((» » » » محيطیمحيطیمحيطیمحيطی««««و  و  و  و  ) ) ) ) کنـنده و سـرمايه داری اصلی      کنـنده و سـرمايه داری اصلی      کنـنده و سـرمايه داری اصلی      کنـنده و سـرمايه داری اصلی      
بخوانيد بخوانيد بخوانيد بخوانيد ((((» » » » ملـی گرايی ملـی گرايی ملـی گرايی ملـی گرايی ««««. . . .  يکـی ظـالم و ديگـری مظلـوم       يکـی ظـالم و ديگـری مظلـوم       يکـی ظـالم و ديگـری مظلـوم       يکـی ظـالم و ديگـری مظلـوم      ----))))نگداشـته شـده   نگداشـته شـده   نگداشـته شـده   نگداشـته شـده   

اين کشورها نيز بنا بر اين تحليل وی به دو          اين کشورها نيز بنا بر اين تحليل وی به دو          اين کشورها نيز بنا بر اين تحليل وی به دو          اين کشورها نيز بنا بر اين تحليل وی به دو          ) ) ) ) بـورژوازی  يا سرمايه داری     بـورژوازی  يا سرمايه داری     بـورژوازی  يا سرمايه داری     بـورژوازی  يا سرمايه داری     
ملی گرايی ملی گرايی ملی گرايی ملی گرايی ««««: : : : تقسيم می گردندتقسيم می گردندتقسيم می گردندتقسيم می گردند» » » » انقالبیانقالبیانقالبیانقالبی««««و و و و » » » » ضد انقالبیضد انقالبیضد انقالبیضد انقالبی««««دسته و دو ماهيت دسته و دو ماهيت دسته و دو ماهيت دسته و دو ماهيت 

آلمانـی يـا آمريکايـی بـه معنای سلطه جويی، ميليتاريسم، نژاد پرستی و               آلمانـی يـا آمريکايـی بـه معنای سلطه جويی، ميليتاريسم، نژاد پرستی و               آلمانـی يـا آمريکايـی بـه معنای سلطه جويی، ميليتاريسم، نژاد پرستی و               آلمانـی يـا آمريکايـی بـه معنای سلطه جويی، ميليتاريسم، نژاد پرستی و               
دور به معنای رهايی از سلطه      دور به معنای رهايی از سلطه      دور به معنای رهايی از سلطه      دور به معنای رهايی از سلطه      فاشيسـم؛ در حالـی که ملی گرايی در اسلوا         فاشيسـم؛ در حالـی که ملی گرايی در اسلوا         فاشيسـم؛ در حالـی که ملی گرايی در اسلوا         فاشيسـم؛ در حالـی که ملی گرايی در اسلوا         

و در نتيجه مرحله ی انقالب آن ها با هم    و در نتيجه مرحله ی انقالب آن ها با هم    و در نتيجه مرحله ی انقالب آن ها با هم    و در نتيجه مرحله ی انقالب آن ها با هم    «««« است      است      است      است     ٢٢٢٢»»»»انحصـارات آمريکايی  انحصـارات آمريکايی  انحصـارات آمريکايی  انحصـارات آمريکايی  
» » » » انقالب دمکراتيکانقالب دمکراتيکانقالب دمکراتيکانقالب دمکراتيک«««« يکی انقالب سوسياليستی و ديگری  يکی انقالب سوسياليستی و ديگری  يکی انقالب سوسياليستی و ديگری  يکی انقالب سوسياليستی و ديگری ٣٣٣٣....»»»»يک سان نيستيک سان نيستيک سان نيستيک سان نيست

بديهی است که برای فردی که  بديهی است که برای فردی که  بديهی است که برای فردی که  بديهی است که برای فردی که  .  .  .  .  استاستاستاست) ) ) ) بخوانيد انقالب بورژوا دمکراتيک بخوانيد انقالب بورژوا دمکراتيک بخوانيد انقالب بورژوا دمکراتيک بخوانيد انقالب بورژوا دمکراتيک ((((
رژيمی قرار  رژيمی قرار  رژيمی قرار  رژيمی قرار  » » » » اصالح طلبان اصالح طلبان اصالح طلبان اصالح طلبان ««««بهه  بهه  بهه  بهه  معـتقد بـر چنين استداللهايی باشد، در ج        معـتقد بـر چنين استداللهايی باشد، در ج        معـتقد بـر چنين استداللهايی باشد، در ج        معـتقد بـر چنين استداللهايی باشد، در ج        

يا ملی يا ملی يا ملی يا ملی ((((گرفتن امری جايز و اصولی است؛ و هر آنکس به تقابل با بورژوازی گرفتن امری جايز و اصولی است؛ و هر آنکس به تقابل با بورژوازی گرفتن امری جايز و اصولی است؛ و هر آنکس به تقابل با بورژوازی گرفتن امری جايز و اصولی است؛ و هر آنکس به تقابل با بورژوازی 
در خدمت ارتجاع حاکم و امپرياليسم جهانی قرار می در خدمت ارتجاع حاکم و امپرياليسم جهانی قرار می در خدمت ارتجاع حاکم و امپرياليسم جهانی قرار می در خدمت ارتجاع حاکم و امپرياليسم جهانی قرار می ««««سخن گويد سخن گويد سخن گويد سخن گويد ) ) ) ) گرايیگرايیگرايیگرايی
اگر استداللهايی مرتضی محيط متکی بر متدولوژی مارکسيستی و اگر استداللهايی مرتضی محيط متکی بر متدولوژی مارکسيستی و اگر استداللهايی مرتضی محيط متکی بر متدولوژی مارکسيستی و اگر استداللهايی مرتضی محيط متکی بر متدولوژی مارکسيستی و .  .  .  .  ٤٤٤٤»»»»گيردگيردگيردگيرد

 در سطح جهانی باشد، شايد نظريات        در سطح جهانی باشد، شايد نظريات        در سطح جهانی باشد، شايد نظريات        در سطح جهانی باشد، شايد نظريات       منطـبق با فراشد رشد سرمايه داری      منطـبق با فراشد رشد سرمايه داری      منطـبق با فراشد رشد سرمايه داری      منطـبق با فراشد رشد سرمايه داری      
 ....اما متأسفانه چنين نيستاما متأسفانه چنين نيستاما متأسفانه چنين نيستاما متأسفانه چنين نيست. . . . وی قابل تأمل باشدوی قابل تأمل باشدوی قابل تأمل باشدوی قابل تأمل باشد

مرتضی محيط اکثر استداللهای خود را بر برخی از نظريات مارکس استوار مرتضی محيط اکثر استداللهای خود را بر برخی از نظريات مارکس استوار مرتضی محيط اکثر استداللهای خود را بر برخی از نظريات مارکس استوار مرتضی محيط اکثر استداللهای خود را بر برخی از نظريات مارکس استوار 
در صورتی که آگاهانه و يا نا آگاهانه بسياری از نظريات مارکس در صورتی که آگاهانه و يا نا آگاهانه بسياری از نظريات مارکس در صورتی که آگاهانه و يا نا آگاهانه بسياری از نظريات مارکس در صورتی که آگاهانه و يا نا آگاهانه بسياری از نظريات مارکس . . . . می کندمی کندمی کندمی کند

های خود از قلم    های خود از قلم    های خود از قلم    های خود از قلم     را در نوشته      را در نوشته      را در نوشته      را در نوشته     ١٩١٩١٩١٩ و    و    و    و   ١٨١٨١٨١٨در مـورد بـورژوازی اروپايی قرن        در مـورد بـورژوازی اروپايی قرن        در مـورد بـورژوازی اروپايی قرن        در مـورد بـورژوازی اروپايی قرن        
      ً                             ً                             ً                             ً                        مضافا   او تصور می کند        مضافا   او تصور می کند        مضافا   او تصور می کند        مضافا   او تصور می کند       ٥٥٥٥....انداخته و کوچکترين اشاره ای به آنها نمی کند        انداخته و کوچکترين اشاره ای به آنها نمی کند        انداخته و کوچکترين اشاره ای به آنها نمی کند        انداخته و کوچکترين اشاره ای به آنها نمی کند        

که از زمان مارکس تا کنون هيچ تحولی در نظام سرمايه داری جهانی رخ     که از زمان مارکس تا کنون هيچ تحولی در نظام سرمايه داری جهانی رخ     که از زمان مارکس تا کنون هيچ تحولی در نظام سرمايه داری جهانی رخ     که از زمان مارکس تا کنون هيچ تحولی در نظام سرمايه داری جهانی رخ     
و مترقی که همانند    و مترقی که همانند    و مترقی که همانند    و مترقی که همانند    » » » » ضد امپرياليستی ضد امپرياليستی ضد امپرياليستی ضد امپرياليستی ««««هنوز بورژوازی بومی    هنوز بورژوازی بومی    هنوز بورژوازی بومی    هنوز بورژوازی بومی    . . . . نـداده است  نـداده است  نـداده است  نـداده است  

. . . . علم می کند، وجود دارد    علم می کند، وجود دارد    علم می کند، وجود دارد    علم می کند، وجود دارد     در مقابل استبدا د مطلقه قد         در مقابل استبدا د مطلقه قد         در مقابل استبدا د مطلقه قد         در مقابل استبدا د مطلقه قد        ١٨١٨١٨١٨بورژوازی قرن   بورژوازی قرن   بورژوازی قرن   بورژوازی قرن   
زده و  هنوز    زده و  هنوز    زده و  هنوز    زده و  هنوز    » » » » درجادرجادرجادرجا « « « «١٨١٨١٨١٨بـه اعتقاد وی گويا سرمايه داری جهانی در قرن           بـه اعتقاد وی گويا سرمايه داری جهانی در قرن           بـه اعتقاد وی گويا سرمايه داری جهانی در قرن           بـه اعتقاد وی گويا سرمايه داری جهانی در قرن           

و ضد امپرياليستی توسط بورژوازی کشورهای      و ضد امپرياليستی توسط بورژوازی کشورهای      و ضد امپرياليستی توسط بورژوازی کشورهای      و ضد امپرياليستی توسط بورژوازی کشورهای      » » » » رهايـی بخش  رهايـی بخش  رهايـی بخش  رهايـی بخش  ««««مـبارزات   مـبارزات   مـبارزات   مـبارزات   
بحث پيرامون  بحث پيرامون  بحث پيرامون  بحث پيرامون  . . . . در جريان است  در جريان است  در جريان است  در جريان است  ) ) ) ) فئوداليزمفئوداليزمفئوداليزمفئوداليزم((((تحـت سـلطه علـيه اسـتبداد         تحـت سـلطه علـيه اسـتبداد         تحـت سـلطه علـيه اسـتبداد         تحـت سـلطه علـيه اسـتبداد         

ه سرمايه داری   ه سرمايه داری   ه سرمايه داری   ه سرمايه داری   محيط، خود متکی بر تحليل وی از پديد       محيط، خود متکی بر تحليل وی از پديد       محيط، خود متکی بر تحليل وی از پديد       محيط، خود متکی بر تحليل وی از پديد       » » » » مـرحله انقالب  مـرحله انقالب  مـرحله انقالب  مـرحله انقالب  ««««

                                                 
 .٢؛ ص ٢٠٠١ مارس ٢٥سرمايه داری يا سوسياليستی؛ : توسعه    ----٢

 ٥ همانجا ص -٣

گامی در جهت ارزيابی نيروهای سياسی اپوزيسيون در خارج، بخش چهارم؛ شهروند -٤
 .٦ص . ٧١٩شماره 

الب مرحله انق «نقدی به مقاله    » مرحله انقالب چه نيست   « رجوع شود به مقاله      -٥٥٥٥
  ١٣٨١ ارديبهشت، ١١؛ ١١٣مرتضی محيط؛ کارگر سوسياليست شماره » چيست

ريشه انحراف در تحليل وی در عدم درک صحيح از همين   ريشه انحراف در تحليل وی در عدم درک صحيح از همين   ريشه انحراف در تحليل وی در عدم درک صحيح از همين   ريشه انحراف در تحليل وی در عدم درک صحيح از همين   . . . . جهانـی است  جهانـی است  جهانـی است  جهانـی است  
 . . . . پديده نهفته استپديده نهفته استپديده نهفته استپديده نهفته است

مرتضی محيط سرمايه داری جهانی در کشورهای متروپل را تافته ای جدا   مرتضی محيط سرمايه داری جهانی در کشورهای متروپل را تافته ای جدا   مرتضی محيط سرمايه داری جهانی در کشورهای متروپل را تافته ای جدا   مرتضی محيط سرمايه داری جهانی در کشورهای متروپل را تافته ای جدا   
او به درستی به او به درستی به او به درستی به او به درستی به . . . . بافـته از سـرمايه داری کشـورهای پيرامونـی می پندارد        بافـته از سـرمايه داری کشـورهای پيرامونـی می پندارد        بافـته از سـرمايه داری کشـورهای پيرامونـی می پندارد        بافـته از سـرمايه داری کشـورهای پيرامونـی می پندارد        

اشاره کرده و ريشه  اشاره کرده و ريشه  اشاره کرده و ريشه  اشاره کرده و ريشه  » » » » زیزیزیزیمرکمرکمرکمرک««««ماهيـت ارتجاعـی سرمايه داری کشورهای        ماهيـت ارتجاعـی سرمايه داری کشورهای        ماهيـت ارتجاعـی سرمايه داری کشورهای        ماهيـت ارتجاعـی سرمايه داری کشورهای        
را را را را ) ) ) )              ُ                              ُ                              ُ                              ُ                 السالوادور، ک ره، مالزی و غيره السالوادور، ک ره، مالزی و غيره السالوادور، ک ره، مالزی و غيره السالوادور، ک ره، مالزی و غيره ((((عقـب افتادگـی کشـورهای نظير ايران         عقـب افتادگـی کشـورهای نظير ايران         عقـب افتادگـی کشـورهای نظير ايران         عقـب افتادگـی کشـورهای نظير ايران         

تذکـر مـی دهـد، اما فراموش می کند که تاکيد کند که ريشه تمام عقب     تذکـر مـی دهـد، اما فراموش می کند که تاکيد کند که ريشه تمام عقب     تذکـر مـی دهـد، اما فراموش می کند که تاکيد کند که ريشه تمام عقب     تذکـر مـی دهـد، اما فراموش می کند که تاکيد کند که ريشه تمام عقب     
به بازار جهانی   به بازار جهانی   به بازار جهانی   به بازار جهانی   » » » » محيطیمحيطیمحيطیمحيطی««««افتادگـی هـا همـان است که اقتصاد کشورهای           افتادگـی هـا همـان است که اقتصاد کشورهای           افتادگـی هـا همـان است که اقتصاد کشورهای           افتادگـی هـا همـان است که اقتصاد کشورهای           

اری امروز يکپارچه اری امروز يکپارچه اری امروز يکپارچه اری امروز يکپارچه او درک نمی کند که جهان سرمايه داو درک نمی کند که جهان سرمايه داو درک نمی کند که جهان سرمايه داو درک نمی کند که جهان سرمايه د. . . . متصل شده استمتصل شده استمتصل شده استمتصل شده است
بـوده و سـخن از جدايـی اين دو پديده، تنها در راستای موجه جلوه دادن        بـوده و سـخن از جدايـی اين دو پديده، تنها در راستای موجه جلوه دادن        بـوده و سـخن از جدايـی اين دو پديده، تنها در راستای موجه جلوه دادن        بـوده و سـخن از جدايـی اين دو پديده، تنها در راستای موجه جلوه دادن        

او توجه نمی کند که     او توجه نمی کند که     او توجه نمی کند که     او توجه نمی کند که     . . . . زائـده هـای همـان نظـام ارتجاعـی جهانـی اسـت             زائـده هـای همـان نظـام ارتجاعـی جهانـی اسـت             زائـده هـای همـان نظـام ارتجاعـی جهانـی اسـت             زائـده هـای همـان نظـام ارتجاعـی جهانـی اسـت             
زنجيرهائـی کـه نـيروهای مولده در کشوری نظير ايران را به بند کشانده     زنجيرهائـی کـه نـيروهای مولده در کشوری نظير ايران را به بند کشانده     زنجيرهائـی کـه نـيروهای مولده در کشوری نظير ايران را به بند کشانده     زنجيرهائـی کـه نـيروهای مولده در کشوری نظير ايران را به بند کشانده     

دام جناح از هيئت دام جناح از هيئت دام جناح از هيئت دام جناح از هيئت صرفنظر از اينکه کصرفنظر از اينکه کصرفنظر از اينکه کصرفنظر از اينکه ک((((همانا پيوند آن به بازار جهانی است همانا پيوند آن به بازار جهانی است همانا پيوند آن به بازار جهانی است همانا پيوند آن به بازار جهانی است 
مرتضی محيط دقت نمی کند که مرتضی محيط دقت نمی کند که مرتضی محيط دقت نمی کند که مرتضی محيط دقت نمی کند که ).  ).  ).  ).  حاکم بورژوايی بر مصدر قدرت هستحاکم بورژوايی بر مصدر قدرت هستحاکم بورژوايی بر مصدر قدرت هستحاکم بورژوايی بر مصدر قدرت هست

واپس افتادگی اقتصاد کشوری مانند ايران در وهله نخست ناشی از انتگره          واپس افتادگی اقتصاد کشوری مانند ايران در وهله نخست ناشی از انتگره          واپس افتادگی اقتصاد کشوری مانند ايران در وهله نخست ناشی از انتگره          واپس افتادگی اقتصاد کشوری مانند ايران در وهله نخست ناشی از انتگره          
 ....شدن آن در اقتصاد جهانی استشدن آن در اقتصاد جهانی استشدن آن در اقتصاد جهانی استشدن آن در اقتصاد جهانی است

نمی توان  نمی توان  نمی توان  نمی توان  » » » » محيطیمحيطیمحيطیمحيطی««««بـرای بررسی علل واپس گرايی در اقتصاد کشورهای          بـرای بررسی علل واپس گرايی در اقتصاد کشورهای          بـرای بررسی علل واپس گرايی در اقتصاد کشورهای          بـرای بررسی علل واپس گرايی در اقتصاد کشورهای          
، ، ، ، ٦٦٦٦اکتفا کرداکتفا کرداکتفا کرداکتفا کرد» » » » ثروتمندثروتمندثروتمندثروتمند««««و دنيای و دنيای و دنيای و دنيای » » » » فقيرفقيرفقيرفقير«««« به دنيای  به دنيای  به دنيای  به دنيای تنها به توضيح تقسيم جهانتنها به توضيح تقسيم جهانتنها به توضيح تقسيم جهانتنها به توضيح تقسيم جهان

همچنان بايد وضعيتی که به حفظ و تشديد عقب افتادگی کمک می رساند همچنان بايد وضعيتی که به حفظ و تشديد عقب افتادگی کمک می رساند همچنان بايد وضعيتی که به حفظ و تشديد عقب افتادگی کمک می رساند همچنان بايد وضعيتی که به حفظ و تشديد عقب افتادگی کمک می رساند 
در واقـع بـر خالف نظريات مرتضی محيط که به صورت          در واقـع بـر خالف نظريات مرتضی محيط که به صورت          در واقـع بـر خالف نظريات مرتضی محيط که به صورت          در واقـع بـر خالف نظريات مرتضی محيط که به صورت          . . . . بـرخورد کـرد   بـرخورد کـرد   بـرخورد کـرد   بـرخورد کـرد   

تصنعی به اتکا به وضعيت دو قرن پيش دنيا، سرمايه داری را به دو قسمت تصنعی به اتکا به وضعيت دو قرن پيش دنيا، سرمايه داری را به دو قسمت تصنعی به اتکا به وضعيت دو قرن پيش دنيا، سرمايه داری را به دو قسمت تصنعی به اتکا به وضعيت دو قرن پيش دنيا، سرمايه داری را به دو قسمت 
، نظام جهانی سرمايه داری از يک  ، نظام جهانی سرمايه داری از يک  ، نظام جهانی سرمايه داری از يک  ، نظام جهانی سرمايه داری از يک  ٧٧٧٧م می کند  م می کند  م می کند  م می کند  تقسيتقسيتقسيتقسي» » » » مترقیمترقیمترقیمترقی««««و  و  و  و  » » » » ارتجاعـی ارتجاعـی ارتجاعـی ارتجاعـی ««««

، ، ، ، »»»» سرمايه داری   سرمايه داری   سرمايه داری   سرمايه داری  ––––پيشا  پيشا  پيشا  پيشا  ««««ترکيـب دائمـی و مفصل بندی شده از مناسبات           ترکيـب دائمـی و مفصل بندی شده از مناسبات           ترکيـب دائمـی و مفصل بندی شده از مناسبات           ترکيـب دائمـی و مفصل بندی شده از مناسبات           
هــدف هــدف هــدف هــدف . . . . تشــکيل شــده اســتتشــکيل شــده اســتتشــکيل شــده اســتتشــکيل شــده اســت» » » » ســرمايه داریســرمايه داریســرمايه داریســرمايه داری««««و و و و » » » » شــبه ســرمايه داریشــبه ســرمايه داریشــبه ســرمايه داریشــبه ســرمايه داری««««

                   ِ                                                                ِ                                                                ِ                                                                ِ                                             مارکيسستها بايستی   بررسی و تشخيص اين عناصر متفاوت و پيوند خورده مارکيسستها بايستی   بررسی و تشخيص اين عناصر متفاوت و پيوند خورده مارکيسستها بايستی   بررسی و تشخيص اين عناصر متفاوت و پيوند خورده مارکيسستها بايستی   بررسی و تشخيص اين عناصر متفاوت و پيوند خورده 
 کشف اين مسئله پيچيده نيز   کشف اين مسئله پيچيده نيز   کشف اين مسئله پيچيده نيز   کشف اين مسئله پيچيده نيز  کليد مرکزی کليد مرکزی کليد مرکزی کليد مرکزی . . . . در مـراحل انکشاف آنها باشد     در مـراحل انکشاف آنها باشد     در مـراحل انکشاف آنها باشد     در مـراحل انکشاف آنها باشد     

مسئله تئوريک و   مسئله تئوريک و   مسئله تئوريک و   مسئله تئوريک و   (((( است    است    است    است   »»»»قـانون انکشـاف نـاموزون و مرکـب        قـانون انکشـاف نـاموزون و مرکـب        قـانون انکشـاف نـاموزون و مرکـب        قـانون انکشـاف نـاموزون و مرکـب        ««««در درک   در درک   در درک   در درک   
اين اين اين اين ). ). ). ). مرکـزی ی کـه جايش در تمام بحثهای مرتضی محيط غايب است            مرکـزی ی کـه جايش در تمام بحثهای مرتضی محيط غايب است            مرکـزی ی کـه جايش در تمام بحثهای مرتضی محيط غايب است            مرکـزی ی کـه جايش در تمام بحثهای مرتضی محيط غايب است            

قانونـی است که تمامی فراشدگسترش سرمايه داری را تعيين کرده و راه             قانونـی است که تمامی فراشدگسترش سرمايه داری را تعيين کرده و راه             قانونـی است که تمامی فراشدگسترش سرمايه داری را تعيين کرده و راه             قانونـی است که تمامی فراشدگسترش سرمايه داری را تعيين کرده و راه             
ن غرض ن غرض ن غرض ن غرض بدوبدوبدوبدو» » » » آکادميستهای مارکسيستآکادميستهای مارکسيستآکادميستهای مارکسيستآکادميستهای مارکسيست««««حلهای سياسی را روشن کرده و حلهای سياسی را روشن کرده و حلهای سياسی را روشن کرده و حلهای سياسی را روشن کرده و 
 ....را از تناقض گويی نجات می دهدرا از تناقض گويی نجات می دهدرا از تناقض گويی نجات می دهدرا از تناقض گويی نجات می دهد

