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  آذر يک گام به پيش١٦
 

از چن(د .  آذر ح(ائز اھمي(ت اس(ت١٦ت(دارک برگ(زاری روز 
 :لحاظ

 

ھ(((دف اص(((لی دول(((ت س(((رمايه داری از اي(((ن س(((رکوب ھ(((ا و 
دستگيری ھای سال پيش، مسدود کردن يا کند کردن حرکت 

ن(بش دانش(جويی ھای فزاينده در درون بخش سوسياليس(تی ج
دولت با منزوی کردن گرايش ھ(ای سوسياليس(ت . بوده است

از ساير بخش ھای دانشجويی و تھاجم به آنان، قصد داش(ت 
که حرکت راديکال دانشجويی را تضعيف وبه زعم خ(ود از 

ايج((اد ت((رس و واھم((ه در مي((ان جوان((انی ک((ه . مي((ان  ب((ر دارد
ری نداشته؛ تجربه زيادی در کار تشکيUتی و ضد سرمايه دا

اعمال وثيقه ھای سنگين برای فشار گذاری بر خانواده ھای 
آنھ((ا؛ خ((ط و نش((ان کش((اندن و تحقي((ر آنھ((ا؛ نش((ان دادن اينک((ه 

مطلع است و ھر زمان که " ھمه چيز"وزارت اطUعات از 
اراده کند ھمه را دستگير و سرکوب می کن(د؛ ش(کنجه ھ(ای 

ن در بن(د و فيزيک(ی و روان(ی  و ت(وھين و ارع(اب دانش(جويا
 . غيره ھمه در راستای اين سياست دولت بوده است

 
  ادامه در صفحه آخر
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 پيش به سوی آينده
 )قسمت اول(
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جنبش دانشجويي ايران بدون شک در 
برھه کنونی در حال سپری کردن دوران 

عواقب ناشی از . افول خويش است
تر شدن   اعم از امنيتی٨٦ آذر ١٣ضربه 

ھا، در محاق فرو رفتن  فضای دانشگاه
تبع آن تعداد زيادی از دانشجويان و به 

ھا، تعطيلی نشريات  بسياری از فعاليت
 نشريه ١٦در شماره (دانشجويي و غيره 

 آذر مورد بررسی قرار ١٣و در مقاله 
ھمه و ھمه باعث شده است تا ) گرفت

ھا،  لزوم ترسيم شکل جديدی از فعاليت
ايجاد راھکارھای مناسب برھه حاضر و 

تواند به عبور  ھايي که می بررسی فعاليت
و البته با (ر از دوران فعلی ت سريع

کمک نمايد، مورد تاکيد ) بھترين استفاده
در وضعيت حاضر که عمده . قرار گيرد

ھای دانشجويان در انتشار اينتزنتی  فعاليت
نظراتشان معطوف شده است، بايد 

تر نيز  تر و عملی راھکارھای مناسب
 .مورد توجه قرار گيرند

تی اما قبل از ورود به بحث اصلی، بايس
اندکی به مختصات دوران حاضر و 

چه که در  ھای دانشجويي و آن فعاليت
ميان آنان به عنوان استراتژی و اھداف 

به نظر . ترسيم شده است، بپردازيم
رسد ھمچنان بايستی در بسياری از  می

مواقع و بسياری از اجتماعات به پرسش 
از جنبش دانشجويي «و » چه بايد کرد؟«

 .خ دھيمپاس» خواھيم؟ چه می
 آذر و انحUل عملی دو ١٣با ضربه 

گروه عمده و واقعا موجود دانشجويي 
ھای کشور، به نظر  چپ در دانشگاه

رسد بار ديگر طيف چپ دانشجويي  می
 . ای شده است ھای عمده دچار سردرگمی

از يک سو دانشجويان سوسياليست 
ھای کشور عليرغم تمام  دانشگاه
اند  داشتهھای شايان تقديری که  فعاليت

منظور فعاليت ايشان در حوزه نقد (
، ھنوز )تئوريک و نوشتاری است

اند به عنوان يک قطب  نتوانسته
دانشجويي اعUم حضور نمايند و شکل 

در ميان اين . مند و منسجمی بيابند نظام
ھای متعددی موجود  رفقا ھمچنان طيف
رسد از عوامل اصلی  است که به نظر می
اشد و اين رفقا عمU عدم انسجام ايشان ب

 Uبه جز فعاليت زير نام يک گرايش عم
. اند ھمبستگی و اشتراکات مشخصی نيافته

ھمچنين پراکندگی اين دانشجويان در نقاط 
ھا  مختلف کشور، تعداد بUشک محدود آن

که گاه بسيار (و تعلقات بعضا گروھی 
ايشان نيز ) شود بارز و مشخص نيز می

ھا  ھمچنان آنمزيد بر علت شده است و 
را در راه رسيدن و تبديل شدن به يک 
قطب سوسياليستی دانشجويي باز داشته 

متاسفانه و البته فارغ از اھداف . است
بايستی » داب«گروھی و سازمانی منحط 

پذيرفت که دانشجويان سوسياليست ھنوز 
اند پيوند ميان کار مخفی و علنی  نتوانسته

ھايشان  را برقرار نمايند و لذا فعاليت
تاکنون انعکاس بيرونی خاصی نداشته 

با تمام اين احوال بايستی پذيرفت . است
که اين گروه از دانشجويان يا حداقل 
بخشی از آنان توانايي بالقوه رسيدن به 
انسجام و فراھم آوردن زمينه گذار به 

چگونگی و چرايي (شرايط آتی را دارند 
اين امر را در ادامه بررسی خواھيم کرد 

گفته خواھيم   ھمچنين به نقائص پيشو
 ).پرداخت

از سوی ديگر دانشجويان سوسياليست 
تکنيک نيز دچار بحران ھويت درونی  پلی

اند بر بحران  ھستند و ھمچنان نتوانسته
ناشی از ضربه و سنتريسم گذشته خود 

چپ «و » داب«که ميان دو جريان (
 .فائق آيد) معلق بودند» کارگری

 آذر ١٣س از ضربه از طرف سوم نيز پ
ھای کوچک شکل گرفته،  محفل

اند نمود بيرونی خاصی داشته  نتوانسته
 .باشند

آری، کليد تمام موضعات فوق به نوعی 
الذکر نھفته  ھای فوق در پاسخ به پرسش

 :است
 
 
 

 خواھيم؟ از جنبش دانشجويي چه می
 

توان مترادف با پرسش  سوال فوق را می
يت چرا در جنبش دانشجويي فعال«

در » کنيم و جنس اين فعاليت چيست؟ می
 .نظر گرفت

چنين فعاليتی از منظر ما دارای دو وجه 
اول، سازماندھی جنبشی : اساسی است

اجتماعی به نام جنبش دانشجويي و دوم، 
ارتباط اين جنبش با جنبش کارگران و 

ھای اين جنبش به جنبش  منافع و کمک
 .تر سوسياليستی بزرگتر و اصلی

دو وجه و حداقل به ظاھر و در در اين 
گفتمان تقريبا ھمه اذعان دارند که جنبش 

تواند حامل  دانشجويي به خودی خود نمی
و عامل انقUب اجتماعی آتی باشد اما 

ھای ما تا چه  اينکه در عمل نيز فعاليت
حد منعکس کننده چنين گفتمانی است، 
امری است که بايستی در آن با ديده 

نکه آيا به طور واقعی اي. ترديد نگريست
ھای  ما پاسخی بر اينکه برگزاری آکسيون

چه دستاوردھاي بلندمدت ... دانشجويي و 
و مثمرثمری برای ما دارد، نيز ظاھرا 

ھمچنين به نظر . ھنوز نامشخص است
رسد که بسياری از ما ھمچنان پاسخی  می

چگونه ارتباط : "بر سواwتی ھمچون
عاليت را ھای بعدی و قبلی ف ميان حلقه

دستاوردھای ما تا "و " کنيم؟ برقرار می
... و " کی و کجا پايدار خواھند بود

نداريم و ھمچنان اندر خم کوچه اول باقی 
دانشجويي "ايم و بر خزعبUتی چون  مانده

... و " سازمان دانشجويي"، "باقی ماندن
اين جمUت ابدا به معنای (فشاريم  پای می

عمومی ھا و نھادھای  نفی سازمان
ھا  ای مانند سنديکاھا و اتحاديه دانشجويي

بايستی توجه . در جنبش کارگری نيست
کرد که ما به موضوعات از منظر چپ 

خواھيم به اين سوال  پردازيم و می می
پاسخ دھيم که بر فرض پديد آمدن و مثبت 

ھايي، نقش جنبش  بودن چنين سازمان
ھای  چپ در آن چگونه خواھد بود و گام

آن جا که به سازمان . امندآتی کد
کنيم دقيقا  دانشجويان ھم اشاره می
 چپی است  مرادمان سازمان دانشجويي

خواھد با افکار کودکانه نقش يک  که می
حزب يا سازمان چپ اجتماعی را بازی 

مغزانی است  مرادمان دقيقا آن سبک. کند
که تئوری ناب خويش را از کشکول 
 ھزار رنگ و نوبافته خويش بيرون

اند و بر طبل انقUب اجتماعی از  کشيده
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ای ھمچون  ھای اجتماعی طريق سازمان

 ).کوبند سازمان دانشجويان می
ھای اجتماعی با  بررسی ارتباط جنبش

جنبش طبقه کارگر امری است که از 
. حوصله و حيطه اين نوشته خارج است

ھدف اين نوشته بيش از ھر چيز بررسی 
ای   قوهجنبش دانشجويي و فضاھای بال

با . تواند در اختيار قرار دھد است که می
توجه به اين امر ما اصول را فرض 

 .دھيم گرفته و ادامه می
توان از يک گروه  به طور طبيعی نمی

دانشجويي و حتی از بدنه عمومی 
دانشجويان انتظار داشت که زمينه تحقق 
اھداف بلند مدت سوسياليستی را فراھم 

تواند  تنھا میيک جنبش اجتماعی . آورد
ھای  به دليل فضاھای موجودش، نابرابری

تا آن جا که منافعش اجازه ... اجتماعی و 
. دھد، پيگير تغيير و تحول باشد می

حرکت ھر جنبشی تابعی است از ميزان 
تحقق منافعش و لذا آن جا که منافعش 

خواھی  شود، پايان راه تحول برآورده می
رھايي اما از آن جا که در کشو. آن است

ھای  ھمچون ايران ھر گونه آزادی
دموکراتيک در تعارض با ساخت 

دارانه جامعه قرار خواھد گرفت،  سرمايه
تر نسبت به مسئله  بايستی با روشی دقيق

يعنی بايستی نشان داد که . برخورد کرد
چرا خواست جنبش اجتماعی در باب 

ھای دموکراتيک با مبارزه طبقاتی  آزادی
يابد و از طرف  میارتباطی تنگاتنگ 

ديگر بايستی اثبات کرد که اين جنبش 
) در اين جا جنبش دانشجويي(اجتماعی 

نيز به تنھايي و بدون رھبری طبقه 
ھمچنين . کارگر فاقد موضوعيت است

بايستی نشان داد که چگونه اين جنبش 
قادر خواھد بود تا ضمن پيوستگی با 
طبقه کارگر، سازماندھی درونی خويش 

 .يش بردرا نيز پ
جنبش دانشجويي به دليل فضای زيستش، 

ترين گزينه برای پيش  بدون شک مناسب
ای  بردن چنين مبارزه تئوريک و عملی

تواند و  جنبش دانشجويي چپ می. است
بايستی  معرف و دليلی باشد بر چگونگی 
پيشبرد اين امر ضمن آن که يک جنبش 

تواند بھبودی نسبی  نيرومند دانشجويي می
ته ممکن در چارچوب نظام و الب(

را در ) داری وابسته ايران سرمايه
وضعيت درونی خويش ايجاد نمايد و راه 
را باز ھم برای پيشرفت در راستای 

 .ھدف نھايي فراھم آورد

 چه بايد کرد؟
 

ای و چنين ھدفی  در فضای چنين مبارزه
وظيفه ما آن است که ضمن آن که 

ا کوشيم تا رھبری جنبش دانشجويي ر می
ھايش به دست  برای نمايندگی خواسته

ای پيش  آوريم، اين جنبش را به گونه می
ببريم که در راستای اھداف کUن و 

در اين . انقUبی طبقه کارگر عمل نمايد
 :شوند راه مواردی خاص و عمده می

برای به دست آوردن رھبری  .١
عملی دانشجويان بايستی در 

 .ھا حضور داشته باشيم ميان آن

 نشان دھيم و در عمل بايستی .٢
نيز اثبات کنيم که بھترين 

 .نماينده آنان، جنبش چپ است

حضور و سازماندھی ما  .٣
ای باشد که  بايستی به گونه

حمله پليس و دستگيری برخی 
فعالين، کليت جنبش را به 
حالت سکون و رخوت فرو 

 .نبرد

بايستی توانسته باشيم ارتباط با  .٤
ای  جنبش کارگری را به گونه

ر کرده باشيم که ھر برقرا
اعتراض و حرکتی در راستای 
اھداف اساسی سوسياليستی 

چرا که ھر . قرار گيرد
اعتراضی که نتواند انعکاسی 
در ميان طبقه کارگر و به تبع 
آنا در کليت جامعه داشته باشد، 
يا خفه خواھد شد و يا نھايتا 
دامنه آن محدود خواھد ماند و 
به صورت طبيعی گامی در 

 مبارزه نھايي با ساخت راستای
 .طبقاتی جامعه نخواھد بود

 

 ادامه دارد... 
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 مقدمه

د مس((ئله ی بني((ادگرايی اس((Uمی، ط((ی چن((
دھ((ه ی گذش((ته يک((ی از مس((ائل ت((اکتيکی 
اص(((لی پ(((يش روی مارکسيس(((ت ھ(((ا ب(((وده 

در حقيق(((ت ريش(((ه ی اي(((ن معم(((ای . اس(((ت
غ(((امض و بح(((ث ب(((ه س(((ه دھ(((ه ی پ(((يش و 
زم((ان اس((تقرار جمھ((وری اس((Uمی اي((ران 

 . باز می گردد١٩٧٩در فوريه ی سال 
بنيادگراي(((((ان " چ(((((پ"در ک(((((ل، حامي(((((ان 

اسUمی و به ط(ور اخ(ص، حامي(ان رژي(م 
مھوری اسUمی ، در سه دسته جای می ج

گروه اول، به اصطUح چپی ھای : گيرند
آنارشيس((((ت ھ((((ا و (حي((((ران و سرگش((((ته 

، )گرايشات راديکاليزم خرده ب(ورژوازی
گروه دوم، دولی که پيوند ھای ديپلماتيک 
و اقتص((ادی ب((ا جمھ((وری اس((Uمی اي((ران 

گروه سوم، ). مانند ونزوئU و کوبا(دارند 
Uح تروتسکيس((ت ھ(((ا و برخ((ی ب((ه اص(((ط

مانن((((((د ح((((((زب ک((((((ارگران (متحدانش((((((ان 
و " اس دابلي((((((((((و پ((((((((((ی"سوسياليس((((((((((ت 

که تحليل اشتباھی ) در بريتانيا" رسپکت"
دو گ(((روه . از بني(((ادگرايی اس(((Uمی دارن(((د

اول موض((ع خ((ود در قب((ال بني((ادگرايی را 
دش(((من دش(((من م(((ا، "ب(((ر اس(((اس تئ(((وری 

اي((ن ب((دان . ق((رار داده ان((د" دوس((ت ماس((ت
 آنھ(((ا ي(((ا در م(((ورد ماھي(((ت معنيس(((ت ک(((ه

طبق((اتی اي((ن جريان(((ات اس((Uمی اطمين(((ان 
ندارند، و حمايت انھا بر اساس ظاھر اين 

مشخصا به اين (جريانات انجام می گيرد 
دلي((ل ک((ه اي((ن جريان((ات در مقاب((ل سياس((ت 

، و يا )ھای امپرياليستی مقاومت می کنند
به خوبی از ماھيت ارتج(اعی بني(ادگرايی 

لي((ل ديپلماس((ی و تقوي((ت آگاھن((د، ام((ا ب((ه د
، با قرار گرفتن "بلوک ضد امپرياليستی"

در کن(((ار ي((((ک دول(((ت ارتج((((اعی و ش((((به 
فاشيس(((((ت و متح(((((دانش، چن(((((ين موض(((((ع 

به ھمين دلي(ل، ( مشکوکی اتخاذ می کنند 
ھنگ((ام افش((ا ش((دن خطاھ((ای اساس((ی اي((ن 
ديپلماسی در ابعاد جھانی، تاوان س(نگينی 

 ).خواھند پرداخت
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ن به اص(طUح ب(ين اما موضع يک سازما

حزب ک(ارگران سوسياليس(ت "الملل مانند 
ب(ر پاي(ه ی ي(ک ) اس دابليو پ(ی" (بريتانيا

تص((ور غل((ط تئوري((ک و ريش((ه ای ق((رار 
بنابراين نظريات آنھا بايد به . گرفته است

شکلی دقيق تر مورد بررسی قرار گيرد، 
بخص((((وص آنک((((ه دف((((اع از ي((((ک رژي((((م 
ارتج((اعی توس((ط اي((ن گ((رايش، ب((ر اس((اس 

وتس((((کيزم، و بط((((ور اخ((((ص، انق((((Uب تر
 . مداوم، توجيه گشته است

 
غيرقابVVل تصVVور ھVVا را " اس دابليVو پVVی"

 ھدف قرار می دھد 
ب((ر اس((اس ي((ک  توجي((ه " اس دابلي((و پ((ی"

ک((ه در اي((ن مقال((ه ب((ه آن (تئوري((ک اش((تباه 
به عنوان سخنگوی يک ) خواھيم پرداخت

. رژي((م ارتج((اعی در اروپ((ا عم((ل م((ی کن((د
آنھ(ا در تظ(اھرات ض(د شعار ھای اصلی 
حاw ھم(ه ی م(ا ح(زب :"جنگ چنين است

آنھ((ا در روزنام((ه ھ((ای خ((ود !" هللا ھس((تيم
بدون اشاره به ميزان س(رکوب ب(ی س(ابقه 
ی ک(((ارگران و دانش(((جويان، ب(((ه دف(((اع از 

. جمھ(((وری اس(((Uمی اي(((ران م(((ی پردازن(((د
به جای آن، از محبوبيت " اس دابليو پی"

 :رژيم ايران سخن به ميان می آورد
محبوبيت محکومي(ت اس(رائيل از س(وی " 

محم(((ود احم(((دی ن(((ژاد، رئ(((يس جمھ(((وری 
اسUمی ايران، در جھان ع(رب ب(ه اثب(ات 

جن(بش اس(Uمی لبن(ان، متح(د . رسيده است
اي((ران، حت((ی ب((ا تحس((ين بيش((تری پ((س از 

 .غلبه بر اسرائيل مواجه شد
در ن((واحی دورت((ر، اي((ران دوس((تانی ني((ز 

ت س(ران احمدی نژاد در نشس. يافته است
س(((ازمان ھمک(((اری ھ(((ای ش(((انگھای، ک(((ه 
توسط روسيه و چين، به عنوان وزن(ه ای 
در مقابل ناتو شکل گرفت(ه اس(ت، ش(رکت 

 .کرد
گسترش نفوذ ايران معمای غامضی پ(يش 

.  روی بوش و مشاورانش قرار داده اشت
آنھا می توانند با رژيم به توافق برسند ب(ا 

 ٢١( ."ب((((رای ن((((ابودی اش ت((((Uش کنن((((د
، س(((((((((((ايت ک(((((((((((ارگر ٢٠٠٧ اگوس(((((((((((ت
 )سوسياليست

از برنام((ه ی ھس((ته ای " اس دابلي((و پ((ی"
 :ايران دفاع می کند

پ(((س اي(((ران چ(((ه اش(((تباھی مرتک(((ب م(((ی "
شود؟ ايران به عنوان يکی از امضا کننده 
ھای پيمان منع گسترش سUح ھای ھسته 
ای، اين حق را داراست که انرژی ھسته 
ای را ب((رای اھ((داف غي((ر نظ((امی توس((عه 

، و پ((((يش چش((((مان مراق((((ب آژان((((س دھ((((د
انرژی اتمی نيز ھم(ين ک(ار را انج(ام داده 

، س(ايت ک(ارگر ٢٠٠٦ فوري(ه ١١(" است
 )سوسياليست

رژيمی که آغشته به خون قربانيان (ايران 
چ((ه ک((ار اش((تباھی م((ی کن((د؟ ) فراوانيس((ت

اين رژيم در سی سال حضور در قدرت، 
 س(((اله ی ش(((اه و ٣٧پنج(((اه براب(((ر رژي(((م 

و ج((Uدان آم((وزش دي((ده ی ش((کنجه گ((ران 
، سوسياليست ھا، کمونيست "سی آی ای"

ھ(((ا و رھب(((ران ک(((ارگری را اع(((دام ک(((رده 
، تنھا در دو روز، ١٩٨٧در سال .  است

 فع(ال چ(پ را ١٢٠٠٠اين رژي(م ب(يش از 
جمھ((((وری . در زن((((دان ھ((((ا اع((((دام ک((((رد

اسUمی ايران از ميان روستاھا چھارصد 
ورد ھزار مزدورانی به استخدام خود در آ

و به آنان اجازه داد زنان را در شھر ھای 
اي((ن م((زدوران رژي((م . اي((ران ش((Uق بزنن((د

ھ(((رکس را ک(((ه ش(((يوه ی لب(((اش پوش(((يدن 
اسUمی را رعايت نمی کند در خيابان ھا 

آنھا روی ص(ورت زن(ان . شUق می زدند
اسيد م(ی پاش(يدند و ب(رای ي(افتن نوش(يدنی 
ھ((ای الکل((ی و س((ی دی ھ((ای موزي((ک ب((ه 

آنھ(((ا . ن((ازل م(((ردم م((ی ش(((دندزور وارد م
بيش((((تر رھب((((ران جن((((بش ک((((ارگری ک(((((ه 
خواھ((ان حق((وق معوق((ه ی ک((ارگران و ي((ا 
حق((وق اولي((ه ی تاس((يس اتحادي((ه ک((ارگری 

. بودن((د را کش((ته و ي((ا ب((ه زن((دان انداختن((د
آيا . ليست اين جنايات بسيار طوwنی است

نباي((د نگ(ران اي((ن " انقUب(ی"ي(ک س((ازمان 
يک رژيم موضوعات باشد؟ آيا دسترسی 

از " ان(((((رژی ھس(((((ته ای"ارتج(((((اعی ب(((((ه 
مواردی که ذکر شد مھم تر است؟ انرژی 
ھسته ای در دس(ت ي(ک رژي(م ارتج(اعی، 
پ(((يش از آنک((((ه ب((((ر علي(((ه اس((((رائيل و ي((((ا 
امپرياليزم استفاده ش(ود، علي(ه م(ردم خ(ود 

. آن کش((((ور ب((((ه ک((((ار ب((((رده خواھ((((د ش((((د
ھمانطور که ص(دام حس(ين در حلبچ(ه از (

 عليه ک(رد ھ(ا اس(تفاده سUح ھای شيميايی
 )کرد

خ(دمت (با وجود اين ش(يوه ی دخ(التگری 
، تعج(((ب آور )ب(((ه ي(((ک رژي(((م ارتج(((اعی

نيس((ت ک((ه مقام((ات ايران((ی چ((راغ س((بز را 
ب(رای ترجم((ه و چ((اپ کت((اب در اي((ران ب((ه 

در اي(ران . نش(ان داده ان(د" اس دابليو پی"
ھر نويسنده، مترجم و يا انتشارات مستقل 

ار خود، از وزارت بايد پيش از انتشار آث
. فرھن((گ و ارش((اد اس((Uمی مج((وز بگي((رد

اين به اصطUح وزارت خانه از گروھی 
از روحانيون که نقش سانس(ورچی را ب(ر 

آق(((ای (عھ(((ده دارن(((د تش(((کيل ش(((ده اس(((ت 
خ(((اتمی، رئ(((يس جمھ(((وری اس(((بق اي(((ران، 

ھ((ر ). عض((وی از اي((ن وزارت خان((ه ب((ود
" اس(Uمی"کتاب و مقال(ه ای ک(ه ب(ا ق(انون 

. داشته باشد سانس(ور خواھ(د ش(دمغايرت 
اما، با تعجب بسياری از سوسياليس(ت ھ(ا 
و مارکسيس((((ت ھ((((ای ايران((((ی ک((((ه ش((((اھد 
سانس((ور ش((ديد و حت((ی دس((تگيری و بس((ته 
شدن دفتر ھای کارشان به خاطر چ(اپ و 
يا ترجمه ی آثار مارکسيستی بوده ان(د، و 
در کشوری با باwترين درجه ی سانس(ور 

انش((جويان، و س((رکوب روش((ن فک((ران و د
اس "بس((((ياری از کت((((اب ھ((((ای رھب((((ران 

از وزارت فرھن((گ و ارش((اد " دابلي((و پ((ی
اس(((Uمی اي(((ران مج(((وز انتش(((ار گرفت(((ه و 

. توسط ناشران رسمی به چاپ رسيده ان(د
کت(((((اب ھ(((((ای اص(((((لی نوش(((((ته ی الک(((((س 
ک((الينيکوس ک((ه در اي((ران ترجم((ه و چ((اپ 

تئ(((((وری : ش(((((ده اس(((((ت از اي(((((ن قرارن(((((د
لي(((ه پس(((ت مقدم(((ه ت(((اريخی، ع: اجتم(((اعی

يک نقد مارکسيستی، مارکسيزم : مدرنيزم
و امپري(((((((((اليزم ن(((((((((وين، تروتس(((((((((کيزم، 
مارکس(يزم و فلس((فه، عقاي(د انقUب((ی ک((ارل 

. مارکس، و مانيفس(ت ض(د س(رمايه داری
مردم(ان تاريخ : کتاب ھای کريس ھارمن
ي(((ک ب(((ازنگری : جھ(((ان و تبي(((ين بح(((ران

ع(((Uوه ب(((ر اي(((ن، روزنام(((ه . مارکسيس(((تی
 بسياری از مقاwت اين ھای اصUح طالب

 .دو نفر را به چاپ رسانده اند
) جدی(با وجود حمايت اخUقی و انتقادی 

، اي((ن کمت((رين "اس دابلي((و پ((ی"از س((وی 
کاريست اس(ت ک(ه رژي(م اي(ران م(ی توان(د 

 . برای آنھا انجام دھد
 

 تئوری انقEب مداوم
مس(((ئله ای ک(((ه باي(((د پاس(((خ داده ش(((ود اي(((ن 

ه انح(راف چه چي(زی در پ(س توجي(: است
ق(رار دارد و ي(ا ريش(ه ی " اس دابليو پی"

موضع اين گرايش در قبال بنيادگرايی در 
خ((ود را ي((ک " اس دابلي((و پ((ی"کجاس((ت؟ 

سازمان بين المللی مارکسيس(ت، لنينيس(ت 
.: و تروتسکيس(((((((((((((((ت م(((((((((((((((ی دان(((((((((((((((د

انترناس((يوناليزم ج((وھره ی ھ((ر سياس((ت "
س((رمايه . ھ((ای سوسياليس((تی حقيق((ی اس((ت

انيست، و تنھا توسط داری يک سيستم جھ
يک جن(بش انقUب(ی ب(ين الملل(ی ب(ه چ(الش 

  م((ارکس، انجم((ن ب((ين -کش((يده م((ی ش((ود 
المل((ی ک((ارگران، و لن((ين و تروتس((کی در 

س(ايت رس(می اس (." بين الملل کمونيست
 )دابليو پی
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موضوع اص(لی تئ(وری تروتس(کی ب(يش "

: از ھ((((ر زم((((ان ديگ((((ری ص((((حيح اس((((ت
خ(ود را پرولتاريا بايد مب(ارزه ی انقUب(ی 

. تا زمان پيروزی جھانی خ(ود ادام(ه دھ(د
ب(((((دون انج(((((ام آن، پرولتاري(((((ا ب(((((ه آزادی 

انق((Uب م((داوم منح((رف، (. نخواھ((د رس((يد
اول((((ين ب((((ار در . نوش((((ته ی ت((((ونی کلي((((ف

ژورن(((ال سوس(((ياليزم ب(((ين الملل(((ی انتش(((ار 
، بھ(ار ١٢ياف(ت، اول(ين س(ری، ش(ماره ی 

 )١٩٦٣شال 
يو اس دابل"پيش از پرداختن به بازنگری 

از  تئ((وری انق((Uب م((داوم و موض((ع " پ((ی
آنھ(((ا در قب(((ال بني(((ادگرايی اس(((Uمی، ک(((ه 
مس(((تقيما از موض(((ع رويزيونيس(((تی آانھ(((ا 
ناش(((ی م(((ی ش(((ود، مفھ(((وم حقيق(((ی انق(((Uب 

 .مداوم بايد مورد بررسی قرار گيرد
تئوری انق(Uب م(داوم توس(ط تروتس(کی و 

 پاي((ه ١٩٠٥ب((ر اس((اس تجرب((ه ی انق((Uب 
 در کت((اب ھ(((ای اي(((ن تئ((وری(ري((زی ش((د 

نت((ايج و چش((م ان((داز ھ((ا و انق((Uب م((داوم 
، و ب((ه پاي((ه ی انق((Uب اکتب((ر )معرف((ی ش((د

 در روس((يه تب((ديل ش((د ک((ه ط((ی آن ١٩١٧
ع((Uوه ب((ر س((رنگونی رژي((م پيش((ا س((رمايه 
داری ت((((زار، از ب((((ورژوازی ني((((ز س((((لب 

تقريبا تمام مارکسيس(ت ھ(ای . مالکيت شد
آن دوران، از کائوتسکی گرفته تا پلحانف 

، معتق(د بودن(د ک(ه )با کم(ی تف(اوت(و لنين 
تنھا کشور ھای پيشرفته ی صنعتی برای 

آن(((ان . انق(((Uب سوسياليس(((تی آم(((اده بودن(((د
چن((ين اس((تدwل م((ی کردن((د ک((ه کش((ور ھ((ا 
زم((انی ب((ه ق((درت ک((ارگری م((ی رس((ند ک((ه 
ک(((امU ب(((ه مرحل(((ه ای ک(((ه در آن، چ(((ه از 
لح((اظ س((اختار اجتم((اعی، و چ((ه از لح((اظ 

پيش((رفته ق((رار داش((ته تکنيک((ی در س((طح 
کش((((ور ھ((((ای عق((((ب افت((((اده م((((ی . باش((((ند

توانستند چھره ی آينده ی خود را در آينه 
تنھ(ا . ی کشور ھای پيشرفته مشاھده کنند

پ(((س از ي(((ک دوره ی ط(((وwنی پيش(((رفت 
صنعتی و انتقال به يک رژيم بورژوازی 
پارلمانی است که طبق(ه ی ک(ارگر ب(ه ح(د 
ک((((افی ب((((رای مط((((رح س((((اختن مس((((ئله ی 

 .قUب سوسياليستی پخته می شودان
تم((امی سوس((يال دم((وکرات ھ((ای روس((يه، 
منشويک ھا و بلشويک ھا، بر اين عقي(ده 
بودند که روسيه بر اث(ر تض(اد ني(رو ھ(ای 
مول(((((ده س(((((رمايه داری از ي(((((ک س(((((و، و 
خودکامگی، زمين داری و ديگر س(اختار 
ھ((ای فئ(((ودالی ب((اقی مان(((ده در روس(((يه از 

U))))ب س((((وی ديگ((((ر، ب((((ه س((((وی ي((((ک انق
ام(((ا . ب(((ورژوازی در ح(((ال حرک(((ت ب(((ود

منش(ويک ھ((ا چن((ين نتيج((ه م((ی گرفتن((د ک((ه 
الزاما بورژوازی بايد انقUب را رھب(ری 

. کند، و قدرت سياسی را در دست بگي(رد
آنھ((((ا چن((((ين م((((ی پنداش((((تند ک((((ه سوس((((يال 
دم((وکرات ھ((ا باي((د از ب((ورژوازی ليب((رال 

ب((ه عن((وان .(در انق((Uب آت((ی حماي((ت کنن((د
در ھم(((ين ح(((ين، ب(((ا و ) گ(((رايش چ(((پ آن

مبارزه برای دست ي(افتن ب(ه رف(ورم ھ(ای 
اجتم(اعی و ح((داقل دس(تمزد ھ((ا، از من((افع 
ويژه ی کارگران در چھ(ارچوب س(رمايه 

 .داری دفاع کنند
لن(((ين و بلش(((ويک ھ(((ا تواف(((ق داش(((تند ک(((ه 
انق((Uب آت((ی در س((يرت خ((ود ب((ورژوازی 
اس((ت و ھ((دف آن ف((راروی از مح((دوديت 

انق(Uب ".. ھای انقUب بورژوازی نيس(ت
دموکراتيک فراتر از مي(دان عم(ل رواب(ط 
اقتص((ادی اجتم((اعی ب((ورژوازی نخواھ((د 

اي(ن انق(Uب دموکراتي(ک، س(لطه ... رفت 
ی بورژوازی در روس(يه را ن(ه ض(عيف، 

دو : لن(((ين(."  بلک(((ه تقوي(((ت خواھ(((د ک(((رد
تاکتي((ک سوس((يال دموکراس((ی در انق((Uب 

 ) ١٩٠٥دموکراتيک، 
 ١٩١٧ل ت((ا پ((س از انق((Uب فوري((ه ی س((ا

ب((رای . لن((ين اي((ن عقي((ده را کن((ار نگذاش((ت
 او ھمچن((ان  ،١٩١٤مث((ال، در س((پتامبر 

محدوده ی وظ(ايف انق(Uب روس(يه را در 
: نوشته ھای خ(ود چن(ين تعري(ف م(ی ک(رد

برق(((راری ي(((ک جمھ(((وری دموکراتي(((ک "
ک(ه در آن تس((اوی حق(وق و آزادی تعي((ين (

سرنوشت به ھمه ی مليت ھا اعطا خواھد 
 زم((ين ھ((ای زمين((داران ، مص((ادره ی)ش((د

بزرگ، و اجرای قانون ھشت ساعت کار 
 ."روزانه

تف((اوت بني((ادی لن((ين ب((ا منش((ويک ھ((ا در 
اس(((تقUل جن(((بش طبق(((ه ی اص(((رار او ب(((ر 

 و ني(ز ني((از ک(ارگر از ب(ورژوازی ليب(رال
ب(((ه انج(((ام انق(((Uب ب(((ورژوازی از طري(((ق 

لن((ين در . پي((روزی ب((ر مقاوم((ت آنھ((ا ب((ود
ه ی ک(ارگر و مخالفت ب(ا اتح(اد مي(ان طبق(

بورژوازی ليبرال، که از سوی منشويک 
ھا حمايت می شد، خواھان اتحاد طبقه ی 

در حاليک(((((ه . ک(((((ارگر ب(((((ا دھقان(((((ان ش(((((د
منش((((ويک ھ((((ا پ((((س از انق((((Uب، دولت((((ی 
متشکل از وزرای ليي(رال ب(ورژوازی را 
انتظار می کشيدند، لنين ائتUفی از حزب 
طبق((ه ی ک((ارگر و ي((ک ح((زب دھق((انی را 

ديکت((((((اتوری "ش((((((ت، ي((((((ک در نظ((((((ر دا
، که در "دموکراتيک کارگران و دھقانان

. آن حزب دھقانی دارای اکثريت م(ی ب(ود
قرار ب(ود ي(ک " ديکتاتوری دموکراتيک"

جمھ((وری ب((ر پ((ا س((ازد، از زم((ين داران 
بزرگ سلب مالکيت کرده و قانون ھش(ت 

. س(((((اعت روزان(((((ه را ب(((((ه اج(((((را درآورد
دھقانان پس از آن ديگر خاصيت انقUب(ی 
خود را از دست می دادند، و و به حاميان 
مالکي(ت و وض((ع اجتم((اعی موج((ود تب((ديل 
م((ی ش((دند، و ممک((ن ب((ود ب((ا ب((ورژوازی 

پرولتاريای صنعتی در اتحاد . متحد گردند
ب((ا ت((وده ی پرولتاري((ا و نيم((ه پرولتاري((ای 
روستاھا، به اپوزيسيون انقUبی تبديل می 

ديکت((((((((اتوری "ش((((((((د، و ف((((((((از موق((((((((ت 
در چ((((((((ارچوب ي((((((((ک ، "دموکراتي((((((((ک

جمھوری بورژوازی، بدين وسيله راه را 
برای دولت بورژوازی محافظه کار محيا 

 . می ساخت
تروتس((کی ني((ز مانن((د لن((ين معتق((د ب((ود ک((ه 
بورژوازی ليبرال نمی توان(د ھ(يچ وظيف(ه 
ی انقUب((ی را ب((ه ش((کل پاي((دار ب((ه انج((ام 
رساند و انقUب ارضی، يکی از عناص(ر 

ی، تنھا از طريق بنيادی انقUب بورژواز
اتح(((اد م(((ابين طبق(((ه ی ک(((ارگر و دھقان(((ان 

ام(((ا تروتس(((کی، ب(((ر خ(((Uف .ش(((دنی اس(((ت
لن(ين، ب(ا اي(ن اس(تدwل ک(ه دھقان(ان فقي((ر و 
غن(((ی چن(((ان در مي(((ان خ(((ود دچ(((ار تفرق(((ه 
ھستند که نم(ی توانن(د ي(ک ح(زب متح(د و 
مس((تقل از ب((رای خ((ود تش((کيل دھن((د،   ب((ا 
امک((ان وج((ود ي((ک ح((زب مس((تقل دھق((انی 

 .ف بودمخال
تروتسکی در کتاب نتايج و چشم انداز ھا 

: در پاسخ به فرمول بندی لنين می نويس(د
به اين دليل نمی توان از ھيچ گونه شکل "

وي(((((ژه ای از ديکت(((((اتوری پرولت(((((ری در 
انق(((((((Uب ب(((((((ورژوازی، از ديکت(((((((اتوری 

ي(((ا ديکت(((اتوری (دموکراتي(((ک پرولت(((ری 
طبقه ی . سخن گفت) پرولتاريا و دھقانان

ب(((دون خ(((ودداری از ف(((راروی از ک(((ارگر 
حدود برنامه ی دموکراتيک خ(ويش نم(ی 
توان(((د خص(((لت دموکراتي(((ک ديکت(((اتوری 

ھرگونه توھمی در اين . خود را حفظ کند
مورد مصيبت بار است، و از ھمان آغاز 
ب(((ه سوس(((يال دموکراس(((ی ض(((ربه خواھ(((د 

 ".زد
روش((ن خواھ((د ب((ود ک((ه نظ((ر م((ا در "... 