                                                 
 البته اين موارد نيز بايد همچنان تاکيد شوند و اين بخش از بحثهای محيط صحيح -٦

 .بوده و مورد توافق نويسنده اين مقاله نيز هست

بود اعالم کرد اين » مترقی« را در مقطعی ١٧ علتـی کـه مارکس بورژوازی قرن    -٧
بـورژوازی هـنوز در حکومـت قـرار نگرفـته و در مقـابل فئوداليزم توده های وسيع           

بـه قدرت رسيدن بورژوازی و سرنگونی       . کارگـری و دهقانـی را بسـيج کـرده بـود           
اصالح «آيا  . فئودالـيزم مـنجر بـه رشد نيروهای مولده و شکوفايی اقتصادی می شد             

ا بورژوازی در ايران نقداً در قدرت       ايران در چنين موقعيتی قرار دارند؟ آي      » طلـبان 
 نيست؟



   ١٣٨١ آبان  ٢٢ -١٤ سال - ١١٧کارگر سوسياليست  
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 نگاهی گذرا به ساختار اقتصاد جهانینگاهی گذرا به ساختار اقتصاد جهانینگاهی گذرا به ساختار اقتصاد جهانینگاهی گذرا به ساختار اقتصاد جهانی

 
بـرای درک صحيح از نظام سرمايه داری جهانی و پيوند آن با کشورهای              بـرای درک صحيح از نظام سرمايه داری جهانی و پيوند آن با کشورهای              بـرای درک صحيح از نظام سرمايه داری جهانی و پيوند آن با کشورهای              بـرای درک صحيح از نظام سرمايه داری جهانی و پيوند آن با کشورهای              

در اين حرکت واحد، در اين حرکت واحد، در اين حرکت واحد، در اين حرکت واحد، . . . .  آغاز کرد آغاز کرد آغاز کرد آغاز کردحرکت سرمايهحرکت سرمايهحرکت سرمايهحرکت سرمايهبايستی از مفهوم بايستی از مفهوم بايستی از مفهوم بايستی از مفهوم » » » » محيطیمحيطیمحيطیمحيطی««««
مناسبات مناسبات مناسبات مناسبات حرکت سرمايه از درون حرکت سرمايه از درون حرکت سرمايه از درون حرکت سرمايه از درون : : : : دو روند  متمايز از يکديگر وجود دارنددو روند  متمايز از يکديگر وجود دارنددو روند  متمايز از يکديگر وجود دارنددو روند  متمايز از يکديگر وجود دارند

. . . . ؛ و حرکت در مسير سرمايه داری؛ و حرکت در مسير سرمايه داری؛ و حرکت در مسير سرمايه داری؛ و حرکت در مسير سرمايه داری))))پيشا سرمايه داریپيشا سرمايه داریپيشا سرمايه داریپيشا سرمايه داری((((غير سرمايه داری    غير سرمايه داری    غير سرمايه داری    غير سرمايه داری    
حرکت نخست، به مفهوم روند انباشت سرمايه در محيط غير سرمايه داری حرکت نخست، به مفهوم روند انباشت سرمايه در محيط غير سرمايه داری حرکت نخست، به مفهوم روند انباشت سرمايه در محيط غير سرمايه داری حرکت نخست، به مفهوم روند انباشت سرمايه در محيط غير سرمايه داری 

حرکت دوم، انباشت سرمايه توسط حرکت دوم، انباشت سرمايه توسط حرکت دوم، انباشت سرمايه توسط حرکت دوم، انباشت سرمايه توسط . . . .  است است است است٨٨٨٨محصول افزونهمحصول افزونهمحصول افزونهمحصول افزونهاز طريق انباشت از طريق انباشت از طريق انباشت از طريق انباشت 
مايه از مايه از مايه از مايه از در جوامع بشری همواره آغاز حرکت سردر جوامع بشری همواره آغاز حرکت سردر جوامع بشری همواره آغاز حرکت سردر جوامع بشری همواره آغاز حرکت سر.  .  .  .   است است است است٩٩٩٩ارزش افرونهارزش افرونهارزش افرونهارزش افرونهتوليد توليد توليد توليد 

انباشت اوليه  انباشت اوليه  انباشت اوليه  انباشت اوليه  ««««مناسـبات غـير سـرمايه داری بـود ه است، لذا اين روند،                 مناسـبات غـير سـرمايه داری بـود ه است، لذا اين روند،                 مناسـبات غـير سـرمايه داری بـود ه است، لذا اين روند،                 مناسـبات غـير سـرمايه داری بـود ه است، لذا اين روند،                 
در اين روند از حرکت، جامعه به صاحبان در اين روند از حرکت، جامعه به صاحبان در اين روند از حرکت، جامعه به صاحبان در اين روند از حرکت، جامعه به صاحبان  .... نامـيده مـی شود   نامـيده مـی شود   نامـيده مـی شود   نامـيده مـی شود  ١٠١٠١٠١٠»»»»سـرمايه سـرمايه سـرمايه سـرمايه 

تقسيم می  تقسيم می  تقسيم می  تقسيم می  ) ) ) ) جدا شده از وسايل توليدشان    جدا شده از وسايل توليدشان    جدا شده از وسايل توليدشان    جدا شده از وسايل توليدشان    ((((» » » » آزادآزادآزادآزاد««««وسايل توليد و کارگران     وسايل توليد و کارگران     وسايل توليد و کارگران     وسايل توليد و کارگران     
 سرمايه   سرمايه   سرمايه   سرمايه  تبديل به تبديل به تبديل به تبديل به » » » » انباشت شده انباشت شده انباشت شده انباشت شده ««««اما، پس از اين که محصول افزونه        اما، پس از اين که محصول افزونه        اما، پس از اين که محصول افزونه        اما، پس از اين که محصول افزونه        . . . . شودشودشودشود

گشت، توسعه سرمايه در مقياس گسترده تر همراه با به خدمت در آوردن گشت، توسعه سرمايه در مقياس گسترده تر همراه با به خدمت در آوردن گشت، توسعه سرمايه در مقياس گسترده تر همراه با به خدمت در آوردن گشت، توسعه سرمايه در مقياس گسترده تر همراه با به خدمت در آوردن 
در نتيجه، دو روند انباشت در نتيجه، دو روند انباشت در نتيجه، دو روند انباشت در نتيجه، دو روند انباشت . . . . نيروی کار و توليد ارزش افزونه، آغاز می شودنيروی کار و توليد ارزش افزونه، آغاز می شودنيروی کار و توليد ارزش افزونه، آغاز می شودنيروی کار و توليد ارزش افزونه، آغاز می شود

به عبارت به عبارت به عبارت به عبارت . . . .   در حرکت سرمايه است  در حرکت سرمايه است  در حرکت سرمايه است  در حرکت سرمايه استمتوالیمتوالیمتوالیمتوالیسرمايه، بيان کننده دو مرحله  سرمايه، بيان کننده دو مرحله  سرمايه، بيان کننده دو مرحله  سرمايه، بيان کننده دو مرحله  
رسی روند انباشت   رسی روند انباشت   رسی روند انباشت   رسی روند انباشت   ديگر، بررسی آغاز انباشت کاپيتاليستی تنها بر بستر بر        ديگر، بررسی آغاز انباشت کاپيتاليستی تنها بر بستر بر        ديگر، بررسی آغاز انباشت کاپيتاليستی تنها بر بستر بر        ديگر، بررسی آغاز انباشت کاپيتاليستی تنها بر بستر بر        

 .  .  .  .  اوليه و گذار از آستانه کمی و کيفی آن، ممکن استاوليه و گذار از آستانه کمی و کيفی آن، ممکن استاوليه و گذار از آستانه کمی و کيفی آن، ممکن استاوليه و گذار از آستانه کمی و کيفی آن، ممکن است
وجه توليد سرمايه داری در وجه توليد سرمايه داری در وجه توليد سرمايه داری در وجه توليد سرمايه داری در » » » » سريع ترسريع ترسريع ترسريع تر««««بنابراين برای توضيح علل پيدايش بنابراين برای توضيح علل پيدايش بنابراين برای توضيح علل پيدايش بنابراين برای توضيح علل پيدايش 

يـک کشـور در قـياس با کشور ديگر، بايستی در وهله نخست به تشريح                يـک کشـور در قـياس با کشور ديگر، بايستی در وهله نخست به تشريح                يـک کشـور در قـياس با کشور ديگر، بايستی در وهله نخست به تشريح                يـک کشـور در قـياس با کشور ديگر، بايستی در وهله نخست به تشريح                
شـرايط مسـاعد برای انباشت اوليه در يکی و موانع سخت عبور در برابر               شـرايط مسـاعد برای انباشت اوليه در يکی و موانع سخت عبور در برابر               شـرايط مسـاعد برای انباشت اوليه در يکی و موانع سخت عبور در برابر               شـرايط مسـاعد برای انباشت اوليه در يکی و موانع سخت عبور در برابر               

بنابراين ريشه اساسی توسعه    بنابراين ريشه اساسی توسعه    بنابراين ريشه اساسی توسعه    بنابراين ريشه اساسی توسعه    . . . . ١١١١١١١١باشـت اولـيه در ديگـری، پرداخته شود        باشـت اولـيه در ديگـری، پرداخته شود        باشـت اولـيه در ديگـری، پرداخته شود        باشـت اولـيه در ديگـری، پرداخته شود        انانانان
نـاموزون اقتصاد جهانی در ناموزونی روندهای انباشت اوليه در کشورهای        نـاموزون اقتصاد جهانی در ناموزونی روندهای انباشت اوليه در کشورهای        نـاموزون اقتصاد جهانی در ناموزونی روندهای انباشت اوليه در کشورهای        نـاموزون اقتصاد جهانی در ناموزونی روندهای انباشت اوليه در کشورهای        

 . . . . مختلف قرار داردمختلف قرار داردمختلف قرار داردمختلف قرار دارد
 بوده که در بسياری  بوده که در بسياری  بوده که در بسياری  بوده که در بسياری متوالیمتوالیمتوالیمتوالینکته ديگر  اينکه، اين دو مرحله نه تنها مراحل نکته ديگر  اينکه، اين دو مرحله نه تنها مراحل نکته ديگر  اينکه، اين دو مرحله نه تنها مراحل نکته ديگر  اينکه، اين دو مرحله نه تنها مراحل 

      ً                            ً                            ً                            ً                      الزاما   انباشت اوليه سرمايه الزاما   انباشت اوليه سرمايه الزاما   انباشت اوليه سرمايه الزاما   انباشت اوليه سرمايه زيرا زيرا زيرا زيرا . . . .  اقتصادی نيز هستند اقتصادی نيز هستند اقتصادی نيز هستند اقتصادی نيز هستندهمگامهمگامهمگامهمگامموارد مراحل موارد مراحل موارد مراحل موارد مراحل 
حتی در کشورهای  حتی در کشورهای  حتی در کشورهای  حتی در کشورهای  . . . . بـا پيدايش وجه توليد سرمايه داری از ميان نمی رود          بـا پيدايش وجه توليد سرمايه داری از ميان نمی رود          بـا پيدايش وجه توليد سرمايه داری از ميان نمی رود          بـا پيدايش وجه توليد سرمايه داری از ميان نمی رود          

) ) ) ) مانند مغازه داران، پيشه وران، کارمندان و غيره مانند مغازه داران، پيشه وران، کارمندان و غيره مانند مغازه داران، پيشه وران، کارمندان و غيره مانند مغازه داران، پيشه وران، کارمندان و غيره ((((نـيز افرادی    نـيز افرادی    نـيز افرادی    نـيز افرادی    » » » » مرکـزی مرکـزی مرکـزی مرکـزی ««««
وجـود دارنـد کـه از طـريق صـرفه جويـی و پـس انـداز، کـار زياد و يا                       وجـود دارنـد کـه از طـريق صـرفه جويـی و پـس انـداز، کـار زياد و يا                       وجـود دارنـد کـه از طـريق صـرفه جويـی و پـس انـداز، کـار زياد و يا                       وجـود دارنـد کـه از طـريق صـرفه جويـی و پـس انـداز، کـار زياد و يا                       

                                                 
 بخشی از توليد ساالنه - social surplus product)( محصول افزونه اجتماعی -٨

ايـن تولـيد نـه به مصرف    . جامعـه کـه توسـط طـبقات حـاکم غصـب مـی گـردد               
 .توليدکنندگان می رسد و نه منجر به تجديد توليد وسائل توليدی می شود

 تفاوت ميان ارزش جديد ايجاد شده توسط – surplus value)(  ارزش افزونه -٩
به عبارت ديگر، محصول افزونه   . نـيروی کـار در رونـد تولـيد، و مخارج نيروی کار            

 .اجتماعی در جامعه سرمايه داری
 

١٠- primitive accumulation 

 اسـتداللهای مرتضـی محـيط در بـاره ماهيت دولتهای امپرياليستی تنها زمانی               -١١
 . درک نئوريک است که بر اين بستر استوار باشدقابل

در کشورهای در کشورهای در کشورهای در کشورهای ((((مبدل می گردند مبدل می گردند مبدل می گردند مبدل می گردند کالهبرداری و نزول خواری به سرمايه دار کالهبرداری و نزول خواری به سرمايه دار کالهبرداری و نزول خواری به سرمايه دار کالهبرداری و نزول خواری به سرمايه دار 
اما، بديهی است که در کشورهای پيشرفته  اما، بديهی است که در کشورهای پيشرفته  اما، بديهی است که در کشورهای پيشرفته  اما، بديهی است که در کشورهای پيشرفته  ). ). ). ). که جای خود دارد   که جای خود دارد   که جای خود دارد   که جای خود دارد   » » » » محيطیمحيطیمحيطیمحيطی««««

صنعتی مرحله دوم حرکت سرمايه، يعنی انباشت کاپيتاليستی، نقش غالب و صنعتی مرحله دوم حرکت سرمايه، يعنی انباشت کاپيتاليستی، نقش غالب و صنعتی مرحله دوم حرکت سرمايه، يعنی انباشت کاپيتاليستی، نقش غالب و صنعتی مرحله دوم حرکت سرمايه، يعنی انباشت کاپيتاليستی، نقش غالب و 
 . . . . تعيين کننده را داراستتعيين کننده را داراستتعيين کننده را داراستتعيين کننده را داراست

در واقع، توسعه ناموزون و مرکب اقتصاد جهانی از وحدت ديالکتيکی اين            در واقع، توسعه ناموزون و مرکب اقتصاد جهانی از وحدت ديالکتيکی اين            در واقع، توسعه ناموزون و مرکب اقتصاد جهانی از وحدت ديالکتيکی اين            در واقع، توسعه ناموزون و مرکب اقتصاد جهانی از وحدت ديالکتيکی اين            
آنچه در اقتصاد جهانی وجود آنچه در اقتصاد جهانی وجود آنچه در اقتصاد جهانی وجود آنچه در اقتصاد جهانی وجود . . . .   به دست می آيد  به دست می آيد  به دست می آيد  به دست می آيدهمگامهمگامهمگامهمگام و  و  و  و لیلیلیلیمتوامتوامتوامتوالحظه های لحظه های لحظه های لحظه های 

دارد، ترکيبـی از روندهـای نـاموزون انباشـت اولـيه سـرمايه بـا انباشت               دارد، ترکيبـی از روندهـای نـاموزون انباشـت اولـيه سـرمايه بـا انباشت               دارد، ترکيبـی از روندهـای نـاموزون انباشـت اولـيه سـرمايه بـا انباشت               دارد، ترکيبـی از روندهـای نـاموزون انباشـت اولـيه سـرمايه بـا انباشت               
کاپيتاليستی است، که در مغايرت کامل با تحليلی است که  مرتضی محيط کاپيتاليستی است، که در مغايرت کامل با تحليلی است که  مرتضی محيط کاپيتاليستی است، که در مغايرت کامل با تحليلی است که  مرتضی محيط کاپيتاليستی است، که در مغايرت کامل با تحليلی است که  مرتضی محيط 

 ....ترسيم می کندترسيم می کندترسيم می کندترسيم می کند
لحاظ لحاظ لحاظ لحاظ امروز در اغلب کشورهای واپسگرا، روند انباشت اوليه سرمايه، چه به امروز در اغلب کشورهای واپسگرا، روند انباشت اوليه سرمايه، چه به امروز در اغلب کشورهای واپسگرا، روند انباشت اوليه سرمايه، چه به امروز در اغلب کشورهای واپسگرا، روند انباشت اوليه سرمايه، چه به 
نکته نکته نکته نکته ((((کمی و يا چه به لحاظ کيفی، نقش تعيين کننده در اقتصاد ايفا می کند کمی و يا چه به لحاظ کيفی، نقش تعيين کننده در اقتصاد ايفا می کند کمی و يا چه به لحاظ کيفی، نقش تعيين کننده در اقتصاد ايفا می کند کمی و يا چه به لحاظ کيفی، نقش تعيين کننده در اقتصاد ايفا می کند 
اما، اما، اما، اما، ). ). ). ). ای کـه مرتضی محيط نيز به شکلی و بدرستی به آن اشاره می کند              ای کـه مرتضی محيط نيز به شکلی و بدرستی به آن اشاره می کند              ای کـه مرتضی محيط نيز به شکلی و بدرستی به آن اشاره می کند              ای کـه مرتضی محيط نيز به شکلی و بدرستی به آن اشاره می کند              

    بهم پيوستگی اندام وارانه   بهم پيوستگی اندام وارانه   بهم پيوستگی اندام وارانه   بهم پيوستگی اندام وارانه   ادغـام اقتصـاد ايـن کشـورها در بازار جهانی و             ادغـام اقتصـاد ايـن کشـورها در بازار جهانی و             ادغـام اقتصـاد ايـن کشـورها در بازار جهانی و             ادغـام اقتصـاد ايـن کشـورها در بازار جهانی و             
انباشــت انباشــت انباشــت انباشــت روندهــای انباشــت اولــيه ســرمايه در کشــورهای واپســگرا، بــا روندهــای انباشــت اولــيه ســرمايه در کشــورهای واپســگرا، بــا روندهــای انباشــت اولــيه ســرمايه در کشــورهای واپســگرا، بــا روندهــای انباشــت اولــيه ســرمايه در کشــورهای واپســگرا، بــا 

کاپيتاليستی ناشی از وجه توليد سرمايه داری در کشورهای متروپل، ماهيت کاپيتاليستی ناشی از وجه توليد سرمايه داری در کشورهای متروپل، ماهيت کاپيتاليستی ناشی از وجه توليد سرمايه داری در کشورهای متروپل، ماهيت کاپيتاليستی ناشی از وجه توليد سرمايه داری در کشورهای متروپل، ماهيت 
در در در در .  .  .  .  مرکب و مسير ويژه ای از حرکت سرمايه و اقتصاد را ترسيم می کندمرکب و مسير ويژه ای از حرکت سرمايه و اقتصاد را ترسيم می کندمرکب و مسير ويژه ای از حرکت سرمايه و اقتصاد را ترسيم می کندمرکب و مسير ويژه ای از حرکت سرمايه و اقتصاد را ترسيم می کند

اين کشورها به علت ادغام در بازار جهانی در روند دخالتهای امپرياليستی، اين کشورها به علت ادغام در بازار جهانی در روند دخالتهای امپرياليستی، اين کشورها به علت ادغام در بازار جهانی در روند دخالتهای امپرياليستی، اين کشورها به علت ادغام در بازار جهانی در روند دخالتهای امپرياليستی، 
شبه شبه شبه شبه ««««، ، ، ، »»»»رمايه داریرمايه داریرمايه داریرمايه داریسسسس----توليدی پيشاتوليدی پيشاتوليدی پيشاتوليدی پيشا««««ترکيب ويژه و پيچيده ای از مناسبات ترکيب ويژه و پيچيده ای از مناسبات ترکيب ويژه و پيچيده ای از مناسبات ترکيب ويژه و پيچيده ای از مناسبات 

اين نوع اقتصادها با اين نوع اقتصادها با اين نوع اقتصادها با اين نوع اقتصادها با . . . . ، ظاهـر می گردد ، ظاهـر می گردد ، ظاهـر می گردد ، ظاهـر می گردد »»»»سـرمايه داری  سـرمايه داری  سـرمايه داری  سـرمايه داری  «««« و    و    و    و   »»»»سـرمايه داری  سـرمايه داری  سـرمايه داری  سـرمايه داری  
    ١٩١٩١٩١٩ و    و    و    و   ١٨١٨١٨١٨ و    و    و    و   ١٧١٧١٧١٧رونـد تکويـن سـرمايه داری در کشورهای اروپايی قرون            رونـد تکويـن سـرمايه داری در کشورهای اروپايی قرون            رونـد تکويـن سـرمايه داری در کشورهای اروپايی قرون            رونـد تکويـن سـرمايه داری در کشورهای اروپايی قرون            

برای برای برای برای ). ). ). ). عاملی که مرتضی محيط با آن بی توجه است  عاملی که مرتضی محيط با آن بی توجه است  عاملی که مرتضی محيط با آن بی توجه است  عاملی که مرتضی محيط با آن بی توجه است  ((((تفـاوت کيفـی دارد      تفـاوت کيفـی دارد      تفـاوت کيفـی دارد      تفـاوت کيفـی دارد      
 جهانی   جهانی   جهانی   جهانی  اثـبات نکـات بـاال  بررسـی تکـامل مراحل مختلف سرمايه داری              اثـبات نکـات بـاال  بررسـی تکـامل مراحل مختلف سرمايه داری              اثـبات نکـات بـاال  بررسـی تکـامل مراحل مختلف سرمايه داری              اثـبات نکـات بـاال  بررسـی تکـامل مراحل مختلف سرمايه داری              

 ....ضروری استضروری استضروری استضروری است
بـا ايـن توضـيح گذرا، تحليل از انکشاف تاريخی اقتصاد سرمايه داری در          بـا ايـن توضـيح گذرا، تحليل از انکشاف تاريخی اقتصاد سرمايه داری در          بـا ايـن توضـيح گذرا، تحليل از انکشاف تاريخی اقتصاد سرمايه داری در          بـا ايـن توضـيح گذرا، تحليل از انکشاف تاريخی اقتصاد سرمايه داری در          

 ::::سطح بين المللی را به چهار مرحله  می توان تقسيم کردسطح بين المللی را به چهار مرحله  می توان تقسيم کردسطح بين المللی را به چهار مرحله  می توان تقسيم کردسطح بين المللی را به چهار مرحله  می توان تقسيم کرد
 عصر  سرمايه داری تجاریعصر  سرمايه داری تجاریعصر  سرمايه داری تجاریعصر  سرمايه داری تجاری: : : : مرحله اولمرحله اولمرحله اولمرحله اول
 عصر  سرمايه داری صنعتیعصر  سرمايه داری صنعتیعصر  سرمايه داری صنعتیعصر  سرمايه داری صنعتی: : : : مرحله دوممرحله دوممرحله دوممرحله دوم
 ))))امپرياليزمامپرياليزمامپرياليزمامپرياليزم((((عصر سرمايه داری انحصاری عصر سرمايه داری انحصاری عصر سرمايه داری انحصاری عصر سرمايه داری انحصاری : : : : مرحله سوممرحله سوممرحله سوممرحله سوم

 ) ) ) ) سرمايه داری پسينسرمايه داری پسينسرمايه داری پسينسرمايه داری پسين((((» » » » گلوباليزيسيونگلوباليزيسيونگلوباليزيسيونگلوباليزيسيون««««عصر عصر عصر عصر : : : : چهارمچهارمچهارمچهارممرحله مرحله مرحله مرحله 
 

 ....در مقاالت آتی به اين موضوعات پرداخته می شوددر مقاالت آتی به اين موضوعات پرداخته می شوددر مقاالت آتی به اين موضوعات پرداخته می شوددر مقاالت آتی به اين موضوعات پرداخته می شود
 
 

 ک هزار و سيصد و هشتاد و يچهارم آبان

 
 
 
 
 
 
 



   ١٣٨١ آبان  ٢٢ -١٤ سال - ١١٧کارگر سوسياليست  

 