لتاري((ا و ديکت((اتوری پرو"م((ورد عقي((ده ی 
موضوع تنھا اين نيست . چيست" دھقانان

که ما اين عقيده از نظر اصولی پذيرفتنی 
م(((ی دان(((يم ي(((ا خواھ(((ان چن(((ين ن(((وعی از 

م(ا ب(ر اي(ن . ھمکاری سياسی ھستيم ي(ا ن(ه
... باوريم ک(ه اي(ن عقي(ده اجراپ(ذير نيس(ت 

تمام تجرب(ه ی ت(اريخ نش(ان داده اس(ت ک(ه 
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ای نقش دھقانان به ھيچ عنوان قادر به ايف

ب((ا رش((د س((رمايه .  سياس((ی مس((تقل نيس((تند
داری پرولتاري((((ا ني((((ز رش((((د م((((ی کن((((د و 

بدين معنی، انکشاف . نيرومندتر می شود
س(((رمايه داری در ع(((ين ح(((ال، پيش(((رفت 
پرولتاري((((((((ا ب((((((((ه س((((((((وی ديکت((((((((اتوری 

ام(ا روز و س(اعتی ک(ه . است" پرولتاريا"
قدرت به دست طبقه ی کارگر منتق(ل م(ی 

 س(طح انکش(اف ني(رو گردد مستقيما ن(ه ب(ه
ھای مولده بلکه به تناسب قوا در مب(ارزه 
ی طبقاتی، اوضاع بين المل(ل، و ب(اwخره 
ب(((ه تع(((دادی عوام(((ل ذھن(((ی مانن(((د س(((نن، 
ابتک((((ار آم((((ادگی ک((((ارگران ب((((رای نب((((رد 

 ..."بستگی دارد 
ممک((ن اس((ت ک((ارگران در کش((ور ھ((ای  "

عقب افتاده زودتر از کشور ھ(ای توس(عه 
ک(ارگران در س(ال . ديافته به ق(درت برس(ن

 در پاريس، خرده بورژوا، آگاھانه ١٨٧١
درس(ت اس((ت . ق(درت را در دس(ت گرفتن((د

ک((ه اي((ن تس((خير ق((درت تنھ((ا دو م((اه دوام 
داش(((ت، ام(((ا در مراک(((ز ب(((زرگ س(((رمايه 
داری بريتانيا يا اياwت متحده ی آمريک(ا، 
کارگران حتی برای يک ساعت ھم موفق 

ن تصور اي. به انجام چنين کاری نشده اند
ک((((ه ديکت((((اتوری پرولتاري((((ا ب((((ه ش((((کلی 
مکانيکی به انکشاف تکنيک و منابع يک 
کش(((ور بس(((تگی دارد، ناش(((ی از تعص(((ب 

اس(((ت ک(((ه ب(((ه ح(((د " ت(((اريخی"ماتري(((اليزم 
اي((((ن دي((((دگاه . ابت((((ذال کش((((يده ش((((ده اس((((ت

ک((وچکترين وج((ه اش((تراکی ب((ا مارکس((يزم 
 ." ندارد

اگ((((ر در تم((((امی انق((((Uب ھ((((ا، از زم((((ان 
، دھقان((ان ب((ه حماي((ت از اص((Uحات آلم((ان

يک((ی از بخ((ش ھ((ای ب((ورژوازی پرداخت((ه 
ان(((د، ق(((درت طبق(((ه ی ک(((ارگر و محافظ(((ه 
کاری بورژوازی  در روسيه دھقان(ان را 
مجبور به حماي(ت از پرولتاري(ای انقUب(ی 

خود انقUب به انجام وظايف . خواھد کرد
ب((((ورژوازی دموکراتي((((ک مح((((دود نم((((ی 
ش(((((ود،  بلک(((((ه بUفاص(((((له ب(((((ه اق(((((دامات 

 :وسياليستی پرولتاريا دست خواھد زدس
با رشد سرمايه داری پرولتاريا نيز رشد "

ب(((دين . م(((ی کن(((د و نيرومن(((دتر م(((ی ش(((ود
معن(((ی، انکش(((اف س(((رمايه داری در ع(((ين 
ح(((((ال، پيش(((((رفت پرولتاري(((((ا ب(((((ه س(((((وی 

ام(ا روز و . است" پرولتاريا"ديکتاتوری 
ساعتی که قدرت به دست طبقه ی کارگر 

ا ن(((ه ب(((ه س(((طح منتق(((ل م(((ی گ(((ردد مس(((تقيم
انکشاف نيرو ھای مولده بلک(ه ب(ه تناس(ب 
ق((وا در مب((ارزه ی طبق((اتی، اوض((اع ب((ين 

الملل، و باwخره به تعدادی عوامل ذھن(ی 
مانن((د س((نن، ابتک(((ار و ام((ادگی ک(((ارگران 

 ..."برای نبرد بستگی دارد 
به نظر ما انقUب روسيه چنان شرايطی "

ايجاد خواھد کرد که پيش ازآنکه سياس(ت 
ژوازی ليب((رال امک((ان اب((راز اس((تعداد ب((ور

دول((ت داری خ((ود را داش((ته باش((د، ق((درت 
و (می تواند به طبقه ی کارگر منتقل شود 

اي((ن مھ((م توس((ط ي((ک انق((U پي((روز ممک((ن 
 )." است

 تم((امی در روس((يه ص((حت ١٩١٧انق((Uب 
. پندار ھای تروتسکی را به اثب(ات رس(اند

ب((ورژوازی ض((د انق((Uب از آب در آم((د، 
ی ص(((((نعتی، ھم(((((ان طبق(((((ه ی پرولتاري(((((ا

انقUب((((ی ب((((ود، دھقان((((ان از پرولتاري((((ای 
ص((((((((نعتی تبعي((((((((ت جس((((((((تند، انق((((((((Uب 
دموکراتي((ک و ض((د فئ((ودال بUفاص((له ب((ه 
انق((Uب سوسياليس((تی تب((ديل ش((د، انق((Uب 
روس(((((((يه ب(((((((ه خي(((((((زش ھ(((((((ای انق(((((((Uب 
سوسياليستی در ديگ(ر نق(اط جھ(ان منتھ(ی 

و ). آلمان، اط(ريش، لھس(تان و غي(ره(شد 
 متاس((((فانه، ان((((زوای انق((((Uب در نھاي((((ت،

سوسياليس(((تی در روس(((يه ب(((ه انحط(((اط و 
 .سقوط آن منجر گشت

ام((((ا اي((((ن مفھ((((وم انق((((Uب م((((داوم توس((((ط 
مورد تجديد نظر " اس دابليو پی"رھبری 

 .قرار گرفته است
 

تجديVVVد نظرطلبVVVی تئVVVوری انقEVVVب مVVVداوم 
 " اس دابليو پی"توسط 

اس دابلي(و "تونی کليف، تئورس(ين اص(لی 
وری انقUب مداوم را ب(دين ش(کل ، تئ"پی

 :خUصه می کند
عناصر اصلی تئوری تروتسکی را م(ی "

 :توان بدين شکل خUصه کرد
 بورژوازی ای که دير به صحنه وارد -١

شده، از لحاظ بنيادی از پيش(ينيان ي(ک ي(ا 
اي(((ن . دو ق(((رن پ(((يش خ(((ود متف(((اوت اس(((ت

ب((((ورژوازی از ارائ((((ه ی ي((((ک راه ح((((ل 
اي((((دار ب((((رای انقUب((((ی، دموکراتي((((ک و پ

مش((کUت ايج((اد ش((ده توس((ط فئ((وداليرم و 
او ق(ادر ب(ه . ستم امپرياليستی عاجز اس(ت

تخري((((ب کام((((ل فئ((((وداليزم، دس((((تيابی ب((((ه 
استقUل ملی واقعی و دموکراسی سياس(ی 
نيست و چه در کشور ھای توسعه يافته و 
چ((ه در کش((ور ھ((ای عق((ب افت((اده، انقUب((ی 

اي((((((ن . ب((((((ودن را کن((((((ار گذاش((((((ته اس((((((ت
زی مطلقا به يک نيروی محافظ(ه بورژوا

 .کار تبديل شده است

 نق(((ش ق(((اطع انق(((Uب ب(((ر ش(((انه ھ(((ای -٢
پرولتاري((ا افت((اده اس((ت، گرچ((ه اي((ن طبق((ه 
بس((((يار ج((((وان و از لح((((اظ تع((((داد ھن((((وز 

 .کوچک است
 دھقان(((ان ب(((ه دلي(((ل ن(((ا ت(((وانی در اق(((دام -٣

مستقل، از شھرھا تبعيت خواھند ک(رد، و 
ري(((ای ب((دين ترتي(((ب تح((ت رھب(((ری پرولتا

 .صنعتی در خواھند آمد
 رس(((يدن ب(((ه راه حل(((ی اس(((توار ب(((رای -٤

مس(((ئله ی دھقان(((ان، و مس(((ئله ی مل(((ی، و 
گسس((ت از بن((د ھ((ای اجتم((اعی  ک((ه م((انع 
توس(((عه ی س((((ريع اقتص((((ادی م((((ی ش((((ود، 
فراروی از ماليت خصوصی بورژوازی 

انق(((((((Uب . "راض(((((((روری م(((((((ی س(((((((ازد
دموکراتي(((((((ک بUفاص(((((((له ب(((((((ه انق(((((((Uب 

 يابد، و بدين وس(يله سوسياليستی بسط می
 ."به انقUب مداوم تبديل می شود

 اتم((((((((ام انق((((((((Uب سوسياليس(((((((((تی در -٥
... محدوديت ھای مل(ی غي(ر ممک(ن اس(ت 

بن(ابراين، انق(Uب سوسياليس((تی، ب(ه معن((ی 
جدي((د ت((ر و وس((يع ت((ر، ب((ه انق((Uب م((داوم 
تب(((ديل م(((ی ش(((ود، اي(((ن انق(((Uب تنھ(((ا ب(((ا 
پيروزی نھايی جامعه ی نوين در ک(ره ی 

ت(Uش ب(رای " کی به اتمام خواھد رسيدخا
سوس((ياليزم در ي((ک کش((ور، "دس((تيابی ب((ه 

 .رويايی ارتجاعی و کوته فکرانه است
 نتيجت((ا، انق((Uب در کش((ور ھ((ای عق((ب -٦

افت(((اده، ب(((ه تک(((ان  ش(((ديد در کش(((ور ھ(((ای 
 ."توسعه يافته منتھی خواھد شد

 ت((ونی کلي((ف س((پس م((رتبط ب((ودن انق((Uب 
وال قرار می مداوم را بدين شکل مورد س

ھنگاميک((ه ماھي((ت محافظ((ه ک((ار و ": دھ((د
بزدwن(((ه ی ب(((ورژوازی دي(((ر رش(((د يافت(((ه 

ي((((ک ق((((انون ) نکت((((ه ی اول تروتس((((کی(
مطل((ق اس((ت، شخض((يت انقUب((ی طبق((ه ی 

نه قطعی است و ) نکته دوم(کارگر جوان 
تجربيات به دست آمده تا به ... نه ناگزير 

ام(((روز، ق(((درت انگي(((زش انقUب(((ی مي(((ان 
صنعتی در کشور ھای در ح(ال کارگران 

توس((عه، و ض((عف ھ((ای کش((نده ی آنھ((ا را 
ھ((يچ ارتب((اط خودک((اری . نش((ان داده اس((ت

مي((ان عق((ب مان((دگی اقتص((ادی و مب((ارزه 
 ."طلبی انقUبی وجود ندارد

ھنگاميکه ماھيت تا به انتھا انقUبی طبقه "
ی ک(((((((ارگر، پاي(((((((ه ی اص(((((((لی تئ(((((((وری 
تروتس((کی، م((ورد ش((ک واق((ع ش((ود، ک((ل 

نکته ی س(وم او، . از ھم می پاشدساختار 
مبنی بر آنکه دھقانان نمی توانن(د از ي(ک 
طبقه ی کارگر غير انقUب(ی تبعي(ت کنن(د، 

و بقي((ه نک((ات ب((اw ب((ه ترتي((ب قاب((ل اج((را  
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اي((ن ب((دان معن((ی نيس((ت ک((ه ھ((يچ .  نيس((تند

 ..."اتفاقی نمی افتد 
آن ني((((رو ھ((((ايی ک((((ه ب((((ر اس((((اس تئ((((وری 

سياليستی تروتسکی بايد به يک انقUب سو
ک((((ارگری منج((((ر ش((((وند، در نب((((ود ي((((ک 
عنصر ذھنی يعنی پرولتاريا، به نقط(ه ی 
مقابل آن، يعنی س(رمايه داری دولت(ی م(ی 

با توجه به صحيح بودن عم(ومی . انجامند
تئ((وری و نب((ودن عنص((ر ذھن((ی؛ و کمب((ود 

انق(((Uب «ن(((ام م(((ی ت(((وان اي(((ن تئ(((وری را 
» م((دوام ِ س((رمايه داری دولت((ی، بازگش((ته

 ". نام نھاد
 و ١٩٠٥به ھمان طريق که انقUب ھای "

 چ((ين اثب((ات ٢٧-١٩٢٥ روس((يه و ١٩١٧
کام((ل تئ(((وری تروتس((کی بودن(((د، تس(((خير 
قدرت از سوی مائو و کاسترو ني(ز کام(ل 
ت((رين، خ((الص ت((رين و ش((ديد ت((رين اثب((ات 

 ".ھستند» انقUب مداوم بازگشته«
ت(ونی کلي(ف ب(دين ش(کل نتيج(ه گي(ری م((ی 

 :کند
ژی ب((رای سوسياليس((ت تغيي((ر در اس((ترات"

ھای کشور ھای توسعه يافته به معن(ی آن 
است که ھمانطور که موظف ب(ه مخالف(ت 
غير مش(روط ب(ا س(تم مل(ی ب(ر ملي(ت ھ(ای 
مس(((تعمره ھس(((تند، باي(((د بح(((ث در م(((ورد 
ھوي((ت مل((ی طبق((ه ی ح((اکم آت((ی در آس((يا، 
آفريقا و آمريکای wت(ين را کن(ار بگذارن(د 

اد و ب((ه ج((ای آن ب((ه تحقي((ق در م((ورد تض((
ھ(((ای طبق(((اتی و س(((اختار ھ(((ای اجتم(((اعی 

ش((عار . آين((ده در اي((ن کش((ور ھ((ا بپردازن((د
ب(يش از پ(يش ب(ه ي(ک " طبقه علي(ه طبق(ه"

انق((Uب م((داوم  (."حقيق((ت تب((ديل م((ی ش((ود
بازگش(((ته، ت(((ونی کلي(((ف، انتش(((ار اول در 
ژورنال سوسياليزم بين الملل، سری اول، 

 )١٩٦٣، بھار ١٢شماره 
ستدwل می کند تونی کليف در واقع چنين ا

که انقUب مداوم تروتس(کی  منس(وخ ش(ده 
خصوصيت انقUبی طبقه ی "است، زيرا 

... ک((ارگر ن((ه قطع((ی اس((ت و ن((ه ن((اگزير 
ھنگ((امی ک((ه ماھي((ت ت((ا ب((ه انتھ((ا انقUب((ی 
طبق((ه ی ک((ارگر، پاي((ه ی اص((لی تئ(((وری 
انقUب مداوم تروتسکی، مورد شک قرار 

." می گيرد، تمام ساختار از ھم م(ی پاش(د
روش(((ن "و ي(((ک ني(((روی جدي(((د، ب(((ه ن(((ام 

خ((((U "حاض((((ر م((((ی ش((((ود ت((((ا " فک((((ران
و "! اجتم(((اعی و غي(((ر م(((ادی را پ(((ر کن(((د

سوسياليس((ت ھ((ای انقUب((ی در "وظيف((ه ی 
کش((ور ھ((ای توس((عه يافت((ه، پاي((ان دادن ب((ه 
بحث در مورد ھويت ملی طبقه ی کارگر 

آت(((((ی در کش(((((ور ھ(((((ای آس(((((يا، آفريق(((((ا و 
 .خواھد بود" امريکای جنوبی

Uم(ی ديگ(ر، ت(ونی کلي(ف ب(ه وض(وح به ک
مرکزي(ت طبق((ه ی ک(ارگر در جن((بش ض((د 
س((رمايه داری را باط((ل و ب((ی اث((ر اع((Uم 

تونی کلي(ف ب(ه س(وی حماي(ت از ! می کند
رھب((ری خ((رده ب((ورژوازی، مانن((د روش((ن 
فک((((ران مائويس((((ت و ي((((ا استالينيس((((ت در 
کشور ھای آسيا، آفريقا و آمريکای wتين 

 .حرکت می کند
ن((ه تنھ((ا ي((ک ب((رش از " جدي((د"اي((ن خ((ط 

مواض((((ع س((((نتی تروتس((((کيزم در انق((((Uب 
م((((((داوم، بلک((((((ه تجدي((((((د نظرطلب((((((ی ب((((((ر 

 .مارکسيزم است
تئوری تروتسکی، توسعه، بسط و اجرای 

.  اس((ت١٨٤٨تحلي((ل م((ارکس از انق((Uب 
حت(((ی پ(((يش از آن انق(((Uب ني(((ز مانيفس(((ت 
کمونيست پيش بينی کرده بود که به دلي(ل 

اري(((((ای ش(((((رايط توس(((((عه يافت(((((ه و پرولت"
پ(((((((رورش يافت((((((((ه ی آلم((((((((ان، انق((((((((Uب 
بورژوازی در آلمان م(ی توان(د مقدم(ه ای 
بر انقUب پرولتری ديگر از پس آن باشد 

ک(ارل م(ارکس، آث(ار منتخ(ب، جل(د ي(ک، (
و م((ارکس ). ٢٤١، ص((فحه ١٩٤٢لن((دن، 

 بيان داشت ١٨٤٨پس از شکست انقUب 
که طبقه ی کارگر در مواجه ب(ا ن(ا ت(وانی 

انج((ام رس((اندن انق((Uب ب((ورژوازی در ب((ه 
ضد فئودال، مجبور به مبارزه برای بسط 
انقUب بورژوازی به انقUب پرولت(ری و 

در .  انقUب ملی ب(ه انق(Uب جھ(انی اس(ت
س(((خنرانی خط(((اب ب(((ه ش(((ورای مرک(((زی 

) ١٨٥٠م(((ارس (اتحادي(((ه کمونيس(((ت ھ(((ا 
 :مارکس چنين گفت

ھنگاميک(((((((((((ه خ(((((((((((رده ب(((((((((((ورژوازی " 
اندن دموکراتي(((ک خواھ(((ان ب(((ه پاي(((ان رس(((

انق(((Uب در اول(((ين فرص(((ت ممک(((ن و ب(((ا 
دستيابی نھايتا خواسته ھ(ای ذک(ر ش(ده در 
ب((اw اس((ت، من((افع و وظيف((ه ی ماس((ت ک((ه 

س(((ازيم، و آن(((را ت(((ا » م(((داوم«انق(((Uب را 
جايی به پيش بريم که تمام طبقات دارا به 
زي((ر کش((يده ش((ده باش((ند، پرولتاري((ا ق((درت 
دولت((ی را تس(((خير ک((رده باش(((د، و انجم(((ن 

ان، نه تنھا در يک کشور، بلکه در کارگر
تمام کشور ھ(ای عم(ده ی جھ(ان چن(ان ب(ه 
پ((يش تاخت((ه ک((ه مب((ارزه مي((ان پرولتاري((ای 
اين کشور ھا و حداقل نيرو ھای مولده ی 
ق((اطع در دس((تان پرولتاري((ا متمرک((ز ش((ده 

 ."باشد
و مارکس سخنرانی خود را ب(ا اي(ن جمل(ه 

مب(((ارزه ی اص(((لی آنھ(((ا : "ب(((ه پاي(((ان ب(((رد

!" باي(((د انق(((Uب م(((داوم باش(((د) انک(((ارگر(
ک((((ارل م((((ارکس، آث((((ار منتخ((((ب، لن((((دن، (

 )١٦٨ تا ١٦١، صفحه ١٩٤٢
ت(((ونی کلي(((ف نم(((ی توان(((د درک کن(((د ک(((ه 
مب((((ارزه ی تروتس((((کی و م((((ارکس علي((((ه 
خ((((رده ب((((ورژوازی در دف((((اع از انق((((Uب 
کارگری، بر پاي(ه ی ي(ک اس(تراتژی بلن(د 
مدت و دورنمای عينی آن بنا شده بود، نه 

ت(((اکتيکی ب(((رای ي(((ک دوران موض(((وعی 
 .کوتاه

 
تفسVVVVير تVVVVونی کليVVVVف از انقEVVVVب مVVVVداوم 

 تروتسکی کامE اشتباه است
تروتس((کی اس((تدwل م((ی کن((د ک((ه وظ((ايف 
ب((ورژوازی دموکراتي(((ک عق((ب افت(((اده ی 

مانن(د اص(Uحات ارض(ی، حق(وق (انقUب 
دموکراتيک، اقتصاد برنامه ريزی شده و 

به دليل ضعف و ماھيت ارتج(اعی ) غيره
رژوازی روس(((((((يه، ب(((((((ر عھ(((((((ده ی ب(((((((و

در . پرولتاريای انقUبی قرار گرفته اس(ت
حقيق((ت در ھنگ((ام انق((Uب اکتب((ر روس((يه، 
وظايف بورژوا دموکراتيک انق(Uب ط(ی 

ام((ا آن وظ((ايف . چن((د م((اه ب((ه انج((ام رس((يد
سوسياليستی مربوط ب(ه دگرگ(ونی جامع(ه 

گرچه در نھايت (به شکل سوسياليستی آن 
" انق(((Uب م(((داوم"، اغ(((از )انج(((ام نگرف(((ت

انتق((ال از انق((Uب "ام((ا ن((ه ب((ه معن((ی :  ب((ود
، "دموکراتي(((ک ب(((ه انق(((Uب سوسياليس(((تی

بلکه به معنی پروسه ی انقUبی انتقال ب(ه 
سوس(((ياليزم و مب(((ارزه ب(((رای بس(((ط دادن 

بر اساس ديگر (انقUب در مقياس جھانی 
جنب((((((ه ھ((((((ای تئ((((((وری انق((((((Uب م((((((داوم 

 ).تروتسکی
تس((کی آن ب((ه عب((ارت ديگ((ر، منظ((ور ترو

ب(((((((ود ک(((((((ه ھ(((((((ر دو دوس(((((((ته وظ(((((((ايف 
ب((((ا ي((((ک ) دموکراتي((((ک و سوسياليس((((تی(

. به دست خواھ(د آم(د) پرولتاريا(رھبری 
ھيچ ديوار حائلی ميان دسته ی اول و دوم 

در ط(ول انج(ام اي(ن . وظايف وجود ن(دارد
وظ((ايف مرک((ب رھب((ری تغيي((ری نخواھ((د 

توسعه ی مرکب و "بعUوه، تئوری . کرد
 دھ((د ک((ه از لح((اظ نش((ان م((ی" ن((ا م((وزون

تاريخی ھر دو دسته ی وظايف در کشور 
ھای توسعه نيافته در واق(ع باي(د خ(ود ني(ز 

اين ب(دان معن(ی اس(ت ک(ه . باشند" مرکب"
ھ(((يچ ک(((س نم(((ی توان(((د دو دس(((ته وظ(((ايف 
تاريخی را به دو نيم تقسيم کند و خواھان 

ب(((((ورژوا (انج(((((ام تم(((((ام و کم(((((ال اول(((((ی 
دوم پيش از انجام دوسته ی ) دموکراتيک

در دوران امپرياليزم . شود) سوسياليستی(
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دس((((ت رس((((ی ب((((ه وظ((((ايف ب((((ورژوازی 
دموکراتي((ک عق((ب افت((اده محت((اج ن((ابودی 

 .روابط مالکيت سرمايه داری است
انقUب "عUوه بر آن، وقتی تروتسکی از 

سخن م(ی گوي(د، ب(دان معن(ی " بورژوازی
" ب((ورژوايی"اس((ت ک((ه وظ((ايف انق((Uب، 

تح((ت رھب((ری وظ((ايفی ک((ه س((نتا (ھس((تند 
ب((ورژوازی در ق((رون ھج((ده و ن((وزده ب((ه 

م((راد تروتس((کی از اي((ن ). دس((ت آم((ده ان((د
ک(((ه در ان " مرحل(((ه"س(((خن، وج(((ود ي(((ک 

ق(درت را " روش(ن فک(ران"بورژوازی يا 
ب(((ه دس(((ت م(((ی گيرن(((د، ب(((ه دلي(((ل ض(((عف 
پرولتاري((((((ا در ق(((((((درت م(((((((ی مانن(((((((د، و 
کمونيست ھ(ا موظ(ف ب(ه دف(اع از آن(ان ت(ا 

اري(((ا ھس(((تند، زم((ان ق(((وی ت(((ر ش((دن پرولت
بر عک(س، اي(ن س(خنان تروتس(کی . نيست

به اين معن(ی اس(ت ک(ه آنچ(ه انج(ام تم(ام و 
کم(((ال وظ(((ايف ب(((ورژوا دموکراتي(((ک را 
تض(((ين م(((ی کن(((د، برق(((راری ديکت(((اتوری 

و اگ(((ر ب(((ه ھ(((ر دليل(((ی . پرولتاري(((ا اس(((ت
پرولتاري((ای ب((رای تس((خير ق((درت ب((ه ح((د 
ک((((افی ق((((وی و آم((((اده نيس((((ت، وظيف((((ه ی 

" روش((((ن فک((((ران"از انقUبي(((ون حماي((((ت 
در چن(((ين ش(((رايطی،  وظيف(((ه ی !. نيس(((ت

انقUبي((ون مارکسيس((ت ک((ار ص((بورانه در 
راس((((تای تقوي((((ت پرولتاري((((ا، بوس((((يله ی 

. دخال((ت روزان((ه در مب((ارزات آن((ان اس((ت
، به !"سريعا ثروتمند شويد"سياست ھای 

گرايشات خ(رده ب(ورژوا و فرص(ت طل(ب 
 .درون جنبش کارگری تعلق دارد

انن(د ديگ(ر گرايش(ات خ(رده تونی کليف، م
ب(((((ورژوا فرص(((((ت طل(((((ب درون جن(((((بش 

ک(((ارگری، ب(((ه ج(((ای کم(((ک ب(((ه طبق(((ه ی  
ک((ارگر ب((رای ب((ه انج((ام رس((اندن وظ((ايف 
عين((((ی و ت((((اريخی خ((((ود، از مب((((ارزه ی 
صبورانه و درازمدت طبقاتی خس(ته ش(ده 
و ب(((ه تبعي(((ت از رھب(((ری روش(((ن فک(((ران 

ت((ونی کلي((ف، ب((ا تجدي((د . چش((م م((ی دوزد
انق((((((Uب م((((((داوم، نظرطلب((((((ی، تئ((((((وری 

مرکزي(((ت دورنم(((ای ک(((ارگری ب(((ه انج(((ام 
رس((اندن انق((Uب سوسياليس((تی را رد م((ی 

او ب((((((ا چن((((((ين ک((((((اری، عم((((((U از . کن((((((د
 .مارکسيزم انقUبی برش می کند

 
کVVVVVريس ھVVVVVارمن در کنVVVVVار بنيادگرايVVVVVان 

 اسEمی مرتجع قرار می گيرد
اگ((((ر ت((((ونی کلي((((ف از پاي((((ه ھ((((ای عقاي((((د 

و تئ(وری مارکسيزم انقUبی جدا می شود 
انقUب مداوم تروتسکی را تجدد نظر می 
کند، کريس ھ(ارمن انح(راف ت(ونی کلي(ف 

را به حمايت از بنيادگرايان اسUمی ض(د 
اي(ن موض(ع ب(ه . انقUبی گسترش می دھ(د

را " اس دابلي((و پ((ی"ش((کل ب((القوه رھب((ری 
ب((ا ارتج((اعيون در ي((ک بل((وک متح((د م((ی 

 .کند
ک((ريس ھ((ارمن ريش((ه ی نظ((ری حماي((ت 

جمھ(((((وری اس(((((Uمی اي(((((ران و خ(((((ود از 
: بنيادگرايی را اين چن(ين مط(رح م(ی کن(د

ھم((انطور ک((ه ت((ونی کلي((ف اي((ن موض((وع "
را از منظ((ر مارکسيس((تی م((ورد تجزي((ه و 
تحليل قرار داد، اگر طبقه ی حاکم پيشين 
ب(((((رای حف(((((ظ ق(((((درت در ادوار بح(((((ران 
اقتص((((((ادی و طغي((((((ان ض((((((عيف اس((((((ت، 
زمانيک(ه طبق(ه ی ک(ارگر س(ازمان مس((تقل 

رای در دست گرفتن رھبری جنبش خود ب
را ندارد، بخشی از روشن فکران، با اين 
احساس که ماموريتی برای حل مشکUت 
جامع((ه در ک((ل ب((ر عھ((ده ی آان((ان اس((ت، 
ق(((ادر ب(((ه دورخي(((ز ب(((رای کس(((ب ق(((درت 

 ."ھستند
روش(((ن فک(((ران ب(((ه عق(((ب مان(((دگی فن(((ی "

آانھ(ا در ي(ک طبق(ه . ...کشور خود واقفن(د
، با الگ(و ھ(ای ی اجتماعی در حال سقوط

سنتی از ھم پاشيده، نا امنی، ب(ی ريش(گی 
 و نب((ود ارزش ھ(((ای بيم((ار و ض(((عيف را

فرھن(((گ ھ(((ای در ح(((ال . ح(((س م(((ی کنن(((د
تجزي(((ه، ني(((از ش(((ديد ب(((ه ي(((ک يکپ(((ارچگی 
جديد، که اگر قرار باشد خ(U اجتم(اعی و 
غير معنوی ای را که بايد طب مذھبی را 
ب((ا مل((ی گراي((ی ميليتان((ت ترکي((ب کن((د باي((د 

ه گي((((ر و پوي((((ا باش((((د، را پ((((يش م((((ی ھم((((
آنھا به دنبال جنبش پويايی ھستند که .کشد

مل((ت را متح((د س((اخته و چش((م ان((داز ھ((ای 
وسيعی برای آن می گشايد، اما در ھم(ان 

 ..." حال به تقويت خود می پردازند 
ک((ريس ھ((ارمن اينط((ور نتيج((ه گي((ری م((ی 

سخنان ت(ونی (گرچه اين سخنان ":کند که 
ابيت اس((((تالينيزم، در م((((ورد ج((((ذ) کلي((((ف

م(((ائويزم و کاس(((تروئيزم در جھ(((ان س(((وم 
ک((امU در م((ورد روش((ن نوش((ته ش((ده ان((د، 

فک((ران اس((Uم گ((رای ی ح((امی خمين((ی در 
آنھ(ا، ب(رخUف . ايرن ني(ز ص(دق م(ی کن(د

آنچ((ه بس((ياری از مفس(((ران چ((پ گ((را ب(((ه 
اشتباه باور داشتند، صرفا تجلی واپسگرا، 

يه با سنت ھای بازاری، انگل وار و سرما
ی آنھ((ا حقيقت((ا تجل((. داری تج((اری نبودن((د

 ھ(((م ض(((د انق(((Uب ب(((ورژوازی کUس(((يک
آنھ((((((((((ا حت((((((((((ی وظيف((((((((((ه ی .  نيس((((((((((تند

بازس((ازماندھی انقUب((ی مالکي((ت وکنت((رل 
س((((رمايه در اي((((ران را برعھ((((ده گرفتن((((د، 

درحاليک((ه رواب((ط س((رمايه داری تولي((د را 
دس(((ت نخ(((ورده ب(((اقی گذاش(((تند، س(((رمايه 

اط((راف بزرگ((ی ک((ه تح((ت مالکي((ت گ((روه 
شاه قرار داشت را به دستان دولت و بدنه 
ی دولتی قرار دادن(د ک(ه توس(ط خ(ود آنھ(ا 

 اي((ن کنت((رل در راس((تای –کنت(رل م((ی ش((د 
منافع ستم ديدگان انج(ام م(ی گرف(ت، البت(ه 
در کنار شرکتی که امپراطوری شخص(ی 
شاه را با نام بنياد مصتضعفان از آن خود 

 ."بودکرده 
ين روش که در نکته ی جالب در مورد ا"

آن گ((روه حامي((ان خمين((ی رقب((ای خ((ود را 
کنار زدند و رژيم تک حزبی خ(ود را ب(ر 
ق((رار س((اختند اي((ن اس((ت ک((ه ھ((يچ چي((ز آن 

اي((ن رژي((م اص((U . مشخص((ا اس((Uمی نب((ود
مانن((د آنچ((ه بس((ياری از م((ردم از تعص((ب 
م(((ذھبی رژي(((م وحش(((ت زده ش(((ده بودن(((د، 
نتيجه ی ذات قرون وسطی ای و ي(ا غي(ر 

در واق(ع . يادگرايی اسUمی نبودمنطقی بن
اي(((ن تس(((خير ق(((درت، بس(((يار ب(((ه آنچ(((ه در 
بخ((ش ھ((ای مختل((ف جھ((ان توس((ط اح((زاب 
خ((رده ب((ورژوازی انج((ام گرف((ت ش((باھت 

برای مثال، اين ھمان روشی است . داشت
که توسط احزاب کمونيست ضعيف برای 
استقرار قدرت خود در اروپای غربی در 

  م(((ورد اس(((تفاده١٩٤٥خ(((Uل س(((ال ھ(((ای 
و ي((ک نمون((ه ی اولي((ه .  ق((رار م((ی گرف((ت

ب((رای خ((رده بورژواھ((ايی ب((ود ک((ه ط((ب 
اي((((دئولوژيک را ب((((ا پيش((((رفت شخص((((ی 
ترکيب می کنن(د، در کت(اب پ(ره گوري(وت 

 ژاکوبن –نوشته ی بالزاک يافت می شود 
دو آتشه ای که فرصت خود برای استفاده 
از کمبود ھای ايجاد شده توسط قي(ام ھ(ای 

 ."انقUبی را درک کرد
بن(ابراين پي(روزی ني(رو ھ(ای خمين(ی در "