٤ 

 

 حزب کارگران برزيل به رهبریحزب کارگران برزيل به رهبریحزب کارگران برزيل به رهبریحزب کارگران برزيل به رهبری
 نشيندنشيندنشيندنشيند به مسند قدرت ميبه مسند قدرت ميبه مسند قدرت ميبه مسند قدرت مي» » » » لواللواللواللوال««««

 ١١١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 

ص اساسی و تعيين کننده ص اساسی و تعيين کننده ص اساسی و تعيين کننده ص اساسی و تعيين کننده به چند شاخبه چند شاخبه چند شاخبه چند شاخ» » » » حزب کارگران برزيلحزب کارگران برزيلحزب کارگران برزيلحزب کارگران برزيل««««با نگاهی به با نگاهی به با نگاهی به با نگاهی به 
از از از از . . . . ای ميتوان دست يافت که هم اکنون در جامعه خودمان مطرح ميباشد         ای ميتوان دست يافت که هم اکنون در جامعه خودمان مطرح ميباشد         ای ميتوان دست يافت که هم اکنون در جامعه خودمان مطرح ميباشد         ای ميتوان دست يافت که هم اکنون در جامعه خودمان مطرح ميباشد         

 ::::جملهجملهجملهجمله
ـ بـه صـرف اينکه يک نفر از ميان طبقه کارگر بلند شده يا به اصطالح                ـ بـه صـرف اينکه يک نفر از ميان طبقه کارگر بلند شده يا به اصطالح                ـ بـه صـرف اينکه يک نفر از ميان طبقه کارگر بلند شده يا به اصطالح                ـ بـه صـرف اينکه يک نفر از ميان طبقه کارگر بلند شده يا به اصطالح                ١١١١

کارگـر زاده باشـد و يـا حتی  خود يک کارگر، دليل اين نميشود که توان        کارگـر زاده باشـد و يـا حتی  خود يک کارگر، دليل اين نميشود که توان        کارگـر زاده باشـد و يـا حتی  خود يک کارگر، دليل اين نميشود که توان        کارگـر زاده باشـد و يـا حتی  خود يک کارگر، دليل اين نميشود که توان        
مسيرش دچار انحراف نشده و     مسيرش دچار انحراف نشده و     مسيرش دچار انحراف نشده و     مسيرش دچار انحراف نشده و     رهـبری يک مبارزه طبقاتی را داشته و در          رهـبری يک مبارزه طبقاتی را داشته و در          رهـبری يک مبارزه طبقاتی را داشته و در          رهـبری يک مبارزه طبقاتی را داشته و در          

 ....سياستهايش گردش به راستی، اصالح طلبانه نکندسياستهايش گردش به راستی، اصالح طلبانه نکندسياستهايش گردش به راستی، اصالح طلبانه نکندسياستهايش گردش به راستی، اصالح طلبانه نکند
در آن دوران،   در آن دوران،   در آن دوران،   در آن دوران،   . . . .  تشکيل گرديد   تشکيل گرديد   تشکيل گرديد   تشکيل گرديد  ١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩در سال   در سال   در سال   در سال   » » » » حـزب کارگـران بـرزيل     حـزب کارگـران بـرزيل     حـزب کارگـران بـرزيل     حـزب کارگـران بـرزيل     ««««

 روی کار آمده بود،  روی کار آمده بود،  روی کار آمده بود،  روی کار آمده بود، ١٩٦٤١٩٦٤١٩٦٤١٩٦٤برزيل تحت کنترل يک دولت نظامی که از سال برزيل تحت کنترل يک دولت نظامی که از سال برزيل تحت کنترل يک دولت نظامی که از سال برزيل تحت کنترل يک دولت نظامی که از سال 
، تمام اعتصابات و    ، تمام اعتصابات و    ، تمام اعتصابات و    ، تمام اعتصابات و    »»»»وارگاسوارگاسوارگاسوارگاس««««دولـت نظامـی وقـت بـه نام          دولـت نظامـی وقـت بـه نام          دولـت نظامـی وقـت بـه نام          دولـت نظامـی وقـت بـه نام          . . . . قـرار داشـت   قـرار داشـت   قـرار داشـت   قـرار داشـت   

مبارزان به زندان مبارزان به زندان مبارزان به زندان مبارزان به زندان . . . .  کارگری را با سرکوبی نابود کننده پاسخ ميداد کارگری را با سرکوبی نابود کننده پاسخ ميداد کارگری را با سرکوبی نابود کننده پاسخ ميداد کارگری را با سرکوبی نابود کننده پاسخ ميدادمبارزاتمبارزاتمبارزاتمبارزات
در حاليکه  در حاليکه  در حاليکه  در حاليکه  .  .  .  .  افـتاده و شکنجه ميشدند؛ حتی رهبران اتحاديه های کارگری         افـتاده و شکنجه ميشدند؛ حتی رهبران اتحاديه های کارگری         افـتاده و شکنجه ميشدند؛ حتی رهبران اتحاديه های کارگری         افـتاده و شکنجه ميشدند؛ حتی رهبران اتحاديه های کارگری         

صنايع برزيل در حال رشدی سريع بود، دستمزد کارگران در مقابل، نصف صنايع برزيل در حال رشدی سريع بود، دستمزد کارگران در مقابل، نصف صنايع برزيل در حال رشدی سريع بود، دستمزد کارگران در مقابل، نصف صنايع برزيل در حال رشدی سريع بود، دستمزد کارگران در مقابل، نصف 
 و به ارث رسيده از  و به ارث رسيده از  و به ارث رسيده از  و به ارث رسيده از ١٩٤٠١٩٤٠١٩٤٠١٩٤٠شده و قوانين کار آن کشور هنوز متعلق به دهه شده و قوانين کار آن کشور هنوز متعلق به دهه شده و قوانين کار آن کشور هنوز متعلق به دهه شده و قوانين کار آن کشور هنوز متعلق به دهه 
مثالً دستمزد کامل يک مثالً دستمزد کامل يک مثالً دستمزد کامل يک مثالً دستمزد کامل يک . . . . قوانين کار دوران ديکتاتوری فاشيزم در ايتاليا بودقوانين کار دوران ديکتاتوری فاشيزم در ايتاليا بودقوانين کار دوران ديکتاتوری فاشيزم در ايتاليا بودقوانين کار دوران ديکتاتوری فاشيزم در ايتاليا بود

روز کارگـران در سال، به عنوان ماليات به مسئوالن امور کارگری دولت             روز کارگـران در سال، به عنوان ماليات به مسئوالن امور کارگری دولت             روز کارگـران در سال، به عنوان ماليات به مسئوالن امور کارگری دولت             روز کارگـران در سال، به عنوان ماليات به مسئوالن امور کارگری دولت             
 ....پرداخت ميشد که امور خدماتی و بهداشتی کارگران را ميگرداندندپرداخت ميشد که امور خدماتی و بهداشتی کارگران را ميگرداندندپرداخت ميشد که امور خدماتی و بهداشتی کارگران را ميگرداندندپرداخت ميشد که امور خدماتی و بهداشتی کارگران را ميگرداندند

     طول کشيد تا قشر مبارزی از درون اتحاديه های کارگری       طول کشيد تا قشر مبارزی از درون اتحاديه های کارگری       طول کشيد تا قشر مبارزی از درون اتحاديه های کارگری       طول کشيد تا قشر مبارزی از درون اتحاديه های کارگری      ١٩٧٠١٩٧٠١٩٧٠١٩٧٠تـا دهه    تـا دهه    تـا دهه    تـا دهه    
» » » » لوئيس ايگناسيوس دا سيلوا   لوئيس ايگناسيوس دا سيلوا   لوئيس ايگناسيوس دا سيلوا   لوئيس ايگناسيوس دا سيلوا   ««««. . . . از جمله اين افراد بود    از جمله اين افراد بود    از جمله اين افراد بود    از جمله اين افراد بود    » » » » لواللواللواللوال««««. . . . سر بلند کرد  سر بلند کرد  سر بلند کرد  سر بلند کرد  
 سالگی در يک کارخانه پيچسازی مشغول به         سالگی در يک کارخانه پيچسازی مشغول به         سالگی در يک کارخانه پيچسازی مشغول به         سالگی در يک کارخانه پيچسازی مشغول به        ١٤١٤١٤١٤از سن   از سن   از سن   از سن   » » » » لواللواللواللوال««««معروف به   معروف به   معروف به   معروف به   

برادر او که عضو حزب کمونيست برزيل بود، با رهبران اتحاديه           برادر او که عضو حزب کمونيست برزيل بود، با رهبران اتحاديه           برادر او که عضو حزب کمونيست برزيل بود، با رهبران اتحاديه           برادر او که عضو حزب کمونيست برزيل بود، با رهبران اتحاديه           . . . . کار شد کار شد کار شد کار شد 
زيل، ارتباط زيل، ارتباط زيل، ارتباط زيل، ارتباط در بردر بردر بردر بر» » » » سائو پائلوسائو پائلوسائو پائلوسائو پائلو««««کارگران فلزکار يکی از مناطق صنعتی ايالت کارگران فلزکار يکی از مناطق صنعتی ايالت کارگران فلزکار يکی از مناطق صنعتی ايالت کارگران فلزکار يکی از مناطق صنعتی ايالت 

 سالگی رسيد، برادرش از او خواست تا در          سالگی رسيد، برادرش از او خواست تا در          سالگی رسيد، برادرش از او خواست تا در          سالگی رسيد، برادرش از او خواست تا در         ٢٢٢٢٢٢٢٢به سن   به سن   به سن   به سن   » » » » لواللواللواللوال««««وقتی  وقتی  وقتی  وقتی  . . . . داشتداشتداشتداشت
 سالگی به    سالگی به    سالگی به    سالگی به   ٢٧٢٧٢٧٢٧به اين ترتيب او در سن       به اين ترتيب او در سن       به اين ترتيب او در سن       به اين ترتيب او در سن       . . . . انـتخابات اتحاديـه شـرکت کـند       انـتخابات اتحاديـه شـرکت کـند       انـتخابات اتحاديـه شـرکت کـند       انـتخابات اتحاديـه شـرکت کـند       

اما اين گزينش يک پيش شرط داشت و آن، اما اين گزينش يک پيش شرط داشت و آن، اما اين گزينش يک پيش شرط داشت و آن، اما اين گزينش يک پيش شرط داشت و آن، . . . . رهبری اتحاديه برگزيده شدرهبری اتحاديه برگزيده شدرهبری اتحاديه برگزيده شدرهبری اتحاديه برگزيده شد
ی اتحاديه ی اتحاديه ی اتحاديه ی اتحاديه يی که گرداننده اصليی که گرداننده اصليی که گرداننده اصليی که گرداننده اصل))))ديوانساالرهاديوانساالرهاديوانساالرهاديوانساالرها((((ايـن بـود کـه از بوروکـراتها      ايـن بـود کـه از بوروکـراتها      ايـن بـود کـه از بوروکـراتها      ايـن بـود کـه از بوروکـراتها      

 کارگر   کارگر   کارگر   کارگر  ٧٠٠٧٠٠٧٠٠٧٠٠، زمانيکه   ، زمانيکه   ، زمانيکه   ، زمانيکه   ١٩٧٧١٩٧٧١٩٧٧١٩٧٧در سال   در سال   در سال   در سال   . . . . بودنـد، حـرف شـنوی داشـته باشد        بودنـد، حـرف شـنوی داشـته باشد        بودنـد، حـرف شـنوی داشـته باشد        بودنـد، حـرف شـنوی داشـته باشد        
از اتحاديه بيرون آمد و از اتحاديه بيرون آمد و از اتحاديه بيرون آمد و از اتحاديه بيرون آمد و » » » » لواللواللواللوال««««اخراج شدند، اخراج شدند، اخراج شدند، اخراج شدند، » » » » فوردفوردفوردفورد««««کارخانه ماشين سازی کارخانه ماشين سازی کارخانه ماشين سازی کارخانه ماشين سازی 

 . . . . به دفاع از کارگران پرداختبه دفاع از کارگران پرداختبه دفاع از کارگران پرداختبه دفاع از کارگران پرداخت
همزمان با اين، به علت رشد فزاينده صنايع و قدرت روزافزون اقتصادی،            همزمان با اين، به علت رشد فزاينده صنايع و قدرت روزافزون اقتصادی،            همزمان با اين، به علت رشد فزاينده صنايع و قدرت روزافزون اقتصادی،            همزمان با اين، به علت رشد فزاينده صنايع و قدرت روزافزون اقتصادی،            

ن بدست گرفتن قدرت سياسی و دخالت در ن بدست گرفتن قدرت سياسی و دخالت در ن بدست گرفتن قدرت سياسی و دخالت در ن بدست گرفتن قدرت سياسی و دخالت در سرمايه داران آن کشور خواهاسرمايه داران آن کشور خواهاسرمايه داران آن کشور خواهاسرمايه داران آن کشور خواها
همان دموکراسی ايکه در کشورهای غربی متداول   همان دموکراسی ايکه در کشورهای غربی متداول   همان دموکراسی ايکه در کشورهای غربی متداول   همان دموکراسی ايکه در کشورهای غربی متداول   ((((انـتخاب دولـت شدند      انـتخاب دولـت شدند      انـتخاب دولـت شدند      انـتخاب دولـت شدند      

در مجموع شرايط روز امپرياليزم در آن مقطع، ايجاب ميکرد که در در مجموع شرايط روز امپرياليزم در آن مقطع، ايجاب ميکرد که در در مجموع شرايط روز امپرياليزم در آن مقطع، ايجاب ميکرد که در در مجموع شرايط روز امپرياليزم در آن مقطع، ايجاب ميکرد که در ). ). ). ). بودبودبودبود

برابـر مـبارزات کارگـری از حـربه دموکراسـی بورژوايی، بجای سرکوب              برابـر مـبارزات کارگـری از حـربه دموکراسـی بورژوايی، بجای سرکوب              برابـر مـبارزات کارگـری از حـربه دموکراسـی بورژوايی، بجای سرکوب              برابـر مـبارزات کارگـری از حـربه دموکراسـی بورژوايی، بجای سرکوب              
 ....مستقيم قرون وسطايی، استفاده شودمستقيم قرون وسطايی، استفاده شودمستقيم قرون وسطايی، استفاده شودمستقيم قرون وسطايی، استفاده شود

ائتالف برای  ائتالف برای  ائتالف برای  ائتالف برای  ««««حزب  حزب  حزب  حزب  : : : : ايـن زمـان، دو حـزب در بـرزيل قدرت گرفت           ايـن زمـان، دو حـزب در بـرزيل قدرت گرفت           ايـن زمـان، دو حـزب در بـرزيل قدرت گرفت           ايـن زمـان، دو حـزب در بـرزيل قدرت گرفت           در  در  در  در  
کـه از ديکتاتوری نظامی حمايت ميکرد و ديگری حزب          کـه از ديکتاتوری نظامی حمايت ميکرد و ديگری حزب          کـه از ديکتاتوری نظامی حمايت ميکرد و ديگری حزب          کـه از ديکتاتوری نظامی حمايت ميکرد و ديگری حزب          » » » » بازسـازی ملـی   بازسـازی ملـی   بازسـازی ملـی   بازسـازی ملـی   

 ....که در جبهه مخالف ديکتاتوری قرار داشتکه در جبهه مخالف ديکتاتوری قرار داشتکه در جبهه مخالف ديکتاتوری قرار داشتکه در جبهه مخالف ديکتاتوری قرار داشت» » » » جنبش برزيل دموکراتيکجنبش برزيل دموکراتيکجنبش برزيل دموکراتيکجنبش برزيل دموکراتيک««««
مثالً در مناطق جنوبی مثالً در مناطق جنوبی مثالً در مناطق جنوبی مثالً در مناطق جنوبی . . . . اينگونه شد که جنبش کارگری در برزيل برخاست  اينگونه شد که جنبش کارگری در برزيل برخاست  اينگونه شد که جنبش کارگری در برزيل برخاست  اينگونه شد که جنبش کارگری در برزيل برخاست  

که محل  تمرکز کارخانجات اتومبيل سازی بين المللی، که محل  تمرکز کارخانجات اتومبيل سازی بين المللی، که محل  تمرکز کارخانجات اتومبيل سازی بين المللی، که محل  تمرکز کارخانجات اتومبيل سازی بين المللی، » » » » سائو پائولوسائو پائولوسائو پائولوسائو پائولو««««ايالت ايالت ايالت ايالت 
مانـند فـورد، جـنرال موتورز، مرسدس بنز، فولکس واگن و ماشين سازی              مانـند فـورد، جـنرال موتورز، مرسدس بنز، فولکس واگن و ماشين سازی              مانـند فـورد، جـنرال موتورز، مرسدس بنز، فولکس واگن و ماشين سازی              مانـند فـورد، جـنرال موتورز، مرسدس بنز، فولکس واگن و ماشين سازی              

 هزار کارگر در اين کارخانجات بزرگ کار         هزار کارگر در اين کارخانجات بزرگ کار         هزار کارگر در اين کارخانجات بزرگ کار         هزار کارگر در اين کارخانجات بزرگ کار        ٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠بود و بيش از     بود و بيش از     بود و بيش از     بود و بيش از     » » » » اسـکانيا اسـکانيا اسـکانيا اسـکانيا ««««
 هزار کارگر  هزار کارگر  هزار کارگر  هزار کارگر ٧٨٧٨٧٨٧٨، تعدادی نزديک به ، تعدادی نزديک به ، تعدادی نزديک به ، تعدادی نزديک به ١٩٧٨١٩٧٨١٩٧٨١٩٧٨ميکردند، برای اولين بار در سال ميکردند، برای اولين بار در سال ميکردند، برای اولين بار در سال ميکردند، برای اولين بار در سال 

. . . . ن روشی کردند که بتواند دستمزدشان را بطور مستمر باال بردن روشی کردند که بتواند دستمزدشان را بطور مستمر باال بردن روشی کردند که بتواند دستمزدشان را بطور مستمر باال بردن روشی کردند که بتواند دستمزدشان را بطور مستمر باال برداقدام به يافتاقدام به يافتاقدام به يافتاقدام به يافت
سپس سپس سپس سپس . . . . بـه ايـن مـنظور، اول در کارخانـه ها مانده و دست از کارکشيدند        بـه ايـن مـنظور، اول در کارخانـه ها مانده و دست از کارکشيدند        بـه ايـن مـنظور، اول در کارخانـه ها مانده و دست از کارکشيدند        بـه ايـن مـنظور، اول در کارخانـه ها مانده و دست از کارکشيدند        

کمتيه های رهبری اعتصاب انتخاب شده و تصميمات در جلسات عمومی           کمتيه های رهبری اعتصاب انتخاب شده و تصميمات در جلسات عمومی           کمتيه های رهبری اعتصاب انتخاب شده و تصميمات در جلسات عمومی           کمتيه های رهبری اعتصاب انتخاب شده و تصميمات در جلسات عمومی           
رهبر اصلی کارگران فلزکار بود و      رهبر اصلی کارگران فلزکار بود و      رهبر اصلی کارگران فلزکار بود و      رهبر اصلی کارگران فلزکار بود و      » » » » لـوال لـوال لـوال لـوال ««««در ايـن مقطـع،      در ايـن مقطـع،      در ايـن مقطـع،      در ايـن مقطـع،      . . . . گرفـته ميشـد   گرفـته ميشـد   گرفـته ميشـد   گرفـته ميشـد   

 ....ای خواسته های کارگران باشدای خواسته های کارگران باشدای خواسته های کارگران باشدای خواسته های کارگران باشدتوانست زبان گويتوانست زبان گويتوانست زبان گويتوانست زبان گوي
توانسـته بود برخوردی انقالبی و مبارزه ای نسبتاً پيشرو  توانسـته بود برخوردی انقالبی و مبارزه ای نسبتاً پيشرو  توانسـته بود برخوردی انقالبی و مبارزه ای نسبتاً پيشرو  توانسـته بود برخوردی انقالبی و مبارزه ای نسبتاً پيشرو  » » » » لـوال لـوال لـوال لـوال ««««تـا ايـنجا     تـا ايـنجا     تـا ايـنجا     تـا ايـنجا     

» » » » جنبش برزيل دموراتيک  جنبش برزيل دموراتيک  جنبش برزيل دموراتيک  جنبش برزيل دموراتيک  ««««داشـته باشـد، بخصـوص زمانيکه در انتقاد از           داشـته باشـد، بخصـوص زمانيکه در انتقاد از           داشـته باشـد، بخصـوص زمانيکه در انتقاد از           داشـته باشـد، بخصـوص زمانيکه در انتقاد از           
حـل مشکل ارزی اين کشور برای حزبی که محافظه کاران را در            حـل مشکل ارزی اين کشور برای حزبی که محافظه کاران را در            حـل مشکل ارزی اين کشور برای حزبی که محافظه کاران را در            حـل مشکل ارزی اين کشور برای حزبی که محافظه کاران را در            ««««: : : : گفـت گفـت گفـت گفـت 

ميکنم حزب مورد حمايت ميکنم حزب مورد حمايت ميکنم حزب مورد حمايت ميکنم حزب مورد حمايت همچنين فکر نهمچنين فکر نهمچنين فکر نهمچنين فکر ن. . . . خـود گـرد آورده، ممکن نيست    خـود گـرد آورده، ممکن نيست    خـود گـرد آورده، ممکن نيست    خـود گـرد آورده، ممکن نيست    
 »»»»....سرمايه داران بزرگ بتواند مشکل نرخ بهره را در اين کشور حل کندسرمايه داران بزرگ بتواند مشکل نرخ بهره را در اين کشور حل کندسرمايه داران بزرگ بتواند مشکل نرخ بهره را در اين کشور حل کندسرمايه داران بزرگ بتواند مشکل نرخ بهره را در اين کشور حل کند

خواسـته های کارگران در اتحاديه در آن زمان، اصالح قانون کار، آزادی             خواسـته های کارگران در اتحاديه در آن زمان، اصالح قانون کار، آزادی             خواسـته های کارگران در اتحاديه در آن زمان، اصالح قانون کار، آزادی             خواسـته های کارگران در اتحاديه در آن زمان، اصالح قانون کار، آزادی             
لوال اين خواسته   لوال اين خواسته   لوال اين خواسته   لوال اين خواسته   ««««. . . . عمل و حق فعاليت اتحاديه بدون درگيری با پليس بود         عمل و حق فعاليت اتحاديه بدون درگيری با پليس بود         عمل و حق فعاليت اتحاديه بدون درگيری با پليس بود         عمل و حق فعاليت اتحاديه بدون درگيری با پليس بود         

ش دستاورهای اتحاديه ها  ش دستاورهای اتحاديه ها  ش دستاورهای اتحاديه ها  ش دستاورهای اتحاديه ها  مـا برای گستر   مـا برای گستر   مـا برای گستر   مـا برای گستر   ««««: : : : هـا را ايـنگونه کانالـيزه کـرد        هـا را ايـنگونه کانالـيزه کـرد        هـا را ايـنگونه کانالـيزه کـرد        هـا را ايـنگونه کانالـيزه کـرد        
 »»»»....نيازمند به در دست داشتن قدرت سياسی هستيمنيازمند به در دست داشتن قدرت سياسی هستيمنيازمند به در دست داشتن قدرت سياسی هستيمنيازمند به در دست داشتن قدرت سياسی هستيم

ـ شـاخص پـر بـار يـک مبارزه طبقاتی ـ سياسی در سطح رهبری همانا           ـ شـاخص پـر بـار يـک مبارزه طبقاتی ـ سياسی در سطح رهبری همانا           ـ شـاخص پـر بـار يـک مبارزه طبقاتی ـ سياسی در سطح رهبری همانا           ـ شـاخص پـر بـار يـک مبارزه طبقاتی ـ سياسی در سطح رهبری همانا           ٢٢٢٢
منظور منظور منظور منظور . . . . متکی به بينش مارکسيزم انقالبی استمتکی به بينش مارکسيزم انقالبی استمتکی به بينش مارکسيزم انقالبی استمتکی به بينش مارکسيزم انقالبی است» » » » برنامه انقالبیبرنامه انقالبیبرنامه انقالبیبرنامه انقالبی««««داشتن يک داشتن يک داشتن يک داشتن يک 