اي((ران ن((ه ن((اگزير نب((ود، و ن((ه دليل((ی ب((ر 
اثب((ات آنک((ه اس((Uم گراي((ی ي((ک نب(((رو ی 
ارتج((((اعی منحص(((((ر ب((((ه ف(((((رد علي(((((ه آن 
چيزيست که چپ ب(رای اتح(اد ب(ا آن خ(ود 

اي(((ن نکت(((ه ص(((رفا .... را آم(((اده م(((ی کن(((د 
اثب((((اتی ب((((ر اي((((ن مدعاس((((ت ک((((ه در نب((((ود 

ک(((ارگر، قي(((ام رھب(((ری مس(((تقل طبق(((ه ی 
انقUبی راه را برای بيش از ي(ک ف(رم از 
بازاستقراريابی بورژوازی در قالب ي(ک 
دولت تک حزبی، استبدادی و س(رکوبگر 

عامل مخفی در اين پروس(ه، . باز می کند
" بر خ(Uف آنچ(ه ادع(ا م(ی ش(ود خاص(يت

اس(((Uم نب(((ود، بلک(((ه خ(((U " ق(((رون وس(((طی
ايج((اد ش((ده توس((ط شکس((ت س((ازمان ھ((ای 

تی در جھت ارائه ی رھبری به سوسياليس
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يک طبقه ی کارگر بی تجرب(ه ام(ا بس(يار 

پي((((امبر و پرولتاري((((ا، ."  (جنگج((((و ب((((ود
ک((ريس ھ((ارمن، ژورن((ال سوس((ياليزم ب((ين 

  ) ١٩٩٤، پائيز ٦٤المللی، شماره 
به دنبال بازنگری تونی » کريس ھارمن«

کليف بر تئوری انقUب مداوم تروتسکی، 
ين((ی را ب((ا ب((ه ش((کلی ن((ا معق((ول رژي((م خم

اح((زاب کمونيس((ت ض((عيف در اروپ((ای "
! و يا ژاکوبن ھ(ا مقايس(ه م(ی کن(د" غربی

ب((ا چن((ين ک((اری  نش((ان » ک((ريس ھ((ارمن«
م((ی دھ((د ک((ه ن((ه تنھ((ا از ت((اريخ و ماھي((ت 
طبق((اتی بني((ادگرايی اس((Uمی در اي((رن ب((ی 
خب((ر اس((ت، بلک((ه موض((ع انحراف((ی ت((ونی 

 .کليف را نيز به اشتباه نمايش می دھد
 

VVVVش ارتجVVVVريس نقVVVVه کVVVVت کVVVVاعی روحاني
 ھارمن توجھی به آن نمی کند

ب((رخUف ب((اور ک((ريس ھ((ارمن، فرق((ه ی 
خمينی ب(رای چن(دين دھ(ه جزئ(ی از طبق(ه 

نه رھب(ری آن، . ی حاکم ايران بوده است
روش((ن "و ن((ه پايگ((اه اجتم((اع اش توس((ط 

بدن(ه ی اص(لی ! ايجاد نشده اس(ت" فکران
رھب(((ری اي(((ن فرق(((ه زم(((ين دارن ب(((زرگ، 

 رئ((يس جمھ((ور –ر رفس((نجانی مانن((د اکب(((
دو دوره ی ايران و يکی از پرنفوذ ت(رين 
و برجسته ترين چھ(ره ھ(ای ح(ال حاض(ر 

، و پايگاه اجتماعی آن اکثرا از )اين رژيم
س(((اکنان ناراض(((ی حلب(((ی آب(((اد ھ(((ا، خ(((رده 
بورژوھ((ای ش((ھری و دھقان((ان مھ((اجر و 

ب((ا وج((ود تف((وق خ((رده . غي((ره تش((کيل ش((د
ھقان، که بورژوازی شھری و مھاجرين د

به آن اشاره شد، فراخوان روحانيت برای 
اقتص(((((اد "، "ع(((((دالت اس(((((Uمی"تش(((((کيل 
دول(((ت "، و "ارت(((ش اس(((Uمی"، "اس(((Uمی
ب(ه س(رعت ب(ه ي(ک پايگ(اه ت((وده " اس(Uمی

 .ای دست می يافت
باي((د درک » ک((ريس ھ(ارمن«نکت(ه ای ک(ه 

کن((د اي((ن اس((ت ک((ه، اگ((ر ب(((ورژوازی در 
ق(((درت اس(((ت و دول(((ت ح(((اکم ي(((ک دول(((ت 

وازيست، بنابراين مشخصا مسئله ی بورژ
بني(((ادی، ھم(((انطور ک(((ه م(((ارکس، لن(((ين و 
تروتسکی بدان اشاره کرده بودند، نابودی 
اين دول(ت و برپ(ايی ي(ک دول(ت ک(ارگری 
ب(((((((رای انج(((((((ام وظ(((((((ايف ب(((((((ورژوازی 

ب((ا چن((ين . دموکراتي((ک ب((ه ج((ای آن اس((ت
منطق(((ی، ھ(((ر دول(((ت ب(((ورژوازی مطلق(((ا 
ارتج(((اعی اس(((ت و باي(((د بوس(((يله ی ي(((ک 

اس دابلي(((و "ام(((ا . نق(((Uب س(((رنگون ش(((ودا
ب(ر خ(Uف اي(ن موض(وع، اي(ن ط(ور "  پی

" دش(((منان"م(((ی انديش(((د ک(((ه ھ(((ر ک(((دام از 

امپرياليزم درھر کشور توسعه نيافته ای، 
در ش(((((رايط ع(((((دم حض(((((ور پرولتاري(((((ای 

اس(ت و " مترق(ی"انقUبی، از لحاظ عينی 
ق((دمی مثب((ت در راس((تای رس((يدن ب((ه ف((از 

 .سوسياليستی است
ت((((ه ک((((امU مش((((خص اس((((ت ک((((ه اي((((ن نک

خصوص((يت طبق((اتی دول((ت، ب((ورژوازی 
ب((((((رخUف خصوص(((((((يت (ش((((((ده اس((((((ت 

،  )ب((ورژوازی مل((ی ط((ی ص((د س((ال گذش((ته
پ(س چن(ين نتيج(ه گي((ری م(ی ش(ود ک(ه اي((ن 
رژي(((((م دارای پايگ(((((اه طبق(((((اتی در مي(((((ان 
ب((ورژوازی اس((ت و بن((ابراين از حماي((ت 
حداقل wيه ھای ب(اwتر خ(رده ب(ورژوازی 

امروزه، در ھر کدام از . نيز سود می برد
کشور ھ(ای س(رمايه داری توس(عه نيافت(ه، 
در ش((رايط ب((روز بح((ران انقUب((ی ک((ه م((ی 
توان((((د حاکمي((((ت طبق((((اتی ب((((ورژوازی را 
تھدي((د کن((د، ن((ه تنھ((ا تم((امی ب((ورژوازی، 
بلک((ه wي((ه ھ((ای ب((اwيی خ((رده ب((ورژوازی 
نيز در اردوگاه ض(د انق(Uب ص(ف آراي(ی 

ک(ران می کنند واين به اصطUح روش(ن ف
مسلما در کش(ور . نيز از آن مستثنا نيستند

ھايی که در سيرت و ترکيب در فاز پيشا 
سرمايه داری به سر می برند، مانند رژيم 

ھرچق(در .  تزاری روسيه، حکم نم(ی کن(د
اق((دامات آنھ((ا ارتج((اعی باش((د، م((ی ت((وان 
تم((ام بخ((ش ھ((ای ب((ورژوازی و حت((ی ک((ل 
خرده بورژوازی را در اردوگاه مخ(الفين 

 .يم مستبدانه مشاھده کردرژ
 ١٩٧٩اين س(ناريو دقيق(ا در انق(Uب س(ال 

تم(((امی بخ(((ش ھ(((ای . اي(((ران مش(((اھده ش(((د
ب((ورژوازی جھ((انی و مل((ی، ب((ا ھم((اھنگی 

، ب((رای محافظ((ت از دول((ت "س((ی آی ای"
بورژوازی، برای انتقال قدرت به خمينی 
ب((ه عن((وان نماين((ده ی روحاني((ت س((رمايه 

 ضد گروه ضربت. داری بسيج شده بودند
انق((((((Uب از ھم((((((ين wي((((((ه ھ((((((ای خ((((((رده 

 .بورژوازی تشکيل شده بود
در تحلي(ل خ(ود از » کريس ھ(ارمن«آنچه 

جمھ((وری اس((Uمی اي((ران ب((ه ک((ل ج((ا م((ی 
اندازد، ان است که امروز به شکل مستند 

، ١٩٧٨اثبات شده است ک(ه پ(يش از قي(ام 
بخش ھای مھمی از ارتش، پليس مخفی و 

. بورکراس(((((((ی ح(((((((امی خمين(((((((ی بودن(((((((د
امپري((((((اليزم آمريک((((((ا ني((((((ز مس((((((تقيما در 
برقراری آشتی ميان فرماندھان نيرو ھای 

 ب((ورژوازی –مس((لح و رھب((ری روح((انی 
کم(((ک ھ(((ای م(((الی ب(((زرگ . دخال(((ت ک(((رد

ک((ارگزاران ب((ه خمين((ی ب((رای س((ازماندھی 
 . رھبری اش را نيز نبايد از قلم انداخت

ب(((ا توج(((ه ب(((ه وس(((عت جن(((بش ت(((وده ای و 
 ض((د انق((Uب راديک((اليزم آن، ب((ورژوازی

می توانست موفق " پيوستن به آن"تنھا با 
بورژوازی تنھ(ا . به شکست دادن أن شود

با حمايت از بخشی از مخالفين رژيم شاه 
می توانست تا حدودی کنترل بر ت(وده ھ(ا 

اين کار يکی از مھمترين . را حتمی سازد
) اگ((ر مھمت((رين آنھ((ا نب((وده باش((د(عوام((ل 

ی جن(بش درقرار گرفتن خمين(ی در رھب(ر
 . توده ای بود

دلي(((((ل اينک(((((ه چ(((((را روحاني(((((ت ش(((((يعه، 
بخصوص بخش خمينی، برای ايف(ای اي(ن 

. نق(((((ش مناس(((((ب ب(((((ود، مش(((((خص اس(((((ت
روحاني((((ت ھميش((((ه ي((((ک نھ((((اد دولت((((ی و 
آموزش ديده جھت دفاع از جامعه طبقاتی 

ع((Uوه . و مالکي((ت خصوص((ی ب((وده اس((ت
بر آن، سلسله مراتب شيعه، اص(لی ت(رين 

خ(ود خمين(ی در . اس(تپايگاه دول(ت ب(وده 
بخش(((((ی ريش(((((ه دارد ک(((((ه پ(((((يش از اي(((((ن 
وف(((اداری خ(((ود ب(((ه طبق(((ه ی ح(((اکم را ب(((ا 

 ب(ه اقب(ات ١٩٥٣کمک به آن در کودت(ای 
 .رسانده بود

روحانيت ھمچنين نسبت به ديگر نھاد ھا، 
کمتر مورد نفرت مردم قرار داشت، زيرا 
بخ((ش س((اختاری از دول((ت م((ورد حماي((ت 

خUف روحاني(((ت ش(((يعه، ب(((ر. خ(((ود نب(((ود
کليس((((ای کاتولي((((ک، فاص((((له ی خ((((ود از 

اي(((((ن . دول(((((ت را رعاي(((((ت ک(((((رده اس(((((ت
روحاين((((ت، بخص((((وص ب((((ه دلي((((ل دوران 
توسعه ی  پس از انقUب سفيد، به جايگاه 

در حقيقت، به ھم(ين . پايين تر تنزل يافت
دلي((ل، ي((ک بخ((ش رش((د يابن((ده ی سلس((له 
مرات(((ب روحاني(((ت ب(((ه س(((وی مخالف(((ت ب(((ا 

وض((وع م((ی اي((ن م. رژي((م ش((اه ران((ده ش((د
توانست ب(ه عن(وان راھ(ی ب(رای ورود ب(ه 

 .جنبش توده ای به کار برده شود
ب(((((((ا توج(((((((ه ب(((((((ه ض(((((((عف اپوزيس(((((((يون 
ب((ورژوازی، ک((ه اج((ازه ی فعالي((ت تح((ت 
رژيم شاه را نداشت، روحانيت، با ش(بکه 
ی گس((ترده ی مس((اجد و مUھ((ا در س((طح 
کشور، توانست ابزار و حزب مورد نياز 

خ(((ود ب(((ه ب(((رای ھ(((دايت جن(((بش ت(((وده ای 
خ((ودی در مس((ير داخ((واه خ((ود را ف((راھم 

اي(((ن روحاني(((ت ھمچن(((ين توانس(((ت . س(((ازد
اي((دئولوژی م((بھم پوپوليس((تی م((ورد ني((از 
برای تضعيف خواسته ھای راديکال توده 
ھا و متحد س(اختن آنھ(ا ح(ول ي(ک برنام(ه 

 .ی بورژوازی مستور را محيا سازد
بنابراين، حت(ی ام(روز ني(ز، رد اي(ن نکت(ه 

ای ض((د انقUب((ی خمين((ی ب((ا ک((ه خواس((ته ھ((
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ت(((Uش ھ(((ای او ب(((رای در دس(((ت گ(((رفتن 
رھبری انق(Uب ھمزم(ان ش(د، مخالف(ت ب(ا 
تم(ام حق((ايقی اس(ت ک((ه ميلي(ون ھ((ا نف((ر در 

ھمچن(((ين رد . اي(((ران از آن مطل(((ع ھس(((تند
اينک((ه روحاني((ت از ھم((ان ابت((دای ک((ار از 
جان(((((((((ب طبق(((((((((ات ح(((((((((اکم و حامي(((((((((ان 
امپرياليستشان مورد حمايت قرار داشت، 

انه ی ع(((دم درک ص(((حيح از جري(((ان نش(((
 . اصلی حوادث در انقUب ايران است

بنابراين، توصيف انقUب ايران به عنوان 
ي((ک انق((Uب خلق((ی ض((د امپرياليس((تی ب((ه 

خ(((((رده ب(((((ورژوازی، روش(((((ن "رھب(((((ری 
ي(((ک ) رژي(((م(آنھ(((ا "و ي(((ا اينک(((ه " فک(((ران

سازمان انقUبی مالکيت و کنترل سرمايه 
نھ(ا ب(ه مفھ(وم ، ت"در ايران را متقبل شدند

ک(((ريس «ل(((وس ک(((ردن موض(((وع توس(((ط 
 .است» ھارمن

بح(((ران سياس(((ی و اقتص(((ادی س(((ال ھ(((ای 
 ک((((ه ص((((حنه را ب((((رای ١٩٧٨ ت((((ا ١٩٧٦

ن(((اآرامی ھ(((ای ت(((وده ای محي(((ا ک(((رد، از 
عوام(((ل مختل(((ف و متن(((اقض نش(((أت م(((ی 

در کنار جنبش توده ای اعت(راض . گرفت
عليه ديکتاتوری سرمايه داری وابس(ته ی 

عميق(ی ني(ز مي(ان خ(ود ش(اه، ش(کاف ھ(ای 
ب(((ورژوازی وج(((ود داش(((ت، ھ(((م در مي(((ان 
بخ((ش ھ((ای ح((امی ش((اه و ھ((م مي((ان بخ((ش 

 . ھای مخالف و موافق رژيم شاه
اين اپوزيسيون ھای بورژوازی با رشد و 

در : تعميق بحران انقUبی دگرگون گش(تند
ابت((دا، جنبش((ی ب((رای اص((Uح رژي((م ش((اه 
توس((((ط ب((((ورژوازی ن((((وگرا، ک((((ه ح((((امی 

ق((درت مطل((ق خ((انواده ی مح((دود س((ازی 
س(((لطنتی و ھمچن(((ين ت(((ا ح(((دودی عقUن(((ی 
س((اختن دول((ت س((رمايه داری ب((ود، ايج((اد 

ني((از ھ((ای توس((عه ی بيش((تر س((رمايه . ش((د
 .داری مستلزم اين تغييرات بود

اين بخش از بورژوازی، پيش از بح(ران 
انقUب((((ی، خ((((ود را در تنھ((((ا ح((((زب ش((((اه 

اي(ن فرق(ه از . شکل داد) حزب رستاخيز(
بخ((ش ھ((ای مھ(م تکن((وکرات ھ((ا و حماي(ت 

بوروکرات ھای داخل ايران، و نيز گروه 
ھ(ای پ(ر نف(وذ داخ(ل دول(ت آمريک(ا، بھ(ره 

ب((ا ش((دت ي((افتن بح((ران انقUب((ی، . م((ی ب((رد
اين فرق(ه ھرچ(ه بيش(تر در اپوزيس(يون ب(ا 

. رژيم شاه پ(ر س(ر و ص(دا ظ(اھر م(ی ش(د
آنھا در ابتدا در صدد بر آمدند تا از تھديد 

ی ب(ه عن(وان اھرم(ی ب(رای جنبش توده ھا
برکن(((اری . معامل(((ه ب(((ا ش(((اه اس(((تفاده کنن(((د

دولت ھويدا و تش(کيل کابين(ه ی آموزگ(ار 
 .يک امتياز از جانب شاه به اين فرقه بود

ب((ا اي((ن ح((ال، توس((عه ی جن((بش ت((وده ای 
اپوزيس((يون ب((ورژوازی را ب((ه خ((ط مق((دم 

 .سوق می داد
اين فرقه می دانست که برای رھبری اين 

ي((((((د در پ((((((س سياس((((((تمداران بح((((((ران، با
بورژوازی که کمتر به رژيم شاه نزديک 

در غي(ر اي(ن ص(ورت، . ھستند پنھان شود
ب((ه ھ((يچ عن((وان ممک((ن نب((ود اي((ن فرق((ه از 
چن(ين س((طحی از حماي((ت در مي((ان جن((بش 

ظھ((ور مج((دد . ت((وده ای برخ((وردار ش((ود
جنازه ای به نام جبھه ی ملی و برخاس(ت 

ل گ(((روه ھ(((ای ت(((ازه ش(((کل يافت(((ه ی ليب(((را
ب((ه اي((ن ) مانن((د جن((بش راديک((ال(ب((ورژوا 

 .جريان مرتبط بودند
ھمچن((((ين در مي((((ان بخ(((((ش ھ((((ای س(((((نتی 

تج((((ار ب((((زرگ ب((((ازاری و (ب((((ورژوازی 
س((رمايه داران خ((رد از بخ((ش ھ((ای س((نتی 

ني((ز اپوزيس((يون ش((اه ش((کل ) ت((ر ص((نعت
 .گرفته بود

و نوع رشد سرمايه داری » انقUب سفيد«
وتمن((د ناش((ی از آن ني((ز اي((ن wي((ه ھ((ا را ثر

ب(ا اي(ن ح(ال آنھ(ا ک(م و ب(يش از . کرده بود
جريان انباشت سرمايه به پشتيبانی دول(ت 
کنار گذاش(ته ش(ده بودن(د و بن(ابراين ديگ(ر 

 .در طبقه ی حاکم جايی نداشتند
بحران ساختاری سرمايه داری اي(ران در 
ميان دھه ی ھفتاد به تشديد حمUت شاه به 
 اين wيه ھا که ھنوز کنت(رل برخ(ی بخ(ش

ھ(((ای ب(((ازار داخل(((ی را ب(((ر عھ(((ده داش(((تند 
ب((ه منظ((ور فرص((ت دادن ب((ه . منتھ((ی ش((د

انحص(((ارات ب(((رای ح(((ل بح(((ران افزون(((ه 
تولي((د، ق((درت اي((ن wي((ه ھ((ای م((ی بايس((ت 

کاwھ(((((ای مص(((((رفی و . تض(((((عيف ش(((((ود
صنعتی سازی وابسته از لح(اظ تکنيک(ی، 
ب(((((ه معن(((((ی گ(((((رايش ش(((((ديد ب(((((ه کنت(((((رل 
بورکراتي((ک ب((ر ب((ازار داخل((ی از طري((ق 

 .ت بوددول
مخالفت با حاکميت شاه برای اين wيه ھ(ا 
مس((ئله ی مب((ارزه ب((رای م((رگ و زن((دگی 

آنھا به ھ(يچ عن(وان نم(ی توانس(تند ب(ا . بود
اص((Uحاتی ک((ه از جان((ب ديگ((ر بخ((ش ھ((ا 

آنھا خواستار . پيشنھاد می شد ارضا شوند
يک تغيير ريشه ای تر در ساختار قدرت 

در حاليکه بخش ھای اصUح طلب . بودند
خش(((مگينانه ب(((ا ھ(((ر تغيي(((ر ريش(((ه ای ک(((ه 
ممکن بود قدرت طبقه ی حاکم را در کل 
ب(((ه ل(((رزه در آورد مخالف(((ت م(((ی کردن(((د، 
من(((افع اي(((ن بخ(((ش ھ(((ا ب(((ه ھ(((يچ وج(((ه ب(((ا 
درخواس(((ت کمت((((ر از ح((((ذف رژي((((م ش((((اه 

 .صدمه نمی ديد

با رشد جنبش توده ای، کامU مشخص شد  
ک((ه اي((ن بخ((ش قاطعان((ه ديگ((ران را کن((ار 

نھ(((ا از طري(((ق کان(((ال ھ(((ای آ. خواھ(((د زد
سنتی اقتصاد بازاری می توانستند حمايت 
خ(((رده ب(((ورژوازی ش(((ھری و ت(((وده ھ(((ای 
فراوان فقرای شھری م(رتبط ب(ا آن را ب(ه 

عUوه ب(ر اي(ن، اي(ن بخ(ش . خود جلب کند
ارتباطات فراوانی با سلسله مراتب ش(يعه 

پ(س از انق(Uب س(فيد، ب(ورژوازی . داشت
ز پ(يش ب(ه سنتی و روحانيت ش(يعه ب(يش ا

 .يکديگر نزديک شده بودند
درس مھم((((ی ک((((ه يک((((ی از بخ((((ش ھ((((ای 

 ١٩٥٣ب((ورژوازی پ((س از شکس((ت س((ال 
آموخ(((((ت، دقيق(((((ا اي(((((ن ب(((((ود ک(((((ه ب(((((دون 
ايدئولوژی اسUمی و حمايت مUھا، قادر 
به تامين حمايت توده ای کافی برای طرح 
يک آلترناتيو واقعی به شاه و گرايش چپ 

گ(((ان و جن(((بش آزادی بازر. نخواھ(((د ب(((ود
. طالقانی اين جريان را نمايندگی می کرد

اي(ن فرص(ت را يافت(ه ب(ود ت(ا " حزب"اين 
بورژوازی را در دوران بحران آن نجات 

 .دھد
تش(کيل کابين((ه ی ش(ريف ام((امی ب(ه معن((ی 
حرکت شاه برای اعطای امتيازات دلخواه 

اي(((ن دول(((ت ک(((ه خ(((ود را . اي(((ن فرق(((ه ب(((ود
ب(ه می خواند، نه قادر " دولت آشتی ملی"

ارض(((((((ای خواس((((((((ته ھ(((((((ای دو بخ((((((((ش 
بورژوازی بود، و نه می توانست از پس 
جن((بش ت((وده ای ک((ه ب((ا اعتص((اب عم((ومی 

 .رو به رشد قدرت يافته بود بر آيد
 خمينی در ط(ول اي(ن دوره  ب(ه محبوبي(ت 
رسيد، زي(را در ظ(اھر خواھ(ان برکن(اری 

ام(ا در ع(ين ح(ال خ(ود را ب(رای . شاه بود
. م(اده م(ی ک(ردرسيدن به توافق با رژي(م آ

در واق(((ع دقيق(((ا در ھم(((ين دوره ب(((ود ک(((ه 
رھب((((ری خمين((((ی ب((((ا کم((((ک ني((((رو ھ((((ای 
قدرتمند داخل خود رژي(م ب(ر ف(راز جن(بش 

 ١٩٧٨ت(((ا ت(((اريخ . ت(((وده ای برق(((رار ش(((د
ميزان مشخصی از کنترل بر جنبش توده 
ای اعمال ش(ده ب(ود ک(ه امک(ان ايج(اد ي(ک 

آنچ(ه . آشتی از باw را برقرار می ساخت
 اي((((ن آش((((تی خل((((ل ايج((((اد ک((((رد در رون((((د

 .اعتصاب عمومی در حال رشد بود
بنابراين،  با انزوای بيشتر شاه، نا اميدی 
بيشتر ارتش و پليس، راديکال شدن ت(وده 
ھا و فلج کامل جامعه بورژوازی به دليل 
اعتص(((اب عم(((ومی م(((وثر، زمين(((ه ب(((رای 

 ت(ا ٧٨آغاز دوران پيش(ا انقUب(ی س(پتامبر 
 . آماده بود٧٩فوريه 
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مپرياليزم آمريک(ا و ب(ورژوازی طرف(دار ا

ش(((اه ح(((اw مجب(((ور ب(((ه اعط(((ای امتي(((ازات 
حذف شاه . بيشتر به جنبش توده ای بودند

از ص(((حنه و تش(((کيل دول(((ت بختي(((ار، ک(((ه 
امتيازی بزرگ از سوی ديکتاتوری بود، 

ب((ورژوازی ب(((ه . در ھم((ين زم(((ان رخ داد
اي(ن امي(د ب((ود ک(ه بخ(ش اص((Uح طل(ب ک((ه 

ه خ((ود گرفت((ه ب((ود، ظ(اھری پس((نديده ت((ر ب((
ق(((((درت يافت(((((ه و بن(((((ابراين بخ(((((ش ھ(((((ای 
راديک(((ال ت(((ر را ب(((ه مص(((الحه ب(((ا رژي(((م 

ام(((ا ب(((رای چن(((ين مص(((الحه ای . بکش(((اند
جنبش توده ای ھ(ر لحظ(ه . بسيار دير بود

بيشتر به قدرت خود ايمان می آورد و جو 
حاکم به ھيچ چيز کمتر از برکناری کامل 

 عUوه بر اي(ن، ھ(ر. شاه رضايت نمی داد
سياس((تمداری ک((ه ب((رای مص((الحه ب((ا ش((اه 
تUش می کرد به سرعت حمايت توده ھ(ا 

در حقيق(((ت، حت(((ی . را از دس(((ت م(((ی داد
جبھ((ه ی مل((ی ني((ز مجب((ور ب((ه رد ک((ردن 

 .بختيار شد
" سرس(ختی"اين شرايط، علت به اصUح 

او ب((ا . موض((ع خمين((ی را تش((ريح م((ی کن((د
کسی ک(ه در ھم(ان (محکوم کردن بختيار 

) مذاکره با نمايندگانش بودخمينی مشغول 
و حماي(((ت از جن((((بش ت((((وده ای، مش((((غول 
تقوي((((ت خ((((ود در براب((((ر ھ((((ر دو بخ((((ش 

او چھره ھای . اپوزيسيون بورژوازی بود
بيش((تری از اي((ن دو جن((اح را مجب((ور ب((ه 
پ(((ذيرش رھب(((ری خ(((ود م(((ی ک(((رد و م(((انع 
مصالحه ی آنان با شاه بدون دخالت خ(ود 

 .می شد
 ني((ز در محاف((ل نظ((امی و امپرياليس((ت ھ((ا

ھمين زمان برای اعطای امتيازات بيشتر 
جو بی قراری رو ب(ه رش(دی . آماده بودند

محافظ(ه ک(اران . در ميان ارتش حاکم بود
طرفدار شاه برای يک کودت(ا علي(ه دول(ت 

چن(ين اق(دامی م(ی . بختيار آماده م(ی ش(دند
توانس((ت ک((ار ارت((ش را ي((ک س((ره کن((د و 
بدين وسيله آخرين امي(د ھ(ای ب(ورژوازی 

 .رای حفظ حاکميت طبقاتی را به باد ھدب
با گذشت زم(ان ب(يش از پ(يش روش(ن م(ی 

و . ش((د ک((ه مص((الحه ب((ا خمين((ی الزاميس((ت
. اين دقيقا ھمان چي(زی ب(ود ک(ه انج(ام ش(د

مذاکرات پنھانی مابين بھشتی و بازرگ(ان 
از يک سو و سران ارتش و پليس مخف(ی 

. از س(((وی ديگ(((ر در تھ(((ران برگ(((زار ش(((د
، نماين((ده ی آمريک((ا، حک((م اي((ن م((ذاکرات

ب((((ود ک((((ه وظيف((((ه ی » ھ((((ويزر«ژن((((رال 
تضمين باقی ماندن ارتش در مذاکرات را 

بخش ھای بزرگ طبقات . بر عھده داشت

ح((اکم ب((ا فش((ار ح((وادث، و تش((ويق دول((ت 
کارتر، در راستای پذيرش تقسيم قدرت با 

بورژوازی . اپوزيسيون حرکت می کردند
ت ب(((ه انتق(((ال آرام ق(((درت از ب(((اw ب(((ه دول(((

 .بازرگان اميد داشت
بازرگ(ان ب((ه عن((وان ي((ک آلترن((اتيو مقب((ول 
ظاھر شد، زيرا او تنھا کسی بود ک(ه م(ی 
توانس((((ت ائتUف((((ی ب((((ا حض((((ور دو بخ((((ش 
ب((زرگ ب((ورژوازی را ب((ه وج((ود آورد، و 
در ع((ين ح((ال ب((ه خمين((ی ک((ه ح((اw ق((درت 
بيش((تری ب((ه دس((ت آورده ب((ود نزدي((ک ت((ر 

ن خمينی نيز مجبور به پ(ذيرش چن(ي. باشد
معامله ای بود، زي(را اي(ن معامل(ه بھت(رين 
پوشش برای ط(رح ھ(ای روحاني(ت ب(رای 

 .قدرت را محيا می ساخت
در آن زم((ان روحاني((ت نم((ی توانس((ت ب((ا 

خمين(((ی . ش(((فافيت خواس(((تار ق(((درت ش(((ود
برای کم کردن وحشت بورژوازی، و باز 
نگاه داشتن گزينه ی خود در ميان جن(بش 

ان می داد توده ای، مدام به ديگران اطمين
که وقت(ی ش(اه برکن(ار ش(ود، او ب(ه ق(م ب(از 
می گ(ردد ت(ا وظ(ايف دين(ی خ(ود را ادام(ه 

بنابراين اين اجازه به خمينی داده شد . دھد
ک((ه از تبعي((د ب((ه اي((ران ب((ازگردد و دول((ت 
موق((ت گماش((ته ی او ب((رای گ((رفتن ق((درت 

 .از بختيار آماده می شد
. ام((ا قي(((ام فوري((ه جزي(((ی از معامل((ه نب(((ود

از حامي((ان پ((ر و پ((ا ق((رص ش((اه از برخ((ی 
درون نيرو ھای نظامی که با مص(احه ی 
مورد حمايت آمريکا مخالف بودند، تUش 
کردند تا با سازماندھی يک کودتا، جريان 

اين اق(دام آنھ(ا، ب(ه . حوادث را تغيير دھند
س(((رعت ب(((ه پاس(((خ ت(((وده ھ(((ا و قي(((ام، ک(((ه 
خمينی در ابتدا با آن مخالف ب(ود، منتھ(ی 

می بايست ] خمينی[يرو ھای او اما ن. شد
وارد م(((اجرا ش(((وند، زي(((را در غي(((ر اي(((ن 
صورت، آنھا تمام کنترل خ(ود ب(ر جن(بش 
توده ای و اميد به حفظ دس(تگاه دولت(ی را 

 .از دست می دادند
" رھب((ری"تنھ((ا راه منح((رف ک((ردن قي((ام، 

سران ارتش و بوروکراسی برای . آن بود
 اعUم تابعيت و وفاداری خود به خمينی و

ش((ورای انق((Uب اس((Uمی او آم((اده بودن((د، 
زيرا چنين اقدامی می توانست آنھ(ا را از 

بدين گونه . شر قيام توده ای رھايی بخشد
بود که دولت انقUبی موقت بازرگان، ک(ه 
اينط(ور خوان((ده م((ی ش((د، ج((ای بختي((ار را 

بن(ابراين، حماي(ت خمين(ی، امک(ان . گرف(ت
برقراری يک دول(ت س(رمايه داری جدي(د 

ب(دين . فراز توده ھا را تامين م(ی ک(ردبر 

ترتي((ب ک((امU واض((ح اس((ت ک((ه آنچ((ه ب((ه 
ظاھر شده " رھبری انقUب ايران"عنوان 

ب(((ود، از ھم(((ان ابت(((دای ام(((ر، ب(((ر اس(((اس 
دستورات از باw، اساسا نقش اب(زار ض(د 
انق((Uب ب((ورژوازی را ب((رای برگردان((دن 
دس((تاورد ھ((ای ت((وده ھ((ا و حف((ظ دس((تگاه 

ح((((د ممک((((ن، در دول((((ت ب((((ورژوازی ت((((ا 
ش((رايط ت((وازن ق((وای م((ذکور را ايف((ا م((ی 

طبقه ی ح(اکم ت(ا آن زم(ان ب(ا توس(ل . کرد
 .به سرکوب بيشتر مخالفتی نداشت

اما خمينی ھم اين اين خدمات را به ھدف 
ايفای نقش دوم در بازی قدرت ارائه نمی 

او به سادگی ب(رای ب(ه دس(ت گ(رفتن . کرد
تم((ام ق((درت  در زم((انی مناس((ب ت((ر آم((اده 

او بخش(((((ی از روحاني(((((ت را . م(((((ی ش(((((د
نماين(دگی م(ی ک(رد ک((ه ب(ه برق(راری نق((ش 
مس((تقيم ت((ر سلس((له مرات((ب ش((يعه  پ((س از 

اي(ن بخ((ش . دوران مص(دق گ(رايش داش((ت
در ھمکاری با رئيس وق(ت پل(يس مخف(ی، 
تحرک(((اتی ب(((رای ق(((درت گي(((ری در ميان(((ه 
ھای دھه ی شصت انجام داد، اما شکست 

در اختيار اما حاw تاريخ موقعيتی . خورد
آنھ((ا ق((رار داده ب((ود ک((ه گذش((تن از آن، از 
سوی اين بخش روحاني(ت ن(ا ممک(ن ب(ود، 
بخصوص به اين دليل ک(ه ب(ورژوازی ب(ه 
شدت تضعيف شده بود و توان(ايی س(د راه 

ب(((ورژوازی، ب(((ا تواف(((ق . آن(((ان را نداش(((ت
اربابان امپرياليست خود، با تقسيم قدرت، 
در آن لحظات دشوار، ازخواس(تار نج(ات 

آنچ((((ه در .  خ((((ود توس((((ط روحاني((((ت ش((((د
دوران پ((((س از انق((((Uب رخ داد تنھ((((ا ب((((ا 
محاس(((به ی نقش(((ه ھ(((ای روحاني(((ت ب(((رای 

 .تصاحب قدرت قابل درک است
روحانيت در ابتدا ابزار wزم برای اعمال 

فرق(((((ه ی . ق(((((درت را در دس(((((ت نداش(((((ت
خمينی حتی در درون سلسله مراتب شيعه 

ری از بسيا. نيز از استيU برخوردار نبود
س((ران روح((انی ب((ا دخال((ت روحاني((ت در 

او ھمچن((ين نم((ی . سياس((ت مخ((الف بودن((د
توانست بر بنياد ھای دولتی آن زمان نيز 
تکي(((ه کن(((د، زي(((را آنھ(((ا ب(((رای س((((لطه ی 

در اي((ن مي((ان، . روحاني((ت مناس((ب نبودن((د
بوروکراسی نيز با حاکميت روحانيت در 

حت((((ی نخس(((ت وزي((((ر . ک(((ل مخ((((الف ب(((ود
" س(((((Uمی ت(((((رينا"گماش(((((ته ش(((((ده، ک(((((ه 

سياستمدار بورژوازی بود، نيز در مقابل 
تUش مUھا برای تسلط يافتن بر ک(ارکرد 

ب(دين جھ(ت، ب(ه ي(ک . دولت مقاومت کرد
 .دوره ی تدارک نياز بود
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اي((ن بخ((ش روحاني((ت، در ابت((دا ب((ا حماي((ت 
مستقيم خمينی يک حزب سياسی سازمان 

اي((((ن . »ح((((زب جمھ((((وری اس((((Uمی«: داد
وان يک(ی از اح(زاب حزب بسادگی به عن(

ام((ا ب(((ا . ت((ازه ش((کل يافت((ه نش(((ان داده ش((د
گذشت زمان، اين حزب ديگر اح(زاب را 