 داری  داری  داری  داری ، برنامه ای است که مستقل از تمام ارکان سرمايه، برنامه ای است که مستقل از تمام ارکان سرمايه، برنامه ای است که مستقل از تمام ارکان سرمايه، برنامه ای است که مستقل از تمام ارکان سرمايه»»»»برنامه انقالبیبرنامه انقالبیبرنامه انقالبیبرنامه انقالبی««««از از از از 
و دخالـت ارگانهای وابسته به دولت و کليه جريانهای بورژوايی بوده و به              و دخالـت ارگانهای وابسته به دولت و کليه جريانهای بورژوايی بوده و به              و دخالـت ارگانهای وابسته به دولت و کليه جريانهای بورژوايی بوده و به              و دخالـت ارگانهای وابسته به دولت و کليه جريانهای بورژوايی بوده و به              
رونـد علمی و واقعی مبارزه سياسی طبقه کارگر در دوران پيش از انقالب         رونـد علمی و واقعی مبارزه سياسی طبقه کارگر در دوران پيش از انقالب         رونـد علمی و واقعی مبارزه سياسی طبقه کارگر در دوران پيش از انقالب         رونـد علمی و واقعی مبارزه سياسی طبقه کارگر در دوران پيش از انقالب         
آشنايی داشته باشد، تا بتواند ترفندهای نظام حاکم را پيش از وقوع پيش             آشنايی داشته باشد، تا بتواند ترفندهای نظام حاکم را پيش از وقوع پيش             آشنايی داشته باشد، تا بتواند ترفندهای نظام حاکم را پيش از وقوع پيش             آشنايی داشته باشد، تا بتواند ترفندهای نظام حاکم را پيش از وقوع پيش             

 ....بينی کرده و در برابر آن مقاومت پيروزمندانه کندبينی کرده و در برابر آن مقاومت پيروزمندانه کندبينی کرده و در برابر آن مقاومت پيروزمندانه کندبينی کرده و در برابر آن مقاومت پيروزمندانه کند
ری در هيچ مقطعی نميبايد با رآی اعتماد گرفتن از کارگران، آنها را در ری در هيچ مقطعی نميبايد با رآی اعتماد گرفتن از کارگران، آنها را در ری در هيچ مقطعی نميبايد با رآی اعتماد گرفتن از کارگران، آنها را در ری در هيچ مقطعی نميبايد با رآی اعتماد گرفتن از کارگران، آنها را در رهبرهبرهبرهب

چنين برخوردی  چنين برخوردی  چنين برخوردی  چنين برخوردی  . . . . تصميمگيری ها کنار زده و پشت درهای بسته عمل کند         تصميمگيری ها کنار زده و پشت درهای بسته عمل کند         تصميمگيری ها کنار زده و پشت درهای بسته عمل کند         تصميمگيری ها کنار زده و پشت درهای بسته عمل کند         
اوليـن نشانه نداشتن اعتماد به خود در سطح رهبری و نداشتن اعتماد به               اوليـن نشانه نداشتن اعتماد به خود در سطح رهبری و نداشتن اعتماد به               اوليـن نشانه نداشتن اعتماد به خود در سطح رهبری و نداشتن اعتماد به               اوليـن نشانه نداشتن اعتماد به خود در سطح رهبری و نداشتن اعتماد به               

 ....توده های مبارز در راه مبارزه طبقاتی استتوده های مبارز در راه مبارزه طبقاتی استتوده های مبارز در راه مبارزه طبقاتی استتوده های مبارز در راه مبارزه طبقاتی است
يـن سـنگ بـنای عقب نشينی رهبری در برابر           يـن سـنگ بـنای عقب نشينی رهبری در برابر           يـن سـنگ بـنای عقب نشينی رهبری در برابر           يـن سـنگ بـنای عقب نشينی رهبری در برابر           ايـن بـرخورد ميـتواند اول      ايـن بـرخورد ميـتواند اول      ايـن بـرخورد ميـتواند اول      ايـن بـرخورد ميـتواند اول      

بـورژوازی باشـد که اساس سازش با بورژوازی و گرايشات اصالح طلبانه      بـورژوازی باشـد که اساس سازش با بورژوازی و گرايشات اصالح طلبانه      بـورژوازی باشـد که اساس سازش با بورژوازی و گرايشات اصالح طلبانه      بـورژوازی باشـد که اساس سازش با بورژوازی و گرايشات اصالح طلبانه      
 ....ميشودميشودميشودميشود



   ١٣٨١ آبان  ٢٢ -١٤ سال - ١١٧کارگر سوسياليست  

 

٥ 

 

دچار چنين دچار چنين دچار چنين دچار چنين » » » » حزب کارگران برزيلحزب کارگران برزيلحزب کارگران برزيلحزب کارگران برزيل««««از اين مقطع به بعد، سياستهای رهبری از اين مقطع به بعد، سياستهای رهبری از اين مقطع به بعد، سياستهای رهبری از اين مقطع به بعد، سياستهای رهبری 
. . . .  درصد افزايش يافت    درصد افزايش يافت    درصد افزايش يافت    درصد افزايش يافت   ٧٠٧٠٧٠٧٠ نرخ تورم در برزيل       نرخ تورم در برزيل       نرخ تورم در برزيل       نرخ تورم در برزيل      ١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩در سال   در سال   در سال   در سال   . . . . ضعفی شد ضعفی شد ضعفی شد ضعفی شد 

ارگرانی را که اکنون با مبارزه سياسی آشنايی ارگرانی را که اکنون با مبارزه سياسی آشنايی ارگرانی را که اکنون با مبارزه سياسی آشنايی ارگرانی را که اکنون با مبارزه سياسی آشنايی فشار اقتصادی بطور طبيعی کفشار اقتصادی بطور طبيعی کفشار اقتصادی بطور طبيعی کفشار اقتصادی بطور طبيعی ک
 ميليون کارگر دست به      ميليون کارگر دست به      ميليون کارگر دست به      ميليون کارگر دست به     ٣٣٣٣////٢٢٢٢بيش از   بيش از   بيش از   بيش از   . . . . يافـته بودنـد، بـه واکـنش واداشت        يافـته بودنـد، بـه واکـنش واداشت        يافـته بودنـد، بـه واکـنش واداشت        يافـته بودنـد، بـه واکـنش واداشت        

 هزار نفری کارگران اعتصابی در جلو        هزار نفری کارگران اعتصابی در جلو        هزار نفری کارگران اعتصابی در جلو        هزار نفری کارگران اعتصابی در جلو       ١٠١٠١٠١٠صـفوف بزرگ    صـفوف بزرگ    صـفوف بزرگ    صـفوف بزرگ    . . . . اعتصـاب زدنـد   اعتصـاب زدنـد   اعتصـاب زدنـد   اعتصـاب زدنـد   
کارگران ديگر را از داخل کارخانجات      کارگران ديگر را از داخل کارخانجات      کارگران ديگر را از داخل کارخانجات      کارگران ديگر را از داخل کارخانجات      » » » » سائوپائولوسائوپائولوسائوپائولوسائوپائولو««««کارخانجـات فلزکاری    کارخانجـات فلزکاری    کارخانجـات فلزکاری    کارخانجـات فلزکاری    

ده ها هزار نفر از کارگران فلزکار       ده ها هزار نفر از کارگران فلزکار       ده ها هزار نفر از کارگران فلزکار       ده ها هزار نفر از کارگران فلزکار       » » » » ناردوناردوناردوناردوسان بر سان بر سان بر سان بر ««««در منطقه   در منطقه   در منطقه   در منطقه   . . . . بيرون کشيد بيرون کشيد بيرون کشيد بيرون کشيد 
وقتی نيروی دو هزار نفری پليس وقتی نيروی دو هزار نفری پليس وقتی نيروی دو هزار نفری پليس وقتی نيروی دو هزار نفری پليس . . . . در اسـتاديوم فوتـبال شـهر گرد آمدند     در اسـتاديوم فوتـبال شـهر گرد آمدند     در اسـتاديوم فوتـبال شـهر گرد آمدند     در اسـتاديوم فوتـبال شـهر گرد آمدند     

 هزار  هزار  هزار  هزار ٣٠٣٠٣٠٣٠کوشيد تا پيکت کارگران جلو درب ورودی کارخانه فولکس را که کوشيد تا پيکت کارگران جلو درب ورودی کارخانه فولکس را که کوشيد تا پيکت کارگران جلو درب ورودی کارخانه فولکس را که کوشيد تا پيکت کارگران جلو درب ورودی کارخانه فولکس را که 
با با با با . . . . کارگران در جاده ها و مسيرهای عبور گرد آمدندکارگران در جاده ها و مسيرهای عبور گرد آمدندکارگران در جاده ها و مسيرهای عبور گرد آمدندکارگران در جاده ها و مسيرهای عبور گرد آمدند. . . . کارگر داشت، بشکندکارگر داشت، بشکندکارگر داشت، بشکندکارگر داشت، بشکند

به همراه ساير   به همراه ساير   به همراه ساير   به همراه ساير   » » » » لواللواللواللوال««««. . . . ورد شديد درگرفت  ورد شديد درگرفت  ورد شديد درگرفت  ورد شديد درگرفت  دخالـت پلـيس و ارتـش زدوخ       دخالـت پلـيس و ارتـش زدوخ       دخالـت پلـيس و ارتـش زدوخ       دخالـت پلـيس و ارتـش زدوخ       
 ....رهبران اتحاديه از کار اخراج شدندرهبران اتحاديه از کار اخراج شدندرهبران اتحاديه از کار اخراج شدندرهبران اتحاديه از کار اخراج شدند

 هزار تن از مردم دست به  هزار تن از مردم دست به  هزار تن از مردم دست به  هزار تن از مردم دست به ١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠بـا فرارسـيدن جشن اول ماه مه، بيش از          بـا فرارسـيدن جشن اول ماه مه، بيش از          بـا فرارسـيدن جشن اول ماه مه، بيش از          بـا فرارسـيدن جشن اول ماه مه، بيش از          
در آن روز جلسه ای هم برای تصميم گيری در در آن روز جلسه ای هم برای تصميم گيری در در آن روز جلسه ای هم برای تصميم گيری در در آن روز جلسه ای هم برای تصميم گيری در . . . . پياده روی اعتراضی زدندپياده روی اعتراضی زدندپياده روی اعتراضی زدندپياده روی اعتراضی زدند

 حضور  حضور  حضور  حضور  هزار کارگر هزار کارگر هزار کارگر هزار کارگر٧٠٧٠٧٠٧٠در اين جلسه،  در اين جلسه،  در اين جلسه،  در اين جلسه،  . . . . مـورد اعتصابی ديگر برگزار گرديد     مـورد اعتصابی ديگر برگزار گرديد     مـورد اعتصابی ديگر برگزار گرديد     مـورد اعتصابی ديگر برگزار گرديد     
يافتند تا آمادگی خود را برای ادامه اعتصابات و مبارزات به رهبری اعالم يافتند تا آمادگی خود را برای ادامه اعتصابات و مبارزات به رهبری اعالم يافتند تا آمادگی خود را برای ادامه اعتصابات و مبارزات به رهبری اعالم يافتند تا آمادگی خود را برای ادامه اعتصابات و مبارزات به رهبری اعالم 

 ....کنندکنندکنندکنند
به اين نتيجه رسيدند که در نهايت       » لوال«متآسفانه رهبری حزب و از جمله       

در برابـر نـيروهای نظامی کارفرمايان سرکوب خواهند شد و در نتيجه يکی              
 .ارفرمايان تشويق کرداز رهبران، بقيه را به قبول آخرين پيشنهاد ک

در اين مرحله تصميم گرفت که قبل از هرگونه تصميمی از کارگران در اين مرحله تصميم گرفت که قبل از هرگونه تصميمی از کارگران در اين مرحله تصميم گرفت که قبل از هرگونه تصميمی از کارگران در اين مرحله تصميم گرفت که قبل از هرگونه تصميمی از کارگران » » » » لواللواللواللوال««««
لذا قرارشد که پس از لذا قرارشد که پس از لذا قرارشد که پس از لذا قرارشد که پس از . . . . در مـورد تصـميمات رهـبری، رأی اعـتماد بگيرد          در مـورد تصـميمات رهـبری، رأی اعـتماد بگيرد          در مـورد تصـميمات رهـبری، رأی اعـتماد بگيرد          در مـورد تصـميمات رهـبری، رأی اعـتماد بگيرد          

 ....گرفتن رأی اعتماد، رهبری به بررسی پيشنهادات کارفرمايان بپردازدگرفتن رأی اعتماد، رهبری به بررسی پيشنهادات کارفرمايان بپردازدگرفتن رأی اعتماد، رهبری به بررسی پيشنهادات کارفرمايان بپردازدگرفتن رأی اعتماد، رهبری به بررسی پيشنهادات کارفرمايان بپردازد
ه شدند که اين رأی در     ه شدند که اين رأی در     ه شدند که اين رأی در     ه شدند که اين رأی در     کارگـران رأی اعـتماد را دادند، اما زمانيکه متوج         کارگـران رأی اعـتماد را دادند، اما زمانيکه متوج         کارگـران رأی اعـتماد را دادند، اما زمانيکه متوج         کارگـران رأی اعـتماد را دادند، اما زمانيکه متوج         

مـورد تصـميم گـيری در زميـنه ادامـه اعتصـابات يـا قـبول پيشنهادات            مـورد تصـميم گـيری در زميـنه ادامـه اعتصـابات يـا قـبول پيشنهادات            مـورد تصـميم گـيری در زميـنه ادامـه اعتصـابات يـا قـبول پيشنهادات            مـورد تصـميم گـيری در زميـنه ادامـه اعتصـابات يـا قـبول پيشنهادات            
 ....محل را ترک کردندمحل را ترک کردندمحل را ترک کردندمحل را ترک کردند» » » » لواللواللواللوال««««کارفرمايان نبوده، پيش از پايان سخنان کارفرمايان نبوده، پيش از پايان سخنان کارفرمايان نبوده، پيش از پايان سخنان کارفرمايان نبوده، پيش از پايان سخنان 

تجـزيه و تحلـيل صـحيح در اينجا اينستکه با وجود داشتن چنين پشتوانه               تجـزيه و تحلـيل صـحيح در اينجا اينستکه با وجود داشتن چنين پشتوانه               تجـزيه و تحلـيل صـحيح در اينجا اينستکه با وجود داشتن چنين پشتوانه               تجـزيه و تحلـيل صـحيح در اينجا اينستکه با وجود داشتن چنين پشتوانه               
کارفرمايان را  کارفرمايان را  کارفرمايان را  کارفرمايان را  محکـم تـوده ای که پايه های ديکتاتوری حاکم را لرزاند و              محکـم تـوده ای که پايه های ديکتاتوری حاکم را لرزاند و              محکـم تـوده ای که پايه های ديکتاتوری حاکم را لرزاند و              محکـم تـوده ای که پايه های ديکتاتوری حاکم را لرزاند و              

بی اعتمادی خود را نسبت به      بی اعتمادی خود را نسبت به      بی اعتمادی خود را نسبت به      بی اعتمادی خود را نسبت به      » » » » لواللواللواللوال««««مجبور به سازش کرد، رهبرانی مانند       مجبور به سازش کرد، رهبرانی مانند       مجبور به سازش کرد، رهبرانی مانند       مجبور به سازش کرد، رهبرانی مانند       
 . . . . قدرت جنبش کارگری و توده کارگر نشان دادندقدرت جنبش کارگری و توده کارگر نشان دادندقدرت جنبش کارگری و توده کارگر نشان دادندقدرت جنبش کارگری و توده کارگر نشان دادند

در آن مقطـع حتی اگر ارزيابی رهبری از روند پيشبرد مبارزه درست هم              در آن مقطـع حتی اگر ارزيابی رهبری از روند پيشبرد مبارزه درست هم              در آن مقطـع حتی اگر ارزيابی رهبری از روند پيشبرد مبارزه درست هم              در آن مقطـع حتی اگر ارزيابی رهبری از روند پيشبرد مبارزه درست هم              
بـود، آنهـا ميبايسـتی مسـئله را با کارگران در ميان گذاشته و آنها را در       بـود، آنهـا ميبايسـتی مسـئله را با کارگران در ميان گذاشته و آنها را در       بـود، آنهـا ميبايسـتی مسـئله را با کارگران در ميان گذاشته و آنها را در       بـود، آنهـا ميبايسـتی مسـئله را با کارگران در ميان گذاشته و آنها را در       

اما روشی که آنها در پيش گرفتند باعث        اما روشی که آنها در پيش گرفتند باعث        اما روشی که آنها در پيش گرفتند باعث        اما روشی که آنها در پيش گرفتند باعث        . . . . يم گيری دخالت ميدادند   يم گيری دخالت ميدادند   يم گيری دخالت ميدادند   يم گيری دخالت ميدادند   تصـم تصـم تصـم تصـم 
شد که خود را بالفاصله از توده ها جدا کنند و در دنبال آن، مانع کارگران شد که خود را بالفاصله از توده ها جدا کنند و در دنبال آن، مانع کارگران شد که خود را بالفاصله از توده ها جدا کنند و در دنبال آن، مانع کارگران شد که خود را بالفاصله از توده ها جدا کنند و در دنبال آن، مانع کارگران 

 ....از اداره و کنترل مبارزاتشان شونداز اداره و کنترل مبارزاتشان شونداز اداره و کنترل مبارزاتشان شونداز اداره و کنترل مبارزاتشان شوند
اين برخورد، تنها در اين يک مورد پيش نيامد، بلکه نمونه های زير نشان              اين برخورد، تنها در اين يک مورد پيش نيامد، بلکه نمونه های زير نشان              اين برخورد، تنها در اين يک مورد پيش نيامد، بلکه نمونه های زير نشان              اين برخورد، تنها در اين يک مورد پيش نيامد، بلکه نمونه های زير نشان              

 ....ياسی رهبری اين حزب بوده استياسی رهبری اين حزب بوده استياسی رهبری اين حزب بوده استياسی رهبری اين حزب بوده استميدهند که اين در واقع خط سميدهند که اين در واقع خط سميدهند که اين در واقع خط سميدهند که اين در واقع خط س
 موج تازه ای از مبارزات براه افتاد و رهبری نامبرده            موج تازه ای از مبارزات براه افتاد و رهبری نامبرده            موج تازه ای از مبارزات براه افتاد و رهبری نامبرده            موج تازه ای از مبارزات براه افتاد و رهبری نامبرده           ١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣مـثالً در سال     مـثالً در سال     مـثالً در سال     مـثالً در سال     

در تابستان آن سال، کارگران پااليشکاه در تابستان آن سال، کارگران پااليشکاه در تابستان آن سال، کارگران پااليشکاه در تابستان آن سال، کارگران پااليشکاه : : : : مجددأ همان برخورد را تکرار کردمجددأ همان برخورد را تکرار کردمجددأ همان برخورد را تکرار کردمجددأ همان برخورد را تکرار کرد

علـيه قانون جديدی که برعليه کارگران عمومی پياده شد و      علـيه قانون جديدی که برعليه کارگران عمومی پياده شد و      علـيه قانون جديدی که برعليه کارگران عمومی پياده شد و      علـيه قانون جديدی که برعليه کارگران عمومی پياده شد و      » » » » کامپيـناس کامپيـناس کامپيـناس کامپيـناس ««««
لی پول و در راستای حفظ حاکميت ملی        لی پول و در راستای حفظ حاکميت ملی        لی پول و در راستای حفظ حاکميت ملی        لی پول و در راستای حفظ حاکميت ملی        برعلـيه دخالـت صندوق بين المل      برعلـيه دخالـت صندوق بين المل      برعلـيه دخالـت صندوق بين المل      برعلـيه دخالـت صندوق بين المل      

روز روز روز روز . . . . با دخالت دولت رهبران اتحاديه اخراج شدندبا دخالت دولت رهبران اتحاديه اخراج شدندبا دخالت دولت رهبران اتحاديه اخراج شدندبا دخالت دولت رهبران اتحاديه اخراج شدند. . . . دست به اعتصاب زدنددست به اعتصاب زدنددست به اعتصاب زدنددست به اعتصاب زدند
بعـد، کارگـران فلـزکار کارخانجـات فورد، فولکس واگن، مرسدس بنز و              بعـد، کارگـران فلـزکار کارخانجـات فورد، فولکس واگن، مرسدس بنز و              بعـد، کارگـران فلـزکار کارخانجـات فورد، فولکس واگن، مرسدس بنز و              بعـد، کارگـران فلـزکار کارخانجـات فورد، فولکس واگن، مرسدس بنز و              

در مناطق صنعتی صفوف اعتراضات با بيش در مناطق صنعتی صفوف اعتراضات با بيش در مناطق صنعتی صفوف اعتراضات با بيش در مناطق صنعتی صفوف اعتراضات با بيش . . . . اسکانيا دست از کار کشيدنداسکانيا دست از کار کشيدنداسکانيا دست از کار کشيدنداسکانيا دست از کار کشيدند
                            ، شــيميايی، شيشــه ســازی و، شــيميايی، شيشــه ســازی و، شــيميايی، شيشــه ســازی و، شــيميايی، شيشــه ســازی و هـزار عضــو، صــنايع اتومبــيل سـازی   هـزار عضــو، صــنايع اتومبــيل سـازی   هـزار عضــو، صــنايع اتومبــيل سـازی   هـزار عضــو، صــنايع اتومبــيل سـازی  ١٠١٠١٠١٠از از از از 

با حمله پليس، کليه دفاتر اتحاديه توقيف و   با حمله پليس، کليه دفاتر اتحاديه توقيف و   با حمله پليس، کليه دفاتر اتحاديه توقيف و   با حمله پليس، کليه دفاتر اتحاديه توقيف و   . . . . کفـش سـازی را تعطيل کرد      کفـش سـازی را تعطيل کرد      کفـش سـازی را تعطيل کرد      کفـش سـازی را تعطيل کرد      
حکومت ايالتی که وابسته به حزب محافظه کاران حکومت ايالتی که وابسته به حزب محافظه کاران حکومت ايالتی که وابسته به حزب محافظه کاران حکومت ايالتی که وابسته به حزب محافظه کاران . . . . محل اتحاديه بسته شدمحل اتحاديه بسته شدمحل اتحاديه بسته شدمحل اتحاديه بسته شد

پليس پليس پليس پليس . . . .  هزار تن از افراد پليس کنترل منطقه را بدست گرفت     هزار تن از افراد پليس کنترل منطقه را بدست گرفت     هزار تن از افراد پليس کنترل منطقه را بدست گرفت     هزار تن از افراد پليس کنترل منطقه را بدست گرفت    ١٨١٨١٨١٨بـود، بـا     بـود، بـا     بـود، بـا     بـود، بـا     
ار بود محل امن باشد،     ار بود محل امن باشد،     ار بود محل امن باشد،     ار بود محل امن باشد،     بـرای دسـتگيری کارگـران حتی به کليساها که قر          بـرای دسـتگيری کارگـران حتی به کليساها که قر          بـرای دسـتگيری کارگـران حتی به کليساها که قر          بـرای دسـتگيری کارگـران حتی به کليساها که قر          

با دستگيری رهبران اتحاديه، الزم با دستگيری رهبران اتحاديه، الزم با دستگيری رهبران اتحاديه، الزم با دستگيری رهبران اتحاديه، الزم . . . . حمله کرده و کارگران را دستگير ميکردحمله کرده و کارگران را دستگير ميکردحمله کرده و کارگران را دستگير ميکردحمله کرده و کارگران را دستگير ميکرد
بـود کـه گردهمايی ديگری صورت ميگرفت تا در باره روند ادامه مبارزه             بـود کـه گردهمايی ديگری صورت ميگرفت تا در باره روند ادامه مبارزه             بـود کـه گردهمايی ديگری صورت ميگرفت تا در باره روند ادامه مبارزه             بـود کـه گردهمايی ديگری صورت ميگرفت تا در باره روند ادامه مبارزه             

به اين منظور گردهمايی عمومی بزرگی در استاديوم        به اين منظور گردهمايی عمومی بزرگی در استاديوم        به اين منظور گردهمايی عمومی بزرگی در استاديوم        به اين منظور گردهمايی عمومی بزرگی در استاديوم        . . . . تصميم گرفته ميشد  تصميم گرفته ميشد  تصميم گرفته ميشد  تصميم گرفته ميشد  
نماينده رهبری اتحاديه، اعالم نماينده رهبری اتحاديه، اعالم نماينده رهبری اتحاديه، اعالم نماينده رهبری اتحاديه، اعالم اما پيش از هر گونه بحثی، اما پيش از هر گونه بحثی، اما پيش از هر گونه بحثی، اما پيش از هر گونه بحثی، . . . . شهر شکل گرفتشهر شکل گرفتشهر شکل گرفتشهر شکل گرفت

کـرد کـه اعتصـاب پايان يافته است و اعتصاب ديگری در چند روز بعد                کـرد کـه اعتصـاب پايان يافته است و اعتصاب ديگری در چند روز بعد                کـرد کـه اعتصـاب پايان يافته است و اعتصاب ديگری در چند روز بعد                کـرد کـه اعتصـاب پايان يافته است و اعتصاب ديگری در چند روز بعد                
 ....ترتيب داده خواهد شدترتيب داده خواهد شدترتيب داده خواهد شدترتيب داده خواهد شد

در نتـيجه، کارگـران حتـی فرصـت ابراز عقيده پيدا نکردند، چه رسد به                در نتـيجه، کارگـران حتـی فرصـت ابراز عقيده پيدا نکردند، چه رسد به                در نتـيجه، کارگـران حتـی فرصـت ابراز عقيده پيدا نکردند، چه رسد به                در نتـيجه، کارگـران حتـی فرصـت ابراز عقيده پيدا نکردند، چه رسد به                
رهبری، حتی حق تصميمگيری در باره پايان داد به مبارزه ای رهبری، حتی حق تصميمگيری در باره پايان داد به مبارزه ای رهبری، حتی حق تصميمگيری در باره پايان داد به مبارزه ای رهبری، حتی حق تصميمگيری در باره پايان داد به مبارزه ای ! ! ! ! تصميمگيریتصميمگيریتصميمگيریتصميمگيری

قدام خود و بدون حضور آنها، آغاز کرده بودند، از آنها           قدام خود و بدون حضور آنها، آغاز کرده بودند، از آنها           قدام خود و بدون حضور آنها، آغاز کرده بودند، از آنها           قدام خود و بدون حضور آنها، آغاز کرده بودند، از آنها           را که کارگران با ا    را که کارگران با ا    را که کارگران با ا    را که کارگران با ا    
 ....از زندان آزاد شداز زندان آزاد شداز زندان آزاد شداز زندان آزاد شد» » » » لواللواللواللوال««««پس از آن پس از آن پس از آن پس از آن . . . . گرفتگرفتگرفتگرفت

گرچه در حرف هميشه مدعی وجود جوی گرچه در حرف هميشه مدعی وجود جوی گرچه در حرف هميشه مدعی وجود جوی گرچه در حرف هميشه مدعی وجود جوی » » » » حزب کارگران برزيلحزب کارگران برزيلحزب کارگران برزيلحزب کارگران برزيل««««رهبری رهبری رهبری رهبری 
دموکراتيک در درون آن حزب بوده است، اما عملکرد آنها هميشه خالف دموکراتيک در درون آن حزب بوده است، اما عملکرد آنها هميشه خالف دموکراتيک در درون آن حزب بوده است، اما عملکرد آنها هميشه خالف دموکراتيک در درون آن حزب بوده است، اما عملکرد آنها هميشه خالف 

 ....اين را نشان داده استاين را نشان داده استاين را نشان داده استاين را نشان داده است
سيال دموکرات اروپا گردهمايی  ساليانه داشته و سيال دموکرات اروپا گردهمايی  ساليانه داشته و سيال دموکرات اروپا گردهمايی  ساليانه داشته و سيال دموکرات اروپا گردهمايی  ساليانه داشته و اين حزب مانند احزاب سواين حزب مانند احزاب سواين حزب مانند احزاب سواين حزب مانند احزاب سو

در طول سال، اين افراد، بدون مشورت و در طول سال، اين افراد، بدون مشورت و در طول سال، اين افراد، بدون مشورت و در طول سال، اين افراد، بدون مشورت و . . . . انتخابات در آن صورت ميگيرد    انتخابات در آن صورت ميگيرد    انتخابات در آن صورت ميگيرد    انتخابات در آن صورت ميگيرد    
در ميان گذاشتن مسائل کارگری و توده ای، در باره سياستهای اين حزب        در ميان گذاشتن مسائل کارگری و توده ای، در باره سياستهای اين حزب        در ميان گذاشتن مسائل کارگری و توده ای، در باره سياستهای اين حزب        در ميان گذاشتن مسائل کارگری و توده ای، در باره سياستهای اين حزب        

 ....تصميمگيری ميکنندتصميمگيری ميکنندتصميمگيری ميکنندتصميمگيری ميکنند
ـ عـامل تعيين کننده در تمام موارد، حضور يک حزب پيشتاز انقالبی با              ـ عـامل تعيين کننده در تمام موارد، حضور يک حزب پيشتاز انقالبی با              ـ عـامل تعيين کننده در تمام موارد، حضور يک حزب پيشتاز انقالبی با              ـ عـامل تعيين کننده در تمام موارد، حضور يک حزب پيشتاز انقالبی با              ٣٣٣٣

بـرنامه ای انقالبـی و حضـور و نقـش دائمی کارگران در تعيين سرنوشت       بـرنامه ای انقالبـی و حضـور و نقـش دائمی کارگران در تعيين سرنوشت       بـرنامه ای انقالبـی و حضـور و نقـش دائمی کارگران در تعيين سرنوشت       بـرنامه ای انقالبـی و حضـور و نقـش دائمی کارگران در تعيين سرنوشت       
توده های کارگر بايد فرصت شنيدن پيشنهادات رهبری را توده های کارگر بايد فرصت شنيدن پيشنهادات رهبری را توده های کارگر بايد فرصت شنيدن پيشنهادات رهبری را توده های کارگر بايد فرصت شنيدن پيشنهادات رهبری را . . . . خودشان استخودشان استخودشان استخودشان است

داشـته و در بـاره آنها بحث و تبادل نظر کرده و آگاهانه تصميم گرفته و             داشـته و در بـاره آنها بحث و تبادل نظر کرده و آگاهانه تصميم گرفته و             داشـته و در بـاره آنها بحث و تبادل نظر کرده و آگاهانه تصميم گرفته و             داشـته و در بـاره آنها بحث و تبادل نظر کرده و آگاهانه تصميم گرفته و             
رهبری حتی اگر از نظری تئوريک قوی تر بوده و از اين نظر،      رهبری حتی اگر از نظری تئوريک قوی تر بوده و از اين نظر،      رهبری حتی اگر از نظری تئوريک قوی تر بوده و از اين نظر،      رهبری حتی اگر از نظری تئوريک قوی تر بوده و از اين نظر،      . . . . رأی دهـند  رأی دهـند  رأی دهـند  رأی دهـند  

يع تر از کارگران توانايی تحليل و تصميمگيری داشته باشد، اما در هيچ يع تر از کارگران توانايی تحليل و تصميمگيری داشته باشد، اما در هيچ يع تر از کارگران توانايی تحليل و تصميمگيری داشته باشد، اما در هيچ يع تر از کارگران توانايی تحليل و تصميمگيری داشته باشد، اما در هيچ سرسرسرسر
مقطعی نميتواند نظر خود را بدور از آگاهی و حق تصميمگيری آنها اعمال             مقطعی نميتواند نظر خود را بدور از آگاهی و حق تصميمگيری آنها اعمال             مقطعی نميتواند نظر خود را بدور از آگاهی و حق تصميمگيری آنها اعمال             مقطعی نميتواند نظر خود را بدور از آگاهی و حق تصميمگيری آنها اعمال             

 . . . . کندکندکندکند
رهبری ايکه دچار اين خطا شد، بسرعت اعتماد کارگران را از دست داده و رهبری ايکه دچار اين خطا شد، بسرعت اعتماد کارگران را از دست داده و رهبری ايکه دچار اين خطا شد، بسرعت اعتماد کارگران را از دست داده و رهبری ايکه دچار اين خطا شد، بسرعت اعتماد کارگران را از دست داده و 

انقالبی و  انقالبی و  انقالبی و  انقالبی و  بـه عـنوان راه حـل، گرفـتار سازش با بورژوازی شده و خصلت                بـه عـنوان راه حـل، گرفـتار سازش با بورژوازی شده و خصلت                بـه عـنوان راه حـل، گرفـتار سازش با بورژوازی شده و خصلت                بـه عـنوان راه حـل، گرفـتار سازش با بورژوازی شده و خصلت                
 ....طبقاتی خود را ميبازدطبقاتی خود را ميبازدطبقاتی خود را ميبازدطبقاتی خود را ميبازد



   ١٣٨١ آبان  ٢٢ -١٤ سال - ١١٧کارگر سوسياليست  

 

٦ 

 

که در عمل غير انقالبی بودن خود را به        که در عمل غير انقالبی بودن خود را به        که در عمل غير انقالبی بودن خود را به        که در عمل غير انقالبی بودن خود را به        » » » » حزب کارگران برزيل  حزب کارگران برزيل  حزب کارگران برزيل  حزب کارگران برزيل  ««««رهـبری   رهـبری   رهـبری   رهـبری   
اثـبات رسانده بود، در ادامه سياست سازشکارانه خود، برای کسب رأی و    اثـبات رسانده بود، در ادامه سياست سازشکارانه خود، برای کسب رأی و    اثـبات رسانده بود، در ادامه سياست سازشکارانه خود، برای کسب رأی و    اثـبات رسانده بود، در ادامه سياست سازشکارانه خود، برای کسب رأی و    

جنــبش بــرزيل جنــبش بــرزيل جنــبش بــرزيل جنــبش بــرزيل ««««راه يافتــن بــه مجلــس بــرزيل، اعضــای ســابق حــزب  راه يافتــن بــه مجلــس بــرزيل، اعضــای ســابق حــزب  راه يافتــن بــه مجلــس بــرزيل، اعضــای ســابق حــزب  راه يافتــن بــه مجلــس بــرزيل، اعضــای ســابق حــزب  
. . . . ت از آنها  استفاده کندت از آنها  استفاده کندت از آنها  استفاده کندت از آنها  استفاده کندرا به عضويت در آورده تا در انتخابارا به عضويت در آورده تا در انتخابارا به عضويت در آورده تا در انتخابارا به عضويت در آورده تا در انتخابا» » » » دموکراتيکدموکراتيکدموکراتيکدموکراتيک

 يکی از اين اعضاء در گفتار انتخاباتی خود اضافه           يکی از اين اعضاء در گفتار انتخاباتی خود اضافه           يکی از اين اعضاء در گفتار انتخاباتی خود اضافه           يکی از اين اعضاء در گفتار انتخاباتی خود اضافه          ١٩٨٢١٩٨٢١٩٨٢١٩٨٢در انتخابات سال    در انتخابات سال    در انتخابات سال    در انتخابات سال    
کرد که تشکيل واحدهای محلی برای سازماندهی و انجام بحثهای سياسی           کرد که تشکيل واحدهای محلی برای سازماندهی و انجام بحثهای سياسی           کرد که تشکيل واحدهای محلی برای سازماندهی و انجام بحثهای سياسی           کرد که تشکيل واحدهای محلی برای سازماندهی و انجام بحثهای سياسی           

نمايــنده ديگــری، دلــيل شکســت حــزب را وجــود نمايــنده ديگــری، دلــيل شکســت حــزب را وجــود نمايــنده ديگــری، دلــيل شکســت حــزب را وجــود نمايــنده ديگــری، دلــيل شکســت حــزب را وجــود . . . . اتــالف وقــت اســتاتــالف وقــت اســتاتــالف وقــت اســتاتــالف وقــت اســت
 ....در درون حزب برشمرددر درون حزب برشمرددر درون حزب برشمرددر درون حزب برشمرد» » » » راديکاليزمراديکاليزمراديکاليزمراديکاليزم««««

که فکر ميکرد با آوردن جناح که فکر ميکرد با آوردن جناح که فکر ميکرد با آوردن جناح که فکر ميکرد با آوردن جناح » » » » حزب کارگران برزيلحزب کارگران برزيلحزب کارگران برزيلحزب کارگران برزيل««««نتيجه اينکه رهبری نتيجه اينکه رهبری نتيجه اينکه رهبری نتيجه اينکه رهبری 
چپ حزب محافظه کار ميتواند اعتبار بيشتری کسب کرده و از آنها برای       چپ حزب محافظه کار ميتواند اعتبار بيشتری کسب کرده و از آنها برای       چپ حزب محافظه کار ميتواند اعتبار بيشتری کسب کرده و از آنها برای       چپ حزب محافظه کار ميتواند اعتبار بيشتری کسب کرده و از آنها برای       
پياده کردن سياستهای خود استفاده کند، عمالً بدام سياستهای راستگرايانه پياده کردن سياستهای خود استفاده کند، عمالً بدام سياستهای راستگرايانه پياده کردن سياستهای خود استفاده کند، عمالً بدام سياستهای راستگرايانه پياده کردن سياستهای خود استفاده کند، عمالً بدام سياستهای راستگرايانه 

يکـی از نتايج حاصل از آن مثالً اين شد که اين نمايندگان با     يکـی از نتايج حاصل از آن مثالً اين شد که اين نمايندگان با     يکـی از نتايج حاصل از آن مثالً اين شد که اين نمايندگان با     يکـی از نتايج حاصل از آن مثالً اين شد که اين نمايندگان با     . . . . آنهـا افـتاد   آنهـا افـتاد   آنهـا افـتاد   آنهـا افـتاد   
 عمالً و آشکاراً اصول حزب  عمالً و آشکاراً اصول حزب  عمالً و آشکاراً اصول حزب  عمالً و آشکاراً اصول حزب ١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤ پشت پرده در مجلس، در سال  پشت پرده در مجلس، در سال  پشت پرده در مجلس، در سال  پشت پرده در مجلس، در سال توافقاتتوافقاتتوافقاتتوافقات

و ساير اعضای رهبری و ساير اعضای رهبری و ساير اعضای رهبری و ساير اعضای رهبری » » » » لواللواللواللوال««««بطوريکه در کنگره بعدی    بطوريکه در کنگره بعدی    بطوريکه در کنگره بعدی    بطوريکه در کنگره بعدی    . . . . را زير پا گذاشتند   را زير پا گذاشتند   را زير پا گذاشتند   را زير پا گذاشتند   
 . . . . مجبور به رأی به اخراج آنها از حزب شدندمجبور به رأی به اخراج آنها از حزب شدندمجبور به رأی به اخراج آنها از حزب شدندمجبور به رأی به اخراج آنها از حزب شدند
قول داد که تمام اقشار قول داد که تمام اقشار قول داد که تمام اقشار قول داد که تمام اقشار » » » » لواللواللواللوال««««اکنون نيز در سخنرانی پس از پيروزی خود، اکنون نيز در سخنرانی پس از پيروزی خود، اکنون نيز در سخنرانی پس از پيروزی خود، اکنون نيز در سخنرانی پس از پيروزی خود، 

گرد گرد گرد گرد ............ کاسبکاران، کارگران اتحاديه ای، روشنفکران کاسبکاران، کارگران اتحاديه ای، روشنفکران کاسبکاران، کارگران اتحاديه ای، روشنفکران کاسبکاران، کارگران اتحاديه ای، روشنفکرانمانندمانندمانندمانند... ... ... ... جامعه برزيل راجامعه برزيل راجامعه برزيل راجامعه برزيل را««««
هـم آورده و بـه سـاختن جامعـه ای بـا عدالـت بيشتر، برادری بيشتر و                   هـم آورده و بـه سـاختن جامعـه ای بـا عدالـت بيشتر، برادری بيشتر و                   هـم آورده و بـه سـاختن جامعـه ای بـا عدالـت بيشتر، برادری بيشتر و                   هـم آورده و بـه سـاختن جامعـه ای بـا عدالـت بيشتر، برادری بيشتر و                   

البد اين هم بخشی از همان سياست       البد اين هم بخشی از همان سياست       البد اين هم بخشی از همان سياست       البد اين هم بخشی از همان سياست       . (. (. (. (خواهد پرداخت خواهد پرداخت خواهد پرداخت خواهد پرداخت » » » » همبسـتگی بيشتر  همبسـتگی بيشتر  همبسـتگی بيشتر  همبسـتگی بيشتر  
جنبش برزيل جنبش برزيل جنبش برزيل جنبش برزيل ««««بـرادروارنه ای اسـت کـه در گذشـته جـناح چـپ حزب               بـرادروارنه ای اسـت کـه در گذشـته جـناح چـپ حزب               بـرادروارنه ای اسـت کـه در گذشـته جـناح چـپ حزب               بـرادروارنه ای اسـت کـه در گذشـته جـناح چـپ حزب               

 !!)!!)!!)!!)را به خدمت گرفترا به خدمت گرفترا به خدمت گرفترا به خدمت گرفت» » » » دموکراتيکدموکراتيکدموکراتيکدموکراتيک
قول دو برابر کردن حداقل دستمزدها را داده،        قول دو برابر کردن حداقل دستمزدها را داده،        قول دو برابر کردن حداقل دستمزدها را داده،        قول دو برابر کردن حداقل دستمزدها را داده،        » » » » لواللواللواللوال««««دوران انـتخابات    دوران انـتخابات    دوران انـتخابات    دوران انـتخابات    در  در  در  در  

 ميلـيون شـغل توليد خواهد کرد و اولين کمک را به قشر               ميلـيون شـغل توليد خواهد کرد و اولين کمک را به قشر               ميلـيون شـغل توليد خواهد کرد و اولين کمک را به قشر               ميلـيون شـغل توليد خواهد کرد و اولين کمک را به قشر              ١٠١٠١٠١٠گفـت کـه     گفـت کـه     گفـت کـه     گفـت کـه     
شنيدن اينهمه، انسان را به ياد شنيدن اينهمه، انسان را به ياد شنيدن اينهمه، انسان را به ياد شنيدن اينهمه، انسان را به ياد . (. (. (. (تهيدسـت و تهتانـی جامعه خواهد رساند      تهيدسـت و تهتانـی جامعه خواهد رساند      تهيدسـت و تهتانـی جامعه خواهد رساند      تهيدسـت و تهتانـی جامعه خواهد رساند      

 تومان از درآمد نفت      تومان از درآمد نفت      تومان از درآمد نفت      تومان از درآمد نفت     ٣٥٣٥٣٥٣٥خطابه های خمينی مياندازد که قرار بود روزانه         خطابه های خمينی مياندازد که قرار بود روزانه         خطابه های خمينی مياندازد که قرار بود روزانه         خطابه های خمينی مياندازد که قرار بود روزانه         
 !!)!!)!!)!!)ه فرد فرد ملت ايران تعلق بگيرده فرد فرد ملت ايران تعلق بگيرده فرد فرد ملت ايران تعلق بگيرده فرد فرد ملت ايران تعلق بگيردبببب

آشکارا اعالم داشته است آشکارا اعالم داشته است آشکارا اعالم داشته است آشکارا اعالم داشته است » » » » لواللواللواللوال««««از طرف ديگر، برای پياده کردن اين اميال، از طرف ديگر، برای پياده کردن اين اميال، از طرف ديگر، برای پياده کردن اين اميال، از طرف ديگر، برای پياده کردن اين اميال، 
کـه قصـد هـيچگونه مـبارزه بـا سرمايه داران خارجی نداشته و در حين                 کـه قصـد هـيچگونه مـبارزه بـا سرمايه داران خارجی نداشته و در حين                 کـه قصـد هـيچگونه مـبارزه بـا سرمايه داران خارجی نداشته و در حين                 کـه قصـد هـيچگونه مـبارزه بـا سرمايه داران خارجی نداشته و در حين                 

 ميليارد دالر وام  از طرف    ميليارد دالر وام  از طرف    ميليارد دالر وام  از طرف    ميليارد دالر وام  از طرف   ٣٠٣٠٣٠٣٠انـتخابات، زيـر قـرارداد شـرايط دريافـت           انـتخابات، زيـر قـرارداد شـرايط دريافـت           انـتخابات، زيـر قـرارداد شـرايط دريافـت           انـتخابات، زيـر قـرارداد شـرايط دريافـت           
 ....و امضاء نمودو امضاء نمودو امضاء نمودو امضاء نمودصندوق بين المللی پول را قبول صندوق بين المللی پول را قبول صندوق بين المللی پول را قبول صندوق بين المللی پول را قبول 

کشور را  کشور را  کشور را  کشور را  ............از طرف ديگر، در حاليکه دولت راستگرای وقت قبول کرد که            از طرف ديگر، در حاليکه دولت راستگرای وقت قبول کرد که            از طرف ديگر، در حاليکه دولت راستگرای وقت قبول کرد که            از طرف ديگر، در حاليکه دولت راستگرای وقت قبول کرد که            
در دوران انتخابات اعالم کردند     در دوران انتخابات اعالم کردند     در دوران انتخابات اعالم کردند     در دوران انتخابات اعالم کردند     » » » » لواللواللواللوال«««« درصد برساند، مشاوران      درصد برساند، مشاوران      درصد برساند، مشاوران      درصد برساند، مشاوران     ٣٣٣٣////٧٥٧٥٧٥٧٥به  به  به  به  
    ٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠ درصد برساند تا بدهی ملی  درصد برساند تا بدهی ملی  درصد برساند تا بدهی ملی  درصد برساند تا بدهی ملی ٥٥٥٥ يا  يا  يا  يا ٤٤٤٤ميتواند اين ميزان را به ميتواند اين ميزان را به ميتواند اين ميزان را به ميتواند اين ميزان را به » » » » لواللواللواللوال««««که که که که 

سياست و سياست ايجاد کار سياست و سياست ايجاد کار سياست و سياست ايجاد کار سياست و سياست ايجاد کار مسلماً اين مسلماً اين مسلماً اين مسلماً اين . . . . ميليارد دالر برزيل پرداخت گرددميليارد دالر برزيل پرداخت گرددميليارد دالر برزيل پرداخت گرددميليارد دالر برزيل پرداخت گردد
 ....و رسيدگی به شکم گرسنه ميليونها برزيلی با هم سازگاری ندارندو رسيدگی به شکم گرسنه ميليونها برزيلی با هم سازگاری ندارندو رسيدگی به شکم گرسنه ميليونها برزيلی با هم سازگاری ندارندو رسيدگی به شکم گرسنه ميليونها برزيلی با هم سازگاری ندارند

ظاهراً يا در عالم رويا بسر ميبرد و مدهوش اين پيروزی شده است و ظاهراً يا در عالم رويا بسر ميبرد و مدهوش اين پيروزی شده است و ظاهراً يا در عالم رويا بسر ميبرد و مدهوش اين پيروزی شده است و ظاهراً يا در عالم رويا بسر ميبرد و مدهوش اين پيروزی شده است و » » » » لواللواللواللوال««««
يا آگاهانه ميخواهد سياستهای بورژوازی را تحت عنوان حزب طبقه کارگر يا آگاهانه ميخواهد سياستهای بورژوازی را تحت عنوان حزب طبقه کارگر يا آگاهانه ميخواهد سياستهای بورژوازی را تحت عنوان حزب طبقه کارگر يا آگاهانه ميخواهد سياستهای بورژوازی را تحت عنوان حزب طبقه کارگر 