. کنار زد و جای تک حزب شاه را گرفت
اي(((ن ح(((زب در مي(((ان ش(((بکه ی مUھ(((ای 
طرف((دار خمين((ی س((ازمانی از کميت((ه ھ((ای 
محله و واحد ھای پاسداران که قرار ب(ود 

ب(ا در حفظ نظم و قانون و ھمچنين مقابله 
ضد انقUب سلطنت طلبان به دولت کمک 

 . کنند را برقرار ساخت
دادگ(((اه ھ(((ای انق(((Uب اس(((Uمی ني(((ز ب(((رای 

اي(ن دادگ(اه . مجازات حاميان شاه برپا ش(د
ھ((ا ب((ه س((رعت برخ((ی از عناص((ر ش((ديدا 
منف((ور رژي((م گذش((ته را اع((دام کردن((د ت((ا 

. ديگران را از خشم ت(وده ھ(ا نج(ات دھن(د
س(داران و دادگ(اه کميته ھای ام(ام، س(پاه پا

ھای اسUمی به سرعت ج(ای اب(زار ھ(ای 
 .سرکوب رژيم شاه را گرفتند

تم((((ام اي((((ن اق((((دامات در ابت((((دا از س((((وی 
بورژوازی، که فھميده بود تنھا از طري(ق 
چنين اقداماتی امکان پايان دادن انقUب و 

وج((((ود دارد، " آغ((((از دوران بازس((((ازی"
مؤسس((ات .  "م((ورد حماي((ت ق((رار گرف((ت

 ت((ازه ش((کل يافت((ه ب((ه خ((وبی ب((ه "انقUب((ی
دولت بازرگان خ(دمت م(ی کردن(د و م(دام 
تابعيت و وفاداری خ(ود ب(ه اي(ن دول(ت را 

اما پس از مدتی، آنھا ب(ه . بيان می داشتند
اب(((((((زار روحاني(((((((ت ب(((((((رای کن(((((((ارزدن 
سياس(((((تمداران ب(((((ورژوازی از ق(((((درت و 
اس(تيUی مس((تقيم ب((ر دس((تگاه دولت((ی تب((ديل 

 .شد
ی زودھنگ((ام خمين((ی ني((ز ي((ک ھم((ه پرس((

ب((رای تعي((ين ماھي((ت رژي((م جانش((ين ش((اه 
س((((لطنت ي((((ا جمھ((((وری : برگ((((زار ک((((رد

اس((((((Uمی؟ ب((((((ا وج((((((ود غرولن((((((د ھ((((((ای 
سياستمداران بورژوازی، آنھا مجب(ور ب(ه 
پذيرش اين روش غيردموکراتي(ک تعي(ين 
سرنوش((ت انق((Uب بودن((د، زي((را آلترن((اتيو 
مقابل آن تشکيل مجل(س مؤسس(ان موع(ود 

ات چن(((ين مجل(((س برگ(((زاری انتخاب(((. ب(((ود
مؤسسانی در دوران انقUبی م(ی توانس(ت 
ب(ه معن(ی ايج((اد تھدي(د ھ((ای ف(راوان ب((رای 

 .حاکميت بورژوازی باشد
بن((ابراين ھم((ه پرس((ی برگ((زار ش((د و البت((ه 

. اکثريت به جمھ(وری اس(Uمی رای دادن(د
مUھ((ا م((ی دانس((تند ک((ه م((ردم ب((ه س((لطنت 

پس از انتخابات اع(Uم ! رای نخواھند داد

 درص(د م(ردم ب(ه ٩٨ه دلي(ل آنک(ه شد که ب
جمھ((وری اس((Uمی رای داده ان((د، مجل((س 
خبرگ((((ان، مجلس((((ی ب((((ر اس((((اس ق((((وانين 
اس((Uمی،  باي((د ب((ه ج((ای مجل((س مؤسس((ان 

اين مجلس کوچک که پر از . تشکيل شود
مUھا بود، با اکثريت آرا قانون اساسی به 
تصويب رساند که ق(درت ديکت(اتور م(آبی 

برگ(((ان، ب(((ه خمين(((ی، ب(((ه عن(((وان رئ(((يس خ
 . اعطا می کرد

بن((د وwي((ت فقي((ه ب((ا مخالف((ت سياس((تمداران 
بورژوازی رو به رو ش(د، ام(ا روحاني(ت 
با تحريک احساسات ض(د امپرياليس(تی و 
فراخوانی عوام فريبانه به سوی توده ھا و 
بوس((يله ی بس((يج ت((وده ای کنت((رل ش((ده در 
اطراف سفارت آمريکا، خواس(ته ی خ(ود 

م((ذکور را ب((ا در راس((تای حماي((ت از بن((د 
 . زور پيش برد

به توده ھا چنين گفته شد ب(ود ک(ه ح(اw م(ا 
با تھدي(د بزرگ(ی از س(وی ش(يطان ب(زرگ 
مواج((ه ھس((تيم، بن((ابراين باي((د ھمگ((ی ب((ه 

ق((انون . ق((انون اساس((ی اس((Uمی رای دھ((يم
 درص((د ٤٠م((ذکور ب((ا وج((ود نزدي((ک ب((ه 

 .آرا، به قانون اساسی جديد تبديل شد
انی خمين((ی، ب((دين ترتي((ب، فرق((ه ی روح((

ب((رای جل((وگيری از ن((ابودی کام((ل دول((ت 
ب(((((ورژوازی و در راس(((((تای منح(((((رف و 
س(((((رکوب س(((((اختن انق(((((Uب اي(((((ران، ب(((((ا 
گروھبندی ھای گون(اگون ب(ورژوازی در 
اق(((((داماتی مش(((((ترک ب(((((ا طبق(((((ه ی ح(((((اکم 
ھمک((اری ک((رد، و در ھم((ين ح((ال ھميش((ه 
مش((((غول تقوي((((ت ني((((روی خ((((ود و مطي((((ع 

. دساختن ديگر بخش ھای ب(ورژوازی ب(و
اي((ن فرق((ه، ھرگ((اه من((افع خ((ود حک((م م((ی 
کرد، از موضع بھتر خود در ميان جنبش 
ت((((((وده ای ب((((((رای کنارگذاش((((((تن دول((((((ت 

ام(ا ھمچن(ان . بورژوازی استفاده می کرد
مش((غول س((اخت دس((تگاه س((رکوب جدي((دی 
بود که با برتری يافتن آنان در مبارزه ب(ا 
ديگر بخش ھای بورژوازی، به مرور به 

 .ستدستگاه دولتی پيو
نوش((((ته ی " پي((((امبر و پرولتاري((((ا"کت((((اب 

 ٧٩-١٩٧٨کريس ھارمن، تاريخ انق(Uب 
اي((ران و ماھي((ت طبق((اتی رژي((م خمين((ی را 

او ب(ا انج(ام . نادرست به تصوير می کش(د
چن((((((ين ک((((((اری، ب((((((ر اس((((((اس موض((((((ع 
رويزيونيستی تونی کليف نسبت به انقUب 
م((داوم تروتس((کی، ب((ا ھمس((ويی ب((ا رژي((م 

ان خ((((ود را جمھ((((وری اس((((Uمی ھ((((وادار
گم(راه  ک((رده و ب((ه من(افع طبق((ه ی ک((ارگر 

 . ايران و بين المللی خيانت می کند

 مؤخره
اس «مھمت((رين خط((رات مواض((ع سياس((ی 

 :از اين قرار ھستند» دابليو پی
 ،wبا تجديد نظر طلبی " اس دابليو پی"او

ی تئ((وری انق((Uب م(((داوم، عقاي((د بني(((ادی 
تروتس((کيزم، لنيني((زم و مارکس((يزم را ب((ی 

 .اعتبار می کند
مجب(((((ور اس(((((ت " اس دابلي(((((وپی"دوم(((((ا، 

س(((رکوب ھ(((ای اي(((ن رژي(((م را ب(((ه عن(((وان 
بن(((ابراين، . موض(((وعی فرع(((ی بي(((ان کن(((د

عم(((U در کن(((ار رژي(((م " اس دابلي(((و پ(((ی"
ارتجاعی قرار می گيرد که به بی رحمی 
تم(((ام رھب(((ران جن(((بش ھ(((ای دموکراتي(((ک 
ک((ارگران، دانش((جويان و زن((ان را ح((ذف 

در " اس دابليو پی"ان ھوادار. کرده است
خوشبختانه تا بدين لحظه تعدادشان (ايران 

با اين موضع  در نھايت ) صفر بوده است
به ھمکاری با يک رژيم نيمه فاشيست در 

 .مقابل نيرو ھای مترقی خواھند رسيد
در " اس دابلي((((و پ((((ی"س((((وما، ھ((((واداران 

اروپ((((ا ب((((ا حامي((((ان ح((((زب هللا، جبھ((((ه ی 
ه عم(U  از مشترک تشکيل خواھن(د داد ک(

اتح(((اد عم(((ل ني(((رو ھ(((ای مترق(((ی ب(((ا آنھ(((ا 
به ھمين دليل است که . جلوگيری می کند

ھميش(((((((((ه از س(((((((((وی " اس دابلي(((((((((وپی"
اپوزيسون رژيم اي(ران م(ورد حمل(ه ق(رار 
گرفته و قادر ب(ه ج(ذب حت(ی ي(ک ني(روی 

 .مترقی در داخل کشور نبوده است
توس((ط فع((اwن " اس دابلي((و پ((ی"چھارم((ا، 

ا و جمھ((وری اس((Uمی ح((زب هللا در اروپ((
اي((ران ب((رای تض((عيف مب((ارزات طبق((ه ی 
کارگر ايران و سوسياليس(ت ھ(ای ايران(ی 

بدين تريتي(ب ن(ه فق(ط . استفاده خواھد کرد
، بلک(ه تم((ام سوسياليس((ت "اس دابلي(و پ((ی"

ھ((ای مخ((الف رژي((م ديکت((اتوری تض((عيف 
ش(((ده و حقاني(((ت تم(((امی سوسياليس(((ت ھ(((ا 

 .تحت حمله قرار می گيرد
يا " (اس دابليو پی"ل، رھبری به اين دwي

ديگ((ر س((ازمانھايی ب((ا خ((ط دخال((ت گ((ری 
ت((ا . باي((د افش((ا و من((زوی ش((وند) مش((ابه آن

زمانيک(((ه آنھ(((ا در کن(((ار ارتج(((اعی ت(((رين 
رژيم ھا در ت(اريخ ن(وين ق(رار م(ی کيرن(د 

مارکسيس((((ت ھ((((ای ) ب((((ه ھ((((ر بھان((((ه ای(
انقUبی نبايد با آنھا وارد ھيچ نوع فعاليت 

  .مشترکی شوند
 ٢٠٠٨ سپتامبر ١٤

اين مقاله بر اساس دخالت رفيق مازيار رازی 
در کنگ((((ره جھ((((انی آی ام ت((((ی در بارس((((لون، 

، به رشته تحرير در آم(ده ٢٠٠٨آگوست سال 
 . است
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ما و تأثير آن بر انتخاب اوبا

 مريکاروابط ايران و آ

 به ميليتانت با رفيق مازيار رازیمصاح

 

 

ه رفيق با سUم و خسته نباشيد ب: ميليتانت
در " ب(((((((اراک اوبام(((((((ا. "مازي(((((((ار رازی

انتخابات رياست جمھوری اي(اwت متح(ده 
شما اين پيروزی را که . به پيروزی رسيد

در مجامع بين الملل(ی پي(روزی ي(ک س(ياه 
پوست معرفی شده و بسياری می خواھند 
آن را معرفی از ميزان دموکراس(ی ح(اکم 
در آمريک((ا نش((ان دھن((د، چگون((ه ارزي((ابی 

 ؟می کنيد
 

در طول . با درود و تشکر: مازيار رازی
ت((اريخ در آمريک((ا، س((ياه پوس((تان و ملي((ت 
ھ(((ای مختل(((ف ک(((ه آن ج(((ا اقام(((ت دارن(((د، 
ھميشه از طرف سفيدپوس(تان، تح(ت س(تم 

از اين زاوي(ه تنھ(ا نکت(ه . قرار می گرفتند
ی مثب((((ت مس((((ئله ی انتخ((((اب اوبام((((ا ب((((ه 
رياس((ت جمھ((وری آمريک((ا در س((طح ب((ين 

 اس((ت ک((ه اي((ن اتف((اق م((ی الملل((ی آن، اي((ن
تواند جنبه تبليغاتی داشته باشد  و تأثيرات 

 . روانی در اذھان عمومی جھانی بگذارد
 

 اي(ن ش(خصدر اذھان عمومی از آنجا که 
ي((ک س((ياه پوس((ت ب((وده م((ی توان((د نش((ان 

 که قش(رھای تح(ت س(تم دھنده ی اين باشد
ب((ه در آمريک((ا و اس((تثمار ھ((م م((ی توانن((د 

 به نظ(ر  تبليغاتی  يک چنين.جايی برسند
من در سطح بين الملل(ی ت(أثيراتی گذاش(ته 

از زاوي(((ه ی من(((افع ت(((وده ھ(((ا اگ(((ر . اس(((ت
بخواھيم حساب بکنيم، اين انتخاب ص(رفا 

 .جنبه ی روانی و تبليغاتی داشته است
 

 Uاو کام wدر مورد اوباما بايد گفت که او
س((ياه پوس((ت نيس((ت، و ي((ک ن((ژادش س((فيد 

 ھم که س(فيد دوما آن نصفش. پوست است

پوست است، در زندگی اوباما غالب بوده 
  اwص(لبدين ترتيب که پ(درش ک(ه کني(ايی

 سالگی آنھا را ترک کرده  و  ٢است، در 
 » اوبام((ا«ب((ه کني((ا برگش((ته و تم((ام زن((دگی

تح((((ت آم((((وزش و تعليم((((ات سفيدپوس((((تان 
ق(رار داش(ته، ب(ه دانش(گاه ھ(اروارد رفت(ه، 

ز لح(اظ ًوکيل بوده و اصوw ھيچ تفاوتی ا
آم(((((وزش و پ(((((رورش و از نقط(((((ه نظ(((((ر 
تعليمات و عقايد و ايدئولوژی و ھمينطور 
از نقطه نظر حماي(ت از س(رمايه داری و 
امپرياليزم، با ي(ک س(فيد پوس(ت نداش(ته و 

. ر اس(تتي(ره ت(کمی فقط رنگ چھره اش 
ين گونه  ابايد به اين مسئله توجه شود که 
ب((ه فريق((ا نيس((ت ک((ه شخص((ی از ق((اره ی آ

 سال آن جا بوده و ١٠ا رفته و مثU مريکآ
س((((پس ب((((ه رياس((((ت جمھ((((وری انتخ((((اب 

 در )اوبام((ا(اي((ن ش((خص ! گردي((ده، خي((ر
ب((ه دني((ا آم((ده، تح((ت کنت((رل س((فيد آمريک((ا 

پوست ھا بوده، تحت کنترل دستگاه ھ(ای 
حکومتی بوده و مورد اعتماد اين دس(تگاه 
ھ((ا اس((ت و در واق((ع رھب((ری او تض((مين 

 سرشار توس(ط شده است و امکانات مالی
 در س(((رمايه داری ھ(((ای ب(((زرگ امريک(((ا

 .اختيار و پشت س(ر او ق(رار گرفت(ه اس(ت
 س(ادگی نيس((ت ک((ه  اي((نبن(ابراين مس((ئله ب(ه

جوانی سياه پوست و از لح(اظ م(الی فقي(ر 
  و توان مالی نيروی و با آمده بدون پولو

 به رياست جمھوری رسيده،  و مردم خود
 بلک((ه اي((ن ش((خص ب((ا پش((تيبانی و ني((روی

نظ((ام س((رمايه داری، امتح((ان پ((س داده و 
نش((((ان داده ک((((ه ب((((ه نظ((((ام س((((رمايه داری 
وفادار است و م(ی توان(د تم(ام مس(ائلی را 
که نظام سرمايه داری دارد، تداوم دھد و 

 .کارھايش را انجام دھد
 

مريکا نيز، اين از جنبه ی سرمايه داری آ
اول((ين ب((ار نيس((ت ک((ه اي((ن ک((ار انج((ام م((ی 

 پوس(ت در راس ک(ار شود يعنی يک س(ياه
در دول(ت ق(رار م(ی گي(رد، بلک(ه فق(ط اي((ن 
اولين ب(ار اس(ت ک(ه ي(ک س(ياه ب(ه رياس(ت 

در گذشته ھم . جمھوری انتخاب شده است
دي((ده اي((م ک((ه س((رمايه داری ھنگ((امی ک((ه 
دچ((((ار بح((((ران ھ((((ای عمي((((ق م((((ی ش((((ود، 
آلترناتيوھ((ای ديگ((ری ارائ((ه م((ی کن((د ک((ه 

 مثU در کشورھای . بحران را تقليل بدھد
جھان سوم و خاورميانه جنگ به راه م(ی 
اندازند و سپس يک ژنرال سياه پوست را 

س ارتش قرار می دھند، مث(ل آق(ای در را
 که ژنرال اصلی در جن(گ »کالين پاول«

او کس((ی ب((ود ک((ه در س((ازمان . ع((راق ب((ود

ملل متحد عليه صدام اسنادی قUبی ارائ(ه 
داد، يعن(((ی اي(((ن ش(((خص س(((ياه پوس(((ت ب(((ه 

م(دارک جعل(ی و قUب(ی را کذب، اس(ناد و 
در سازمان ملل متحد ارائه داد که ع(راق 
دسترسی به بمب اتم(ی دارد و باي(د ب(ه آن 

 از طرف ديگر ھم  .حمله ی نظامی شود
رياس(((((ت  س(((((اله ٨در تم(((((ام اي(((((ن دوران 

آق((ای ب((وش، مق((ام وزي((ر ام((ور جمھ((وری 
خارجه يعنی يکی از مھم ترين پست ھای 

 ت ب(ود؛بين الملی در دست يک سياه پوس(
به ھر ح(ال اي(ن . »ا رايسکاندوليس«خانم 

ت حاکم(ه ی تاکتيکی است که قبU ھم ھيئ
 يعنی اي(ن ک(ه مريکا از آن استفاده کرده،آ

 ش((خص ديگ((ری را غي((ر س((فيد پوس((ت را 
ا در پشت بر سر کار آورده و خودشان ر

 اي(ن در واق(ع . اين شخص پنھان می کنند
شخصی را که بر سر کار م(ی گذارن(د از 

. ودشان اس(ت و او را تض(مين م(ی کنن(دخ
اي(ن گون(ه نيس(ت ک(ه ب(ه عن(وان مث(ال ي((ک 
شخص چپ گرای سياه پوست را بر س(ر 
ک((ار بگذارن((د و ي((ا شخص((ی م((دافع من((افع 
مردم فلسطين را بر سر کار آورن(د، و ي(ا 
م(((ثU کس(((ی را م(((دافع انق(((Uب کوب(((ا و ي(((ا 
م((دافع من((افع انق((Uب ون((زوئU را ب((ر س((ر 

ف((راد در حقيق(((ت حت(((ی اي(((ن ا. ک((ار آورن(((د
خيلی راست ت(ر از اعض(ای س(فيد پوس(ت 

 .ھمان احزاب ھستند
 

اتفاق((ا اي((ن آق((ای اوبام((ا ب((رعکس ديگ((ران 
در حقيق(ت دو . خطش بسيار راست اس(ت

جناح در حزب دموکرات وج(ود دارد ک(ه 
اي((ن آق((ای اوبام((ا در ح((زب دم((وکرات از 

آن و ک(((رده راس(((ت ت(((رين جن(((اح حماي(((ت 
به اي(ن ترتي(ب . ندنمايندگی می کجناح را 

است که ب(رای تقلي(ل دادن ب(ه اي(ن بح(ران 
ھايی که در آن گي(ر ک(رده ان(د ق(بU ھ(م از 

منتھ((ا اي((ن ب((ار اي((ن . اي((ن کارھ((ا ک((رده ان((د
مس((ئله در م((ورد انتخ((اب رئ((يس جمھ((ور 
اتف((اق افت((اد، در ح((الی ک((ه ق((بU در م((ورد 
وزارت ام((ور خارج((ه و ي((ا ژن((رال ھ((ای 

تم(ام . ان(داص(لی ارت(ش اي(ن ک(ار را ک(رده 
يش مقدم(ه ای اس(ت ک(ه وقت(ی ک(ه اين ھا پ

از .  ھيئت حاکم در بح(ران ف(رو م(ی رود
ھر ابزاری اس(تفاده م(ی کنن(د ک(ه خ(ود را 
بي(((رون بکش(((ند حت(((ا حاض(((رند امتي(((ازاتی 
بدھن((د، م((ثU س((ياه پوس((تی را ب((ه رياس((ت 
جمھوری بگذارند و بگويند که ي(ک س(ياه 

 .ھم می تواند در مقام رھبری قرار بگيرد
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 آم(ده ھيئ(ت )اوبام(ا(در واقع اي(ن ش(خص 

 را از اين کثافاتی که در آن حاکم آمريکا 
 اين بدين معنی .گير کرده اند، نجات بدھد

انتخاب می شد، " مک کين"است که اگر 
به نظر من با بحران اقتص(ادی و سياس(ی 

. بين المللی عمي(ق ت(ری مواج(ه م(ی ش(دند
يعن(ی امک((ان طغي(ان ھ((ا و قي(ام ھ((ای ت((وده 

بيش((تر و جھ((ان مريک((ا  آای سراس((ری در
چه بسا ديديم که وقتی اوباما آمد، . می بود

تبري(ک گف(ت، حتا احمدی ن(ژاد ھ(م ب(ه او 
مريک(ا چن(ين ت(أثيری و يعنی ب(ورژوازی آ

حس((((اب ھ((((ايی در ط((((ی انتخ((((اب اوبام((((ا 
بی دليل نيست که در . درنظر داشته است

انتخاب((ات امريک((ا اگ((ر کس((ی پ((ول نداش((ته 
 نم(((ی ش(((ود، اوبام(((ا ب(((رای باش(((د انتخ(((اب

تبليغ(((ات، دو براب(((ر م(((ک ک(((ين بودج(((ه و 
اين سرمايه ھا و . کمک مالی گرفته است

کمک ھا و پشتيبانی ھای مالی که از سياه 
م(ی دارند پوستان خيابان که از گرسنگی 

ميرند، جم(ع آوری نش(ده، بلک(ه ب(ه وس(يله 
ی س((((رمايه داران ب((((زرگ ک((((ه در پش((((ت 

د پرداخ(ت ش(ده اوباما و از پ(ی او آم(ده ان(
ھ((م س((فيد پوس((تند و دقيق((ا ب((رای ًک((ه اکث((را 

نج(((ات اي(((ن سيس(((تم از وض(((عيت بحران(((ی  
 .آمده اندبه صحنه کنونی 

 
بنابراين اوباما به عنوان منجی امپرياليزم 
به سر کار آمده، اي(ن مس(ئله تف(اوت کيف(ی 
دارد با اين تبليغاتی که می گويد يک سياه 

يني(د بب! پوست آم(ده و منتخ(ب م(ردم اس(ت
 چق(((در !ک(((ه چ(((ه دموکراس(((ی وج(((ود دارد

مريک((ا وج((ود دارد آزادی و مس((اوات در آ
که يک سياه پوست، بلند شده و به عنوان 

تم((ام ! رئ((يس جمھ((ور انتخ((اب ش((ده اس((ت
اينھ((ا مزخرف((اتی اس((ت ک((ه رژي((م س((رمايه 

 .داری تبليغ می کند
 

مريکا يکی دوسال توده ھای سياه پوست آ
ان خواھن(د ديگر متوجه واقعيت اي(ن داس(ت

شد، و از يک لحاظ ھ(م اي(ن مس(ئله خ(وب 
ک((ه اس((ت ک((ه متوج((ه اي((ن مس((ئله گردن((د، 

مب(ارزه ی اصلی در اين جوامع مسئله ی 
متوجه اين گردند که مشکل .  استطبقاتی

ي(ک س(ياه پوس(ت م(ی . سياه و سفيد نيست
تواند ارتجاعی باشد، يک سفيد پوست ھم 
می تواند ارتجاعی باش(د، ھم(ان ط(ور ک(ه 

سفيد پوست ھم می تواند انقUبی باشد يک 
و يک س(ياه پوس(ت ھ(م م(ی توان(د انقUب(ی 

رنگ پوست آن ھا در انقUبی بودن . باشد
مس(ئله ب(ر س(ر اي(ن . آن ھا ت(أثير نم(ی کن(د

است که از چه طبقه ای حمايت م(ی کنن(د 
و در پشت منافع چه طبقه ای قرار دارند 

 .و برنامه ريزی می کنند
 

 اوبام((ا را در راس((تای انتخ((اب: ميليتان((ت
ارتباط((ات آمريک((ا و اي((ران چ((ه ت((اثيراتی 

 می تواند داشته باشد؟
 

در ارتب((اط ب((ا اي((ران، ب((ه : مازي((ار رازی
ب((ه ي((ک اينھ((ا اعتق((اد م((ن امک((ان دارد ک((ه 

 اي(((ن سلس(((له مع(((امUت برس(((ند، زي(((را ک(((ه
دوران ب((وش ب((ا اي((ران ش((روع مع((امUت 

ش((ده ب((ود، اي((ن گون((ه نب((ود ک((ه ب((وش قص((د 
ه ايران را داشته باشد، اگ(ر تحلي(ل حمله ب

ھ((ا و مق((اwت م((ا را نگ((اه بکني((د م((ا تنھ((ا 
گرايشی بوديم که چه در سطح بين المللی 
و چه ميان ايرانيان و ھمين طور در ميان 

 س((ال پ((يش، وقت((ی ٨از تروتسکيس((ت ھ((ا، 
که بوش به حکومت رسيد، و پس از اي(ن 
ک(ه حمل((ه ی نظ((امی ب((ه ع((راق انج((ام ش((د، 

صراحت اعUم کرديم که قصد رسما و با 
ب((وش حمل((ه ی نظ((امی ب((ه اي((ران نيس((ت، 
حت(ی ي((ک ھفت((ه بع((د از اي((ن ک((ه ب((ه ع((راق 

 .حمله کرد
 

ي((ادم م((ی آي((د ک((ه آن زم((ان مص((احبه ھ((ای 
ب(ا رفق(ای برای نمونه زيادی انجام داديم، 

بين الملل در آلمان مصاحبه ای داشتم ک(ه 
در ي((ک روزنام((ه ی پرتي((راژ آلم((انی ھ((م 

در آن مقط(((((ع تنھ(((((ا . ده ش(((((دانعک(((((اس دا
 ک(ه امريک(ا ب(ه  می گفتيمجريانی بوديم که

اپوزيسيون چپ  .ايران حمله نخواھد کرد
احتم(ال حمل(ه نظ(امی را موضع ًکه اکثرا 

و ھن(وز ک(ه ھن(وز اس(ت عم(ده م(ی کردن(د 
انگ(ار ک(ه ھم(ين ! کمپين عليه جنگ دارند

  .فردا امريکا حمله می کند
 

ض(((من ام(((ا اکن(((ون ک(((ه جن(((گ نش(((ده و در 
ھمين ھفته ی پيش وزير امور خارج(ه ی 

م((ی  آن((اناس((رائيل رس((ما اع((Uم ک((رد ک((ه 
 ب((ه من((ابع ايران((ی حمل((ه کن((يم ام((ا خواس((تند

اي(ن يعن(ی اي(ن ک(ه اي(ن . امريکا اجازه نداد
ھ((((ا نم((((ی خواھن((((د و نم((((ی توانن((((د و در 
موقعيتی نيستند ک(ه حمل(ه ب(ه اي(ران را در 

بن((ابراين  .دس((تور ک((ار خ((ويش ق((رار دھن((د
 بين((يم ک((ه مع((امUت ب((ا اي((ران از س((ال م((ی

ھ(((ای پ(((يش ش(((روع ش(((ده، اي(((ران در ح(((ل 
مس((ئله ی ع((راق ب((ه امريک((ايی ھ((ا کم((ک 

؛ در ع((راق  م((ذاکره رفت((هک((رده؛ پ((ای مي((ز
ھم نمايندگان دولت آمريکا چندين جلسه با 

ب(ه آمريک(ا داشته اند؛ در مورد افغانس(تان 
مش(کل اي(ران ب(ا امريک(ا .  ان(دکم(ک ک(رده

تم(ام بح(ث . چانه زنی اس(تفقط مسئله ی 
ما در گذشته اين بوده که چانه زن(ی ھ(ای 
اي((((ران ب((((رای اي((((ن اس((((ت ک((((ه امتي((((ازات 

پ((ای س((پس بيش((تری از امريک((ا بگي((رد و 
مي(((ز م(((ذاکره نشس(((ته و رواب(((ط را حس(((نه 

 .نمايد
وج((ود  ذھن((ی ت((ا کن((ون ي((ک اي((ن عنص((ر

ً م((ثU احم((دی ن((ژاد داش((ت مبن((ی ب((ر اينک((ه
Uم بکن(د ھيچ وقت نمی توانست رس(ما اع(

ک((ه م((ا ط((رف دار ب((وش ھس((تيم، و آق((ای 
بوش ما به شما تبريک می گوئيم و بيائيد 

 و ب(((وش و ،پش(((ت مي(((ز م(((ذاکره بنش(((ينيم
امپري(اليزم امريک((ا ھ((م نم((ی توانس((ت ي((ک 
چنين موضع صريحی بگيرد، ولی اکنون 
که اوباما بر س(ر ک(ار آم(ده، آن چيزھ(ايی 

اوبام((ا م((ی . ک((ه در دل دارن((د، م((ی گوين((د
 بيائيد پای ميز مذاکره بنشينيم، يعنی گويد

اوw جن((گ . مس((ئله جن((گ مط((رح نيس((ت
نم(((((ی توانن(((((د بکنن(((((د زي(((((را ک(((((ه اي(((((ران 
ھمراھش(ان ب(وده يعن(ی در تقاب(ل ب(ا آن ھ((ا 
نب(((وده، زي(((را ک(((ه اي(((ران ي(((ک جامع(((ه ی 
سوسياليس(((((تی ض(((((د امريک(((((ايی و ض(((((د 

ی نيس(((((ت، بلک(((((ه طرف(((((دار س(((((رمايه دار
امل(ه رژي(م خ(ود ماي(ل ب(ه مع. آمريکا است

با امريکا است و اکنون فرصتی پيدا کرده 
ک(((ه بتوان(((د ب(((ا امريک(((ا پ(((ای مي(((ز م(((ذاکره 

از اين لحاظ امکان . نشسته و صحبت کند
 سال ٨آن زياد است که مسائلی را که از 

پيش تا کنون با برنامه ريزی انجام داده و 
يعن(ی . پيگيری کرده ان(د، ب(ه نتيج(ه برس(د

 اي((((((((ن ک((((((((ه بنش((((((((ينند و کارھايش((((((((ان و
 .معامUتشان را انجام دھند

 
ول((ی اي((ن ب((ه اي((ن مفھ((وم نيس((ت ک((ه ب((وش 
قصد حمل(ه ی نظ(امی ب(ه اي(ران را داش(ته 
اس((ت و اکن((ون اوبام((ا آم((ده و اي((ن ک((ار را 
نمی خواھد بکند و می خواھد ايران را از 

چن((ين ! اي((ن حمل((ه ی نظ((امی نج((ات بدھ((د
اوباما ھمان سياست قبلی ب(وش را . نيست

 منتھا بحث سر اين است .ادامه خواھد داد
که بگويند سياست قبلی بوش اين بوده که 
پای مي(ز م(ذاکره ننش(ينند و از اي(ن ط(رف 

ن ھم ھمينطور سياست آق(ای خامن(ه ای اي(
 اي((ن را .ب((وده ک((ه ب((ا امريک((ا مب((ارزه کنن((د

البت(ه ي(ک س(ری اش(کال بارھا گفته ان(د و 
 حمل((ه ب((ه خ((ود گرفت((ه ان((د تھدي((د آمي((ز و 

. ازات بيش(تری بگيرن(دب(رای اي(ن ک(ه امتي(
حاw تسھيUتی ايجاد شده برای اين که اين 
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رابطه در واقع بتوان(د راح(ت ت(ر ب(ه جل(و 

 .رود و به نتيجه برسد
 

بنابراين به اعتقاد من ھم در اي(ن ف(از اي(ن 
يعن((ی اي((ن ک((ه اي((ن ھ((ا : اتف(اق خواھ((د افت((اد

پ((ای مي((ز م((ذاکره بنش((ينند و مسائلش((ان را 
مان ش(کل رژي(م حل کنند و ايران ھم به ھ

جھ((((ان س((((ومی، در چھ((((ار چ((((وب نظ((((ام 
امپرياليستی شروع به فعاليت اقتصادی و 
غيره بکن(د و تم(ام اي(ن تحريم(ات و غي(ره 

 .را ھم لغو خواھند کرد
 

د، از درون ھ((م ب((ه رژي((م فش((ار م((ی آورن((
 آق((((ای طھماس((((ب مطھ((((ری ب((((رای نمون((((ه

رئ((يس بان((ک مرک((زی، ھم((ين چن((د ھفت((ه 
ط اقتصادی پيش، به دليل سياست ھای غل

احمدی نژاد استعفا داد و ھمين ديروز ھم 
 نف((ر از ٣٠٠ ال((ی ٢٠٠چي((زی در ح((دود 

اس((اتيد دانش((گاه و متخصص((ين اقتص((ادی 
ھمگ((ی نام((ه ای سرگش((اده امض((اء کردن((د 
علي(ه دول((ت احم((دی ن((ژاد ک((ه از اي((ن ھم((ه 

 علي((ه امريک((ا دس((ت ی ب((ی رب((طش((عارھا
ما که با امريکا آنھا می گويند که . بردارد

لی نداريم، تحريم اقتص(ادی پش(ت م(ا مشک
را می شکند، برای اين که چندرغازی از 
اي((ن ھ((ا اض((افه بگيري((د م((ا را ب((ا ادام((ه ی 
تحريم اقتصادی داغان می کنند و از ب(ين 

 .می برند
 

ی استيصال ھم ش(ده رژي(م بنابراين از رو
مريکا وارد مذاکره خواھد شد و ايران با آ

 را ش(((رايط آم(((اده خواھ(((د ش(((د ک(((ه رواب(((ط
 .حسنه نمايند

اي((ن چش((م ان((داز وض((عيت کن((ونی خواھ((د 
 .بود

 
با تشکر از حضور شما در اين : ميليتانت

 .مصاحبه و به اميد موفقيت شما
 

من ھ(م از ش(ما تش(کر م(ی : مازيار رازی
ک((نم و امي((دوارم در فعالي((ت ھايت((ان موف((ق 

 .باشيد
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از رئيس و را خرج : بحران
 !سا بگيريدؤر

 
 المللی ی گرايش بين بيانيه

 تی مارکسيس
 

 داری بحران جھانی سرمايه: بخش اول
 

 ی بابک کسرايی ترجمه
 

 داری بحران جھانی سرمايه
 

داری واقعيتی است  بحران جھانی سرمايه
ت((وجھی  توان((د ب(ه آن ب((ی ک(ه ھ((يچ ک(س نم((ی

اقتص(((اددانان ھم(((ين دي(((روز ب(((ه م(((ا . کن(((د
 ١٩٢٩دادن((((د ک((((ه تک((((رار  ن م((((یاطمين((((ا

ح(((اw دارن(((د از خط(((ر . غي(((رممکن اس(((ت
تک(((رار رک(((ود ب(((زرگ اقتص(((ادی ح(((رف 

صندوق جھ(انی پ(ول از اف(زايش . زنند می
خطر رکود اقتصادی شديد و ط(وwنی در 

چي(زی ک(ه در . دھ(د سطح جھانی خبر م(ی
ابتدا فروپاشی مالی در آمريکا بود اکنون 

ھا   خانهھا، به اقتصاد واقعی کشيده و شغل
 .کند ھا نفر را تھديد می و زندگی ميليون

 
ريچارد . ترس بازارھا را فرا گرفته است

  مان، فولد، مدير اجرايی سابق برادران له
ی آمريک(ا گف(ت ک(ه بان(ک او ب(ا  به کنگ(ره

ب(ه نظ(ر .  کنار رفت(ه اس(ت "طوفان ترس"
ِرسد اين طوفان سر آرام ش(دن داش(ته  نمی

لند نش((ان داد ن((ه ک((ه م(ورد ايس(( چن((ان. باش(د
ھ((ا ک((ه کش((ورھا ھ((م در خط((ر  فق((ط بان((ک

قرار بود آس(يا جھ(ان . ورشکستگی ھستند
را از رک(((ود نج(((ات دھ(((د ام(((ا بازارھ(((ای 
آس(((يايی ب(((ه ماليخولي(((ای عم(((ومی کش(((يده 

ھر روز از توکيو تا ش(انگھای، از . شدند
ھ((ايی  مس((کو ت((ا ھن((گ کن((گ ش((اھد س((قوط

 .سخت ھستيم
 

س((((ال اي((((ن بزرگت((((رين بح((((ران م((((الی از 
و ھمچ(((ون س(((قوط .  ت(((اکنون اس(((ت١٩٢٩

ب((زرگ، اي((ن بح((ران ني((ز در پ((ی احتک((ار 
حجم عظ(يم . آيد ی قبلی می عظيم در دوره

. س(ابقه ب(ود ی قبل(ی ب(ی احتکار در دو دھه
 ٥٫٤ارزش ب((((ازار س((((ھام در آمريک((((ا از 

 ١٧٫٧ ب(((ه ١٩٩٤تريلي(((ون دwر در س(((ال 
 ٣٥ و ١٩٩٩تريلي((((((((ون دwر در س((((((((ال 

اين بسيار .  رسيد٢٠٠٧تريليون در سال 

ی احتک(((((اری  ب(((((يش از مي(((((زان س(((((رمايه
ب(ازار .  اس(ت١٩٢٩موجود پيش از س(ال 

 تريلي((ون ٥٠٠ھ((ای فرع((ی ح((داقل  س((پرده
دwر است يعنی ده ب(ار ب(يش از تولي(د ک(ل 

 .کاwھا و خدمات در جھان
 

ھای رونق که بانکداران توانستند  در سال
حس((اب انباش((ته کنن((د ھ((يچ ک((س  ثروت((ی ب((ی

ی جامع((ه  تقس((يم س((ود ب((ا بقي((هص((حبت از 
ام((((ا ام((((روز ک((((ه ب((((ه مش((((کل . ک((((رد نم((((ی

آيند و تقاضای  اند پيش دولت می برخورده
اگر قمارباز مص(ممی باش(يد . کنند پول می

که پول قرض کرديد و ھزار دwر باختي(د 
تواني((((د قرض(((ش را بپردازي((((د ب((((ه  و نم(((ی

ام(((((ا اگ(((((ر بانک(((((دار . روي(((((د زن(((((دان م(((((ی
ميلياردھ((ا من(دی ھس((تيد ک(ه ب((ر س(ر  ث(روت

ی مردم قمار کرده و باخت(ه  دwر پول بقيه
فرستندتان بلکه چند ميلي(ارد  به زندان نمی

ی مردم را از طريق دولت بھتان  پول بقيه
 . دھند جايزه می

 
ھ((ا در مواجھ((ه ب((ا خط((ر فروپاش((ی  دول((ت

تم(ام و کم(ال نظ(ام ب(انکی رو ب(ه اق(دامات 
 ٧٠٠دول((ت ب((وش . ان((د مستاص((Uنه آورده

wر ب(ه ت(ابوت بانک(دارھا تزري((ق م(يUرد د
اي((ن تUش((ی عجوwن((ه ب((رای . ک((رده اس((ت

جان نظام م(الی  دميدن زندگی در کالبد بی
 دwر برای ٢٤٠٠اين ميزان معادل . است

. ھر مرد و زن و کودک در آمريکا اس(ت
دول((ت بريتاني((ا ط((رح نج((اتی ب((ا ب((يش از 

نس(((بت ب(((ه جمعي(((ت، ( ميلي(((ارد پون(((د ٤٠٠
اع((Uم ک((رده و ) ک((ابس((يار بيش((تر از آمري

ی اروپا ھم چن(د ميلي(اردی اض(افه  اتحاديه
ط(((رح نج(((ات آلم(((ان ش(((امل . ک(((رده اس(((ت
 درص(((د تولي(((د ناخ(((الص ٢٠نزدي(((ک ب(((ه 

. ش(ود داخلی بزرگترين اقتص(اد اروپ(ا م(ی
ِدولت صدراعظم آنگU مرکل قول داده با 

ھ(((ای بيم(((ار   ميلي(((ارد ي(((ورو در بان(((ک٨٠
ی پ((((ول را  گ((((ذاری کن((((د و بقي((((ه س((((رمايه

ھای وام  ھا و فقدان رف پوشش تضمينص
 تريليون دwر ٢٫٥تابحال نزديک به . کند

در سراس((ر جھ((ان خ((رج ش((ده و اي((ن پ((ول 
ھن((وز نتوانس((ته جل((وی گ((رايش نزول((ی را 

 .بگيرد
 

 اقدامات مستاصEنه
 

بحران کنونی به ھيچ وجه تا به آخر پيش 
ھ((((((ا و  اق((((((دامات دول((((((ت. نرفت((((((ه اس((((((ت

را دارھ(((((ای مرک(((((زی جل(((((وی آن  بان(((((ک
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ھ(ای  ھا با پرت(اب ک(ردن پ(ول آن. گيرد نمی

ھ((ا در بھت((رين حال((ت ب((ه  بس((يار ب((ه بان((ک
يابن(د ي(ا بح(ران را  نجاتی موقتی دست می

س(((ازند و آن ھ(((م ب(((ه  ت(((ا ح(((دودی آرام م(((ی
ھ(ای  قيمت بار عظيم قرض بر دوش نسل

دان(د ک(ه  اما ھر اقتصاددان جدی می. آينده
 .بازارھا حاw حاw جای سقوط دارند

 
ع کن(ونی از بعض(ی لح(اظ حت(ی ب(دتر وض

موج عظيم احتک(ار .  است١٩٣٠از سال 
که پيشامد بحران مالی کنونی بود و آن را 
آم((((اده س((((اخت چن((((دين ب((((ار بزرگت((((ر از 

.  انجامي(د١٩٢٩موردی بود که به س(قوط 
ی مص((نوعی ک((ه در نظ((ام  مي((زان س((رمايه

و س(((می (ان(((د  م(((الی جھ(((انی تزري(((ق ک(((رده
را يکج((ا ن((ابود توان((د ک((ل آن  اس((ت ک((ه م((ی

اينق(((در عظ(((يم اس(((ت ک(((ه ھ(((يچ ک(((س ) کن(((د
در . اش را ن((((دارد گي((((ری توان((((ايی ان((((دازه

ب(رای اس((تفاده ( مربوط(ه  "اص(Uح"نتيج(ه 
از ن((امی ک((ه اقتص((ادانان ام((روز ب((ه ک((ار 

ت(((ر و ديرپ(((اتر  حت(((ی دردن(((اک) برن(((د م(((ی
 .خواھد بود 

 
 آمريک((((((ا بزرگت((((((رين ١٩٣٠ی  در دھ((((((ه

ت((رين  ح((اw ب((زرگ. بس((تانکار جھ((ان ب((ود
روزول((ت در زم((ان . ب((دھکار جھ((ان اس((ت

خواست اقتصاد آمريکا را از  طرح نو می
دل رک((((ود ب((((زرگ دوب((((اره آغ((((از کن((((د و 

. مقادير عظيمی از پول در اختي(ار داش(ت
ای م(((ردد  ام(((روز ب(((وش باي(((د ب(((ه کنگ(((ره

التم((اس کن((د ک((ه پ((ولی را ب((ه او بدھن((د ک((ه 
 ميلي(((ارد ٧٠٠ی  تص(((ويب ھدي(((ه. ندارن(((د

ھ((ای ب((زرگ ب((ه معن((ای  دwری ب((ه ش((رکت
. اف((زايش بيش((تر در ق((رض عم((ومی اس((ت

ای  ی خ(((ود ب(((ه معن(((ای دوره اي(((ن ب(((ه نوب(((ه
کامل از رياضت و ک(اھش اس(تانداردھای 

ھ((ا ش((ھروند آمريک((ا  زن((دگی ب((رای ميلي((ون
 .است

 
زده جل(وی بح(ران را،  اين اق(دامات ش(تاب

. گي((رد ک((ه ت((ازه ھن((وز ش((روع نش((ده، نم((ی
، ب((ر ھمانگون((ه ک((ه ط((رح ن((وی روزول((ت

خUف تصور عموم، جلوی رکود ب(زرگ 
 ١٩٤١اقتصاد آمريکا تا سال . را نگرفت

  ھن((وز وض(((عيت ن(((ازلی داش(((ت و در اي(((ن
ھنگام بود که آمريک(ا وارد جن(گ جھ(انی 

ھای عظيم نظامی باwخره  دوم شد و خرج
بار ديگ(ر مواج(ه ب(ا . بيکاری را حل کرد

ای طوwنی از ک(اھش اس(تانداردھای  دوره
ھ(((((ا، ک(((((اھش  تن کارخان(((((هزن(((((دگی، بس(((((

دس(((تمزدھا، ک(((اھش مخ(((ارج اجتم(((اعی و 
 . رياضت عمومی ھستيم

 
بستی  ی بن داران خود را در کوچه سرمايه

تم(ام . کنن(د بينند و راه فراری پي(دا نم(ی می
اح((زاب س((نتی در س((ردرگمی و نزديک((ی 

رئ(يس جمھ(ور ب(وش . برن(د فلج به سر می
به جھان گفته که جواب دادن طرح نجات 

ت(((ا آن ". کش(((د م(((دتی ط(((ول م(((ی"اش  م(((الی
ھ((((ای بيش((((تری  وق((((ت ھ((((ر روز ش((((رکت

ش((((وند، کس((((ان بيش((((تری  ورشکس((((ت م((((ی
دھند و کشورھای  کارشان را از دست می

بحران اعتب(اری . شوند بيشتری ويران می
ھ((ايی را ک((ه ق((بU س((الم بودن((د  دارد ش(رکت

توانن(د  ھ(ايی ک(ه نم(ی شرکت. دھد تکان می
د اول ش(ون سرمايه کس(ب کنن(د مجب(ور م(ی

گ((ذاری ثاب((ت بکاھن((د و بع((د از  از س((رمايه
 .ی کارآمد و باwخره از اشتغال سرمايه

 
ھ(ای  ھ(ا و بان(ک ھا دارند ب(ه دول(ت شرکت

ھای بھره  کنند که نرخ مرکزی التماس می
ام((ا تح(ت ش((رايط کن((ونی . را ک(اھش دھن((د
پ(س از ک(اھش . فايده اس(ت چنين کاری بی

 ِھماھنگ نيم درص(دی، ش(اھد زوال ش(ديد
ک(اھش ن(رخ . بازارھای سھام جھان بوديم

ھ((ای مرک((زی آش((وب  بھ((ره توس((ط بان((ک
در مقابل رکودی . کند بازارھا را حل نمی

خواھ(د س(ھم بخ(رد و  جھانی ھيچ کس نمی
. خواھد پ(ول ق(رض دھ(د ھيچ کس ھم نمی

دھن(((د چ(((ون  ھ(((ا ديگ(((ر ق(((رض نم(((ی بان(((ک
اطمين(((((ان ندارن(((((د ک(((((ه پولش(((((ان ھرگ(((((ز 

س((ر ک((ل نظ((ام تھدي((د فل((ج ب((اwی . ب((ازگردد
 .است

 
ھ((ای  ھ((ای ھماھن((گ بان((ک علي((رغم ت((Uش

مرک(((زی ب(((رای تزري(((ق پ(((ول ب(((ه نظ(((ام، 
. بازارھای اعتبار ھمچنان لجوجانه ثابتند

ای ب((ا  داران ھدي((ه دول((ت بريتاني((ا ب((ه بان((ک
.  ميلي((((ارد پون((((د داد٤٠٠ارزش ب((((يش از 

 در واق((ع .نتيج((ه، س((قوط ب((ازار س((ھام ب((ود
U)م اي(ن اھدايي(ه و اعUم ک(اھش پس از اع

درص(دی توس(ط بان(ک انگلس(تان،  نرخ نيم
اي(ن . ب(انکی اف(زايش ياف(ت نرخ قرض بين

گيرن(دگان و  ھا به ط(ور کل(ی ب(ه وام کاھش
اي(((ن . ش(((ود خري(((داران خان(((ه منتق(((ل نم(((ی

اق((دامات بح((ران را ح((ل نک((رده بلک((ه ب((ه 
ري(((زد ک(((ه  جي(((ب ھم(((ان کس(((انی پ(((ول م(((ی

ش(((ان اگ(((ر عام(((ل  ھ(((ای محتکران(((ه فعالي(((ت
ه ش(((دت ب(((ر آن اف(((زود و بح(((ران نب(((ود ب(((

ای ناگھ(انی و غيرقاب(ل مھ(ار ب((ه  مشخص(ه
 .آن داد

 
 بازند ھا ھرگز نمی بانک

 
بانک(دار در گذش((ته م((رد محترم(ی ب((ا کت((ی 

ای بود که قرار بود الگوی مسئوليت  قھوه
ھ((ای بس((ياری ب((ه  باش((د و پ((س از بازرس((ی

ام(((ا تم(((ام اي(((ن . م(((ردم پ(((ول، ق(((رض دھ(((د
ب((ا . ی اخي((ر ع((وض ش((د اوض((اع در دوره

ی پ(ايين و نق(دينگی حاض(ر  ھای بھره نرخ
و آماده و بسيار، بانکدارھا جانب احتي(اط 
 wرا رھ(((ا کردن(((د و بخ(((اطر س(((ودھای ب(((ا
ميليارد ميليارد به کسانی قرض دادن(د ک(ه 

ھ(((ا از پ(((س  فھميدن(((د ھنگ(((ام اف(((زايش ن(((رخ
نتيجه، بحران . آيند ھا برنمی پرداخت قسط
ثب(((ات  پ(((رايم ب((ود ک(((ه در ب((ی مس((کن س((اب

 .ردن کل نظام مالی نقش داشتک
 

ھای مرکزی با ھم دسيسه  ھا و بانک دولت
کردند تا بادی به آتش احتکار بزنند ت(ا از 

بانک فدرال در زمان آلن . رکود بگريزند
ھای بھ(ره را بس(يار پ(ايين  اسپن نرخ گرين

اي(((((ن را سياس(((((تی بس(((((يار . نگ(((((ه داش(((((ت
اينگونه روز شيطانی . ھوشمندانه دانستند

خير انداختند و نتيجه فقط اي(ن ش(د را به تا
ک((ه وقت((ی بح((ران ب((اwخره از راه رس((يد، 

پ(((((ول ارزان ب(((((ه . ھزارب(((((ار ب(((((دتر ش(((((د
بانک((((دارھا امک((((ان داد غ((((رق جن((((ونی از 

افراد پول ق(رض کردن(د ت(ا . احتکار شوند
گ(((ذاری کنن(((د ي(((ا ک(((اw  در ام(((Uک س(((رمايه

گذاران با استفاده از بدھی  بخرند؛ سرمايه
ھ(((((((((ای پرس(((((((((ودتر  ارزان در داراي(((((((((ی

گ(((((ذاری کردن(((((د ي(((((ا در مقاب(((((ل  س(((((رمايه
ھ((ای موج((ود پ((ول ق((رض  گ((ذاری س((رمايه

ھ(ای  ھ(ا داراي(ی گرقتند؛ قرض دادن بانک
سابقه باw کش(يد  مشتريان را تا سطحی بی

ھ((((((ای مش((((((کوک را بي((((((رون  و فعالي((((((ت
 .دادند ھا انجام می ترازنامه

 
ی اين کارھا به ضد خودش بدل  حاw ھمه
عواملی که اقتص(اد را ب(ه تمام . شده است

ان(د  دادن(د اwن ب(ا ھ(م جم(ع ش(ده باw ھل می
ت((ا رون(((د رو ب(((ه پ(((ايين وحش(((تناکی ايج(((اد 

ش(ود و کمب(ود  ھ(ا ب(از م(ی زخم بدھی. کنند
تواند اقتصاد را به توقفی کامل  اعتبار می

اگ((ر ک((ارگری در ش((غلش اش((تباه . بکش((اند
ام((((ا وقت(((((ی . کنن(((((د کن((((د، اخ(((((راجش م((((ی

زنن(د   مالی را آتش م(یبانکدارھا کل نظام
م((ردان ک((ت و . انتظ((ار ج((ايزه ھ((م دارن((د



 

 ميليتانت
ھيجدهشماره   

  دوره دوم-  سال دوم-١٣٨٧ آذر
١٧ 

 
ی  شلوارپوش((ی ک((ه ب((ا احتک((ار پ((ول بقي((ه

ان(((د، اکن(((ون تقاض(((ا  م(((ردان پول(((دار ش(((ده
ش((ان  دھن((دگان نج((ات کنن((د ک((ه مالي((ات م((ی

ھ((ا اس((ت ک((ه  ت((رين منط((ق اي((ن وق((يح. دھن((د
 . بيشتر مردم در درک آن مشکل دارند

 
ب((انکی ھ((ای اوج، بخ((ش م((الی و   در س((ال

در س(ال . ک(رد سودھای عظيمی کسب م(ی
 ٤٠ھ((ای ب((زرگ ح((دود   تنھ((ا بان((ک٢٠٠٦

درص((((د س((((ود تم((((ام کس((((ب و کارھ((((ا در 
اين ص(نعتی . آمريکا را از آن خود کردند

 ب(ار ٣٤٤است ک(ه م(ديران رده ب(اwی آن 
بيش((تر از کارمن((دان معم((ولی در آمريک((ا 

س((ی س((ال پ((يش حق((وق . گيرن((د حق((وق م((ی
اب(((ر ک(((ارگری  بر٣٥متوس(((ط م(((دير ک(((ل 

ِس((ال قب((ل، متوس((ط حق((وق . معم((ولی ب((ود
 ١٠٫٥ ش((((رکت برت((((ر، ٥٠٠م((((دير ک((((ل 

درياف(((ت " پ(((اداش"ميلي(((ون دwر بعن(((وان 
 . کرد

 
ھ(ا را  خواھن(د م(ا تم(ام اي(ن دارھا م(ی بانک

فرام((((وش کن((((يم و ب((((ر ض((((رورت نج((((ات 
باي(د تم((ام نيازھ((ای . ھ((ا تمرک(ز کن((يم بان(ک

ض((((روری جامع((((ه را کن((((ار بگ((((ذاريم و 
ع(((ه را در کلي(((تش در اختي(((ار ث(((روت جام

بانک((دارھايی بگ((ذاريم ک((ه خدماتش((ان ب(((ه 
تر از خدمات پرس(تاران  جامعه بسيار مھم
ھا و کارگران ساختمانی  و دکتران و معلم

ی  ھ(((ای اتحادي(((ه دول(((ت. ش(((ود دانس(((ته م(((ی
ميزان اورپا و آمريکا در يک ھفته معادل 

 م((ورد ني((از ب((رای ح((ل گرس((نگی جھ((انی
. را خرج کردند ال س٥٠برای نزديک به 

ھا نفر از گرسنگی رو به مرگند و  ميليون
ھ(((ا و  بانک(((دارھا ب(((ه خ(((رج م(((ردم حق(((وق

گيرند و زندگی تجملی  مزايای آنچنانی می
اين واقعيت ک(ه . کنند برای خود فراھم می

بحران((ی وج((ود دارد ھ((م تغيي((ری در اي((ن 
 .دھد نمی
 
 "به نفع ھمه؟"
 

و بيش((تر م(((ردم ب((ا اس(((تدwwت بانک(((دارھا 
آنان به تلخی . شوند سياستمداران قانع نمی

از اي((ن واقعي((ت ک((ه پ((ولی ک((ه ب((ه س((ختی 
کسب کردند تقديم بانکدارھا و ثروتمن(دان 

ام(((ا وقت(((ی اعت(((راض . ش(((ود بيزارن(((د م(((ی
ی  کنن((((د ن((((وای ھماھن((((گ و کرکنن((((ده م((((ی

راه ديگ(ری : "دھ(د سياستمداران پاسخ می
اي((ن اس((تدwل اينق((در و ب((ا چن((ان ". نيس((ت
شود که بيشتر منتق(دين  تی تکرار میلجاج

کند، بخصوص به اين عل(ت   را ساکت می
 .که تمام احزاب بر سر اين مسئله موافقند

 
ھا و جمھوريخواھ(ان، سوس(يال  دموکرات

ھ(((ا،  ھ(((ا و دم(((وکرات مس(((يحی دم(((وکرات
ھ((ا ھم((ه  ک((اران و ح((زب ک((ارگری محافظ((ه

ان((د  ت((ا  ای حقيق((ی گ((رد ھ((م آم((ده در دسيس((ه
در اي(ن " نف(ع ھم(ه"کنند ک(ه مردم را قانع 

اس((ت ک((ه جي((ب م((ردم ک((ارگر را بزنن((د ت((ا 
پ((((ول بيش((((تری ب((((ه دس((((ت گنگس((((ترھای 

م(ا نظ(ام : "زنند فرياد می. ھا برسد شرکت
ني(((از ) بخواني(((د پرس(((ودتر(ب(((انکی س(((الم 

باي((د اعتم(((اد را احي((ا کن((يم و اگ(((ر . داري((م
ط((ور نش((ود، ف((ردا ص((بح آخرالزم((ان  اي((ن
 ". شود می

 
خواھند فض(ايی از  wل میبا اين نوع استد

ترس و وحشت ايجاد کنند تا بحثی منطقی 
ام(((ا اي(((ن اس(((تدwل . را غي(((رممکن س(((ازند

واقع(((ا چ(((ه اجزاي(((ی دارد؟ آن را از تم(((ام 
تعارف((اتش ک((ه تھ((ی کن((يم، معن((ی آن چن((ين 

ھ(((ا ب(((ه دس(((ت  ج(((ا ک(((ه بان(((ک از آن: اس(((ت
جا که ثروتمن(دان  ثروتمندان است و از آن

کنن(د  م(ی" يس(کر"ش(ان را  فقط وقتی پول
ج(ا ک(ه  که نرخ باwی سود بگيرند و از آن

س(ازند و فق(ط  در حال حاضر س(ودی نم(ی
کنن(د، دول(ت باي(د دخال(ت کن(د و  ضرر م(ی

ھ(((ا مق(((ادير عظيم(((ی پ(((ول دھ(((د ت(((ا  ب(((ه آن
سودھايشان را و در نتيجه اعتمادش(ان را 

و سپس ھمه چيز خوب خواھ(د . احيا کنند
 .شد
 

ش(((ھير ج(((ان کن(((ت گالبري(((ت، اقتص(((اددان 
آمريک(((((ايی، اي(((((ن اس(((((تدwل را اينگون(((((ه 

فقرا زيادی پول دارند و : "کند خUصه می
". ی ک(((افی ندارن(((د ثروتمن(((دان ب(((ه ان(((دازه

ھ((((ا اينس((((ت ک((((ه اگ((((ر وض((((ع  ی اي((((ن اي((((ده
م((دت  ثروتمن((دان خ((وب باش((د در ط((وwنی

ري((زد و  ش((ان پ((ايين م((ی بخش((ی از ث((روت
ک((ه کن((ز  ام((ا چن((ان. ب((ريم م((ان نف((ع م((ی ھم((ه
. مي(ريم مدت ما ھم(ه م(ی wنیدر طو: گفت

باضافه اين تئوری در عم(ل غل(ط از ک(ار 
 .در آمده است

 
اين استدwل که حتما و حتما بايد کلی پول 

ھا تزريق کرد چون اگر  مردم را به بانک
ای اتف((((اق  اي((((ن ک((((ا را را نکن((((ی، فاجع((((ه

ک(((وش و  افت(((د، م((ردان و زن(((ان س((خت م((ی
ھ((ا س((والی  آن. کن((د ع((ادی را متقاع((د نم((ی

چ(را م(ا باي(د خ(رج : پرس(ند لی ساده میخي

اشتباه بانکدارھا را ب(دھيم؟ اگ(ر خودش(ان 
خودش((ان را درگي((ر اي((ن اوض((اع کردن((د، 

. خودشان ھم بايد خودشان را نجات دھن(د
ھ(ا در  به غي(ر از ک(اھش قاب(ل توج(ه ش(غل

ھای مالی و خدماتی، بح(ران ب(انکی  بخش
ب(((ه ط(((رق ديگ(((ر ني(((ز ب(((ر اس(((تانداردھای 

ن((((اآرامی در . گ((((ذارد یزن((((دگی ت((((اثير م((((
بازارھا ب(ه زوال ب(ازار س(ھام انجامي(ده و 

ی متوس((ط  ھ((ای ک((ارگران و طبق((ه اندوخت((ه
 .را نابود کرده است

 
ھ((((ای بازنشس((((تگی  ت((((ا ام((((روز، ص((((ندوق

 تريلي((ون دwر از دس((ت ٢ھ((ا ت(ا  آمريک(ايی
يعن((ی کس((انی ک(ه در تم((ام زن((دگی . ان(د داده

سخت کار کردند و پولی اندوختند به اي(ن 
ميد ک(ه بازنشس(تگی نس(بتا راحت(ی داش(ته ا

ھايش((ان را ب((ه ھ((م  باش((ند ح((اw باي((د برنام((ه
ش(((ان را ب(((ه ت(((اخير  بزنن(((د و بازنشس(((تگی

بيش از نصف مردمی که اخي(را .بياندازند
م((ورد نظرس((نجی ق((رار گرفتن((د گفتن((د ک((ه 
نگرانند که مجبورند بيشتر کار کنند چون 

شان پايين  ھای بازنشستگی ارزش اندوخته
ه و تقريب((ا يک((ی از چھ((ارنفر س((اعات آم((د

 .کاری خود را افزايش داده است
 

بسياری از مردم مواجه با تجديد مالکي(ت 
اگ(ر . ھايش(ان ھس(تند و از دست دادن خانه

اش را از دس((((ت دھ((((د،  ای خان((((ه خ((((انواده
ی حريصی خودش(ان و فق(دان  را نتيجه اين

قوانين آھنی بازار و . بينند دورانديشی می
خانم(((انی  ھ(((ا را ب(((ه ب(((ی آن" بق(((ای اص(((لح"

اي(((ن ام((ری خصوص(((ی . کن((د محک((وم م(((ی
ام((ا اگ((ر . اس((ت و ربط((ی ب((ه دول((ت ن((دارد

ی  ب((((انکی ب((((ه عل((((ت احتک((((ار حريص((((انه
بانک((((((دارھا فروبپاش((((((د، اي((((((ن ب((((((داقبالی 
وحش((تناکی ب((رای ک((ل جامع((ه اس((ت و در 
نتيجه کل جامعه باي(د متح(د ش(ود ت(ا آن را 

ی  اي((((((ن منط((((((ق وارون((((((ه. نج((((((ات دھ((((((د
 !داری است سرمايه

 
آور ب(((رای ان(((داختن ب(((ار  اي(((ن ت(((Uش ش(((رم

بحران بر دوش کس(انی ک(ه کمت(ر از ھم(ه 
ت((((وان پ((((رداختش را دارن((((د باي((((د م((((ورد 

ب((رای ح((ل بح((ران . مقاوم((ت ق((رار بگي((رد
بايد کليت نظام بانکی و مالی را از چنگ 
محتک((((((((رين درآورد و تح((((((((ت ھ((((((((دايت 
دموکراتي((ک جامع((ه درآورد ت((ا بتوان((د ب((ه 

ت خ(((دمت کن(((د و ن(((ه من(((افع من(((افع اکثري(((
 .ثروتمندان
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 :ھای ما خواسته

 
ھای نجات ثروتمن(دان را متوق(ف  طرح-١

! ھ((ای چ((اق ممن((وع پ((اداش ب((ه گرب((ه. کني((د
ھ(((ای بيم(((ه را تح(((ت  ھ(((ا و ش(((رکت بان(((ک

ھ((دايت و م((ديريت دموکراتي((ک ک((ارگری 
تصميمات ب(انکی باي(د ب(ه . سازی کنيد ملی

از نفع اکثريت جامعه اتخاذ شود نه اقليتی 
ھ(((ای  پ(((اداش بان(((ک. ھ(((ای ثروتمن(((د انگ(((ل
ھ((ا باي((د تنھ((ا در  ش((ده و س((اير ش((رکت مل((ی

گ((ذاران  ش((ده ب((ه س((رمايه م((وارد ني((از ثاب((ت
ھا  سازی بانک ملی. کوچک پرداخت شود

ھ(ای  ھ(ا و اف(زوده تنھا راه تض(مين داراي(ی
 .مردم عادی است

ترکي((ب . ھ((ا کنت((رل دموکراتي((ک بان((ک-٢
ي(ک س(وم : دھيئت مديره بايد اينگونه باش(

ب((ا انتخ((اب ک((ارگران بان((ک، ي((ک س((وم ب((ا 
ھ((((ای ک((((ارگری ب((((رای  انتخ((((اب اتحادي((((ه

ی ک((ارگر در کلي((ت  نماين((دگی من((افع طبق((ه
 .آن و يک سوم از دولت

حق((وق . ِپاي((ان ف((وری مزاي((ای آنچن((انی-٣
م((ديران نباي((د بيش((تر از حق((وق ک((ارگری 

چرا بانکدار بايد ارزشی بيش . ماھر باشد
زش(ک داش(ته باش(د؟ اگ(ر از دکتر يا دندانپ
ی ک(ار در ش(رايط معق(ول  بانکدارھا آم(اده

نيس(((((((((((تند باي(((((((((((د اخ(((((((((((راج ش(((((((((((وند و 
ای جايش(((ان را  التحص(((يUن شايس(((ته ف(((ارغ

ش((ان ب((ه دنب((ال ک((ار و  بگيرن((د ک((ه بس((ياری
 .ی خدمت به جامعه ھستند آماده

ھ((ای بھ((ره ک((ه باي((د  ک((اھش ف((وری ن((رخ-٤
ھ((ای ض((روری عملي((ات  مح((دود ب((ه ھزين((ه

اعتبار ارزان بايد برای تمام . دبانکی باش
: کسانی که ب(ه آن ني(از دارن(د ف(راھم باش(د

کسب و کارھای کوچک و ک(ارگرانی ک(ه 
خرن((((((د و ن((((((ه بانک((((((دارھا و  خان((((((ه م((((((ی

 .دارھا سرمايه

ح(((((ق مس(((((کن؛ پاي(((((ان ف(((((وری تجدي(((((د -٥
ھ((((ا و  ھ((((ا، ک((((اھش کل((((ی اج((((اره مالکي((((ت

ھ((ای  ی عظ((يم س((اخت و س((از خان((ه برنام((ه
 .اسباجتماعی با قيمت من

 
 دليل بحران

 
ای اين بحران رفتار ب(د برخ(ی  دليل ريشه

ح((ل ھ((م  اگ((ر چن((ين ب((ود، راه. اف((راد نيس((ت
کاری کنيم که در آينده بھتر : بود آسان می

وقت(((ی گ(((وردون ب(((راون . برخ(((ورد کنن(((د
ش((((((((((فافيت، ص((((((((((داقت و "ح((((((((((رف از 

دھد، منظورش چنين  می" پذيری مسئوليت
دانن(د ک(ه ام(ور  ام(ا ھم(ه م(ی. چي(زی اس(ت

الملل(ی ھمانق(در ش(فاف اس(ت ک(ه  مالی ب(ين
ھ((ا ھمانق((در  چ((اه مس((تراح و اتح((اد بان((ک

ص((ادق اس((ت ک((ه مجم((ع مافي((ا و ھمانق((در 
. انگي(ز پذير که قمارب(ازان نف(رت مسئوليت

اما اگ(ر تم(ام بانک(داران ھ(م ق(ديس بودن(د، 
 .شد تفاوت بنيادينی ايجاد نمی

 
صحيح نيست ک(ه دلي(ل بح(ران را طم(ع و 

ھ((((ا  گرچ((((ه آن(ا ب((((دانيم فس((((اد بانک((((دارھ
اين در ). کار و فاسد ھستند اندازه طمع بی

 –واق((ع بي((انی از بيم((اری ک((ل نظ((ام اس((ت 
. داری بي(((انی از بح(((ران ان(((دامی س(((رمايه

مسئله طمع افراد خاص يا فقدان نق(دينگی 
مسئله اين اس(ت ک(ه . ِيا نبود اعتماد نيست

داری در س((طح جھ((انی در  نظ((ام س((رمايه
دلي(ل . يار گير آمده استبستی تمام و ع بن

ای بح((((ران اي((((ن اس((((ت ک((((ه رش((((د  ريش((((ه
ھ(((ای تن(((گ  نيروھ(((ای مول(((ده از مح(((دوده
مل((ت فرات((ر  مالکي((ت خصوص((ی و دول((ت

گسترش و کاھش اعتبار اغلب دليل . رفته
ش((ود ام((ا در واق((ع اي((ن  بح((ران دانس((ته م((ی

. ی آن اس(((((ت ت(((((رين نش(((((انه تنھ(((((ا واض(((((ح
ھ((((((ا بخش((((((ی دائم((((((ی از نظ((((((ام  بح((((((ران
 . ھستندداری سرمايه

 
ھ((ا پ((يش  م((ارکس و انگل((س اي((ن را م((دت

 :توضيح دادند
جامع((((ه ن((((وين ب((((ورژوازى، ب((((ا رواب((((ط "

 بورژوازى توليد و مبادله و ب(ا مناس(بات

اى ک((((ه  ب(((ورژوازى مالکي((((ت آن، جامع((((ه
گ((ويى س(((حر آس(((ا چن((ين وس(((ائل نيرومن(((د 

مبادل((ه را بوج((ود آورده اس((ت،  تولي((د و
اکن((ون ش((بيه ج((ادوگرى اس((ت ک((ه خ((ود از 

و رام ک((ردن آن ق((واى تح((ت  ده ادارهعھ((
اwرضى که با افسون خود احضار نموده 

ح(ال ديگ(ر ي(ک چن(د ده . آي(د نم(ی است بر
سال اس(ت ک(ه ت(اريخ ص(نايع و بازرگ(انى 

عبارتست از تاريخ طغي(ان نيروھ(اى  تنھا
مول((((ده معاص((((ر ب((((ر ض((((د آن مناس((((بات 

ش((رط ھس((تى ب((ورژوازى و  م((الکيتى ک((ه
 .سلطه اوست

 
بحرانھ((اى تج((ارتى اش((اره ک((افى اس((ت ب((ه 

ک((ه ب((ا تک((رار ادوارى خ((ويش و ب((ه  کن((يم
نح((وى ھم((واره تھدي((دآميزتر ھس((تى تم((ام 

بورژوازى را در معرض فنا قرار  جامعه
در مواقع بحران تجارتى ھر ب(ار . ميدھند

تنھا بخ(ش ھنگفت(ى از کاwھ(اى س(اخته  نه
 اى ک((ه ش((ده، بلک((ه حت((ى نيروھ((اى مول((ده

ھنگ(ام .  ميگ(رددان(د ني(ز ن(ابود بوجود آمده

 بحرانھ(ا ي(ک بيم(ارى ھمگ(انى اجتم(اعى

پيدي((د ميش((ود ک((ه تص((ور آن ب((راى م((ردم 
اعصار گذشته نامعقول بنظ(ر ميرس(يد، و 

. بيم((ارى ھمگ((انى اض((افه تولي((د اس((ت آن
جامع((ه ناگھ((ان ب((ه قھق((را ب((از ميگ((ردد و 

بح(ال بربري(ت دچ(ار ميش(ود، گ(ويى  بغتتا
قحط و غU و جنگ عمومى خانمانسوزى 

ھم(((ه وس(((ائل زن(((دگى مح(((روم  را ازاو 
س(((((اخته اس(((((ت؛ پن(((((دارى ک(((((ه ص(((((نايع و 

چ((را؟ ب((راى . اس((ت بازرگ((انى ن((ابود ش((ده
آنکه جامعه بيش از حد تمدن، بيش از حد 

ح(((د ص(((نايع و  وس(((ائل زن(((دگى ب(((يش از
 . بازرگانى در اختيار خويش دارد

 
اوس(ت،  اى ک(ه در اختي(ار نيروھاى مول(ده

و ديگ(((ر بک(((ار تکام(((ل تم(((دن ب(((ورژوازى 
مناس((بات ب((ورژوازى مالکي((ت نميخ((ورد؛ 

 برعکس، آن نيروھا براى اي(ن مناس(بات

ان(((((((د و مناس(((((((بات  بس(((((((ى عظ(((((((يم ش(((((((ده
ب(((ورژوازى، نش(((و و نم(((اى آنھ(((ا را م(((انع 