طبيعتاً دومی به واقعيت    طبيعتاً دومی به واقعيت    طبيعتاً دومی به واقعيت    طبيعتاً دومی به واقعيت    . . . . ياده کند ياده کند ياده کند ياده کند و دفاع از نيازهای ابتدايی توده مردم، پ       و دفاع از نيازهای ابتدايی توده مردم، پ       و دفاع از نيازهای ابتدايی توده مردم، پ       و دفاع از نيازهای ابتدايی توده مردم، پ       
بـه عـبارت ديگـر، بـورژوازی برزيل با کمک تحليلهای            بـه عـبارت ديگـر، بـورژوازی برزيل با کمک تحليلهای            بـه عـبارت ديگـر، بـورژوازی برزيل با کمک تحليلهای            بـه عـبارت ديگـر، بـورژوازی برزيل با کمک تحليلهای            . . . . نزديکـتر اسـت   نزديکـتر اسـت   نزديکـتر اسـت   نزديکـتر اسـت   

سياستمداران سرمايه داری جهانی باالخره به اين واقعيت پی برد که برای سياستمداران سرمايه داری جهانی باالخره به اين واقعيت پی برد که برای سياستمداران سرمايه داری جهانی باالخره به اين واقعيت پی برد که برای سياستمداران سرمايه داری جهانی باالخره به اين واقعيت پی برد که برای 
سرکوب جنبش کارگری و خواباندن آتشفشانی که هر لحظه امکان انفجار           سرکوب جنبش کارگری و خواباندن آتشفشانی که هر لحظه امکان انفجار           سرکوب جنبش کارگری و خواباندن آتشفشانی که هر لحظه امکان انفجار           سرکوب جنبش کارگری و خواباندن آتشفشانی که هر لحظه امکان انفجار           

                ود، بهتر است از جريانات    ود، بهتر است از جريانات    ود، بهتر است از جريانات    ود، بهتر است از جريانات    دارد، بجـای سـرکوب مسـتقيم بدست عمال خ         دارد، بجـای سـرکوب مسـتقيم بدست عمال خ         دارد، بجـای سـرکوب مسـتقيم بدست عمال خ         دارد، بجـای سـرکوب مسـتقيم بدست عمال خ         
را با خود حمل ميکنند استفاده کرده و مردم را را با خود حمل ميکنند استفاده کرده و مردم را را با خود حمل ميکنند استفاده کرده و مردم را را با خود حمل ميکنند استفاده کرده و مردم را » » » » کارگرکارگرکارگرکارگر««««بی خطری که نام بی خطری که نام بی خطری که نام بی خطری که نام 

قرار داده و خود در عوض به عقب لميده و          قرار داده و خود در عوض به عقب لميده و          قرار داده و خود در عوض به عقب لميده و          قرار داده و خود در عوض به عقب لميده و          » » » » رهبران خود رهبران خود رهبران خود رهبران خود ««««نهايتاً در برابر    نهايتاً در برابر    نهايتاً در برابر    نهايتاً در برابر    
درست همان نقشی که دولتهای سوسيال درست همان نقشی که دولتهای سوسيال درست همان نقشی که دولتهای سوسيال درست همان نقشی که دولتهای سوسيال . . . . بـرنامه هـای خـود را پيش برد    بـرنامه هـای خـود را پيش برد    بـرنامه هـای خـود را پيش برد    بـرنامه هـای خـود را پيش برد    

اين انتخاب در اين انتخاب در اين انتخاب در اين انتخاب در . . . . ازی بازی کرده اندازی بازی کرده اندازی بازی کرده اندازی بازی کرده انددموکراتها در اروپا تا کنون برای بورژودموکراتها در اروپا تا کنون برای بورژودموکراتها در اروپا تا کنون برای بورژودموکراتها در اروپا تا کنون برای بورژو
واقـع انتصـابی بود از طرف سرمايه داران جهانی برای يک دوره ديگر از               واقـع انتصـابی بود از طرف سرمايه داران جهانی برای يک دوره ديگر از               واقـع انتصـابی بود از طرف سرمايه داران جهانی برای يک دوره ديگر از               واقـع انتصـابی بود از طرف سرمايه داران جهانی برای يک دوره ديگر از               
اخـتالص سـرمايه هـای ملـی آن کشـور، بـدون رو در رويـی مستقيم با         اخـتالص سـرمايه هـای ملـی آن کشـور، بـدون رو در رويـی مستقيم با         اخـتالص سـرمايه هـای ملـی آن کشـور، بـدون رو در رويـی مستقيم با         اخـتالص سـرمايه هـای ملـی آن کشـور، بـدون رو در رويـی مستقيم با         

 ....اعتراضات توده ای مردم برزيلاعتراضات توده ای مردم برزيلاعتراضات توده ای مردم برزيلاعتراضات توده ای مردم برزيل
جـو حـاکم بر برزيل اکنون انتظارات مردم برزيل را در يک طرف طيف،          جـو حـاکم بر برزيل اکنون انتظارات مردم برزيل را در يک طرف طيف،          جـو حـاکم بر برزيل اکنون انتظارات مردم برزيل را در يک طرف طيف،          جـو حـاکم بر برزيل اکنون انتظارات مردم برزيل را در يک طرف طيف،          

را در وسط قرار    را در وسط قرار    را در وسط قرار    را در وسط قرار    » » » » لواللواللواللوال««««رمايه داری جهانی در طرف ديگر و        رمايه داری جهانی در طرف ديگر و        رمايه داری جهانی در طرف ديگر و        رمايه داری جهانی در طرف ديگر و        برنامه های س  برنامه های س  برنامه های س  برنامه های س  
 ....داده استداده استداده استداده است

 ::::دالئل اين مدعی را اينطور ميتوان توضيح داددالئل اين مدعی را اينطور ميتوان توضيح داددالئل اين مدعی را اينطور ميتوان توضيح داددالئل اين مدعی را اينطور ميتوان توضيح داد
در انتخابات و مقايسه آن با در انتخابات و مقايسه آن با در انتخابات و مقايسه آن با در انتخابات و مقايسه آن با » » » » لواللواللواللوال««««ـ نگاهی به اهداف اعالم شده از طرف ـ نگاهی به اهداف اعالم شده از طرف ـ نگاهی به اهداف اعالم شده از طرف ـ نگاهی به اهداف اعالم شده از طرف ١١١١

، نشان ميدهد که تفاوتی اساسی بين اين دو ، نشان ميدهد که تفاوتی اساسی بين اين دو ، نشان ميدهد که تفاوتی اساسی بين اين دو ، نشان ميدهد که تفاوتی اساسی بين اين دو »»»»سـررا سـررا سـررا سـررا ««««بـرنامه هـای دولـت     بـرنامه هـای دولـت     بـرنامه هـای دولـت     بـرنامه هـای دولـت     
 ....ستستستستسياست وجود نداشته اسياست وجود نداشته اسياست وجود نداشته اسياست وجود نداشته ا

حزب حزب حزب حزب ««««خود از گذشته ای کارگری ميايد، اما        خود از گذشته ای کارگری ميايد، اما        خود از گذشته ای کارگری ميايد، اما        خود از گذشته ای کارگری ميايد، اما        » » » » لـوال لـوال لـوال لـوال ««««ـ بـا وجـود ايـنکه        ـ بـا وجـود ايـنکه        ـ بـا وجـود ايـنکه        ـ بـا وجـود ايـنکه        ٢٢٢٢
سـالها اسـت کـه نه در ترکيب، نه در برنامه و نه در               سـالها اسـت کـه نه در ترکيب، نه در برنامه و نه در               سـالها اسـت کـه نه در ترکيب، نه در برنامه و نه در               سـالها اسـت کـه نه در ترکيب، نه در برنامه و نه در               » » » » کارگـران بـرزيل   کارگـران بـرزيل   کارگـران بـرزيل   کارگـران بـرزيل   

 با وجود اينکه رهبريش    با وجود اينکه رهبريش    با وجود اينکه رهبريش    با وجود اينکه رهبريش   ١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠مثالً در سال    مثالً در سال    مثالً در سال    مثالً در سال    .  .  .  .  اهدافش کارگری بوده است   اهدافش کارگری بوده است   اهدافش کارگری بوده است   اهدافش کارگری بوده است   
. . . . کارگـری بـود، ولـی عناصـری از کليسای کاتوليک را به عضويت داشت          کارگـری بـود، ولـی عناصـری از کليسای کاتوليک را به عضويت داشت          کارگـری بـود، ولـی عناصـری از کليسای کاتوليک را به عضويت داشت          کارگـری بـود، ولـی عناصـری از کليسای کاتوليک را به عضويت داشت          

طور اسـتادان دانشـگاه، دانشجويان راديکال که با حضورشان، جهت           طور اسـتادان دانشـگاه، دانشجويان راديکال که با حضورشان، جهت           طور اسـتادان دانشـگاه، دانشجويان راديکال که با حضورشان، جهت           طور اسـتادان دانشـگاه، دانشجويان راديکال که با حضورشان، جهت           هميـن هميـن هميـن هميـن 
. . . . سياسـتهای حـزب را تدريجاً و  بطور مستمر به طرف راست سوق دادند    سياسـتهای حـزب را تدريجاً و  بطور مستمر به طرف راست سوق دادند    سياسـتهای حـزب را تدريجاً و  بطور مستمر به طرف راست سوق دادند    سياسـتهای حـزب را تدريجاً و  بطور مستمر به طرف راست سوق دادند    

اين تغييرات تدريجی به جايی رسيد که در مقطعی سياستها و اهداف حزب اين تغييرات تدريجی به جايی رسيد که در مقطعی سياستها و اهداف حزب اين تغييرات تدريجی به جايی رسيد که در مقطعی سياستها و اهداف حزب اين تغييرات تدريجی به جايی رسيد که در مقطعی سياستها و اهداف حزب 
اين تالقی اين تالقی اين تالقی اين تالقی . . . . را با اهداف و خواسته های بخشی از بورژوازی برزيل بهم رساندرا با اهداف و خواسته های بخشی از بورژوازی برزيل بهم رساندرا با اهداف و خواسته های بخشی از بورژوازی برزيل بهم رساندرا با اهداف و خواسته های بخشی از بورژوازی برزيل بهم رساند

 ....گرديدگرديدگرديدگرديد» » » » لواللواللواللوال«««« عقب نشينی بورژوازی راست افراطی در برابر  عقب نشينی بورژوازی راست افراطی در برابر  عقب نشينی بورژوازی راست افراطی در برابر  عقب نشينی بورژوازی راست افراطی در برابر باعثباعثباعثباعث
» » » » آلنکارآلنکارآلنکارآلنکار««««. . . . به عنوان معاون رياست جمهوری    به عنوان معاون رياست جمهوری    به عنوان معاون رياست جمهوری    به عنوان معاون رياست جمهوری    » » » » هـوزه آلـنکار   هـوزه آلـنکار   هـوزه آلـنکار   هـوزه آلـنکار   ««««ـ انـتخاب    ـ انـتخاب    ـ انـتخاب    ـ انـتخاب    ٣٣٣٣

ثروتمندتريـن سرمايه دار صنايع نساجی برزيل بوده و رهبر هر دو حزب             ثروتمندتريـن سرمايه دار صنايع نساجی برزيل بوده و رهبر هر دو حزب             ثروتمندتريـن سرمايه دار صنايع نساجی برزيل بوده و رهبر هر دو حزب             ثروتمندتريـن سرمايه دار صنايع نساجی برزيل بوده و رهبر هر دو حزب             
 ....راستگرای آن کشور و متعلق به جناح متعصب کليسا ميباشدراستگرای آن کشور و متعلق به جناح متعصب کليسا ميباشدراستگرای آن کشور و متعلق به جناح متعصب کليسا ميباشدراستگرای آن کشور و متعلق به جناح متعصب کليسا ميباشد

جناحی را نمايندگی  جناحی را نمايندگی  جناحی را نمايندگی  جناحی را نمايندگی  » » » » آلنکارآلنکارآلنکارآلنکار«««« در اين است که       در اين است که       در اين است که       در اين است که      »»»»لواللواللواللوال««««نقطـه مشـترک او با       نقطـه مشـترک او با       نقطـه مشـترک او با       نقطـه مشـترک او با       
واشنگتن را منافعی يک طرفه برای آمريکا واشنگتن را منافعی يک طرفه برای آمريکا واشنگتن را منافعی يک طرفه برای آمريکا واشنگتن را منافعی يک طرفه برای آمريکا » » » » بازار آزادبازار آزادبازار آزادبازار آزاد««««ميکند که سياست ميکند که سياست ميکند که سياست ميکند که سياست 

اين اين اين اين . . . . در واردات بـه برزيل دانسته که در مقابل امکان صادرات را ميگيرد          در واردات بـه برزيل دانسته که در مقابل امکان صادرات را ميگيرد          در واردات بـه برزيل دانسته که در مقابل امکان صادرات را ميگيرد          در واردات بـه برزيل دانسته که در مقابل امکان صادرات را ميگيرد          
» » » » منطقه تجاری آزاد آمريکايیمنطقه تجاری آزاد آمريکايیمنطقه تجاری آزاد آمريکايیمنطقه تجاری آزاد آمريکايی««««تحلـيل بـا محکـوم کردن سياست جهانی         تحلـيل بـا محکـوم کردن سياست جهانی         تحلـيل بـا محکـوم کردن سياست جهانی         تحلـيل بـا محکـوم کردن سياست جهانی         

 ....همگونی يافته استهمگونی يافته استهمگونی يافته استهمگونی يافته است» » » » لواللواللواللوال««««جورج بوش، بوسيله جورج بوش، بوسيله جورج بوش، بوسيله جورج بوش، بوسيله 
فاش نمودند که حزب    فاش نمودند که حزب    فاش نمودند که حزب    فاش نمودند که حزب    » » » » لواللواللواللوال««««ـ ماه گذشته در طول انتخابات، مشاوردان        ـ ماه گذشته در طول انتخابات، مشاوردان        ـ ماه گذشته در طول انتخابات، مشاوردان        ـ ماه گذشته در طول انتخابات، مشاوردان        ٤٤٤٤

موسسه بررسی بازار موسسه بررسی بازار موسسه بررسی بازار موسسه بررسی بازار ««««و و و و » » » » بازار سهام سائو پائلوبازار سهام سائو پائلوبازار سهام سائو پائلوبازار سهام سائو پائلو««««قطعـنامه مشـترکی را بـا      قطعـنامه مشـترکی را بـا      قطعـنامه مشـترکی را بـا      قطعـنامه مشـترکی را بـا      
يکی از بندهای اين قطعنامه بر ضرورت يکی از بندهای اين قطعنامه بر ضرورت يکی از بندهای اين قطعنامه بر ضرورت يکی از بندهای اين قطعنامه بر ضرورت . . . . امضاء کرده استامضاء کرده استامضاء کرده استامضاء کرده است» » » » سرمايه برزيلسرمايه برزيلسرمايه برزيلسرمايه برزيل

 دوران بازنشستگی در بازار      دوران بازنشستگی در بازار      دوران بازنشستگی در بازار      دوران بازنشستگی در بازار     سرمايه گذاری با استفاده از پس انداز عمومی       سرمايه گذاری با استفاده از پس انداز عمومی       سرمايه گذاری با استفاده از پس انداز عمومی       سرمايه گذاری با استفاده از پس انداز عمومی       
نقش مهمی را نقش مهمی را نقش مهمی را نقش مهمی را ««««اين سياست اين سياست اين سياست اين سياست : : : : در قطعنامه آمده استدر قطعنامه آمده استدر قطعنامه آمده استدر قطعنامه آمده است. . . . سهام تکيه کرده استسهام تکيه کرده استسهام تکيه کرده استسهام تکيه کرده است



   ١٣٨١ آبان  ٢٢ -١٤ سال - ١١٧کارگر سوسياليست  

 

٧ 

 

در تأمين سرمايه برای توليد بازی خواهد کرد، زيرا که سهم سازنده ای را در تأمين سرمايه برای توليد بازی خواهد کرد، زيرا که سهم سازنده ای را در تأمين سرمايه برای توليد بازی خواهد کرد، زيرا که سهم سازنده ای را در تأمين سرمايه برای توليد بازی خواهد کرد، زيرا که سهم سازنده ای را 
همانطور که در کشورهای پيشرفته موثر همانطور که در کشورهای پيشرفته موثر همانطور که در کشورهای پيشرفته موثر همانطور که در کشورهای پيشرفته موثر . . . . در بازار سرمايه ميتواند ايفا نمايددر بازار سرمايه ميتواند ايفا نمايددر بازار سرمايه ميتواند ايفا نمايددر بازار سرمايه ميتواند ايفا نمايد

 »»»»....افتاده استافتاده استافتاده استافتاده است
ه در ايـنجا ايـن سـئوال پيش ميايد که مثل کدام کشور          ه در ايـنجا ايـن سـئوال پيش ميايد که مثل کدام کشور          ه در ايـنجا ايـن سـئوال پيش ميايد که مثل کدام کشور          ه در ايـنجا ايـن سـئوال پيش ميايد که مثل کدام کشور          بگذريـم از ايـنک    بگذريـم از ايـنک    بگذريـم از ايـنک    بگذريـم از ايـنک    

پيشـرفته؟ در کـدام کشور پيشرفته، بيمه بازنشستگی مردم را وارد بازار             پيشـرفته؟ در کـدام کشور پيشرفته، بيمه بازنشستگی مردم را وارد بازار             پيشـرفته؟ در کـدام کشور پيشرفته، بيمه بازنشستگی مردم را وارد بازار             پيشـرفته؟ در کـدام کشور پيشرفته، بيمه بازنشستگی مردم را وارد بازار             
سهام کردند و نتيجه مثبت داده است؟ نمونه از اين کشورهای پيشرفته که سهام کردند و نتيجه مثبت داده است؟ نمونه از اين کشورهای پيشرفته که سهام کردند و نتيجه مثبت داده است؟ نمونه از اين کشورهای پيشرفته که سهام کردند و نتيجه مثبت داده است؟ نمونه از اين کشورهای پيشرفته که 
ايـن سياسـت را دنـبال کـردند، سـوئد است که چند سال پيش از طريق       ايـن سياسـت را دنـبال کـردند، سـوئد است که چند سال پيش از طريق       ايـن سياسـت را دنـبال کـردند، سـوئد است که چند سال پيش از طريق       ايـن سياسـت را دنـبال کـردند، سـوئد است که چند سال پيش از طريق       

بالغ نمود که هر کس بخواهد ميتواند مالياتی را که         بالغ نمود که هر کس بخواهد ميتواند مالياتی را که         بالغ نمود که هر کس بخواهد ميتواند مالياتی را که         بالغ نمود که هر کس بخواهد ميتواند مالياتی را که         اتحاديـه هـا به همه ا      اتحاديـه هـا به همه ا      اتحاديـه هـا به همه ا      اتحاديـه هـا به همه ا      
. . . . جهـت بـيمه بازنشسـتگی ميـپردازد، در بازار سهام سرمايه گذاری کند             جهـت بـيمه بازنشسـتگی ميـپردازد، در بازار سهام سرمايه گذاری کند             جهـت بـيمه بازنشسـتگی ميـپردازد، در بازار سهام سرمايه گذاری کند             جهـت بـيمه بازنشسـتگی ميـپردازد، در بازار سهام سرمايه گذاری کند             

صـرفنظر از ايـنکه تـوده کثـيری از مـردم با شک به اين پيشنهاد دولت                 صـرفنظر از ايـنکه تـوده کثـيری از مـردم با شک به اين پيشنهاد دولت                 صـرفنظر از ايـنکه تـوده کثـيری از مـردم با شک به اين پيشنهاد دولت                 صـرفنظر از ايـنکه تـوده کثـيری از مـردم با شک به اين پيشنهاد دولت                 
نگريستند و هرگز اين کار را نکردند، آنانی هم که از درآمد بااليی برخورد نگريستند و هرگز اين کار را نکردند، آنانی هم که از درآمد بااليی برخورد نگريستند و هرگز اين کار را نکردند، آنانی هم که از درآمد بااليی برخورد نگريستند و هرگز اين کار را نکردند، آنانی هم که از درآمد بااليی برخورد 

رت يک فرصت طاليی برای انباشت سرمايه برای دوران رت يک فرصت طاليی برای انباشت سرمايه برای دوران رت يک فرصت طاليی برای انباشت سرمايه برای دوران رت يک فرصت طاليی برای انباشت سرمايه برای دوران بوده و به آن بصوبوده و به آن بصوبوده و به آن بصوبوده و به آن بصو
کهولت نگاه کردند، امسال برزگترين ضربه را خوردند و عمالً آنچه را هم      کهولت نگاه کردند، امسال برزگترين ضربه را خوردند و عمالً آنچه را هم      کهولت نگاه کردند، امسال برزگترين ضربه را خوردند و عمالً آنچه را هم      کهولت نگاه کردند، امسال برزگترين ضربه را خوردند و عمالً آنچه را هم      

حزب حزب حزب حزب ««««. . . . که تا کنون در صندوق بازنشستگی اندوخته بودند، از دست دادندکه تا کنون در صندوق بازنشستگی اندوخته بودند، از دست دادندکه تا کنون در صندوق بازنشستگی اندوخته بودند، از دست دادندکه تا کنون در صندوق بازنشستگی اندوخته بودند، از دست دادند
بدنبال آوردن اينچنين ارمغانی برای طبقه کارگر و مردم بدنبال آوردن اينچنين ارمغانی برای طبقه کارگر و مردم بدنبال آوردن اينچنين ارمغانی برای طبقه کارگر و مردم بدنبال آوردن اينچنين ارمغانی برای طبقه کارگر و مردم » » » » کارگران برزيلکارگران برزيلکارگران برزيلکارگران برزيل

 !!!!استاستاستاستفقير برزيل فقير برزيل فقير برزيل فقير برزيل 
 

 و مواضع اپوزيسيون چپ ايرانو مواضع اپوزيسيون چپ ايرانو مواضع اپوزيسيون چپ ايرانو مواضع اپوزيسيون چپ ايران» » » » لواللواللواللوال««««انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب 
 

با تمام اين مسائل، نکته دردناک برای ما اينستکه جريانات چپ ما، روی             با تمام اين مسائل، نکته دردناک برای ما اينستکه جريانات چپ ما، روی             با تمام اين مسائل، نکته دردناک برای ما اينستکه جريانات چپ ما، روی             با تمام اين مسائل، نکته دردناک برای ما اينستکه جريانات چپ ما، روی             
را نقطه عطفی در جنبش را نقطه عطفی در جنبش را نقطه عطفی در جنبش را نقطه عطفی در جنبش » » » » حزب کارگران برزيلحزب کارگران برزيلحزب کارگران برزيلحزب کارگران برزيل««««کار آمدن جريانی مانند کار آمدن جريانی مانند کار آمدن جريانی مانند کار آمدن جريانی مانند 

. . . . کارگری ديده و در بوق و کرنای خود آنرا الگويی برای آينده ايران ميبينندکارگری ديده و در بوق و کرنای خود آنرا الگويی برای آينده ايران ميبينندکارگری ديده و در بوق و کرنای خود آنرا الگويی برای آينده ايران ميبينندکارگری ديده و در بوق و کرنای خود آنرا الگويی برای آينده ايران ميبينند
هانـه چشم خود را به روی ماهيت واقعی اينگونه جريانات چپ            هانـه چشم خود را به روی ماهيت واقعی اينگونه جريانات چپ            هانـه چشم خود را به روی ماهيت واقعی اينگونه جريانات چپ            هانـه چشم خود را به روی ماهيت واقعی اينگونه جريانات چپ            آنـان آگا  آنـان آگا  آنـان آگا  آنـان آگا  