ھنگ((امى ک(ه نيروھ((اى مول((ده   و ميگ(ردد؛
در ھم شکستن تمام اين موانع و س(دھا را 

ميکنن(((د، آنگ(((اه سراس(((ر جامع(((ه  آغ(((از
ى و اخ((تUل ب((ورژوازى را دچ((ار پريش((ان

ھس(تى مالکي(ت ب(ورژوازى را  مينماين(د و
داي(ره مناس(بات . دستخوش خطر ميس(ازند

از آن تنگ شده است که  بورژوازى بيش
بتواند ثروتى را که آفريده خود اوست در 

از چ(((((ه طريق(((((ى . بگنجان(((((د خ(((((ويش
ب((((ورژوازى بح((((ران را دف((((ع ميکن((((د؟ از 

ھاى تمام  اجبارى توده طرفى بوسيله محو
ز نيروھ((اى مول((ده و از ط((رف و کم((الى ا

تس((خير بازارھ((اى ت((ازه و  ديگ((ر بوس((يله
و . کشى بيش(ترى از بازارھ(اى کھن(ه بھره

راه؟ از اي((((ن راه ک((((ه  ب((((اwخره از چ((((ه
ترى را آم(اده  بحرانھاى وسيعتر و مخرب

جل(وگيرى از آنھ(ا ني(ز  ميکند و از وس(ائل
اي((ن قطع((ه از مانيفس(((ت از " ( .ميکاھ((د

 نشريات بزبانھای ی ِی فارسی اداره نسخه
 ).م-آمده است) ١٩٥١مسکو، (خارجی 

 
اين قطع(ه از مانيفس(ت کمونيس(ت، ک(ه در 

 نوش((((ته ش((((د، ام((((روز مث((((ل ١٨٤٨س((((ال 
. آنزم(ان ت((ازه و مرب((وط ب(ه اوض((اع اس((ت

 .اند  را ھمين ديروز نوشته انگار آن
 

ترين مسئله ن(ه بانک(داری ک(ه  بھرحال مھم
تولي((((د کاwھ((((ا و : اقتص((((اد واقع((((ی اس((((ت

ھ((ا باي((د  ب((رای تولي((د س((ود، اي((ن. ماتخ((د
ام(ا تقاض(ا م(دام ک(اھش . بازاری پيدا کنند
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ياب((د و فق((دان اعتب((ار اي((ن را اف((زايش  م((ی

م((((((ا ب((((((ا بح((((((ران کUس((((((يک . دھ((((((د م((((((ی
الح(ال  داری روب(رو ھس(تيم ک(ه ف(ی سرمايه

. قرباني(((ان بيگن(((اه بس(((ياری گرفت(((ه اس(((ت
ھا در آمريکا ب(ه  ھای خانه فروپاشی قيمت

 ص((نعت س((اخت و س((از معن((ی بح((ران در
الح(ال ب(ه س(قوط ص(دھا ھ(زار  بوده که فی

ص((نعت ماش((ين در . ش((غل انجامي((ده اس((ت
بح((ران اس((ت و ف((روش آن در آمريک((ا در 

اين .  سال است١٦ترين حد خود در  پايين
ی خ((ود ب((ه معن((ای ک((اھش تقاض((ا  ب((ه نوب((ه

ب((رای ف((وwد، پUس((تيک، ک((ائوچو، ب((رق، 
ت((اثير آن . نف((ت و س((اير محص((وwت اس((ت

ر سراس((ر اقتص((اد محک((م خواھ((د و ب((ه ب((
اف((زايش بيک((اری و ک((اھش اس((تانداردھای 

 .پردازد زندگی می
 

 داری ھرج و مرج سرمايه
 

ان(د  بيش از سی سال است ک(ه بھم(ان گفت(ه
بھت((رين نظ((ام اقتص((ادی ممک((ن چي((زی ب((ه 

از اواخ(ر . اس(ت" اقتصاد بازار آزاد"نام 
 ش(عار ب(ورژواری اي(ن ب(ود ١٩٧٠ی  دھ(ه
دول(ت را "و " بازارھا بشکفندبگذار "که 

ق(رار ب(ود ". از اقتصاد بي(رون نگ(ه داري(د
ھ(ای ج(ادويی داش(ته باش(د ت(ا  بازار ق(درت

بتوان((د نيروھ((ای مول((ده را ب((دون دخال((ت 
اي((ن تفک((ر ب((ه ق((دمت . دول((ت س((ازمان دھ((د

آدام اس((ميت اس((ت ک((ه در ق((رن ھج((دھم از 
. س((((خن گف((((ت" دس((((ت ن((((امرئی ب((((ازار"

 م(دعی ش(دند سياستمداران و اقتص(اددانان
. ان((د ی اقتص((ادی را لغ((و ک((رده ک((ه چرخ((ه

اوج و رک((ود "دوب((اره گفتن((د و گفتن((د ک((ه 
 ". شوند  ديگر تکرار نمی

 
ھ(((ا باي(((د از  ک(((ه آن اص(((U ص(((حبت از اي(((ن

. مقررات((((ی پي((((روی کنن((((د، ممک((((ن نب((((ود
گفتن((د تم((ام  ب((رعکس، ب((ا ص((دای بلن((د م((ی

مقررات و ضوابط را بايد حذف کرد چرا 
اينگون(ه . ھس(تند"  آزادمخ(الف ب(ازار"که 

بود که تمام ضوابط را دور ريختن(د و ب(ه 
ی حکومتی آزادان(ه   نيروھای بازار اجازه

ِطمع س(ود ھ(م ک(ار را تم(ام ک(رد ت(ا . دادند
مقادير عظيم سرمايه ب(ی ھ(يچ مش(کلی از 

ی ديگ(ر ب(رود، ص(نايع را  ای به قاره قاره
ای در ک(امپيوتر  نابود کند و با فشار دکم(ه

اي(ن . ارزھای کشورھا بيانجام(دبه سقوط 
ھ((رج و م((رج "چي((زی اس((ت ک((ه م((ارکس 

اش را  اکن((ون نتيج((ه. نامي((د"  داری س((رمايه
 ميلي((ارد دwر از س((وی ٧٠٠ب((ا . بين((يم م((ی

 ميليارد پوند ٤٠٠دولت آمريکا و بيش از 
ھ(ا درگي(ر  از دولت بريتانيا، دولت تا سال

 ميلي((ارد پون((د براب((ر ب((ا ٤٠٠. خواھ((د ب((ود
حت((ی . رآم((د مل((ی بريتاني((ا اس((تنيم((ی از د

ک((ه فرض((ی (اگ((ر اي((ن پ((ول پرداخ((ت ش((ود 
ھای بس(يار اف(زايش  شاھد سال) بعيد است

مالي(((((ات، ک(((((اھش خ(((((دمات اجتم(((((اعی و 
 . رياضت خواھيم بود

 
ی گل((((ه،  ق((((انونی بس((((يار ق((((ديمی، غري((((زه

. ام(((روز ب(((ر رفت(((ار بازارھ(((ا ح(((اکم اس(((ت
کمترين ب(وی چ(رخش ش(ير در جنگ(ل ک(ه 

ھ(ا گل(ه گل(ه چن(ان  اوميشبه مشام برسد، گ
شوند که ھيچ چيز جلودارشان  ھراسان می

چن(ين رون(دی اس(ت ک(ه سرنوش(ت . نيست
اي(((ن . کن(((د ھ(((ا نف(((ر را تعي(((ين م(((ی ميلي(((ون

. واقعي((((ت زمخ((((ت اقتص((((اد ب((((ازار اس((((ت
ھا بوی شير را حس  ھمانطور که گاوميش

کنند، بازارھا ھ(م ب(وی نزديک(ی رک(ود  می
ل واقع(ی انداز رکود دلي چشم. فھمند را می

اي((ن اتف((اق ک((ه بيافت((د، ھ((يچ . ھ((راس اس((ت
ھ(ا،  تم(ام س(خنرانی. چيز جلودارش نيست

ھ((((ا در ن((((رخ بھ((((ره و تم((((ام  تم((((ام ک((((اھش
دھن((د ھ((يچ  ھ((ا م((ی ھ((ايی ک((ه ب((ه بان((ک پ((ول

. تاثيری بر بازارھای مالی نخواھد داشت
ھ((ای  ھ((ا و بان((ک بينن((د ک((ه دول((ت ھ((ا م((ی آن

اند و خودش(ان نت(ايج wزم  مرکزی ترسيده
 .گيرند را می

 
وحش(((ت و ھراس(((ی ک(((ه بازارھ(((ا را ف(((را 

ھ(ای دول(ت  تواند ب(ر تم(ام ت(Uش گرفته می
ھيچک(دام . برای مقابله با بحران غلبه کن(د

ی بان((ک مرک((زی  از اق((دامات مستاص((Uنه
ھ(ای بريتاني(ا و  ھا و بانک آمريکا و دولت

اروپا نتوانسته جلوی رم کردن اين گله را 
يش((((((((ه اي((((((((ن افتض((((((((اح از ھم. بگي((((((((رد

آورتر است چون دقيقا ھمان کسانی  ھراس
زنن((د  ک((ه ام((روز فري((اد کم((ک دولت((ی م((ی

ھم(((ان کس(((انی ھس(((تند ک(((ه ھميش(((ه فري(((اد 
زدن(د دول((ت ج(ايی در ک(ارآيی اقتص((اد  م(ی

ندارد و بازار آزاد باي(د بتوان(د ب(دون ھ(يچ 
ض(((ابطه و ھيچگون(((ه دخال(((ت دول(((ت ب(((ه 

 .کارش ادامه دھد
 

 ن(اظران کنند ک(ه حاw به تلخی شکايت می
گذارھا کارشان را درست انجام  و ضابطه

اما تا ھمين اواخ(ر ھم(ه مواف(ق . دادند نمی
ِبودن((د ک(((ه تنھ(((ا ک((ار ناظرھ(((ا اينس(((ت ک(((ه 

ن(اظرين . کاری ب(ه بازارھ(ا نداش(ته باش(ند
ی  ھ((ا اداره گوين((د ک((ه ک((ار آن درس((ت م((ی

 س(ال ٣٠بانک نيست چون شعارش(ان در 
ن ن(اظرين از لن(د. گذشته ھمين بوده اس(ت

تا نيويورک و ريکياويک نتوانستند جلوی 
ھ((((ای ص((((نعت م((((الی را " گ((((ری اف((((راط"

ی گذش((ته ھ((وادارن  در س((ه دھ((ه. بگيرن((د
اقتصاد بازار ھمه خواستار الغای ضوابط 

 .و مقررات بودند
 

ق((رار ب((ود رقاب((ت ب((ين مراک((ز م((الی، ب((ه 
لط((((ف دس((((ت ن((((امرئی ب((((ازار، تض((((مين 

ام(ا ورشکس(تگی اي(ن . کارآيی بازار باشد
 ب(ا ٢٠٠٧ف(ر در تابس(تان  ھای لسه استسي

ح((اw ھم((ه دارن((د ب((ه . کراھ((ت آش((کار ش((د
زدن((د و از عواق((ب  ھاش((ان مش((ت م((ی س((ينه

اکنون جامعه . کنند اعمال خودشان ناله می
دھ((د و  ھاش((ان را م((ی دارد خ((رج سياس((ت

ش(((ان  داران و نماين(((دگان سياس(((ی س(((رمايه
سعی کردند با ايجاد تورم مداوم در حباب 

. ی اوج بازار را حفظ کنند ورهاحتکار، د
. ش(ان در جعل(ی ب(زرگ دس(ت داش(تند ھم(ه

خ((واه و دم((وکرات، ک((ارگری و  جمھ((وری
ک(((((ار، سوس(((((يال دم(((((وکرات و  محافظ(((((ه

 ھم((((ه ب((((ه آغ((((وش –س((((ابق " ِکمونيس((((ت"
ِاقتصاد بازار رفتن(د و اي(ن کارن(اوال ش(اد 

 .پولسازی را جشن گرفتند
 

ِھوش((مند ب((ودن پ((س از وق((وع واقع((ه ک((ار 
الخم(ری  يست؛ بروي(د از ھ(ر دائ(مسختی ن

ش(ان  ھمه. گساری بپرسيد ِصبح فردای می
خورن(((د ک(((ه درس را گرفتن(((د و  قص(((م م(((ی

تص(((ميمی (خورن(((د   ديگ(((ر مش(((روب نم(((ی
ع((((الی ک((((ه ص((((ادقانه قص((((د اج((((رايش را 

گس((اری  ک((ه ب(ه مھم(انی م(ی ت(ا اي(ن). دارن(د
ی ناظرين  حاw ھمه. رسد بعدی از راه می

ی مس(((ائل ھ(((ا م(((الی در ک(((وچکترين جنب(((ه
اند اما درس(ت پ(س  ھا ھم درگير شده بانک

ی فروپاش(ی  ھ(ا در آس(تانه ک(ه بان(ک از اين
 پس قبU کجا بودند؟. ھستند

 
در حال حاضر ھمه تقصير بحران را بر 

ام((ا . اندازن((د گ((ردن بانک((داران طم((اع م((ی
ھم((ين دي((روز ھم((ين بانک((داران طم((اع را 

ج(((ا ناجي(((ان مل(((ت، خالق(((ان ث(((روت،  ھم(((ه
خط(((((ر و س(((((ازندگان ش(((((غل پذيرن(((((دگان 

بس(((((ياری در لن(((((دن و وال . ناميدن(((((د م(((((ی
ی از دست دادن  استريت اکنون در آستانه

ام(((ا تج(((ار از طري(((ق . ش(((غل خ(((ود ھس(((تند
مزاي(((ای کوت(((اه م(((دت احتک(((ار در ب(((ازار، 

روس((ای . ان((د ھ((ا دwر کس((ب ک((رده ميلي((ون
تجار در ات(اق ھيئ(ت م(ديره ھن(وز ک(ازينو 
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م مرتبط ھا ھ گردانند چون حقوق آن را می

 .به نتايج کوتاه مدت است
 

اند  مقامات باwخره به جنب و جوش افتاده
ھ(ا،  ی کمک خواھند به عنوان ھزينه و می

اين ک(ار . حقوق بانکداران را محدود کنند
را ب((((ر اس((((اس اص((((ول و اعتق((((اد انج((((ام 

ھ((((ا از واک((((نش م((((ردم ب((((ه  آن. دھن((((د نم((((ی
ِافتضاح پرداخت مزاي(ای عظ(يم از من(ابع 

ھمان کسانی ک(ه باع(ث آش(وب عمومی به 
رئ(((يس و . ترس(((ند در اقتص(((اد ش(((دند، م(((ی

روس((ا ک((اری ب((ه ب((اwگرفتن ح((ال و ھ((وای 
ھ((ر چ((ه . خش(م و نف((رت در جامع((ه ندارن(د

ام(((ا . اھمي(((ت اس(((ت ھ(((ا ب(((ی باش(((د ب(((رای آن
تف((اوت  توانن((د ک((امU ب((ی سياس((تمداران نم((ی
توانن(((د در  دھن(((دگان م(((ی باش(((ند چ(((ون رای

 . کنندشان انتخابات بعدی، بيرون
 

ھا اين است که تنظ(يم  روی آن مشکل پيش
داری غي(((رممکن  ھ(((رج و م(((رج س(((رمايه

کنن((د ام((ا طم((ع در  از طم((ع گل((ه م((ی. اس((ت
قل((ب اقتص((اد ب((ازار اس((ت و نباي((د مح((دود 

ھ((ا ب((رای مح((دود ک((ردن  تم((ام ت((Uش. ش((ود
ھ(ا و مزاي(ا و غي(ره ب(ا  در حق(وق" افراط"

ب(((((ازار . ش(((((ود خرابک((((اری روب(((((رو م(((((ی
از ک(((اھش ناگھ(((انی قيم(((ت اش  نارض(((ايتی

اي(((ن باع(((ث . کن(((د ھ(((ا را اب(((راز م(((ی س(((ھام
شان را متمرک(ز  شود قانونگذاران ذھن می

ش((وند ب((ه پايگ((اه رای  کنن((د و مجب((ور م((ی
. ِص((احبان ث((روت: ش((ان توج((ه کنن((د واقع((ی

وقتی ک(ارگری امس(ال اض(افه حق(وقش را 
کند، اين پ(ول ب(رای ھميش(ه از  قربانی می

برای بانکداران و اما اين قانون . بين رفته
حت((ی اگ((ر . کن((د داران ص((دق نم((ی س((رمايه

دوم(((ی، ب(((رای دwي(((ل نمايش(((ی قب(((ول کن(((د 
امسال مزايايش را محدود کند، سال آين(ده 

" از خودگذش((تگی"ب((ا اف((زايش مزاي((ا اي((ن 
ک(((ار س(((ختی . کن(((د ب(((زرگ را جب(((ران م(((ی

 .نيست
 

اي((((ن تفک((((ر ک((((ه م((((ردان و زن((((ان خ((((ود 
ھتر از شان را ب توانند جھان و اوضاع نمی

اي((ن پ((يش ببرن((د ت((وھينی دھش((تناک علي((ه 
 ھ((زار ١٠بش((ريت در . ن((ژاد بش((ری اس((ت

سال گذش(ته توانس(ته از ھ(ر م(انعی عب(ور 
ِکن((د و ب((ه ط((رح ھ((دف نھ((ايی آزادی پ((يش 

الع((((اده در عل((((م و  کش((((فيات خ((((ارق. رود
انداز حل تمام مشکUتی ک(ه  آوری چشم فن

ايم، در  ھا از آن رنج برده ھا و ھزاره قرن
ام(ا اي(ن ت(وان عظ(يم . گذارد يارمان میاخت

بالقوه را، تا وقت(ی تح(ت ل(وای نظ(ام س(ود 
ِب((رداری کام((ل  ت((وان ب((ه بھ((ره اس((ت، نم((ی

 .رساند
 

 برای زندگی بھتر
 

آور اس((ت ک((ه بعض((ی ن((اظران در  حي((رت
داری  ش(((ان ب(((رای دف(((اع از س(((رمايه ت((Uش

ِکنند تقصير بح(ران را ب(ه گ(ردن  سعی می
 خان(((((ه کنن(((((دگان و خري(((((داران مص(((((رف
م(((ان  تقص(((ير ھم(((ه"گوين(((د  م(((ی: بياندازن(((د

م(((دعی . کش((ند و خجال((ت ھ(((م نم((ی" اس((ت
ش((وند ک((ه ھ((ر چ((ه باش((د کس((ی م((ا را  م((ی

 ١٢٥مجب(((((ور نک(((((رده ب(((((ود وام مس(((((کن 
ھ(ای  درصدی بگيريم يا با خريد تعطيUت

ھ((((ای م((((د روز،  گ((((ران خ((((ارجی و کف((((ش
ام(((ا در م(((وقعيتی ک(((ه . ق(((رض ب(((اw ب(((دھيم

ب(د و اعتب(ار يا اقتصاد به سرعت رشد م(ی
ارزان اس(((((ت حت(((((ی فق(((((را ھ(((((م وسوس(((((ه 

ش((ان زن((دگی  س((وی ت((وان آن"ش((وند ک((ه  م((ی
ای ف((را رس((يد ک((ه  در واق((ع لحظ((ه". کنن((د
ی واقع(ی در آمريک(ا منف(ی  ھای بھ(ره نرخ
يعن(ی م(ردم بخ(اطر ق(رض نگ((رفتن، . ب(ود

 .شدند جريمه می
 

داری ھ(((رروز نيازھ(((ای جدي(((دی  س(((رمايه
يم((ی کن((د و تبليغ((ات ص((نعت عظ تولي((د م((ی

ھ((ا س((عی  ت((رين ش((يوه اس((ت ک((ه ب((ا پيش((رفته
کنندگان را راضی کند ک(ه  کند مصرف می

زندگی . بايد فUن و بصار را داشته باشند
و ثروتمن((((د را " مش((((ھور"تجمل((((ی اف((((راد 

گذارند و به  جلوی چشم فقرا به نمايش می
دھند  ھا ديدگاھی منحرف از زندگی می آن

ِدھن((((د ت((((ا خي((((ال  ش((((ان م((((ی و مغزش((((ويی
ايی را در سر بپرورانن(د ک(ه ھرگ(ز چيزھ
گوي((ان  آنوق((ت تن((اقض. رس((د ھ((ا نم((ی ب((ه آن

ھ(ا  بورژوا انگشت اتھام را به س(وی ت(وده
برن((د ک((ه مانن((د تانت((الوس محک((وم ب((ه  م((ی

تماشای ضيافتند و در عين ح(ال باي(د درد 
 .گرسنگی و تشنگی بکشند

 
خواس((((ت زن((((دگی بھت((((ر ب((((ه ھ((((يچ وج((((ه 

گ(((ر ا. غيراخUق(((ی ي(((ا غيرمنطق(((ی نيس(((ت
م((((ردان و زن((((ان ھميش(((((ه چي((((زی بھت(((((ر 

خواس(((تند، ھرگ(((ز پيش(((رفتی در ک(((ار  نم(((ی
جامعه به شرايطی ساکن و جامد . بود نمی
ش((کی نيس((ت ک((ه باي((د زن((دگی . رس((يد م((ی

بھتری بخواھيم چرا که تنھا يکبار زندگی 
و اگ(ر تم(ام امي(دمان باي(د مح(دود . کنيم می

ب(((ود  چ(((ه اکن(((ون موج(((ود اس(((ت م(((ی ب(((ه آن

يت ب(((ه راس(((تی تاري(((ک ان(((داز بش(((ر چش(((م
ش(((ک غيراخUق(((ی و  چ(((ه ب(((ی آن. ب(((ود م(((ی

آمي(زی  ی جن(ون غيرانسانی اس(ت، مس(ابقه
داری به راه انداخته و در  است که سرمايه

ی  آن طمع فردی نه تنھا موھبت که چشمه
 .شود تمام پيشروی بشری دانسته می

 
بق(ای "داری به باص(طUح  ی سرمايه طبقه

ش(ان بق(ای اما منظور.  متعقد است "اصلح
ت((رين و ھوش((مندترين نيس((ت بلک((ه  اص((لح

بقای ثروتمندان است؛ ھرچقدر غيراصلح 
و احمق و زشت و بيمار باشند و مھم ھ(م 
نيست در اين روند چند فرد بسيار اص(لح 

اي((ن فک(ر ک(ه پيش((رفت . و ھوش(مند بميرن(د
شخصی من متضاد با پيشرفت بقيه است، 

ھ((ای  ک((ه طم((ع شخص((ی م((ن باي((د از فق((دان
ن ارض((ا ش((ود، ک((ه ب((رای پيش((رفت س((ايري

بايد فرش را از زير پای بقي(ه کش(يد، ھ(ر 
. ش(ود من(د عرض(ه م(ی روز به شکلی نظام

ی ب(((ورژوازی  اي(((ن فردگراي(((ی وحش(((يانه
شناختی و اخUقی بسياری از  ی روان پايه

امراض((ی اس((ت ک((ه در ح((ال حاض((ر ب((ر 
کنند و  گذارند، محدودش می جامعه اثر می

. کش((ند ولي((ه م((یآن را ب((ه س((طح بربري((ت ا
" خ(ورد سگ، سگ را م(ی"ِاين اخUقيات 

ِاخUقيات مفھ(وم . است ھ(ر ک(س باي(د ب(ه "ِ
ِفکر خودش باشد و بگذار نفر آخر ص(ف  ِ

 ". ِنصيب شيطان شود
 

اين کاريکاتور اسفبار از انتخ(اب طبيع(ی 
ی چ(ارلز داروي(ن  توھينی به ياد و خاطره

واقعيت اين است که نه رقابت بلکه . است
ی کليد بقا و پيشرفت نژاد بش(ر از ھمکار

ی  نياک(ان اولي(ه. ھ(ايش ب(ود اولين خاستگاه
چرا که (ما در ساواناھای آفريقای شرقی 

) م(ا ھم((ه از نس((ل مھ((اجرين آفريق((ا ھس((تيم
ھ(ا  آن. مخلوقاتی کوچک و ض(عيف بودن(د

. ھ((((ای ق((((وی نداش((((تند ھ((((ا و دن((((دان پنج((((ه
ِتوانس(((تند ب(((ه س(((رعت حيوان(((اتی ک(((ه  نم(((ی
بخورن(((د ي(((ا حيوان(((اتی ک(((ه خواس(((تند  م(((ی
طبق . ھا را بخورند، بدوند خواستند آن می

ی جانوری ما بايد  گونه" بقای اصلح"اين 
ح(((دودا س(((ه ميلي((((ون س(((ال پ(((يش از ب((((ين 

مھمت(((رين امتي(((از تک(((املی ک(((ه . رف(((ت م(((ی
نياک(((((ان م(((((ا داش(((((تند ھمک(((((اری و تولي(((((د 

فردگرايی تحت اين شرايط . اجتماعی بود
 .بود به معنی مرگ می

 
 
 



 

 ميليتانت
ھيجدهشماره   

  دوره دوم-  سال دوم-١٣٨٧ آذر
٢١ 

 
 يير ذھنيتتغ
 

بق(ای "بايد از م(دافعان تئ(وری باص(طUح 
چ(((((را : س(((((والی س(((((اده پرس(((((يد" اص(((((لح

ھا، که معلوم شده به ھيچ  گذاريد بانک نمی
بميرن(د و بVرای بقVا، اصVلح نيسVتند، وجه 

خواھي((((((((د از جي((((((((ب  در ع((((((((وض م((((((((ی
ای که قرار ب(ود  منشی ھمان جامعه بزرگ

 ب(رای  شان دھيد؟ وجود نداشته باشد نجات
ھای ضعيف و غيراصلح، که  نکنجات با

ھا را اداره  بانکداران احمق و ناکارآمد آن
ک((وش  کنن((د، اکثري(ت ھوش((مند و س(خت م(ی

اما جامعه . بايد با خوشحالی، قربانی دھد
کند که برای خدمت  به ھيچ وجه قبول نمی

ب((ه اي((ن ھ((دف ارزش((مند باي((د از تجمUت((ی 
ھمچون مدرسه و بيمارستان بگذرد و در 

 .ديک، رياضت را بپذيردی نز آينده
 

ھ(((ای اقتص(((ادی ک(((ه ھ(((ر روز در  ش(((وک
ھ((ا ب((ه گ((وش  ھ((ا و در تلويزي((ون روزنام((ه

دھ(((د ک(((ه  رس(((ند از داس(((تانی خب(((ر م(((ی م(((ی
 نظ((ام  :معن(ای آن ب(رای ھم((ه روش(ن اس(ت

ب(((((ه ق(((((ول . دھ(((((د کن(((((ونی ج(((((واب نم(((((ی
 it is not: المث((ل آمريک((ايی ض((رب

delivering the goods . پ((ولی ب((رای
ھ((ا  و م((دارس و مق((رریخ((دمات درم((انی 

رس((د،  نيس((ت ام((ا ب((ه وال اس((تريت ک((ه م((ی
به قول . تمام پول دنيا حاضر و آماده است
ی  ی زن(ده گور ويدال، بزرگت(رين نويس(نده

آمريک(((((((ايی، اي(((((((ن سوسياليس(((((((م ب(((((((رای 
ثروتمندان و اقتصاد بازار آزاد برای فقرا 

 .است
 

بسياری مردم از اين اوضا، نتايج درستی 
 ب(((((ه ت(((((دريج نظ((((((ام ھ(((((ا آن. گيرن(((((د م(((((ی

برن(د و ب(ه  داری را زير سوال م(ی سرمايه
متاس(((فانه ھ((((يچ . دنب(((ال آلترن(((اتيو ھس((((تند

آلترن((اتيوی بUفاص((له، واض((ح و مب((رھن 
در آمريکا نگاه م(ردم ب(ه اوبام(ا و . نيست

ام(ا جمھوريخواھ(ان و . ھا است دموکرات
ھای راست و چپ  ھا تنھا چکمه دموکرات

ه به ق(ول دوبار. ھای بزرگ ھستند شرکت
در جمھ((وری م((ا فق((ط ي((ک "گ((ور وي((دال 
ِح((زب مالکي((ت ک((ه دو ب((ال . ح((زب ھس((ت
ک((ين ھ((ر دو  اوبام((ا و م((ک". راس((ت دارد

 ميلي((ارد دwری ٧٠٠وفاداران((ه از نج((ات 
ھ(((ا  آن. ھ(((ای ب((زرگ دف(((اع کردن((د ش((رکت
ی ھمان منافع با تغييراتی اندک در  نماينده

 .ھا ھستند تاکتيک
 

ن((د ب((ر آگ((اھی اي((ن واقعي((ات ت((اثيری قدرتم
ای مارکسيس((م  ي((ک بخ((ش پاي((ه. گ((ذارد  م((ی

اي(((ن اس(((ت ک(((ه آگ(((اھی انس(((انی ب(((ه ش(((دت 
م(ردم عموم(ا تغيي(ر را . کار اس(ت محافظه

عادت، سنت و روتين نقش . دوست ندارند
ان(داز  بسيار مھمی در ش(کل دادن ب(ه چش(م

کند که معم(وw در مقاب(ل  ھا بازی می توده
ی تغيي((((((رات عم((((((ده در زن((((((دگی و  اي((((((ده

ام((ا وقت((ی . کنن((د ش((ان مقاوم((ت م((ی س((ومر
وق(((ايع ب(((زرگ جامع(((ه را از بني(((ان تک(((ان 

دھد، مردم مجبورن(د عقاي(د، باورھ(ا و  می
 .تعصبات گذشته را تجديد کنند

 
. اي(((م ای وارد ش(((ده اکن(((ون ب(((ه چن(((ين دوره

عص(((((ر ط(((((وwنی رف(((((اه نس(((((بی ک(((((ه در 
داری پيش(رفته دو دھ(ه  کشورھای سرمايه

 اس((تثنای ي((ا بيش((تر ط((ول کش((يده اس((ت ب((ه
 ٢٠٠١رک(((ود نس((((بتا متوس((((طی در س((((ال 

علي(((((((((رغم تم(((((((((ام . مش(((((((((کلی نداش(((((((((ت
داری،  ھ(((ای واض(((ح س(((رمايه ع(((دالتی ب(((ی

علي((((رغم س((((اعات ط((((وwنی ک((((ار، ش((((دت 
گ((رفتن اس((تثمار، ن((ابرابری ش((ديد، تجم((ل 

ش((رمانه در کن((ار  کري((ه ثروتمن((دان ک((ه ب((ی
ھ((ا ب((ه  ای اع((داد روزاف((زون فق((را و حاش((يه

ی  ي((رغم ھم((ه عل–ش((د  نم((ايش گذاش((ته م((ی
ھا بيشتر مردم باور داشتند که اقتصاد  اين

توان((د ب((ه نف((ع  دھ((د و م((ی ب((ازار ج((واب م((ی
اي(ن بخص(وص در اي(اwت . ھا کار کن(د آن

ام((ا ام((روز اي((ن . ک((رد متح((ده، ص((دق م((ی
ديگر برای تعدادی روزاف(زون از م(ردم، 

 .کند صدق نمی
 

 مطالبات در بحران: بخش دوم
 

 چگونه با بيکاری بجنگيم
 
ر زمان شکوفايی اقتصادی که سودھای د

ش(((د، اکثري(((ت م(((ردم  روي(((ايی کس(((ب م(((ی
ک((((((((((ارگر ش((((((((((اھد اف((((((((((زايش واقع((((((((((ی 

ھ((((ا را تح((((ت  آن. دستمزدھايش((((ان نبودن((((د
ت(ر و  فشار بيشتر برای توليدی حت(ی ب(يش

ام(ا ح(اw . ت(ر گذاش(تند  ھای ط(وwنی ساعت
ھا را نه تنھا  که بحران آغاز شده است آن

نداردھا و ب((((ا ک((((اھش چش((((مگير در اس((((تا
ھايش((ان  ش((ريط زن((دگی ک((ه ب((ا فق((دان ش((غل

ھا و باwرفتن  بستن کارخانه. کنند تھديد می
اي(((ن ب(((ه . بيک(((اری در دس(((تور ک(((ار اس(((ت

ی خ(((ود نش(((ان از تعمي(((ق بح(((ران و  نوب(((ه
کاھش بيشتر اس(تانداردھای زن(دگی م(ردم 

ھ((ا نف((ر  در س((طح جھ((انی ميلي((ون. دھ((د م((ی

 مواجه با خطر پرتاب شدن به گودال فق(ر
 .ھستند

 
ده سال بود ک(ه اقتص(اد اس(پانيا را موت(ور 

ی اروپ(((ا معرف(((ی  تولي(((د ش(((غل در منطق(((ه
حاw صف بيک(اران در اس(پانيا . کردند می

 ھ(((زار نف(((ر ٨٠٠در ھم(((ين س(((ال گذش(((ته 
گي(ری در  س(قوط اوج. افزايش يافت(ه اس(ت

صنعت ساختمان که يک دھه ط(ول کش(يد 
 درص(د ١١٫٣نرخ بيکاری اس(پانيا را ب(ه 

ی   است، يعنی باwترين در اتحاديهرسانده
داني((ل آنتون((وچی، اقتص((اددانی در . اروپ((ا

: گوي((د ِمري((ل لي((نچ اينترنش((نال لن((دن، م((ی
ش(ود؛ اي(ن ت(ازه اول  اوضاع بدتر ھم م(ی"

کن(((د ن(((رخ  بين(((ی م(((ی او پ(((يش". ماجراس(((ت
 درصد ١٣بيکاری اسپانيا تا سال آينده به 
 درصد ٧٫٥برسد و بيکاری در اروپا از 

 درص(((د ٨٫١، ب(((ه ٢٠٠٨ان س(((ال در پاي(((
آمار واقعی بيکاری بسيار بدتر از . برسد

  ھ(ا ب(ا ھ(زار حرب(ه آن ھاست اما دول(ت اين
ھمين وضعيت، به . دھند را پايين جلوه می

درجات مختلف، در تمام کشورھا موجود 
 .است

 
ک((((((((((ارگران باي((((((((((د از اس((((((((((تانداردھای 

ش(ان دف(اع کنن((د، حت(ی اگ(ر نتوانن((د  زن(دگی
بيک(((اری . ش و بھب(((ود بخش(((ندرا اف(((زاي آن

. کن(((د جامع(((ه را تھدي(((د ب(((ه فروپاش(((ی م(((ی
توان(((د اج(((ازه دھ(((د  ی ک(((ارگر نم(((ی طبق(((ه

 حVVق .بيک((اری م((زمن و عظ((يم در بگي((رد
اي(((ن چ(((ه ن(((وع . ای اس(((ت  حق(((ی پاي(((هکVVVار

ھ((ا م((رد و زن  ای اس((ت ک((ه ميلي((ون جامع((ه
ق((ادر توان((ا را ب((ه زن((دگی انفع((ال اجب((اری 
 محک((((وم کن((((د آن ھ((((م وقت((((ی ک((((ه ک((((ار و

ھايش((ان ب((رای ارض((ای نيازھ((ای  مھ((ارت
جمعي((ت ني((از اس((ت؟ مگ((ر م((ا مدرس((ه و 

خ((واھيم؟ مگ((ر م((ا  بيمارس((تان بيش((تر نم((ی
خ((واھيم؟  ھ((ای خ((وب نم((ی ھ((ا و خان((ه ج((اده

ھ((ا و حم((ل و نق((ل  مگ((ر نظ((ام زيرس((اخت
 نبايد تعمير شود و ارتقا يابد؟

 
. ھا برای ھمه روشن است پاسخ اين سوال
ميش((ه يکس((ان ی حاکم((ه ھ ام((ا پاس((خ طبق((ه

م((ا از پ((س خ((رج اي((ن چيزھ((ا ب((ر : اس((ت
دانند که اي(ن پاس(خ،  حاw ھمه می. آييم نمی

ھ((ا  دان((يم ک((ه دول((ت ح((اw م((ی. غل((ط اس((ت
توانند مقادير عظيم پول تولي(د کنن(د ب(ه  می

که برای منافع اقلي(ت ثروتمن(دی  شرط اين
ھ(((ا و  باش(((د ک(((ه مالکي(((ت و ھ(((دايت بان(((ک

ري((ت فق((ط وقت((ی اکث. ص((نايع را داراس((ت
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خواھن((د ب((ه نيازھايش((ان  م((ردم ک((ارگر م((ی

اش را نش(((ان  برس(((ند، دول(((ت جي(((ب خ(((الی
 .دھد می

 
کن((د؟ ثاب((ت  اي((ن چ((ه چي((زی را ثاب((ت م((ی

کن(يم  کن(د ک(ه م(ا در نظ(امی زن(دگی م(ی می
ت(ر از نيازھ(ای  ای ان(دک مھ(م که سود عده

کن((د ک(ه ک((ل  ثاب(ت م(ی. ی بس(يار اس((ت ع(ده
ی ي((ک چي((ز و فق((ط  نظ((ام تولي((دی ب((ر پاي((ه

ی س(ود ي(ا  انگي(زه: يک چيز بنا شده اس(ت
وقت(((ی . ب(((ه زب(((ان س(((اده، ح(((رص و طم(((ع

کنن((د، مطبوع((ات  ک((ارگران اعتص((اب م((ی
ھا ھم با چن(دتايی  که مالکيت و کنترل آن(

" ح(ريص"ھ(ا لق(ب  ب(ه آن) ميلياردر اس(ت
ھ(ا تنھ(ا مب(ارزه  آن" ح(رص"اما . دھند می

برای پرداخت : برای گذران زندگی است
کن، صورتحس(اب غ(ذا و اجازه و وام مس

س((وخت ک((ه م((اه ب((ه م((اه ب((ه ط((ور م((داوم 
ياب(((((د، ت(((((امين کودک(((((ان و  اف(((((زايش م(((((ی

 .ھا خانواده
 

ِدر ط(((رف مقاب(((ل، ح(((رص بانک(((داران و 
داران حرص((((ی ب((((رای انباش((((ت  س((((رمايه

ھ((ای عظ((يم از ک((ار ديگ((ران اس((ت  ث((روت
). کنند ھا که خود چيزی توليد نمی آخر آن(

ا خ(رج آث(ار  ر گيرن(د ت(ا آن اين پول را می
ن((ه ب((رای ل((ذت بلک((ه ب((از ھ((م (ھن((ری کنن((د 

خ(((رج ). گ(((ذاری س(((ودآور ب(((رای س(((رمايه
زندگی تجملی و افراطی يا احتکار بيشتر 
که ھميش(ه ب(ه س(قوط اقتص(ادی و ب(دبختی 

 البته نه برای خودشان که برای –کشد  می
ی ک((((ار  اکثريت((((ی ک((((ه جامع((((ه ب((((ر ش((((انه

 . مولدشان بنا شده است
 

گفتن((((د ک((((ه  ي((((ان م((((یدر گذش((((ته کارفرما
کن(د  آوری جدي(د ک(ار ک(ارگر را ک(م م(ی فن

ی  اتحادي(ه. اما خ(Uف آن ثاب(ت ش(ده اس(ت
اروپا ھمين تازگی ق(انونی تص(ويب ک(رده 

ب((ه شص((ت  ی ک((اری را  ک((ه ح((داکثر ھفت((ه
اي((ن اتف((اق در اول((ين ! رس((اند س((اعت م((ی

افت(((د ک(((ه  ی ق(((رن بيس(((ت و يک(((م م(((ی دھ(((ه
ی آور آسای علم و ف(ن ھای معجزه پيشرفت

معاصر بيش از تمام تاريخ قبلی، وسايلی 
منط(ق . برای کاھش کار توليد کرده است

آي(د؟ چگون(ه اس(ت  اين اوضاع از کجا م(ی
ک(((ه ب(((ه تع(((داد عظيم(((ی از بيک(((اران پ(((ول 

ک(اری نکنن(د و ک(ارگران  دھند ک(ه ھ(يچ می
کنن((د  ديگ((ر در مح((ل ک((ار را مجب((ور م((ی

ک(اری اجب(اری  ھای بيشتری اضافه ساعت
 کنند؟ 

ی ش((((((((((((کوفايی کارفرماي((((((((((((ان  ورهدر د
ک(اری  کنن(د اض(افه کارگران را مجبور می

ی ارزش اضافه را ھم  کنند تا آخرين چکه
اما وقتی رکود . از کارشان بيرون بکشند

ھا ديگر بازاری ب(رای  شود و آن آغاز می
ھ(((((يچ تردي(((((دی  کاwھايش(((((ان ندارن(((((د ب(((((ی

کنن(((د و  ھايش(((ان را تعطي(((ل م(((ی کارخان(((ه
ريزن(((د و  اب(((ان م(((یني(((روی ک(((ار را ب(((ه خي

ھا را ھم تا سرحد ممکن استثمار  باقيمانده
داری چن(ان اس(ت  س(قوط س(رمايه. کنن(د می

" مقطع(ی"ای  که بيک(اری ديگ(ر مشخص(ه
ن(((((دارد و ھ(((((ر روز بيش(((((تر ان(((((دامی ي(((((ا 

م(رد و زن(ی ک(ه . خواھ(د ب(ود" ساختاری"
 سال سن دارد ش(ايد ديگ(ر ٥٠، ٤٠باwی 

ی از اش کار نکند و بسيار در تمام زندگی
ھ(((ا ک(((ه کارش(((ان را از دس(((ت  دي(((ده تعل(((يم
ش(((وند ب(((رای بق((((ا  دھن(((د مجب(((ور م(((ی م(((ی

 .درآمد انجام دھند کارھای ناماھرانه و کم
 

از نظ(ر ! خانه است اين اقتصاديات ديوانه
. داری اي((ن اوض((اع منطق((ی اس((ت س((رمايه

داری  وار س((رمايه ام((ا م((ا ب((ا منطق((ه ديوان((ه
ر ما در مقابل شبح بيک(اری ش(عا! مخالفيم

اشتراک کار بدون "و " کارھای عمومی"
جامعه . گذاريم را پيش می"کاھش دستمزد

مدرس(((((ه و بيمارس(((((تان و ج(((((اده و خان(((((ه 
ی وس(يع  بيک(اران باي(د در برنام(ه. دھد می

 .کارھای عمومی به کار گماشته شوند
 

ھای ک(ارگری باي(د اطمين(ان کس(ب  اتحاديه
ی نزديک(((ی ب(((ا  کنن(((د ک(((ه بيک(((اران رابط(((ه

رند و در ھمبستگی مس(ئوليت کارگران دا
بايد ک(ار موج(ود را . متقابل در کنار ھمند

  !بدون کاھش دستمزد به اشتراک گذاش(ت
ی  تمام کار موجود بايد در تطابق با درجه

ی ک((اری ب(((ين ني((روی ک(((ار  تعري((ف ھفت(((ه
دس((تمزد متوس((ط ھ((ر ک((ارگر . تقس((يم ش((ود

. ی کار قبلی باقی ماند بايد مثل ھمان ھفته
اکي((((((((دا  ح((((((((داقلیح((((((((ت  ت دس((((((((تمزدھا،

ھ(ا  شده، مط(ابق ب(ا تغيي(رات قيم(ت تضمين
ای اس(ت ک((ه  اي((ن تنھ(ا برنام((ه. خواھ(د ب(ود

تواند در زمان بحران اقتصادی ح(افظ  می
 .کارگران باشد

 
م(((الکين وقت(((ی دارن(((د س(((ودھای آنچن(((انی 

کنن(((د ب(((ا تعص(((ب رمزھ(((ای کس(((ب و  م(((ی
حاw که بحران . کنند کارشان را پنھان می

" م((درک" ب((ه عن((وان ش((ان را ش((ده حس((اب
توانند از پ(س  اند که نمی روی ميز گذاشته

اي((((ن . ھ((((ای ک((((ارگران بربياين((((د خواس((((ته

دارھ((((ای  بخص((((وص در م((((ورد س((((رمايه
ک(((ه  ام(((ا اي(((ن. کن(((د ت(((ر ص(((دق م(((ی کوچ(((ک

مطالب(((((((ات م(((((((ا از نظ(((((((ر کارفرماي(((((((ان 
. اس((ت ي((ا ن((ه، مھ((م نيس((ت" گرايان((ه واق((ع"

ی م((((ا حفاظ((((ت از من((((افع حي((((اتی  وظيف((((ه
ر و حفاظ(ت از آن در مقاب(ل ی کارگ طبقه

رئ((يس و . ب(دترين نت((ايج اي((ن بح(ران اس((ت
روسا اعتراض خواھند کرد که اين باعث 

شود و اثری منف(ی ب(ر  کاھش سودشان می
. گذارد گذاری می شان برای سرمايه انگيزه

ی اکثريت مردم در نظ(امی ک(ه  اما انگيزه
اش س(((((ود خصوص(((((ی اس(((((ت، چ(((((ه  پاي(((((ه
کثري((ت ب((ا ش((ود؟ اگ((ر من((افع حي((اتی ا م((ی

ای نظ(((ام کن(((ونی مط(((ابق نيس(((ت،  خواس((ته
 !مرگ بر اين نظام

 
آي((ا اي((ن واقع((ا منطق((ی اس((ت ک((ه زن((دگی و 

ھ(((((ا نف(((((ر را ب(((((ازی  سرنوش(((((ت ميلي(((((ون
ی نيروھای بازار تعي(ين کن(د؟  کورکورانه

آيا عادwنه است که حيات اقتصادی سياره 
مانن((د ک((ازينويی ب((زرگ تعي((ين ش((ود؟ آي((ا 

 س((ود تنھ((ا ِپ((ذير اس((ت ک((ه ح((رص توجي((ه
کن(د  ای اس(ت ک(ه تعي(ين م(ی نيروی محرکه

م((((ردان و زن((((ان ش((((غلی و س((((قفی ب((((اwی 
سرشان دارند يا نه؟ پاسخ صاحبان وسايل 
توليد و آنان ک(ه ب(ر سرنوش(ت م(ا س(يطره 

ش((ان  دارن((د، مثب((ت اس((ت چ((را ک((ه من((افع
اما اکثريت جامعه . کند اينگونه ايجاب می

ی خ((وار ک((ه قرباني((ان بيگن((اه اي((ن نظ((ام آدم
ھس(((تند نظ(((ری بس(((يار متف(((اوت خواھن(((د 

 .داشت
 

کارگران از طريق مبارزه برای دف(اع از 
خودش((ان در مقاب((ل ت((Uش ب((رای ان((داختن 

ھ((ا ب((ه ني((از ب((ه  خ((رج بح((ران ب((ر دوش آن
تنھا . برند ای در جامعه پی می تغيير ريشه

ھ((((((ا، اش(((((((غال  ِپاس((((((خ بس((((((تن کارخان((((((ه
ی بس(((((ته،  کارخان(((((ه": ھاس(((((ت کارخان(((((ه

 اين تنھ(ا ش(عار "!غالی استی اش کارخانه
اش(غال . ھاس(ت موثر برای نبرد با تعطيلی

 کنت(رل ک(ارگریھا بايد لزوما ب(ه  کارخانه
ک(((ارگران از طري(((ق کنت(((رل . خ(((تم ش(((ود

ی حس((ابداری و م((ديريت  ک((ارگری تجرب((ه
کنن(د ت(ا بع(دھا بتوانن(د  شرکت را کسب می

 .کل جامعه را اداره کنند
 

ات ت((((رين مب((((ارز ی پيش((((رفته اي((((ن تجرب((((ه
 بخص((وص  ھ((ای اخي((ر، ک((ارگری در س((ال

در برزيل . در آمريکای wتين، بوده است
)Uس((((کو و س((((اير /س((((يپUاينترفيب((((راس، ف
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بروکمن، زانون و (، آرژانتين )ھا کارخانه

و ون(زوئU ک(ه غ(ول نفت(ی ) بسياری ديگر
آ در تعطيل کار روسا در .اس.وی.دی.پی

 چن(((((((دين م(((((((اه توس(((((((ط ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢
ش(د و در ھم(ين کش(ور  یکارگران اداره م(

ھ((ای   جنبش((ی از کارخان((ه٢٠٠٥در س((ال 
ی اين((ووال ش((کل  اش((غالی ح((ول کارخان((ه
 .گيری است گرفت و در حال قدرت

 
ک((ارگران در تم((ام اي((ن م((وارد و بس((ياری 

اند ب(ر خ(Uف  ديگر با موفقيت تUش کرده
ھايش((ان را تح((ت  تم((ام احتم((اwت کارخان((ه

م(((ا ا. ھ(((دايت و م(((ديريت خ(((ود اداره کنن(((د
توان(د ھ(دف در خ(ود  کنترل ک(ارگری نم(ی

. آورد اين سوال مالکيت را پيش می. باشد
چ((ه کس((ی : کن((د اي((ن س((وال را مط((رح م((ی

ارباب اين سرا است؟ کنترل ک(ارگری ي(ا 
ای  رس(د و ي(ا تنھ(ا دوره م(ی سVازی ملVیبه 

ِح(((ل واقع(((ی  تنھ(((ا راه. گ(((ذرا خواھ(((د ب(((ود
  ري((((((((زی بيک((((((((اری، اقتص((((((((اد برنام((((((((ه

ھا  ی ملی سازی بانک پايهسوسياليستی بر 
و صنايع ب(زرگ تح(ت کنت(رل و م(ديريت 

 . ِدموکراتيک کارگری، است
 

 :مطالبات ما
 
ک((ار ي((ا مراقب((ت کام((ل ! ن((ه ب((ه بيک((اری-١

 !برای ھمه
دف((اتر را ! ھ((ا م((رگ ب((ر اس((رار ش((رکت-٢

 بگذارید کارگران به  !ب(((((از کني((((((د
. تم(((ام اطUع(((ات دسترس(((ی داش(((ته باش(((ند

، احتک((ار،  ک((اریاطUع(ات راج((ع ب((ه فريب
برانگيز  ھای مالياتی، معامUت شک کلک

بگذاريد مردم . و سودھا و مزايای اضافه
اند و  ببينند چگونه سرشان را کUه گذاشته

 !چه کسی مسئول خرابکاری امروز است

ی  کارخان((ه! ھ((ا ن(ه ب((ه تعطيل((ی کارخان((ه-٣
 !ی اشغالی است تعطيل، کارخانه

 س(((ازی تح(((ت کنت(((رل و م(((ديريت مل(((ی-٤
ھ((((ای رو ب((((ه  ک((((ارگری ب((((رای کارخان((((ه

 !تعطيلی

: ای وس((يع از کارھ((ای عم((ومی برنام((ه-٤
 و س(((از مس(((کن  ی س(((ريع س(((اخت برنام(((ه

اجتم((اعی ب((ا قيم((ت مناس((ب، بيمارس((تان و 
 .جاده جھت اعطای اشتغال به بيکاران

 ٣٢ی ک(((ار ھفتگ((((ی  اعم(((ال بUفاص((((له-٤
 !ساعته بدون کاھش دستمزد

زی ري(((((( ب((((((اد اقتص((((((اد برنام((((((ه زن((((((ده-٥
سوسياليس(تی ک(ه در آن بيک(اری لغ(و ش((ده 

ح((((((ق : اس(((((ت و روی پ((((((رچمش نوش(((((ته
 .ھمگانی برای کار

 
مبVVVVارزه بVVVVرای دفVVVVاع از اسVVVVتانداردھای 

 زندگی
 

بانک(((((((داران و کارفرماي(((((((ان س(((((((ودھای 
ای ب((((((ه جي((((((ب زدن((((((د ام((((((ا  الع((((((اده ف((((((وق

دس((تمزدھای اکثري((ت از نظ((ر واقع((ی ي(((ا 
ش((کاف ب((ين . ثاب((ت مان((د ي((ا ک((اھش ياف((ت

ی  وق((ت ب((ه ان((دازه ن و فق((را ھ((يچثروتمن((دا
س((ودھای ت((اريخی ب((ا . ام((روز نب((وده اس((ت

. ن(((ابرابری ت((((اريخی ھم(((راه ب((((وده اس((((ت
گرا  ای چپ که نشريه(ی اکونوميست  مجله
ي(ک گ(رايش ب(ه واق(ع  " :گوي(د م(ی!) نيست

 س(((ال گذش(((ته، گ(((رايش ب(((ه ٢٥م(((داوم در 
سمت تمرکز بيشتر درآمد در نقاط بس(يار 

 ژوئ(ن ١٧، ميس(تاکونو" (باw بوده اس(ت
اقليتی اندک بس(يار ثروتمن(د ش(د ). ٢٠٠٦

و س(((ھم ک((((ارگران در درآم((((د مل((((ی م((((دام 
ھ((ا ب((ه  ياب((د و فقيرت((رين قس((مت ک((اھش م((ی
طوف(ان کاترين(ا . غلطن(د تر می فقری عميق

ای از  طبق(((ه ب(((ه تم(((ام جھ(((ان وج(((ود ش(((به
ش(((ھروندان مح(((روم را نش(((ان داد ک(((ه در 
ثروتمندترين کشور دنيا در شرايط جھ(ان 

 .کنند سومی زندگی می
 

ھ((ا نف((ر در مع((رض از  در آمريک((ا ميلي((ون
ھای خود ھستند  ھا و خانه دست دادن شغل

در . و سودآوری با ھمان روند ادامه دارد
 ٧٠٠ھمان زمانی ک(ه ب(وش ط(رح نج(ات 

ميلي(((((ارد دwری خ(((((ود را اع(((((Uم ک(((((رد، 
ھ((((ای خ((((دمات آمريک((((ايی ش((((اھد  ش((((رکت

ک((ه ی مش((تريانی بودن((د  س((ابقه اف((زايش ب((ی
ھ((ای گ((از و  پ((ول پرداخ((ت صورتحس((اب

بيشترين اف(زايش در . برق خود را ندارند
 ٢٢(قطع((((ی ب((((رق در اي((((اwت ميش((((يگان 

ب(((ود )  درص(((د١٧(و نيوي(((ورک ) درص(((د
گرچ((ه در پنس((يلوانيا، فلوري((دا و کاليفرني((ا 

 .ھم افزايش، گزارش شد
 

 درص(د ب(يش ٣٠کارگران آمريکا ام(روز 
م((((ا ا. کنن((((د از ده س((((ال پ((((يش تولي((((د م((((ی

. دس((تمزدھا اف((زايش چن((دانی نيافت((ه اس((ت
ت((((ر  س((((اختار اجتم((((اعی ھ((((رروز پ((((رتنش

ش(اھد افزايش(ی عظ(يم در تUط(م . ش(ود می
جامع((ه حت((ی در ثروتمن((دين کش((ور جھ((ان 

اين راه را برای انفج(اری ب(زرگ . ھستيم
تنھ(((ا . کن(((د ی طبق(((اتی ب(((از م(((ی از مب(((ارزه

شکوفايی اقتصادی . آمريکا اينگونه نيست

ان ب((ا بيک((اری ب((اw ھم((راه در سراس((ر جھ((
اص(((((((Uحات وامتي(((((((ازات در اوج . ب(((((((ود
ام((ا . ش((د ی ش((کوفايی پ((س گرفت((ه م((ی دوره

داری تنھ((ا ب((ه اي((ن معن((ی  بح((ران س((رمايه
ی حاکمه تحمل اص(Uحات  نيست که طبقه

ی  ھ(((((ا حت(((((ی ادام(((((ه آن. جدي(((((د را ن(((((دارد
موجودي((ت آن اص((Uحات و امتي((ازاتی را 

د ھ(م ان( که کارگران در گذشته کسب ک(رده
 .دارند مجاز نمی

 
ِم((((ردم ک((((ارگر ھ((((يچ مزي((((ت واقع((((ی از 
 wش((((کوفايی اقتص((((ادی نبردن((((د ام((((ا ح((((ا

ھ(((((ا  صورتحس(((((اب رک(((((ود را جل(((((وی آن
جا به اس(تانداردھای  دارند ھمه. گذارند می

ب(((رای دف(((اع از . کنن(((د زن(((دگی حمل(((ه م(((ی
سودھای رئيس و روسا و بانکداران باي(د 

 ساعات و ش(دت  دستمزدھا را کاھش داد،
ھ(ای م(دارس،  کار را افزايش داد و خ(رج

اي(ن . ھا را پايين آورد مسکن و بيمارستان
ب(((((دين معن(((((ی اس(((((ت ک(((((ه حت(((((ی ش(((((رايط 

متمدن زندگی که در گذش(ته ب(ه دس(ت  نيمه
در شرايط کنونی ھيچ . آمد در خطر است

ای  اص((((Uحات معن((((اداری ب((((دون مب((((ارزه
اي(ن تفک(ر ک(ه انج(ام . آي(د جدی بدس(ت نم(ی

تواف(((ق ب(((ا روس(((ا و اي(((ن ک(((ار از طري(((ق 
بانک(((داران ممک(((ن اس(((ت، از ريش(((ه غل(((ط 

 .است
 

ب(((رای مب(((ارزه ب(((ا " وح(((دت مل(((ی"تفک(((ر 
چ(ه . بحران، دروغی کثيف به مردم است

ی  ھا مردم ساده وحدت منافعی بين ميليون
ثروتمن(((((د  ک(((((ارگر و اس(((((تثمارگران ف(((((وق

موج((ود اس((ت؟ تنھ((ا وح((دت ب((ين اس((ب و 
سوار که در آن دوم(ی مھمي(ز خ(ود را ب(ه 

رھب((((ران اح((((زاب . کن((((د ول((((ی ف((((رو م((((یا
سوسياليس(((ت، ک(((ارگر و چ(((پ ک(((ه ب(((رای 

دھند که شامل  رای می" اقدامات بحرانی"
ھای آنچنانی برای بانک(داران  طرح نجات

و کاھش و رياضت برای اکثريت جامع(ه 
ھ(ا را  است دارند ب(ه من(افع مردم(ی ک(ه آن

آن . کنن((((د انتخ((((اب کردن((((د، خيان((((ت م((((ی
گويند  گری که میھای کار رھبران اتحاديه

و " باي((د ھم((ه کن((ار ھ((م باش((يم"در بح((ران 
کنن(((د ممک(((ن اس(((ت ب(((ا تع(((ديل  تص(((ور م(((ی

تقاض(((((اھای دس(((((تمزدھا و قب(((((ول ک(((((ردن 
کنن(د،  شرايطی که کارفرمايان تحمي(ل م(ی

ش(((ان را حف(((ظ کنن(((د ب(((ه چي(((زی  امتي(((ازات
خواھن((((د،  چ((((ه م((((ی درس((((ت ب((((رعکس آن

! ضعف دع(وت ب(ه تھ(اجم اس(ت. رسند می
 رئ((يس و  ق((ب ب((رويم،ھ((ر ي((ک ق((دم ک((ه ع



 

 ميليتانت
ھيجدهشماره   

  دوره دوم-  سال دوم-١٣٨٧ آذر
٢٤ 

 
راه . کنن((د روس((ا س((ه ق((دم بيش((تر طل((ب م((ی

گراي((ی  واق((ع"آش((تی طبق((اتی و باص((طUح 
ھ((ای جدي(((د،  ع(((اقبتی ج((ز شکس(((ت" جدي((د

ھا و کاھش استانداردھای  تعطيلی کارخانه
 .زندگی ندارد

 
رود و در ع((ين  مھاب((ا ب((اw م((ی بيک((اری ب((ی
. رود ی زن(((دگی ھ((م ب(((اw م(((ی ح((ال ھزين(((ه

 ھم((ه ب((اw –ق، غ((ذا س((وخت، بن((زين، ب((ر
ان((د و دس((تمزدھا ثاب((ت اس((ت و س((ود  رفت((ه

ھ((ای ب((زرگ ان((رژی س((ر ب((ه فل((ک  ش((رکت
ی  اقتص(اددانان ب(ورژوا در دوره. کشد می

ت(((ورم را رام "گذش(((ته م(((دعی ش(((دند ک(((ه 
ھايش((((ان ام((((روز چ((((ه  اس((((تدwل". ک((((رديم

ھايی ک(ه   خانواده !آيد مضحک به نظر می
 دي(روز ب((ا دو دس((تمزد زن(ده بودن((د ام((روز

 و ي(ا ھ(يچ –بايد با يک دستمزد س(ر کنن(د 
مب(((ارزه ب(((رای زن(((دگی اکن(((ون . دس(((تمزد

ھا نفر  تر برای ميليون معنايی حتی زمخت
ت(((ورم و رياض(((ت دو روی . گرفت(((ه اس(((ت

ی  ھيچک((دام ب((ه من((افع طبق((ه. ان((د ي((ک س((که
م(ا ھرگون(ه ت(Uش . کند کارگر خدمت نمی

ب((رای ان((داختن ب((ار بح((ران، انش((قاق نظ((ام 
ير عواق(ب بح(ران نظ(ام س(ود بانکی و س(ا

ب(((((((ر دوش م(((((((ردم ک(((((((ارگر ع(((((((ادی را 
م(ا خواھ(ان اش(تغال و ش(رايط . پذيريم نمی

 . برای ھمه ھستيمزندگی شايسته
 

ھ((ا  ح((ل اف((زايش چش((مگير قيم((ت تنھ((ا راه
ھ(ای  يعنی توافق. است دستمزدھای متغير

جمعی بايد افزايش خودبخودی دستمزدھا 
نسبت به افزايش قيمت کاwھای مص(رفی 

بانک((داران و نماين((دگان . را تض((مين کنن((د
م(((ا : گوين(((د ھ(((ا م(((ی سياس((ی ش(((ان ب(((ه ت(((وده

توانيم دستمزد بيشتر ب(دھيم چ(ون اي(ن  نمی
دانن(د ک(ه  اما ھمه می. شود باعث تورم می

کن((د ب((ه  دس((تمزد اس((ت ک((ه دارد ت((Uش م((ی
پاس(((((خ، . قيم(((((ت برس(((((د و ن(((((ه ب(((((رعکس

دس((تمزدھايی متغي((ر اس((ت ب((ه ط((وری ک((ه 
 ط((ور خودک((ار مط((ابق مي((زان دس((تمزد ب((ه

اما حت(ی . ی زندگی باشد با افزايش ھزينه
آمار رس(می ت(ورم را . اين ھم کافی نيست

برای پايين نشان دادن ميزان واقعی تورم 
کنند و بعد به کارگران اي(ن آم(ار  جعل می

گوين((د  دھن((د و م((ی دروغ((ين را نش((ان م((ی
در نتيج((((((ه . خواھ((((((ان اف((((((زايش نش((((((ويد

ن((رخ واقع((ی ھ((ای ک((ارگری باي((د  اتحادي((ه
تورم را بر اس(اس قيم(ت احتياج(ات س(اده 

ھ(ای  از جمله اجاره خان(ه و س(اير ھزين(ه(
حس((((اب کنن((((د و اي((((ن را تح((((ت ) مس((((کن

تم(ام مطالب(ات . بررسی مداوم ق(رار دھن(د
 .دستمزد بايد بر اساس اين نرخ باشد

 
 : مطالبات ما

 
دس((تمزد و مق((رری قاب((ل زن((دگی ب((رای -١

 !ھمه
ايش دس(((تمزد اف((ز. دس((تمزدھای متغي((ر-٢

 .ی زندگی مطابق با افزايش ھزينه

ھ(((ای  ھ(((ای ک(((ارگری، ش(((رکت اتحادي(((ه-٣
کنندگان بايد  ھای مصرف تعاونی و انجمن

ی زن(((دگی را ب(((ه  ش(((اخص واقع(((ی ھزين(((ه
، ک(ه انعکاس(ی از "رس(می"جای شاخص 

 . حساب کنند شرايط واقعی نيست،

ھ(((ای ک(((ارگران،  ب(((ر پ(((ا س(((اختن کميت(((ه-٤
ان کوچ(((((((ک و دار داران، مغ(((((((ازه خان(((((((ه

 .بيکاران برای کنترل افزايش قيمت

لغ((و تم((ام مالي((ات غيرمس((تقيم و اعم((ال -٥
. نظ((ام ب((ه ش((دت تص((اعدی مالي((ات مس((تقيم

تم(ام مالي((ات فق((را را لغ(و کني((د و بگذاري((د 
   !ثروتمندان پول دھند

پاي((ان فق((ر س((وخت و ک((اھش چش((مگير -٦
اي((ن تنھ((ا از ! ھ((ای س((وخت صورتحس((اب

ی ان(رژی ب(ه ھ(ا س(ازی ش(رکت طريق ملی
دھد قيمت  آيد که به ما امکان می دست می
ی گ((از و ب((رق را مش((مول  کنن((ده مص((رف

س((ودآوری ب((ه خ((رج . کنت((رل قيمت((ی کن((يم
 !مردم ديگر ممنوع

 
 ھای کارگری اتحاديه

 
ی کن((ونی ک((ارگران ب((يش از ھ((ر  در دوره

ش((((ان و  ای ھ(((ای ت(((وده وق(((ت ب(((ه س((((ازمان
ھ(((ای ک((ارگری، ني(((از  بخص((وص اتحادي((ه

ای  ی ک((ارگری واح((د پاي((ه اتحادي((ه. دارن((د
ھ(((ای  ب(((دون اتحادي(((ه. دھ(((ی اس(((ت س(((ازمان

ش(ود ب(رای دف(اع از  ِکارگری قدرتمند نمی
. دستمزدھا و استانداردھای زندگی جنگيد

ب((((ه ھم((((ين خ(((((اطر اس((((ت ک((((ه روس(((((ا و 
ھا  خواھند اتحاديه ھايشان ھميشه می دولت

ای  را تضعيف کنند و با قوانين ضداتحاديه
 . محدود کنندشان را سطح عمل

 
ی ط((وwنی ش((کوفايی اقتص((ادی ب((ر  دوره

ھ((ا  آن. ھ((ا ت((اثير گذاش((ت رھب((ران اتحادي((ه
ھ(ای  اتحاديه"ھای آشتی طبقاتی و  سياست
ان((د  را درس((ت وقت((ی اتخ((اذ ک((رده" خ((دمات

ک((ه ش((رايط چن((ين چيزھ((ايی از ب((ين رفت((ه 
ھ((ای  گ(رای اتحادي(ه رھب(ران راس((ت. اس(ت

ه ک(ارترين ني(روی جامع( کارگری محافظه

م((ا "گوين((د  ھ((ا ب((ه ک((ارگران م((ی آن. ھس((تند
و ھم((((ه باي((((د " م((((ان در ي((((ک ق((((ايقيم ھم(((ه

بھش(ان . فداکاری کنيم تا بح(ران ح(ل ش(ود
گويند که رئيس و روسا دش(من نيس(تند  می

 ". قديمی شده"ی طبقاتی  و مبارزه
 

کنند که بايد بين کارگر مزدی  موعظه می
را  و س(((((رمايه ب(((((ه تواف(((((ق رس(((((يد و اي(((((ن

ام(ا اي(ن در . نامن(د م(ی" ی جدي(دگراي واقع"
س(ازش . بافی است واقع بدترين نوع خيال

در . ب((ين من((افع متن((اقض غي((رممکن اس((ت
ي(((ابی ب(((ه  ش(((رايط کن(((ونی تنھ(((ا راه دس(((ت

اص((Uحات و اف((زايش دس((تمزد از طري((ق 
در واقع بايد برای دف(اع از . مبارزه است

دستاوردھای گذشته که تحت خطر است، 
قض مس((تقيم ب((ا اي((ن در تن((ا. مب((ارزه ک((رد

ھ(ای آش(تی طبق(اتی رھب(ران اس(ت  سياست
 .که نشان از گذشته دارد و نه حال و آينده

 
ی حاکم((((ه در ت((((Uش خ((((ود ب((((رای  طبق((((ه
ھ((ا ب((ه  ھ((ا و تب((ديل آن س((ازی اتحادي((ه خنث((ی

ابزاری برای کنترل کارگران، تمام سعی 
ھ(ا را  کند ک(ه رھب(ران اتحادي(ه خود را می

.  در ھم آميزدھا را با دولت فاسد کند و آن
ھ((ايی مخ((الفيم و  م((ا ب((ا تم((ام چن((ين ت((Uش

خواھ((((((ان تقوي((((((ت و دموکراتيزاس(((((((يون 
ھ((ای ک(((ارگری در تم(((ام  س((ازمان اتحادي(((ه

ھ((ا باي((د مس((تقل از  اتحادي((ه. س(طوح ھس((تيم
شان را کنت(رل  دولت باشند و بايد رھبران

ھا را وادار کنند ک(ه م(دام ب(رای  کنند و آن
 .منافع کارگران بجنگند

 
ای رفورميس(ت، ک(ه خ(ود  ان اتحاديهرھبر

دانن(د در واق(ع ب(ه  گرا م(ی را عملی و واقع
ھ((((ا ھ((((يچ  آن. کل((((ی ک((((ور و نفھ((((م ھس((((تند

ای ک(((((((ه بح(((((((ران  اطUع(((((((ی از فاجع(((((((ه
. رود ندارن(د داری به سمت آن م(ی سرمايه

توانن(د راه خ(ود را  کنن(د م(ی ھا فک(ر م(ی آن
پ(((((يش ببرن(((((د، يعن(((((ی حم(((((Uت و س(((((اير 

 اي(ن امي(د ک(ه آخ(ر تحميUت را بپذيرند ب(ه
ھ(((ا  آن. ش(((ود ک(((ار ھم(((ه چي(((ز درس(((ت م(((ی

داران  ب((ا س((رمايه" رواب((ط خ((وب"درگي((ر 
ش(ان  شوند به اين خيال ک(ه ب(ه خواس(ت می
ت(اريخ ب(ه م(ا ! درس(ت ب(رعکس. رس(ند می

دھد که ض(عف دع(وت ب(ه تھ(اجم  نشان می
ھ(ر ق(دم ک(ه عق(ب برون(د، رئ((يس و . اس(ت

 .کنند روسا سه قدم بيشتر طلب می
 

ھا با فشار از پايين مجب(ور  ی اينحتی وقت
ب((((ه فراخوان(((((دن اعتص(((((اب و اعتص(((((اب 
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ش(((ان را  ش(((وند، ھم(((ه س(((عی عم(((ومی م(((ی

کنن((د ک((ه چن((ين حرک((اتی را ب((ه نم((ايش  م((ی
صرف محدود سازند، حرکاتی محدود در 

ش(((وند  وقت(((ی مجب(((ور م(((ی. ط(((ول و س(((طح
را ب(((ه  ای فرابخوانن(((د آن تظ(((اھرات ت(((وده

وه نم(((ايش و کارن(((اوال ب(((ا بادکن(((ک و گ(((ر
کنن(د ک((ه ھ(يچ محت((وای  موس(يقی تب(ديل م((ی

. ای نداش(((ته باش(((د طلبان(((ه طبق(((اتی مب(((ارزه
ب(((رای رھب(((ران، اي(((ن تنھ(((ا راھ(((ی ب(((رای 

ب(((رای تري(((د . بي(((رون ک(((ردن بخ(((ار اس(((ت
ھ((ای واقع((ی درس((ت ب((رعکس  يونيونيس((ت

اعتصابات و تظاھرات راھی است : است
ت((((ا ک((((ارگران ق((((درت خ((((ود را بفھمن((((د و 

ي(ادين در جامع(ه اوضاع را برای تغيير بن
 .آماده کنند

 
ی قبلی شاھد نارضايتی در  حتی در دوره

ی حمله به حقوق کارگران و قوانين  نتيجه
اين نارضايتی حاw . ای بوديم ضد اتحاديه
ای  ھای ت(وده آيد و در سازمان به سطح می

ھ((ا،  ی ک((ارگر، اول از ھم((ه اتحادي((ه طبق((ه
راديکاليزاسيون اعض(ا ب(ه . شود ابراز می

. کشد کاری رھبران می صم با محافظهتخا
ھ(ا  کارگران خواستار تحول کامل اتحادي(ه

کنن(د  ش(وند و ت(Uش م(ی از باw تا پايين می
ی واقع(ی  ھ(ای جنگن(ده ھا را به سازمان آن

 .بدل سازند
 

ھ(ای ک(ارگری  ما خواھان س(اختن اتحادي(ه
ای، دموکراتي(ک و مب(ارز ھس(تيم ک(ه  توده

ی  طبق((((هدھ((((ی اکثري((((ت  قابلي((((ت س((((ازمان
کارگر، مطلع ساختن و آماده کردن عملی 

نه فقط ب(رای تح(ول . ھا را داشته باشند آن
ی واقع((ی  راديک((ال جامع((ه ک((ه ب((رای اداره