بسـته و خصـلت غـير کارگـری و غير انقالبی اين جريانات را به حساب                 بسـته و خصـلت غـير کارگـری و غير انقالبی اين جريانات را به حساب                 بسـته و خصـلت غـير کارگـری و غير انقالبی اين جريانات را به حساب                 بسـته و خصـلت غـير کارگـری و غير انقالبی اين جريانات را به حساب                 
و حزبش برای و حزبش برای و حزبش برای و حزبش برای » » » » لواللواللواللوال««««در حاليکه آنچه در حاليکه آنچه در حاليکه آنچه در حاليکه آنچه . . . . ترکيب مدرن اين احزاب ميگذارندترکيب مدرن اين احزاب ميگذارندترکيب مدرن اين احزاب ميگذارندترکيب مدرن اين احزاب ميگذارند

بـرزيل بـه ارمغـان دارنـد، قرنـی اسـت در اروپا بوسيله احزاب سوسيال            بـرزيل بـه ارمغـان دارنـد، قرنـی اسـت در اروپا بوسيله احزاب سوسيال            بـرزيل بـه ارمغـان دارنـد، قرنـی اسـت در اروپا بوسيله احزاب سوسيال            بـرزيل بـه ارمغـان دارنـد، قرنـی اسـت در اروپا بوسيله احزاب سوسيال            
 گذاشـته شده و شکست آن هم در همين عصر ما             گذاشـته شده و شکست آن هم در همين عصر ما             گذاشـته شده و شکست آن هم در همين عصر ما             گذاشـته شده و شکست آن هم در همين عصر ما            دموکـرات بـه تجـربه     دموکـرات بـه تجـربه     دموکـرات بـه تجـربه     دموکـرات بـه تجـربه     

 اکتبر راديو همبستگی با روبن       اکتبر راديو همبستگی با روبن       اکتبر راديو همبستگی با روبن       اکتبر راديو همبستگی با روبن      ١٢١٢١٢١٢راه کارگر، مصاحبه    راه کارگر، مصاحبه    راه کارگر، مصاحبه    راه کارگر، مصاحبه    ! (! (! (! (تجـربه شده است   تجـربه شده است   تجـربه شده است   تجـربه شده است   
 ))))ماکاريانماکاريانماکاريانماکاريان

چگونه سياست  چگونه سياست  چگونه سياست  چگونه سياست  »  »  »  »  حزب کارگران برزيل  حزب کارگران برزيل  حزب کارگران برزيل  حزب کارگران برزيل  ««««سياسـت اتخـاذ شـده از طـرف          سياسـت اتخـاذ شـده از طـرف          سياسـت اتخـاذ شـده از طـرف          سياسـت اتخـاذ شـده از طـرف          
فدراسيون بانکهای  فدراسيون بانکهای  فدراسيون بانکهای  فدراسيون بانکهای  ««««کارگـری ای ميباشـد که اينگونه باعث شعف رئيس           کارگـری ای ميباشـد که اينگونه باعث شعف رئيس           کارگـری ای ميباشـد که اينگونه باعث شعف رئيس           کارگـری ای ميباشـد که اينگونه باعث شعف رئيس           

ين کسانی است که بهترين تبريکات خود را        ين کسانی است که بهترين تبريکات خود را        ين کسانی است که بهترين تبريکات خود را        ين کسانی است که بهترين تبريکات خود را        شده که از جمله اول    شده که از جمله اول    شده که از جمله اول    شده که از جمله اول    » » » » بـرزيل بـرزيل بـرزيل بـرزيل 
اين انتخابات نقطه عطفی بود در زمينه های اين انتخابات نقطه عطفی بود در زمينه های اين انتخابات نقطه عطفی بود در زمينه های اين انتخابات نقطه عطفی بود در زمينه های ««««: : : : ميکند؟ و ميگويدميکند؟ و ميگويدميکند؟ و ميگويدميکند؟ و ميگويد» » » » لواللواللواللوال««««نثار نثار نثار نثار 

 » » » » ....سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشورسياسی، اقتصادی و اجتماعی کشورسياسی، اقتصادی و اجتماعی کشورسياسی، اقتصادی و اجتماعی کشور
رئيس صندوق بين المللی پول، بالفاصله از   رئيس صندوق بين المللی پول، بالفاصله از   رئيس صندوق بين المللی پول، بالفاصله از   رئيس صندوق بين المللی پول، بالفاصله از   » » » » کنت روگوف کنت روگوف کنت روگوف کنت روگوف ««««چگونـه استکه    چگونـه استکه    چگونـه استکه    چگونـه استکه    

در باشد بازار را از در باشد بازار را از در باشد بازار را از در باشد بازار را از قاقاقاقا««««خواست تا تيم اقتصادی ای را معرفی نمايد که خواست تا تيم اقتصادی ای را معرفی نمايد که خواست تا تيم اقتصادی ای را معرفی نمايد که خواست تا تيم اقتصادی ای را معرفی نمايد که » » » » لواللواللواللوال««««
 ؟؟؟؟»»»»....معقول بودن سياستهای دولت مطمئن سازدمعقول بودن سياستهای دولت مطمئن سازدمعقول بودن سياستهای دولت مطمئن سازدمعقول بودن سياستهای دولت مطمئن سازد

آقای دا سيلوا نيز مانند ساير جريانات       آقای دا سيلوا نيز مانند ساير جريانات       آقای دا سيلوا نيز مانند ساير جريانات       آقای دا سيلوا نيز مانند ساير جريانات       ««««: : : : آشکارا مينويسد آشکارا مينويسد آشکارا مينويسد آشکارا مينويسد » » » » اکونوميسـت اکونوميسـت اکونوميسـت اکونوميسـت ««««
چـپ تـازه بـه قـدرت رسـيده، متوجه خواهد شد که جای مانور چندانی                 چـپ تـازه بـه قـدرت رسـيده، متوجه خواهد شد که جای مانور چندانی                 چـپ تـازه بـه قـدرت رسـيده، متوجه خواهد شد که جای مانور چندانی                 چـپ تـازه بـه قـدرت رسـيده، متوجه خواهد شد که جای مانور چندانی                 

 »»»»....بخصوص با توجه به وضعيت کنونی اقتصاد جهانیبخصوص با توجه به وضعيت کنونی اقتصاد جهانیبخصوص با توجه به وضعيت کنونی اقتصاد جهانیبخصوص با توجه به وضعيت کنونی اقتصاد جهانی............نداردنداردنداردندارد
ن انتظارات مردم برزيل را در يک طرف طيف،    ن انتظارات مردم برزيل را در يک طرف طيف،    ن انتظارات مردم برزيل را در يک طرف طيف،    ن انتظارات مردم برزيل را در يک طرف طيف،    جـو حـاکم بر برزيل اکنو      جـو حـاکم بر برزيل اکنو      جـو حـاکم بر برزيل اکنو      جـو حـاکم بر برزيل اکنو      

را در وسط قرار را در وسط قرار را در وسط قرار را در وسط قرار » » » » لواللواللواللوال««««برنامه های سرمايه داری جهانی را در طرف ديگر و برنامه های سرمايه داری جهانی را در طرف ديگر و برنامه های سرمايه داری جهانی را در طرف ديگر و برنامه های سرمايه داری جهانی را در طرف ديگر و 
 . . . . داده استداده استداده استداده است

وضـع نابسـامان اقتصـادی ناشـی از باال رفتن تورم و پايين آمدن ارزش                وضـع نابسـامان اقتصـادی ناشـی از باال رفتن تورم و پايين آمدن ارزش                وضـع نابسـامان اقتصـادی ناشـی از باال رفتن تورم و پايين آمدن ارزش                وضـع نابسـامان اقتصـادی ناشـی از باال رفتن تورم و پايين آمدن ارزش                
 ميليونی آن،   ميليونی آن،   ميليونی آن،   ميليونی آن،  ١٥٧١٥٧١٥٧١٥٧در بـرزيل، نـبودن آلترناتـيو واقعی برای توده           در بـرزيل، نـبودن آلترناتـيو واقعی برای توده           در بـرزيل، نـبودن آلترناتـيو واقعی برای توده           در بـرزيل، نـبودن آلترناتـيو واقعی برای توده           » » » » ريـال ريـال ريـال ريـال ««««

اما طولی نخواهد کشيد که پس از روی کار         اما طولی نخواهد کشيد که پس از روی کار         اما طولی نخواهد کشيد که پس از روی کار         اما طولی نخواهد کشيد که پس از روی کار         . . . . ان بد و بدتر شد    ان بد و بدتر شد    ان بد و بدتر شد    ان بد و بدتر شد    انتخابـی مي  انتخابـی مي  انتخابـی مي  انتخابـی مي  
تأثير عينی و عملی چنين سياست سازشکارانه اصالح        تأثير عينی و عملی چنين سياست سازشکارانه اصالح        تأثير عينی و عملی چنين سياست سازشکارانه اصالح        تأثير عينی و عملی چنين سياست سازشکارانه اصالح        » » » » لواللواللواللوال««««آمـدن دولت    آمـدن دولت    آمـدن دولت    آمـدن دولت    

طلبی آشکار شده و رويای شيرين برخی از جريانات چپ ما نيز به بيداری طلبی آشکار شده و رويای شيرين برخی از جريانات چپ ما نيز به بيداری طلبی آشکار شده و رويای شيرين برخی از جريانات چپ ما نيز به بيداری طلبی آشکار شده و رويای شيرين برخی از جريانات چپ ما نيز به بيداری 
 . . . . وحشتناکی تبديل شودوحشتناکی تبديل شودوحشتناکی تبديل شودوحشتناکی تبديل شود

 ٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠  اول نوامبر   اول نوامبر   اول نوامبر   اول نوامبر 

 

 »»»»يرانيرانيرانيرانهای انقالبی اهای انقالبی اهای انقالبی اهای انقالبی ا    سوسياليستسوسياليستسوسياليستسوسياليست««««یییی    کارنامهکارنامهکارنامهکارنامه
 
                     رازی رازی رازی رازی . . . . مممم
 

 ١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢از قيام تا  از قيام تا  از قيام تا  از قيام تا  : : : :  دوره دوم دوره دوم دوره دوم دوره دوم:   :   :   :   بخش  سيزدهبخش  سيزدهبخش  سيزدهبخش  سيزده

 جمع بندی فعاليتهای سياسی و تشکيالتیجمع بندی فعاليتهای سياسی و تشکيالتیجمع بندی فعاليتهای سياسی و تشکيالتیجمع بندی فعاليتهای سياسی و تشکيالتی: : : : کنگره حزبکنگره حزبکنگره حزبکنگره حزب))))دددد
 
 ))))١١٥١١٥١١٥١١٥ادامه  از کارگر سوسياليست شماره ادامه  از کارگر سوسياليست شماره ادامه  از کارگر سوسياليست شماره ادامه  از کارگر سوسياليست شماره ((((

 
بـه منظور جمع بندی فعاليتهای سياسی و تشکيالتی دوره انقالب و تعيين             بـه منظور جمع بندی فعاليتهای سياسی و تشکيالتی دوره انقالب و تعيين             بـه منظور جمع بندی فعاليتهای سياسی و تشکيالتی دوره انقالب و تعيين             بـه منظور جمع بندی فعاليتهای سياسی و تشکيالتی دوره انقالب و تعيين             

 سه ماه بحث کتبی درونی       سه ماه بحث کتبی درونی       سه ماه بحث کتبی درونی       سه ماه بحث کتبی درونی      خط مشی سياسی دوره بالفاصله بعدی، پس از       خط مشی سياسی دوره بالفاصله بعدی، پس از       خط مشی سياسی دوره بالفاصله بعدی، پس از       خط مشی سياسی دوره بالفاصله بعدی، پس از       
در کنگره  در کنگره  در کنگره  در کنگره  . . . .  برگزار شد   برگزار شد   برگزار شد   برگزار شد  ١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠ميان کليه اعضاء، کنگره حزب در فروردين        ميان کليه اعضاء، کنگره حزب در فروردين        ميان کليه اعضاء، کنگره حزب در فروردين        ميان کليه اعضاء، کنگره حزب در فروردين        

جمع بندی  جمع بندی  جمع بندی  جمع بندی  . . . . سـه قطعـنامه اصـلی بـه بحث گذاشته شد و تصويب گرديد             سـه قطعـنامه اصـلی بـه بحث گذاشته شد و تصويب گرديد             سـه قطعـنامه اصـلی بـه بحث گذاشته شد و تصويب گرديد             سـه قطعـنامه اصـلی بـه بحث گذاشته شد و تصويب گرديد             
اوضـاع سياسـی و تعييـن خـط مشی سياسی دوره آتی، اساسنامه حزب و      اوضـاع سياسـی و تعييـن خـط مشی سياسی دوره آتی، اساسنامه حزب و      اوضـاع سياسـی و تعييـن خـط مشی سياسی دوره آتی، اساسنامه حزب و      اوضـاع سياسـی و تعييـن خـط مشی سياسی دوره آتی، اساسنامه حزب و      

ر مورد  ر مورد  ر مورد  ر مورد  البته قطعنامه هايی د   البته قطعنامه هايی د   البته قطعنامه هايی د   البته قطعنامه هايی د   . . . . درسـهای کارگـری و نحوه مداخالت بعدی       درسـهای کارگـری و نحوه مداخالت بعدی       درسـهای کارگـری و نحوه مداخالت بعدی       درسـهای کارگـری و نحوه مداخالت بعدی       
اما تصويب فرمول بندی نهايی آن به عهده کميته اما تصويب فرمول بندی نهايی آن به عهده کميته اما تصويب فرمول بندی نهايی آن به عهده کميته اما تصويب فرمول بندی نهايی آن به عهده کميته . . . . زنان، جوانان بحث شد   زنان، جوانان بحث شد   زنان، جوانان بحث شد   زنان، جوانان بحث شد   

 . . . . مرکزی منتخب کنگره گذاشته شدمرکزی منتخب کنگره گذاشته شدمرکزی منتخب کنگره گذاشته شدمرکزی منتخب کنگره گذاشته شد
 اسفند دانشگاه تهران که منجر به رو در    اسفند دانشگاه تهران که منجر به رو در    اسفند دانشگاه تهران که منجر به رو در    اسفند دانشگاه تهران که منجر به رو در   ١٤١٤١٤١٤کـنگره در واقع پس از وقايع        کـنگره در واقع پس از وقايع        کـنگره در واقع پس از وقايع        کـنگره در واقع پس از وقايع        

در قطعنامه اوضاع سياسی در قطعنامه اوضاع سياسی در قطعنامه اوضاع سياسی در قطعنامه اوضاع سياسی . . . . رويی توده ها با عوامل رژيم شد، صورت گرفترويی توده ها با عوامل رژيم شد، صورت گرفترويی توده ها با عوامل رژيم شد، صورت گرفترويی توده ها با عوامل رژيم شد، صورت گرفت
د نهايی بين انقالب و ضد انقالب در دستور   د نهايی بين انقالب و ضد انقالب در دستور   د نهايی بين انقالب و ضد انقالب در دستور   د نهايی بين انقالب و ضد انقالب در دستور   چنيـن طرح گرديد که برخور     چنيـن طرح گرديد که برخور     چنيـن طرح گرديد که برخور     چنيـن طرح گرديد که برخور     

روز قـرار گرفـته، روحانيت برای حفظ حاکميت خود حمله نهايی را عليه              روز قـرار گرفـته، روحانيت برای حفظ حاکميت خود حمله نهايی را عليه              روز قـرار گرفـته، روحانيت برای حفظ حاکميت خود حمله نهايی را عليه              روز قـرار گرفـته، روحانيت برای حفظ حاکميت خود حمله نهايی را عليه              
در نتيجه خطر اصلی و نيروی ضد انقالب،     در نتيجه خطر اصلی و نيروی ضد انقالب،     در نتيجه خطر اصلی و نيروی ضد انقالب،     در نتيجه خطر اصلی و نيروی ضد انقالب،     . . . . تـوده هـا سـازمان مـی دهـد         تـوده هـا سـازمان مـی دهـد         تـوده هـا سـازمان مـی دهـد         تـوده هـا سـازمان مـی دهـد         

    ١٤١٤١٤١٤وقايع وقايع وقايع وقايع . . . . روحانيت حاکم بوده و تنها راه مقابله با آنها بسيج توده ای استروحانيت حاکم بوده و تنها راه مقابله با آنها بسيج توده ای استروحانيت حاکم بوده و تنها راه مقابله با آنها بسيج توده ای استروحانيت حاکم بوده و تنها راه مقابله با آنها بسيج توده ای است



   ١٣٨١ آبان  ٢٢ -١٤ سال - ١١٧کارگر سوسياليست  

 

٨ 

 

رزی  از نحوه مقابله با رژيم و چنين روشی بود که            رزی  از نحوه مقابله با رژيم و چنين روشی بود که            رزی  از نحوه مقابله با رژيم و چنين روشی بود که            رزی  از نحوه مقابله با رژيم و چنين روشی بود که            اسفند دانشگاه نمونه با   اسفند دانشگاه نمونه با   اسفند دانشگاه نمونه با   اسفند دانشگاه نمونه با   
اما رهبری آن جنبش مقاومت، بنی صدر و ليبرالها         اما رهبری آن جنبش مقاومت، بنی صدر و ليبرالها         اما رهبری آن جنبش مقاومت، بنی صدر و ليبرالها         اما رهبری آن جنبش مقاومت، بنی صدر و ليبرالها         . . . . می بايستی ادامه يابد   می بايستی ادامه يابد   می بايستی ادامه يابد   می بايستی ادامه يابد   

قادر به گسترش و تعميق مقاومت و بسيج توده ای نبوده و از قادر به گسترش و تعميق مقاومت و بسيج توده ای نبوده و از قادر به گسترش و تعميق مقاومت و بسيج توده ای نبوده و از قادر به گسترش و تعميق مقاومت و بسيج توده ای نبوده و از ) ) ) ) و مجاهدينو مجاهدينو مجاهدينو مجاهدين((((
توده ها می بايستی با اتکاء به نيروی خود و          توده ها می بايستی با اتکاء به نيروی خود و          توده ها می بايستی با اتکاء به نيروی خود و          توده ها می بايستی با اتکاء به نيروی خود و          . . . . در سازش با رژيم بر آمدند     در سازش با رژيم بر آمدند     در سازش با رژيم بر آمدند     در سازش با رژيم بر آمدند     

چه بايد چه بايد چه بايد چه بايد ««««نشريه نشريه نشريه نشريه . . . . هـم بـه رهبری بورژوايی به مبارزه ادامه دهند       هـم بـه رهبری بورژوايی به مبارزه ادامه دهند       هـم بـه رهبری بورژوايی به مبارزه ادامه دهند       هـم بـه رهبری بورژوايی به مبارزه ادامه دهند       بـدون تو  بـدون تو  بـدون تو  بـدون تو  
که هفته پس از کنگره منتشر شد، خطوط محوری قطعنامه کنگره را که هفته پس از کنگره منتشر شد، خطوط محوری قطعنامه کنگره را که هفته پس از کنگره منتشر شد، خطوط محوری قطعنامه کنگره را که هفته پس از کنگره منتشر شد، خطوط محوری قطعنامه کنگره را » » » » کردکردکردکرد

. . . . دوسال پس از قيام بهمن ماه بيکاری و تورم بی داد می کنددوسال پس از قيام بهمن ماه بيکاری و تورم بی داد می کنددوسال پس از قيام بهمن ماه بيکاری و تورم بی داد می کنددوسال پس از قيام بهمن ماه بيکاری و تورم بی داد می کند««««: : : : منعکس کردمنعکس کردمنعکس کردمنعکس کرد
            امپريالـيزم جهانـی بر ما ستم می ورزد و طبقات دارا خون زحمتکشان را              امپريالـيزم جهانـی بر ما ستم می ورزد و طبقات دارا خون زحمتکشان را              امپريالـيزم جهانـی بر ما ستم می ورزد و طبقات دارا خون زحمتکشان را              امپريالـيزم جهانـی بر ما ستم می ورزد و طبقات دارا خون زحمتکشان را              

بخش هايی از طبقات دارا و نمايندگان سياسی آنان که توانستند بخش هايی از طبقات دارا و نمايندگان سياسی آنان که توانستند بخش هايی از طبقات دارا و نمايندگان سياسی آنان که توانستند بخش هايی از طبقات دارا و نمايندگان سياسی آنان که توانستند . . . . کندکندکندکندمی ممی ممی ممی م
بـه دلـيل فقـدان تاريخـی رهـبری انقالبی در ايران جنبش توده ای ضد                 بـه دلـيل فقـدان تاريخـی رهـبری انقالبی در ايران جنبش توده ای ضد                 بـه دلـيل فقـدان تاريخـی رهـبری انقالبی در ايران جنبش توده ای ضد                 بـه دلـيل فقـدان تاريخـی رهـبری انقالبی در ايران جنبش توده ای ضد                 
سلطنت را به ابزاری جهت رسيدن به قدرت بدل کنند، اينک که ماهيت             سلطنت را به ابزاری جهت رسيدن به قدرت بدل کنند، اينک که ماهيت             سلطنت را به ابزاری جهت رسيدن به قدرت بدل کنند، اينک که ماهيت             سلطنت را به ابزاری جهت رسيدن به قدرت بدل کنند، اينک که ماهيت             
                خـود را نشـان داده انـد تـالش مذبوحانـه ای را برای حفظ قدرت آغاز                 خـود را نشـان داده انـد تـالش مذبوحانـه ای را برای حفظ قدرت آغاز                 خـود را نشـان داده انـد تـالش مذبوحانـه ای را برای حفظ قدرت آغاز                 خـود را نشـان داده انـد تـالش مذبوحانـه ای را برای حفظ قدرت آغاز                 

در مـرحله فعلـی بـه دليل نبودن رهبری انقالبی و خيانت             در مـرحله فعلـی بـه دليل نبودن رهبری انقالبی و خيانت             در مـرحله فعلـی بـه دليل نبودن رهبری انقالبی و خيانت             در مـرحله فعلـی بـه دليل نبودن رهبری انقالبی و خيانت             . . . . ................کـرده انـد   کـرده انـد   کـرده انـد   کـرده انـد   
نيروهای مدعی دفاع از منافع زحمتکشان، جنبش ضد استبدادی به دنبال           نيروهای مدعی دفاع از منافع زحمتکشان، جنبش ضد استبدادی به دنبال           نيروهای مدعی دفاع از منافع زحمتکشان، جنبش ضد استبدادی به دنبال           نيروهای مدعی دفاع از منافع زحمتکشان، جنبش ضد استبدادی به دنبال           

.... .... .... .... جـناح ديگـری از سياستمداران دولت سرمايه داری کشيده شده است           جـناح ديگـری از سياستمداران دولت سرمايه داری کشيده شده است           جـناح ديگـری از سياستمداران دولت سرمايه داری کشيده شده است           جـناح ديگـری از سياستمداران دولت سرمايه داری کشيده شده است           
مرکـزی تريـن مسـاله برای ايجاد شرايط مساعد جهت مبارزه با رهبری              مرکـزی تريـن مسـاله برای ايجاد شرايط مساعد جهت مبارزه با رهبری              مرکـزی تريـن مسـاله برای ايجاد شرايط مساعد جهت مبارزه با رهبری              مرکـزی تريـن مسـاله برای ايجاد شرايط مساعد جهت مبارزه با رهبری              

ن و متحد شدن طبقه کارگر ايران و مسلح شدن ن و متحد شدن طبقه کارگر ايران و مسلح شدن ن و متحد شدن طبقه کارگر ايران و مسلح شدن ن و متحد شدن طبقه کارگر ايران و مسلح شدن سرمايه داری متشکل شدسرمايه داری متشکل شدسرمايه داری متشکل شدسرمايه داری متشکل شد
بدون اتحاد اين طبقه و مسلح شدن آن به بدون اتحاد اين طبقه و مسلح شدن آن به بدون اتحاد اين طبقه و مسلح شدن آن به بدون اتحاد اين طبقه و مسلح شدن آن به . . . . آنهـا بـه بـرنامه انقالبی است      آنهـا بـه بـرنامه انقالبی است      آنهـا بـه بـرنامه انقالبی است      آنهـا بـه بـرنامه انقالبی است      

برنامه ای که آن را قادر سازد رهبری کليه ستم ديدگان و زحمتکشان را،   برنامه ای که آن را قادر سازد رهبری کليه ستم ديدگان و زحمتکشان را،   برنامه ای که آن را قادر سازد رهبری کليه ستم ديدگان و زحمتکشان را،   برنامه ای که آن را قادر سازد رهبری کليه ستم ديدگان و زحمتکشان را،   
برای تسخير قدرت و استقرار حاکميت زحمتکشان در دست بگيرد پيروزی برای تسخير قدرت و استقرار حاکميت زحمتکشان در دست بگيرد پيروزی برای تسخير قدرت و استقرار حاکميت زحمتکشان در دست بگيرد پيروزی برای تسخير قدرت و استقرار حاکميت زحمتکشان در دست بگيرد پيروزی 

 کارگر نمی تواند با برنامه آقای بنی صدر و ساير  کارگر نمی تواند با برنامه آقای بنی صدر و ساير  کارگر نمی تواند با برنامه آقای بنی صدر و ساير  کارگر نمی تواند با برنامه آقای بنی صدر و ساير طبقهطبقهطبقهطبقه... ... ... ... ميسر نخواهد شدميسر نخواهد شدميسر نخواهد شدميسر نخواهد شد
طبقه کارگر بايد برنامه ای ارائه طبقه کارگر بايد برنامه ای ارائه طبقه کارگر بايد برنامه ای ارائه طبقه کارگر بايد برنامه ای ارائه . . . . قدم به ميدان اين مبارزه بگذاردقدم به ميدان اين مبارزه بگذاردقدم به ميدان اين مبارزه بگذاردقدم به ميدان اين مبارزه بگذارد" " " " ليبرالهاليبرالهاليبرالهاليبرالها""""

دهد که به جای حاکميت روحانيت مستبد حاکم، حاکميت واقعی مردم بر دهد که به جای حاکميت روحانيت مستبد حاکم، حاکميت واقعی مردم بر دهد که به جای حاکميت روحانيت مستبد حاکم، حاکميت واقعی مردم بر دهد که به جای حاکميت روحانيت مستبد حاکم، حاکميت واقعی مردم بر 
شعار مرکزی  شعار مرکزی  شعار مرکزی  شعار مرکزی  ..... ..... ..... ..... قـرار شـود، و نه حکومت جناح ديگری از سرمايه داران           قـرار شـود، و نه حکومت جناح ديگری از سرمايه داران           قـرار شـود، و نه حکومت جناح ديگری از سرمايه داران           قـرار شـود، و نه حکومت جناح ديگری از سرمايه داران           

ا در مبارزه برای سرنگونی استبداد حاکم، با شعار انحالل مجلس و ا در مبارزه برای سرنگونی استبداد حاکم، با شعار انحالل مجلس و ا در مبارزه برای سرنگونی استبداد حاکم، با شعار انحالل مجلس و ا در مبارزه برای سرنگونی استبداد حاکم، با شعار انحالل مجلس و پرولتاريپرولتاريپرولتاريپرولتاري
حکومـت فعلـی و تشکيل مجلس مؤسسان دمکراتيک و انقالبی به عنوان              حکومـت فعلـی و تشکيل مجلس مؤسسان دمکراتيک و انقالبی به عنوان              حکومـت فعلـی و تشکيل مجلس مؤسسان دمکراتيک و انقالبی به عنوان              حکومـت فعلـی و تشکيل مجلس مؤسسان دمکراتيک و انقالبی به عنوان              

وظيفه مبرم وظيفه مبرم وظيفه مبرم وظيفه مبرم .... .... .... .... عالی ترين مرجع قانون گذاری، حکومت در جامعه بايد باشدعالی ترين مرجع قانون گذاری، حکومت در جامعه بايد باشدعالی ترين مرجع قانون گذاری، حکومت در جامعه بايد باشدعالی ترين مرجع قانون گذاری، حکومت در جامعه بايد باشد
م م م م انقالبيون در اين دوران است که برنامه انقالبی را، با قاطعيت هر چه تما             انقالبيون در اين دوران است که برنامه انقالبی را، با قاطعيت هر چه تما             انقالبيون در اين دوران است که برنامه انقالبی را، با قاطعيت هر چه تما             انقالبيون در اين دوران است که برنامه انقالبی را، با قاطعيت هر چه تما             

تـر، و بـا تمـام قـوا تبليغ و ترويج کنند، و در آماده کردن پرولتاريا برای        تـر، و بـا تمـام قـوا تبليغ و ترويج کنند، و در آماده کردن پرولتاريا برای        تـر، و بـا تمـام قـوا تبليغ و ترويج کنند، و در آماده کردن پرولتاريا برای        تـر، و بـا تمـام قـوا تبليغ و ترويج کنند، و در آماده کردن پرولتاريا برای        
سر مقاله چه بايد گرد، شماره سر مقاله چه بايد گرد، شماره سر مقاله چه بايد گرد، شماره سر مقاله چه بايد گرد، شماره ((((» » » » تسخير انقالبی قدرت سهم خود را ادا کنندتسخير انقالبی قدرت سهم خود را ادا کنندتسخير انقالبی قدرت سهم خود را ادا کنندتسخير انقالبی قدرت سهم خود را ادا کنند

در مورد سازشکاری بنی صدر     در مورد سازشکاری بنی صدر     در مورد سازشکاری بنی صدر     در مورد سازشکاری بنی صدر     ). ). ). ). ١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠، دوره سـوم، نيمه اول فروردين        ، دوره سـوم، نيمه اول فروردين        ، دوره سـوم، نيمه اول فروردين        ، دوره سـوم، نيمه اول فروردين        ١١١١
مردم مردم مردم مردم . . . . بودبودبودبود اسفند نقطه عطفی در مبارزات زحمتکشان  اسفند نقطه عطفی در مبارزات زحمتکشان  اسفند نقطه عطفی در مبارزات زحمتکشان  اسفند نقطه عطفی در مبارزات زحمتکشان ١٤١٤١٤١٤روز روز روز روز ««««: : : : چنين آمدچنين آمدچنين آمدچنين آمد

علـيه دارودسته های اوباش و چماقداران حزب اهللا مقاومت کردند، آنان            علـيه دارودسته های اوباش و چماقداران حزب اهللا مقاومت کردند، آنان            علـيه دارودسته های اوباش و چماقداران حزب اهللا مقاومت کردند، آنان            علـيه دارودسته های اوباش و چماقداران حزب اهللا مقاومت کردند، آنان            
    ١٤١٤١٤١٤پس از پس از پس از پس از ..... ..... ..... ..... خود فعاالنه در اين امر شرکت نمودند و دست به عمل زدندخود فعاالنه در اين امر شرکت نمودند و دست به عمل زدندخود فعاالنه در اين امر شرکت نمودند و دست به عمل زدندخود فعاالنه در اين امر شرکت نمودند و دست به عمل زدند

حزب حزب حزب حزب . . . . اسفند حمالت روحانيت حاکم به توده ها  ابعاد بی سابقه ای يافت            اسفند حمالت روحانيت حاکم به توده ها  ابعاد بی سابقه ای يافت            اسفند حمالت روحانيت حاکم به توده ها  ابعاد بی سابقه ای يافت            اسفند حمالت روحانيت حاکم به توده ها  ابعاد بی سابقه ای يافت            
فقيه فقيه فقيه فقيه . . . . نقالب ناميدنقالب ناميدنقالب ناميدنقالب ناميدجمهوری اسالمی در بيانيه خود مردم را چماقدار و ضد اجمهوری اسالمی در بيانيه خود مردم را چماقدار و ضد اجمهوری اسالمی در بيانيه خود مردم را چماقدار و ضد اجمهوری اسالمی در بيانيه خود مردم را چماقدار و ضد ا

ده روزنامه ممنوع   ده روزنامه ممنوع   ده روزنامه ممنوع   ده روزنامه ممنوع   .... .... .... .... ولـی امـر در بـاره توطئه عليه روحانيت هشدار داد           ولـی امـر در بـاره توطئه عليه روحانيت هشدار داد           ولـی امـر در بـاره توطئه عليه روحانيت هشدار داد           ولـی امـر در بـاره توطئه عليه روحانيت هشدار داد           
مجلس شورای اسالمی با تصويب ماده واحد ه ای اختيارات مجلس شورای اسالمی با تصويب ماده واحد ه ای اختيارات مجلس شورای اسالمی با تصويب ماده واحد ه ای اختيارات مجلس شورای اسالمی با تصويب ماده واحد ه ای اختيارات . . . . االنتشار شدنداالنتشار شدنداالنتشار شدنداالنتشار شدند

قدم بعدی تشکيل هيأتی مرکب از نماينده امام، قدم بعدی تشکيل هيأتی مرکب از نماينده امام، قدم بعدی تشکيل هيأتی مرکب از نماينده امام، قدم بعدی تشکيل هيأتی مرکب از نماينده امام، ..... ..... ..... ..... رئيس جمهور را در رد،رئيس جمهور را در رد،رئيس جمهور را در رد،رئيس جمهور را در رد،

حزب جمهوری  حزب جمهوری  حزب جمهوری  حزب جمهوری  ((((رف بهشتی   رف بهشتی   رف بهشتی   رف بهشتی   نمايـنده رئـيس جمهـور  و يک نماينده از ط           نمايـنده رئـيس جمهـور  و يک نماينده از ط           نمايـنده رئـيس جمهـور  و يک نماينده از ط           نمايـنده رئـيس جمهـور  و يک نماينده از ط           
اين هيأت صرفا بر بنی اين هيأت صرفا بر بنی اين هيأت صرفا بر بنی اين هيأت صرفا بر بنی ...... ...... ...... ...... بود تا به اصطالح اختالفات را حل کندبود تا به اصطالح اختالفات را حل کندبود تا به اصطالح اختالفات را حل کندبود تا به اصطالح اختالفات را حل کند) ) ) ) اسالمیاسالمیاسالمیاسالمی

صـدر نظـارت خواهـد کـرد تـا هيچ گونه قدمی در جهت مخالف حزب                 صـدر نظـارت خواهـد کـرد تـا هيچ گونه قدمی در جهت مخالف حزب                 صـدر نظـارت خواهـد کـرد تـا هيچ گونه قدمی در جهت مخالف حزب                 صـدر نظـارت خواهـد کـرد تـا هيچ گونه قدمی در جهت مخالف حزب                 
حزب جمهوری اسالمی،   حزب جمهوری اسالمی،   حزب جمهوری اسالمی،   حزب جمهوری اسالمی،   . . . . جمهـوری اسـالمی و روحانيـت حـاکم بر ندارد          جمهـوری اسـالمی و روحانيـت حـاکم بر ندارد          جمهـوری اسـالمی و روحانيـت حـاکم بر ندارد          جمهـوری اسـالمی و روحانيـت حـاکم بر ندارد          

حاکم  به   حاکم  به   حاکم  به   حاکم  به   مجلـس شورای اسالمی، ديوان عالی کشور، و خالصه روحانيت           مجلـس شورای اسالمی، ديوان عالی کشور، و خالصه روحانيت           مجلـس شورای اسالمی، ديوان عالی کشور، و خالصه روحانيت           مجلـس شورای اسالمی، ديوان عالی کشور، و خالصه روحانيت           
. . . . اما حزب اهللا در اين استقبال تنها نبوداما حزب اهللا در اين استقبال تنها نبوداما حزب اهللا در اين استقبال تنها نبوداما حزب اهللا در اين استقبال تنها نبود. . . . اين اقدام، با شعف خوش آمد گفتاين اقدام، با شعف خوش آمد گفتاين اقدام، با شعف خوش آمد گفتاين اقدام، با شعف خوش آمد گفت

                    سـر مقالـه روزنامـه انقـالب اسـالمی نيز به اين عمل خوش آمد گفت و         سـر مقالـه روزنامـه انقـالب اسـالمی نيز به اين عمل خوش آمد گفت و         سـر مقالـه روزنامـه انقـالب اسـالمی نيز به اين عمل خوش آمد گفت و         سـر مقالـه روزنامـه انقـالب اسـالمی نيز به اين عمل خوش آمد گفت و         
                بنـی صـدر نيزهمچنيـن سياسـت گام به گام عقب نشينی انقالب اسالمی         بنـی صـدر نيزهمچنيـن سياسـت گام به گام عقب نشينی انقالب اسالمی         بنـی صـدر نيزهمچنيـن سياسـت گام به گام عقب نشينی انقالب اسالمی         بنـی صـدر نيزهمچنيـن سياسـت گام به گام عقب نشينی انقالب اسالمی         

 است   است   است   است  اين شيوه معمول بنی صدر    اين شيوه معمول بنی صدر    اين شيوه معمول بنی صدر    اين شيوه معمول بنی صدر    . . . .  اسفند آغاز گرديد    اسفند آغاز گرديد    اسفند آغاز گرديد    اسفند آغاز گرديد   ٢٦٢٦٢٦٢٦بنی صدر از روز     بنی صدر از روز     بنی صدر از روز     بنی صدر از روز     
                        کـه سـکان بـر جنـبش اعتراضـی را بـه دست می گيرد و سپس سازش                   کـه سـکان بـر جنـبش اعتراضـی را بـه دست می گيرد و سپس سازش                   کـه سـکان بـر جنـبش اعتراضـی را بـه دست می گيرد و سپس سازش                   کـه سـکان بـر جنـبش اعتراضـی را بـه دست می گيرد و سپس سازش                   

                            البـته ايـن ابـدا تعجـب آور نيست که بنی صدر از توده ها                البـته ايـن ابـدا تعجـب آور نيست که بنی صدر از توده ها                البـته ايـن ابـدا تعجـب آور نيست که بنی صدر از توده ها                البـته ايـن ابـدا تعجـب آور نيست که بنی صدر از توده ها                ........................مـی کـند   مـی کـند   مـی کـند   مـی کـند   
مـی ترسد و از گسترش مبارزات آنها وحشت دارد وپس به ناچار هر جا               مـی ترسد و از گسترش مبارزات آنها وحشت دارد وپس به ناچار هر جا               مـی ترسد و از گسترش مبارزات آنها وحشت دارد وپس به ناچار هر جا               مـی ترسد و از گسترش مبارزات آنها وحشت دارد وپس به ناچار هر جا               
. . . . مبارزه در پشت سر او از حد معينی گسترده تر می شود، سازش می کند         مبارزه در پشت سر او از حد معينی گسترده تر می شود، سازش می کند         مبارزه در پشت سر او از حد معينی گسترده تر می شود، سازش می کند         مبارزه در پشت سر او از حد معينی گسترده تر می شود، سازش می کند         

قادر به مبارزه عليه چماق داری است و نه می تواند از حقوق قادر به مبارزه عليه چماق داری است و نه می تواند از حقوق قادر به مبارزه عليه چماق داری است و نه می تواند از حقوق قادر به مبارزه عليه چماق داری است و نه می تواند از حقوق بنی صدر نه بنی صدر نه بنی صدر نه بنی صدر نه 
دمکراتـيک و ابتدائی توده ها دفاع کند، چه برسد به اينکه عليه حاکميت              دمکراتـيک و ابتدائی توده ها دفاع کند، چه برسد به اينکه عليه حاکميت              دمکراتـيک و ابتدائی توده ها دفاع کند، چه برسد به اينکه عليه حاکميت              دمکراتـيک و ابتدائی توده ها دفاع کند، چه برسد به اينکه عليه حاکميت              

وی می خواهد دولت و جامعه سرمايه داری را در          وی می خواهد دولت و جامعه سرمايه داری را در          وی می خواهد دولت و جامعه سرمايه داری را در          وی می خواهد دولت و جامعه سرمايه داری را در          . . . . روحانيت مبارزه بکند  روحانيت مبارزه بکند  روحانيت مبارزه بکند  روحانيت مبارزه بکند  
بازسازی دولت محتضر   بازسازی دولت محتضر   بازسازی دولت محتضر   بازسازی دولت محتضر   ..... ..... ..... ..... کام بحران عميق فرو رفته است بازسازی کند       کام بحران عميق فرو رفته است بازسازی کند       کام بحران عميق فرو رفته است بازسازی کند       کام بحران عميق فرو رفته است بازسازی کند       

 داری جمهـوری اسـالمی با مبارزه و دخالت توده ها برای تحقق               داری جمهـوری اسـالمی با مبارزه و دخالت توده ها برای تحقق               داری جمهـوری اسـالمی با مبارزه و دخالت توده ها برای تحقق               داری جمهـوری اسـالمی با مبارزه و دخالت توده ها برای تحقق              سـرمايه سـرمايه سـرمايه سـرمايه 
هم از اين روست که بنی صدر ترجيح می دهد هم از اين روست که بنی صدر ترجيح می دهد هم از اين روست که بنی صدر ترجيح می دهد هم از اين روست که بنی صدر ترجيح می دهد . . . . خواستهايشان منافات داردخواستهايشان منافات داردخواستهايشان منافات داردخواستهايشان منافات دارد

از باال و با مذاکره با روحانيت حاکم اختالفات را حل کند و از گسترش و              از باال و با مذاکره با روحانيت حاکم اختالفات را حل کند و از گسترش و              از باال و با مذاکره با روحانيت حاکم اختالفات را حل کند و از گسترش و              از باال و با مذاکره با روحانيت حاکم اختالفات را حل کند و از گسترش و              
آقای بنی صدر خواستار حل بحران      آقای بنی صدر خواستار حل بحران      آقای بنی صدر خواستار حل بحران      آقای بنی صدر خواستار حل بحران      .... .... .... .... تعمـيق مـبارزه توده ها می هراسد       تعمـيق مـبارزه توده ها می هراسد       تعمـيق مـبارزه توده ها می هراسد       تعمـيق مـبارزه توده ها می هراسد       

زيرا وی در چنان مجلسی در   زيرا وی در چنان مجلسی در   زيرا وی در چنان مجلسی در   زيرا وی در چنان مجلسی در   ... ... ... ...  فرا خواندن مجلس مؤسسان نيست      فرا خواندن مجلس مؤسسان نيست      فرا خواندن مجلس مؤسسان نيست      فرا خواندن مجلس مؤسسان نيست     توسطتوسطتوسطتوسط
بنابراين توده ها تنها از طريق شعار بنابراين توده ها تنها از طريق شعار بنابراين توده ها تنها از طريق شعار بنابراين توده ها تنها از طريق شعار . . . . برابر بر نامه انقالبی بی اعتبار می شودبرابر بر نامه انقالبی بی اعتبار می شودبرابر بر نامه انقالبی بی اعتبار می شودبرابر بر نامه انقالبی بی اعتبار می شود

 قادرند مبارزات خود را  قادرند مبارزات خود را  قادرند مبارزات خود را  قادرند مبارزات خود را !!!!حاکميـت مردم آری حاکميـت مردم آری حاکميـت مردم آری حاکميـت مردم آری ! ! ! ! حاکميـت روحانيـت خـير    حاکميـت روحانيـت خـير    حاکميـت روحانيـت خـير    حاکميـت روحانيـت خـير    
آنان با طرح شعار مجلس مؤسسان به يک زبان واحد سخن  آنان با طرح شعار مجلس مؤسسان به يک زبان واحد سخن  آنان با طرح شعار مجلس مؤسسان به يک زبان واحد سخن  آنان با طرح شعار مجلس مؤسسان به يک زبان واحد سخن  . . . . جهت بدهند جهت بدهند جهت بدهند جهت بدهند 

د گفت و به سوی يک هدف و آن استقرار حاکميت مردم به جای              د گفت و به سوی يک هدف و آن استقرار حاکميت مردم به جای              د گفت و به سوی يک هدف و آن استقرار حاکميت مردم به جای              د گفت و به سوی يک هدف و آن استقرار حاکميت مردم به جای              خواهـن خواهـن خواهـن خواهـن 
بنی صدر، چماق دار، وحدتتان     بنی صدر، چماق دار، وحدتتان     بنی صدر، چماق دار، وحدتتان     بنی صدر، چماق دار، وحدتتان     . (. (. (. (حاکميـت چماق داران پيش خواهد رفت      حاکميـت چماق داران پيش خواهد رفت      حاکميـت چماق داران پيش خواهد رفت      حاکميـت چماق داران پيش خواهد رفت      

گرچه گرچه گرچه گرچه ). ). ). ). ١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠، دوره سوم، نيمه دوم فروردين، دوره سوم، نيمه دوم فروردين، دوره سوم، نيمه دوم فروردين، دوره سوم، نيمه دوم فروردين٢٢٢٢پايدار، چه بايد کرد، شماره پايدار، چه بايد کرد، شماره پايدار، چه بايد کرد، شماره پايدار، چه بايد کرد، شماره 
مجاهدين تغييراتی در موضع و روش خود عليه رژيم داده بودند، اما، هرگز مجاهدين تغييراتی در موضع و روش خود عليه رژيم داده بودند، اما، هرگز مجاهدين تغييراتی در موضع و روش خود عليه رژيم داده بودند، اما، هرگز مجاهدين تغييراتی در موضع و روش خود عليه رژيم داده بودند، اما، هرگز 

ـ  ـ قاطعان ـ قاطعان ـ قاطعان ه و پيگـيرانه تعـرض تـوده ای را سـازمان ندادنـد و تظاهـرات و       ه و پيگـيرانه تعـرض تـوده ای را سـازمان ندادنـد و تظاهـرات و       ه و پيگـيرانه تعـرض تـوده ای را سـازمان ندادنـد و تظاهـرات و       ه و پيگـيرانه تعـرض تـوده ای را سـازمان ندادنـد و تظاهـرات و       قاطعان
اعتراضات خود را صرفا به اتکاء به نيروی خود آن هم بسيار دير سازمان         اعتراضات خود را صرفا به اتکاء به نيروی خود آن هم بسيار دير سازمان         اعتراضات خود را صرفا به اتکاء به نيروی خود آن هم بسيار دير سازمان         اعتراضات خود را صرفا به اتکاء به نيروی خود آن هم بسيار دير سازمان         

تحليل حزب در قطعنامه سياسی کنگره اين بود که کليه گرايشهای تحليل حزب در قطعنامه سياسی کنگره اين بود که کليه گرايشهای تحليل حزب در قطعنامه سياسی کنگره اين بود که کليه گرايشهای تحليل حزب در قطعنامه سياسی کنگره اين بود که کليه گرايشهای . . . . دادنددادنددادنددادند
ليبرالها و مجاهدين در انتظار ليبرالها و مجاهدين در انتظار ليبرالها و مجاهدين در انتظار ليبرالها و مجاهدين در انتظار """"اپوزيسـيون بورژوايـی مانـند بنـی صـدر و         اپوزيسـيون بورژوايـی مانـند بنـی صـدر و         اپوزيسـيون بورژوايـی مانـند بنـی صـدر و         اپوزيسـيون بورژوايـی مانـند بنـی صـدر و         

ات از باال بودند و از اين رو بسيج توده ای را عليه رژيم نمی توانستند ات از باال بودند و از اين رو بسيج توده ای را عليه رژيم نمی توانستند ات از باال بودند و از اين رو بسيج توده ای را عليه رژيم نمی توانستند ات از باال بودند و از اين رو بسيج توده ای را عليه رژيم نمی توانستند تغييرتغييرتغييرتغيير
 ....سازمان دهندسازمان دهندسازمان دهندسازمان دهند

 ادامه داردادامه داردادامه داردادامه دارد
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