ی سوسياليس((((((((تی  اقتص((((((((اد در جامع((((((((ه
 .ِدموکراتيک آينده

 
 :مطالبات ما

 
 .ھا از دولت استقUل کامل اتحاديه-١
ھا و  بين اتحاديه(ِپايان حکميت اجباری -٢

ھ((ای ضداعتص((اب و  ، معامل((ه)ھ((ا کتش((ر
ساير اق(دامات ب(رای مح(دود ک(ردن س(طح 

 .ھا عملياتی اتحاديه

ھ((ا و دادن  دم((وکراتيزه س((اختن اتحادي((ه-٣
 !ھا به دست اعضا کنترل کامل آن

انتخ((اب تم((ام ! العم((ر لغ((و انتخ((اب م((ادام-٤
 .ھا با حق برکناری مقامات اتحاديه

ی ھا کنترل اعضا از جمله تقويت کميته-٤
ی  ھ(((((ای وي(((((ژه رھب((((ری و ايج(((((اد کميت((((ه

اعتص(((اب در ح((((ين اعتص(((ابات و س((((اير 
ای ب((((رای  تخاص(((مات ب(((ه عن(((وان وس(((يله

ت(((رين مش(((ارکت بيش(((ترين  تض(((مين کام(((ل
 .تعداد کارگران

س((ازی فرمان((دھی ع((الی اقتص((اد و  مل((ی-٥
ايج(((((اد دموکراس(((((ی ص(((((نعتی ک(((((ه در آن 

ھا نقشی کلي(دی در اداره و کنت(رل  اتحاديه
تري(((د . ر داش(((ته باش(((ندتم(((ام مح(((Uت ک(((ا

ھ((دف، . يونيونيس((م ھ((دف  در خ((ود نيس((ت
 .تحول سوسياليستی جامعه است

 
 جوانان 
 

داری آث(((اری بخص(((وص  بح(((ران س(((رمايه
ی  منفی بر نسل ج(وان دارد ک(ه کلي(د آين(ده

ِزوال فرط((((((وط . ن((((((ژاد بش((((((ری ھس((((((تند
داری فرھنگ را تھدي(د و جوان(ان  سرمايه
ری از ھای بس(يا wيه. کند روحيه می را بی

بس(ت  جوانان که راھ(ی بي(رون از اي(ن ب(ن
ی الکليسم، اعتياد به م(واد  بينند طعمه نمی

مخ((((((در، ج((((((رم و جناي((((((ت و خش((((((ونت 
وقت((ی جوان((ان را بخ((اطر ي((ک . ش((وند م((ی

رسانند بايد از  جفت کفش کتانی به قتل می
ای زندگی  خود بپرسيم در چه نوع جامعه

کن(د  جامعه جوانان را تشويق م(ی. کنيم می
 محص((((((((وwتی اس((((((((تفاده کنن((((((((د ک((((((((ه از

استطاعتش را ندارند و بع(د در نتيج(ه پ(ر 
 .شود از ھراس و وحشت می

 
ِمارگارت تاچر، آن کشيش ارش(د اقتص(اد 

چي(زی ب(ه ن(ام گف(ت ک(ه  بازار، زم(انی م(ی
ی ن(ابودگر   اين فلس(فه.جامعه وجود ندارد

از زم(((انی ک(((ه س(((ی س(((ال پ(((يش ب(((ه عم(((ل 
ته درآم((((د، ويرانگرت((((رين نت((((ايج را داش((((

اين فردگرايی زمخ(ت نقش(ی عظ(يم . است
ای از خودپرس(تی، طم(ع  در ايجاد روحي(ه

تف((اوتی ب((ه مص((ائب ديگ((ران داش((ته  و ب((ی
است که چ(ون س(می ب(ه ب(دن جامع(ه وارد 

اين جوھر واقعی اقتصاد بازار . شده است
 .است

 
معي((((ار واقع((((ی س((((طح تم((((دن در جامع((((ه 

ای اس((((ت ک((((ه م((((ا از س((((المندان و  ش((((يوه
ب(((ا اي(((ن . کن(((يم داری م(((ی هم(((ان نگ((( جوان(((ان

ای متم((دن  ت((وان جامع((ه معي((ار م((ا را نم((ی
ی پرتگاه  ای بر لبه حساب کرد؛ ما جامعه

ی شکوفايی  حتی در دوره. بربريت ھستيم
ھای از بربريت در  و اوج اقتصادی نشانه

م((وجی از ج((رم و جناي((ت و : جامع((ه ب((ود
ی   خش((((((((((((ونت و گس((((((((((((ترش روحي((((((((((((ه

w ای  ي(هضداجتماعی و نھيليستی در مي(ان
ھ((ا انعکاس((ی  ام((ا اي((ن روحي((ه. از جوان((ان

 .داری ھستند مومنانه از اخUقيات سرمايه
 

ارتج(((اعيون ب((((ا ص((((دای بلن((((د علي((((ه اي((((ن 
جا ک(ه  کنند اما از آن اوضاع اعتراض می

توانن(((د اعت(((راف کنن(((د اي(((ن اوض(((اع  نم(((ی
عواقب آن نظام اجتماعی اس(ت ک(ه از آن 

ل(ی ح ی ھ(يچ راه کنند، ت(وان ارائ(ه دفاع می
ھ(((ا پ(((ر ک(((ردن  تنھ(((ا پاس(((خ آن. را ندارن(((د

ھ(ا از جوان(انی اس(ت ک(ه  ھای زن(دان سلول
گيرن(((د چگون(((ه ب(((ه ج(((ای اف(((رادی  ي(((اد م(((ی

و اينگون(ه . آماتور، جانيانی واقع(ی باش(ند
ی بيرحم((((((ی از  اس((((((ت ک((((((ه ب((((((ه حلق((((((ه

ازخودبيگانگی اجتماعی، اعتي(اد ب(ه م(واد 
 .شويم مخدر، زوال و جنايت وارد می

 
ن چي(زی نيس(ت ج(ز مج(رم حاکما" پاسخ"

خوان((((((دن جوان((((((ان، ان((((((داختن تقص(((((((ير 
مشکUتی که خ(ود جامع(ه ايج(اد ک(رده ب(ر 
گ((((ردن آن((((ان، اف((((زايش س((((رکوب پل((((يس، 

ھ(((((ای بيش(((((تر و اعم(((((ال  س(((((اختن زن(((((دان
اي(ن اق(دامات ب(ه ج(ای . تر  سنگين مجازات

بخش((ند و  را ش((دت م((ی ح((ل مش((کل تنھ((ا آن
ی بيرحم((ی از ج((رم و جناي((ت و از  حلق((ه

ی  اي(ن نتيج(ه. کنن(د نگی ايج(اد م(یخودبيگا
داری و اقتصاد بازار است  منطقی سرمايه

داند  می" عوامل توليد"ھا را تنھا  که انسان
ی س(ود  چيز را معط(وف ب(ه انگي(زه و ھمه

دھ(ی جوان(ان و  پاسخ ما، س(ازمان. کند می
ی کارگر در مبارزه عليه  پيوستن به طبقه

 !داری و برای سوسياليسم است سرمايه
 
داری ب((ه معن((ای بيک((اری  ح((ران س((رمايهب

ھ(((((ا،  بيش(((((تر و زوال بيش(((((تر زيرس(((((اخت
اي(ن . تحصيUت، بھداش(ت و مس(کن اس(ت

زوال اس((تانداردھای تم((دن ب((ا خ((ود خط((ر 
ی اجتم(((اعی بيش(((تر را ب(((ه ھم(((راه  تجزي(((ه

اي((((ن ب((((ه معن((((ای اف((((زايش ج((((رم و . دارد
جنايت، وانداليسم، رفت(ار ض(داجتماعی و 

 .خشونت خواھد بود
 

قداماتی ف(وری انج(ام داد ت(ا نگ(ذاريم بايد ا
ھ(((ای جدي(((دی از جوان(((ان ب(((ه ب(((اتUق  wي(((ه
مب((ارزه ب((رای . روحيگ((ی س((قوط کنن((د ب((ی

سوسياليس((((م ب((((ه معن((((ای مب((((ارزه ب((((رای 
. ت((رين معن((ای آن اس((ت فرھن((گ در وس((يع

مبارزه برای آمال جوانان، دادن ھدفی به 
ش(((ان اس(((ت ک(((ه چي(((زی ب(((يش از  زن(((دگی

 ب((ه زحم((ت مب((ارزه ب((رای بق((ا در س((طحی



 

 ميليتانت
ھيجدهشماره   

  دوره دوم-  سال دوم-١٣٨٧ آذر
٢٦ 

 
اگر با مردم مثل . باwتر از حيوانات باشد

ھ(((ا ني(((ز مث(((ل  حي(((وان برخ(((ورد کن(((ی، آن
اگر با مردم مثل . کنند حيوان برخورد می

گون(ه  ھا نيز ھم(ين انسان برخورد کنی، آن
 .کنند برخورد می

 
ک(((((اھش آم(((((وزش و پ(((((رورش در تم(((((ام 

ھ(((ای دانش(((جويی و  س(((طوح، لغ(((و کم(((ک
انش(جويی ب(ه ھ(ای د ھ(ا و وام تحميل ھزين(ه

ی ک(ارگر  اين معنی است که جوانان طبقه
. ش(((وند از تحص(((يUت ع(((الی مح(((روم م(((ی

که تعليم کافی  اکثريت جوانان به جای اين
ببينند تا به نيازھای جامعه خدمت کنن(د و 
دسترس(((ی ب(((ه فرھن(((گ داش(((ته باش(((ند ب(((ه 

ھای ناماھران(ه ب(ا حق(وق  بيگاری در شغل
در ع((ين ح((ال ب((ه . ش((وند ک((م محک((وم م((ی

دھن(د در  ھای خصوصی اجازه می رکتش
آموزش و پرورش دخال(ت کنن(د و اي(ن را 
ھ((((ر روز بيش((((تر ب((((ازار ديگ((((ری ب((((رای 

 .کنند سودآوری تلقی می
 

 :مطالبات ما
 
 .تحصيUت شايسته برای تمام جوانان-١
س((ازی و نظ((ام  ی عظ((يم مدرس((ه برنام((ه-٢

 .حقيقتا رايگان تحصيUت در تمام سطوح

ای دانش((جويی و ھ(( الغ((ای ف((وری ھزين((ه-٣
اعط((ای کم((ک م((الی ب((رای ام((رار مع((اش 
ب((((رای تم((((ام دانش((((جويانی ک((((ه مش((((مول 

 .شوند تحصيUت عالی می

پاي((ان س((لطه و اس((تثمار تحص((يUت ب((ه -٤
ھ((ای  ش((رکت. ھ((ای ب((زرگ دس((ت ش((رکت

خصوصی را از تحص(يUت و آم(وزش و 
 !پرورش، بيرون کنيد

ھ(ا،   ھای جوانان، کتابخانه تامين باشگاه-٥
رزشی، سينماھا، استخرھای شنا مراکز و

و س((((اير مراک((((ز تفريح((((ی ب((((ا ب((((اwترين 
 . امکانات برای جوانان

ی مس((((کن عم((((ومی ب((((ا قيم((((ت  برنام((((ه-٦
ھ((((ای  مناس((((ب ب((((رای دانش((((جويان و زوج

 .جوان

 
 "گرايی عمل"
 

داری باعث شده بانکداران  بحران سرمايه
ج((ا بخواھن((د ک((ل  داران در ھم((ه و س((رمايه

 مردم((((((((ی ب((((((((ار بح((((((((ران را روی دوش
بياندازن((د ک((ه کمت((ر از ھم((ه اس((تطاعت آن 

ی متوس((((ط،  ک((((ارگران، طبق((((ه: را دارن((((د
م((دام اي((ن . بيک((اران، س((المندان و بيم((اران

کنن(((د ک(((ه چ(((ون  اس(((تدwل را تک(((رار م(((ی
ِبحران درگرفته، استطاعت بھبود يا حتی 

 .حفظ استانداردھای زندگی را نداريم
 

اي((ن اس((تدwل ک((ه پ((ولی ب((رای اص((Uحات 
کل((ی پ((ول .  دروغ((ی آش((کار اس((ت نيس((ت،

ھ((ای  دارن((د ک((ه خ((رج تس((ليحات و جن((گ
ی تجاوزگرش((((ان در ع((((راق و  مجرمان((((ه

اما پولی ب(رای م(دارس و . افغانستان کنند
کلی پول دارند تا ب(ه . ھا ندارند بيمارستان

ی  مث((((ل ھدي((((ه(ثروتمن((((دان ياران((((ه دھن((((د 
 ميلي(((ارد دwری ب(((وش ب(((ه ٧٠٠کوچ(((ک 
ی و بيمارستان اما پول مقرر). بانکداران

 .و مدرسه ندارند
 
 

 
 
 

گون((((ه اس((((ت ک((((ه اس((((تدwل دف((((اع از  اي((((ن
" عمل(((ی. "ش(((ود پ(((وچ م(((ی" گراي(((ی عم(((ل"

بودن يا نبودن اصUحات مشخص بستگی 
ای  به اين دارد ک(ه در خ(دمت من(افع طبق(ه

در تحلي((ل نھ((ايی، . مش((خص ھس((ت ي((ا ن((ه
ک((((ه عمل((((ی  يعن((((ی اي((((ن(عمل((((ی ب((((ودن آن 

ی طبق((اتی و  ب((ه مب((ارزه) ش((ود ي((ا ن((ه م((ی
وقتی . شود توازن قوای واقعی مربوط می

ی حاکم((ه را ب((ه از دس((ت دادن ھم((ه  طبق((ه
چي(((ز تھدي(((د کن(((ی، ھميش(((ه حاض(((ر اس(((ت 

اس(((((تطاعتش را "امتي(((((ازاتی بدھ(((((د ک(((((ه 
 در فرانس(ه ١٩٦٨اي(ن را در م(ه ". ندارد

ی فرانس(((ه ب(((ه  ی حاکم(((ه دي(((ديم ک(((ه طبق(((ه
اف(((((((((زايش عظيم(((((((((ی در دس(((((((((تمزدھا و 

 شرايط و ساعات کار بھبودھای مھمی در
راضی شد ت(ا اعتص(اب عم(ومی را پاي(ان 
بخش(((((((((د و ک(((((((((ارگران را ب(((((((((ه ت(((((((((رک 

ھ((ايی ک((ه اش((غال ک((رده بودن((د، وا  کارخان((ه
 .دارد

 
وق((وع بح((ران ش((ايد در ابت((دا ش((وک ايج((اد 
کن((د ام((ا اي((ن ب((ه زودی ب((ه عص((بانيت ب((دل 

فھمن(د دارن(د از  شود چرا که م(ردم م(ی می
ن را خواھن(((د خ(((رج اي(((ن بح(((را ھ(((ا م(((ی آن

شاھد تغييرات(ی ناگھ(انی در آگ(اھی . بدھند
 ٢٤توان((د در ع((رض  خ((واھيم ب((ود ک((ه م((ی

جنبشی ب(زرگ در تنھ(ا . ساعت تغيير کند
تواند به تغييری سريع  يک کشور مھم می

در ک((ل موقعي((ت منج((ر ش((ود، مث((ل س((ال 
تنھ((ا دليل((ی ک((ه اي((ن ھن((وز اتف((اق . ١٩٦٨

ھ(ای  نيافتاده اين است که رھبری سازمان
ی ک((ارگران از وق((ايع عق((ب اس((ت و ا ت((وده

ب(ا . نتوانسته آلترن(اتيوی واقع(ی ارائ(ه کن(د
ھ((ايی از  ح((ال ھم((ين ح((اw ش((اھد نش((انه اي((ن

 .تغيير ھستيم
 

ی اخير شاھد اعتصابات عمومی  در دوره
ای در سرتاس((((ر  ھ((((ای ت((((وده و تظ((((اھرات

در يون(ان از زم(ان ق(درت . اي(م اروپا ب(وده
دموکراس((ی "ِراس((تی  گ((رفتن ح((زب دس((ت

ُ شاھد ن(ه اعتص(اب ٢٠٠٤در سال " نوين
در ش((ش م((اه اول س((ال . اي((م عم((ومی ب((وده

 بلژيک شاھد موجی از اعتصابات ٢٠٠٨
. ، ب((ود١٩٧٠ی  غيرق((انونی، ي((ادآور دھ((ه

جنبش خودبخود از بخشی به بخش ديگ(ر 
 ٢٠٠٨در م((((ارس . ياف((((ت گس((((ترش م((((ی

ب(((ا ) BVG(ش(((رکت حم(((ل و نق(((ل ب(((رلين 
ی  جويان((((ه اعتص((((اب ط((((وwنی و مب((((ارزه

رانن((دگان و ک((ارگران تعمي((ر و م((ديريت، 
ھا امتي(ازدھی و  پس از سال. فلج شده بود

ان(د  ھ(ا، ک(ارگران گفت(ه نشينی اتحادي(ه عقب
در اسپانيا ھزاران . که ديگر تحمل ندارند

 اکتب(ر ب(ه ٢٢دانشجو در روز چھارش(نبه 
ھ(((ای  ھ(((ا ريختن(((د ت(((ا علي(((ه ط(((رح خياب(((ان

س((ازی تحص((يUت دانش((گاھی  خصوص((ی
 کنن(((د و در ض(((من ب(((ا ھرگون(((ه اعت(((راض

داری را از  طرح(((ی ک(((ه بح(((ران س(((رمايه
طري((ق ک((اھش در تحص((يUت، بھداش((ت و 
ساير خدمات عمومی ب(ه گ(ردن ک(ارگران 

 . اندازد، مخالفت کنند می
 

در ايتالي(((((ا دانش(((((جويان ب(((((ه حرک(((((ت در 
صدھا ھزار دانشجوی م(دارس و . آيند می

ھا به ھم(راه معلم(ان و اس(تادان و  دانشگاه
دين در سراس((((ر ايتالي((((ا علي((((ه ت((((Uش وال(((

سازی بيشتر  برلوسکونی برای خصوصی
اي(ن ب(ه . ان(د تحصيUت به حرک(ت در آم(ده
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ھ(((ا انجامي(((ده  اش(((غال م(((دارس و دانش(((گاه

ِپاس((خ دول((ت تھدي((د ب((ه اس((تفاده از . اس((ت
. پليس مس(لح علي(ه دانش(جويان ب(وده اس(ت

 ھزار نف(ر ٣٠٠ اکتبر، ١١در روز شنبه 
ان در رم در از ک((((((((((((ارگران و جوان((((((((((((

تظ(((اھراتی ک(((ه ح(((زب احي(((ای کمونيس(((تی 
فراخ(((وان داده ) ريفوندازيون(((ه کمونيس(((تا(

 . بود، شرکت کردند
 

دھ(((د ک(((ه وقت(((ی  ھ(((ا نش(((ان م(((ی تم(((ام اي(((ن
اس((تانداردھای زن((دگی ک((ارگران را ن((ابود 

. ايس((تند ھ((ا دس((ت ب((ه س((ينه نم((ی کنن((د، آن
ی ع((((((روج عظيم((((((ی از  ص((((((حنه آم((((((اده

ان ک((((((ارگر. ی طبق((((((اتی اس((((((ت مب((((((ارزه
. ای ب(((ه منط(((ق نظ(((ام س(((ود ندارن(((د عUق(((ه
م((ان و  ی م((ا دف((اع از من((افع طبق((ه وظيف((ه

حفظ استانداردھای زندگی و بھبود شرايط 
ک((((ارگران ت((((ا س((((طوحی اس((((ت ک((((ه ب((((ه 

اگ(ر پ(ول . استاندارد زن(دگی متم(دن برس(د
برای بانکداران ھس(ت، پ(ول ب(رای ت(امين 
اص((Uحاتی ک((ه م((ا ني((از داري((م ت((ا جامع((ه، 

رای زن(((دگی باش(((د، ھ(((م ج(((ايی مناس(((ب ب(((
 !ھست

 
 !از حقوق دموکراتيک دفاع کنيم

 
ک((((ارگران اروپ((((ای غرب((((ی و آمريک((((ای 

ق((رن ب((ر اي((ن  ش((مالی در ط((ی ب((يش از ن((يم
ب((اور بودن((د ک((ه دموکراس((ی ھميش((ه ثاب((ت 

دموکراس(((ی . ام((ا اي(((ن ت((وھم اس((ت. اس((ت
س(اختاری بس((يار ش((کننده اس((ت و تنھ((ا در 
کش(((ورھای ثروتمن(((دی ممک(((ن اس(((ت ک(((ه 

توان(((((د امتي(((((ازات  حاکم(((((ه م(((((یی  طبق(((((ه
ی  ھ((ا بدھ((د ت((ا مب((ارزه مشخص((ی ب((ه ت((وده

ام((ا وقت((ی ش((رايط . طبق((اتی را تع((ديل کن((د
ی حاکم((((ه در  ش((((ود، طبق((((ه ع((((وض م((((ی

ب(ه ھم(ان راحت((ی " دم(وکرات"کش(ورھای 
ِی ديگ((ر  ک((ه م((ردی از اي((ن کوپ((ه ب((ه کوپ((ه

رود، به ديکتاتوری گذر خواھ(د  قطار می
 .کرد

 
ی طبق((اتی،  گي((ری مب((ارزه در ش((رايط اوج

. رود ی حاکمه ب(ه س(مت ارتج(اع م(ی طبقه
کنن(د ک(ه اعتص(ابات و  ھا اعت(راض م(ی آن

" نظ(م"ھ(ا زي(اد ش(ده و تقاض(ای  تظاھرات
اخي(((را از کوس(((يگا، ک(((ه وزي(((ر . کنن(((د م(((ی

ی  کشور دموکرات مسيحی ايتاليا در دھ(ه
 و بعدھا رئيس جمھور کشور ب(ود ١٩٧٠

العم((((ر اس(((((ت،  و اکن((((ون س((((ناتور م((((ادام

ند که راجع به تظاھرات دانشجويی پرسيد
 : او پاسخ داد. چه کار بايد کرد

 
. بگذاري((د ي((ک م((دتی سرش((ان گ((رم باش((د"

ھا بي(رون  ھا و دانشگاه پليس را از خيابان
بکش((يد، جن((بش را ب((ا م((اموران مخف((ی ک((ه 

ی ھرکاری ھستند پر کنيد و بگذاريد  آماده
کنندگان ده روزی مشغول نابود  تظاھرات

ھ((ا و  ھ((ا، آت((ش زدن ماش((ين ک((ردن مغ((ازه
بع(((د ک(((ه . وارون(((ه ک(((ردن ش(((ھرھا ش(((وند

 و –حماي(((ت م(((ردم را ب(((ه دس(((ت آوردن(((د 
وقتی مطمئن شديم صدای آژير آمبوwنس 

ری  بلن((((دتر از آژي((((ر پل((((يس و کارابيني((((ه
 نيروھ(ای نظ(م باي(د –اس(ت ) ِپليس ايتاليا(

بيرحمان(((ه ب(((ه دانش(((جويان حمل(((ه کنن(((د و 
تگيرش((ان دس. ش((ان کنن((د راھ((ی بيمارس((تان

نکني(((د ک(((ه قاض(((يان بUفاص(((له آزادش(((ان 
کنن(د؛ اي(ن دانش(جويان و لبت(ه اس(تادانی  می

 ". را که به جنبش دامن زدند کتک بزنيد
 

توانيم  اين ھشداری از چيزی است که می
ی  گيری مب(ارزه روی اوج ی پيش در دوره

طبقاتی در ايتاليا و ساير کشورھا انتظ(ار 
ل((ت ض((عف در آين((ده، ب((ه ع. داش((ته باش((يم

رھب(((ران رفورميس(((ت، ممک(((ن اس(((ت ک(((ه 
بتوانن(((د ن(((وعی ديکت(((اتوری بناپارتيس(((تی 

در ي(((ک کش((ور اروپ(((ايی ) پل((يس-ارت((ش(
ام((ا در ش((رايط معاص((ر چن((ين . برپ((ا کنن((د

رژيم((((ی بس((((يار ناپاي((((دار خواھ((((د ب((((ود و 
 .احتماw ديری نخواھد پاييد

 
  در گذشته در ايتاليا، آلمان و اسپانيا دھقان

ی  ی عظ((يم ب((ود و پاي((هب((ورژواز و خ((رده
اين پايه اکنون از بين . ای ارتجاع شد توده

در گذشته اکثر دانش(جويان از . رفته است
ھ((((ای ثروتمن((((د بودن((((د و ح((((امی  خ((((انواده

ام((((روز بيش((((تر . ش((((دند ھ((((ا م((((ی فاشيس((((ت
ذخ(اير اجتم(اعی . دانشجويان، چپ ھستند

ھ((((ای  س((((ازمان. ارتج((((اع، مح((((دود اس((((ت
د ب((ه توانن(( فاشيس((تی کوچکن((د، گرچ((ه م((ی

 و نه  شدت خشن باشند و اين نشان ضعف
ی  باضافه پس از تجرب(ه. شان است قدرت

خواھد  ھيتلر بورژوازی به ھيچ وجه نمی
ھا ترجيح  آن. ھا بسپارد قدرت را به ديوانه

دھن(((د خ(((ود را روی افس(((ران ارت(((ش  م(((ی
ھ((ای  بن((ا کنن((د و از دار و دس((ته" محت((رم"

فاشيستی به عنوان ني(روی مکم(ل اس(تفاده 
 .کنند

 

ی اخير حقوق دموکراتيک  در ھمين دوره
. جا مورد حمله ق(رار گرفت(ه اس(ت در ھمه

ی قوانين  ی حاکمه با استفاده از بھانه طبقه
ضدتروريس(((((تی ق(((((وانين جدي(((((دی ب(((((رای 
مح((دود ک((ردن حق((وق دموکراتي((ک اعم((ال 

 ١١پ((س از حم((Uت تروريس((تی . کن((د م((ی
 ب((وش ب((ه س((رعت ق((انون امني((ت  س((پتامبر،

دول(((ت ب((((وش . ه مي(((ان آوردکش(((ور را ب(((
خواھد بنيان رژيم دموکراتيکی را ک(ه  می

انقUب آمريکا تاسيس کرد نابود کند و به 
سمت نوعی حکومت آزاد از موانع قانون 

ق((وانين مش((ابھی در بريتاني((ا و . پ((يش رود
 .ساير کشورھا نيز تصويب شده است

 
ما برای دفاع از تمام حقوق دم(وکراتيکی 

ر گذش(ته کس(ب ک(رده ی ک(ارگر د که طبقه
مھمت(ر از ھم(ه م(ا . کنيم  مبارزه می است،

م(((((دافع ح(((((ق اعتص(((((اب و تظ(((((اھرات و 
ھ((ای ق((انونی ب((ر  مخ((الف تم((ام مح((دوديت

ھمه بايد حق . ھای کارگری ھستيم اتحاديه
ھ((((ای ک((((ارگری و  پيوس((((تن ب((((ه اتحادي((((ه

مشارکت با کارگران برای دفاع از حقوق 
م(((((((((دافعين . خ(((((((((ود را داش(((((((((ته باش(((((((((ند

داری اغل((((ب سوسياليس((((م را در  س((((رمايه
اما ھمان . دھند مقابل دموکراسی قرار می

ھ((ا را محک((وم ب((ه  کس((انی ک((ه سوسياليس((ت
کنن(((د و خ(((ود را  ض(((ددموکرات ب(((ودن م(((ی

نامن((((د ھميش((((ه  م((((دافعين دموکراس((((ی م((((ی
. ان((د ت((رين دش((منان دموکراس((ی ب((وده آتش((ی

کنن(((د ک(((ه  ھ(((ا ب(((ه راحت(((ی فرام(((وش م(((ی آن
وز داريم را حقوق دموکراتيکی که ما امر

ای ط((وwنی و  ی ک((ارگر در مب((ارزه طبق((ه
تلخ عليه ثروتمندان و قدرتمندانی به دست 
آورده ک(((((ه ھميش(((((ه مخ(((((الف ت(((((ک ت(((((ک 

 .اند ھای دموکراتيک بوده خواسته
ی ک(ارگر طرف(دار دموکراس(ی اس(ت  طبقه

ت((رين ش((رايط ب((رای  چ((ون ب((ه او مطل((وب
پيش(((((برد مب(((((ارزه ب(((((رای سوسياليس(((((م را 

فھميم که دموکراسی در  میاما ما . دھد می
داری لزوم((ا باي((د مح((دود،  زم((ان س((رمايه

آزادی بيان ب(ه . طرفه و صوری باشد يک
ھا و  خورد وقتی تمام روزنامه چه درد می

ھای تلويزيونی بزرگ و  مجUت و شرکت
تاwرھ(((ا و تئاترھ(((ا ب(((ه دس(((ت ثروتمن(((دان 
اس(((ت؟ ت(((ا زم(((انی ک(((ه زم(((ين و بان(((ک و 

ای قليل  هانحصارات بزرگ در درست عد
است تمام تصميمات مھم که بر زندگی ما 

ھ(((((ا و  گ(((((ذارد ن(((((ه در پارلم(((((ان اث(((((ر م(((((ی
ھ(((ای انتخ(((ابی ک(((ه پش(((ت درھ(((ای  دول(((ت
ھ(((((ا و  ی بان(((((ک ی ھيئ(((((ت م(((((ديره بس(((((ته
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بحران . شود ھای بزرگ گرفته می شرکت

کن((ونی اي((ن واقعي((ت را جل((وی چش((م ھم((ه 
 .قرار داده است

 
 سوسياليسم يا دموکراتيک است و يا ھ(يچ

م(((ا خواس(((تار دموکراس(((ی حقيق(((ی . نيس((ت
  ی ص((نعت، ھس((تيم ک((ه در آن م((ردم اداره

. گيرند جامعه و دولت را به دست خود می
اين دموکراسی حقيقی خواھد بود و نقط(ه 

بين(يم و  مقابل کاريک(اتوری ک(ه اکن(ون م(ی
ھ(ر ) ک(م و ب(يش(توان(د  در آن ھر کس می

خواھ(((د بگوي(((د ب(((ه ش(((رطی ک(((ه  چ(((ه م(((ی
ا که بر زن(دگی م(ا اث(ر تصميمات مھمی ر

ھ((((((ای کوچ((((((ک و  گ((((((ذارد، گ((((((روه م((((((ی
نش((((((ده پش((((((ت درھ((((((ای بس((((((ته  انتخ((((((اب

ھ(((ا و انحص(((ارات  ی بان(((ک  م(((ديره ھيئ(((ت
 .بزرگ بگيرند

 
 
 

 :مطالبات ما
 
لغ((((((و ف((((((وری تم((((((امی ق((((((وانين ض((((((د -١

 .ای اتحاديه
،  حق کارگران برای پيوستن به اتحاديه-٢

 .اعتصاب، پيکت و تظاھرات

 .جمعحق آزادی بيان و ت-٣

ھای حقوق دموکراتيک  نه به محدوديت-٤
ی ق(((((((((وانين باص((((((((((طUح  ب(((((((((ه بھان((((((((((ه
 !ضدتروريستی

ھ(ای ک(ارگری باي(د تفک(ر غل(ط  س(ازمان-٥
ھ(((ا و اح(((زاب   ب(((ا دول(((ت "وح(((دت مل(((ی"

ی بح(((ران را رد  داری ب(((ه بھان(((ه س(((رمايه
ھا خود مس(ئول بح(ران ھس(تند و  اين. کنند
ی  خواھن((د خ((رجش را ب((ه گ((ردن طبق((ه م((ی

 .اندازندکارگر بي
 

 
 ادامه دارد

 

 

 .........آذر ١٦ 
 بقيه از صفحه آخر

 
داوم ک((ار سياس((ی در مب((ارزه مھمت((رين ت((

 چنانچ(ه ب(ه ھ(ر .عنصر تعيين کننده اس(ت
 ،عل(((ت س(((ازماندھی مب(((ارزه ادام(((ه نياب(((د

دول((ت س((رمايه داری در س((رکوب ک((ردن 
چنانچ(ه . جنبش توفيق حاصل ک(رده اس(ت

 ق((((رار باش((((د در ھ((((ر م((((وج س((((رکوب و
) و مخفی(فعال دستگيری، اکثر پيشروان 

وج(((ود » پيش(((رو«ديگ(((ر چ(((ه ني(((ازی ب(((ه 
خواھد داشت؟ باي(د توج(ه داش(ت ک(ه وج(ه 
تم((ايز پيش((روی دانش((جويی ب((ا ت((وده ھ((ای 

 غي((ر آگ((اه، دقيق((ا در اي((ن ام((ر یدانش((جو
) يا رھب(ران عمل(ی(نھفته است که پيشرو 

 در م(داوم و پيگي(ردانشجويی به صورت 
اختن((اق وگش((ايش (ی ج((زر و م((د مب((ارزات

در ت((((Uش، مب((((ارزه و س((((ازماندھی ) ھ((((ا
اگ((ر ام((روز رھب(ران عمل((ی جن((بش . اس(ت

دانش((جويی ي((ا در زن((دان باش((ند وي((ا غي((ر 
 ب((دين مفھ((وم اس((ت م((ا ت((دارک ک((ار ،فع((ال

تشکيUتی پيش را ب(ه درس(تی انج(ام ن(داده 
 ).با تأسف(ايم 

 
 م((ی م((ا . ام((ا اکن((ون ني((ز دي((ر نش((ده اس((ت

 ش((کل س(((ازماندھی  ت((وانيم از ھ((م اکن(((ون
ن((((وينی را منطب((((ق ب((((ا وض((((عيت کن((((ونی 

 ھن((ر م((ا ب((ه .و ب((ه اج((را گ((ذاريمطراح((ی 
عنوان سوسياليست ھای بخش دانش(جويی 
باي((د در اي((ن ام((ر باش((د ک((ه ن((ه تنھ((ا ت((داوم 
مقاومت و دفاع از خود را حف(ظ کن(يم ک(ه 
ھم(((راه ب(((ا آن ب(((ه س(((ازماندھی ب(((ا ش(((يوه 

  .سنجيده ادامه دھيم
 

ل کميت((ه ھ((ای عم((ل پ((يش ب((ه س((وی تش((کي
 یيمخفی دانشجو

 اتحاد عمل پيش به سوی ايجاد 
مس((((تقل پ((((يش ب((((ه س((((وی ايج((((اد تش((((کل 

 دانشجويی
 زنده باد سوسياليزم

 
 دبيری ميليتانتشورای 

 
 ١٣٨٧ آذر ١٤

 
 

 

 خاطرات يک بلشويک لنينيست
 )دومقسمت (

 

 

 

 :نامه چھارم
 

گ((((روه مژريانتس((((ی انترناس((((يونال از ب((((ا 
 ترين سوسياليست ھا استعدادترين و فعال

و مارکسيست ھای زيرک و ب(ا معلوم(ات 
س((خن ران((ان و س((ازمان . تش((کيل م((ی ش((د

دھن((((((دگان برجس((((((ته و زي((((((رک جن((((((بش 
ک((ارگران روس(((يه ب((ه اي(((ن گ((روه پيوس(((ته 

روس((يه انقUب((ی، تروتس((کی را از . بودن((د
 ب(((ه عن(((وان ١٩٠٥نق(((ش وی در انق(((Uب 

رئ(((((يس ش(((((ورای نماين(((((دگان ک(((((ارگران 
.  م(((((ی ش(((((ناختپترزب(((((ورگ ب(((((ه خ(((((وبی

سوسيال دموکراسی انقUبی زيرزمين(ی و 
بلش(((ويک ھ(((ا اي(((ن ش(((خص را خ(((وب م(((ی 

لوناچارس(((((کی، راکوفس(((((کی، : ش(((((ناختند
ک((((ارل رادک، پرماوبراژنس((((کی، يوف((((ه، 
ولودرس(((کی، ارتيس(((کی، کريستينس(((کی، 
ش((((((اروف، س((((((ربرياکوف، لوزفس((((((کی، 
والينتينوف، اوسينکو و بسيار بسيار ديگر 

. گرگونی اکتب(راز شرکت کنندگان فعال د
اين افراد از گروه مژريانتسی بودند و در 
اي((((ام انق((((Uب فوري((((ه اکثري((((ت ک((((ارگران 

 .شورای پتروگراد از آن ھا پيروی کردند
. د. ل١٩٠٥درس((ت مانن((د دوران انق((Uب 

 ب((ه ١٩١٧تروتس((کی ب((ار ديگ((ر در س((ال 
عن((وان رئ((يس ش((ورای پتروگ((راد انتخ((اب 

 نف(وذ به اندازه کافی از) انتخاب(اين . شد
عظيم((ی ک((ه گ((روه مژريانتس((ی در مي(((ان 
طبقه کارگر پتروگراد داشت حکايت م(ی 

اين گروه انترناسيوناليست با ش(روع . کند
 رل مھم((((((ی در ١٩١٧انق((((((Uب فوري((((((ه 

زندگی سياسی روس(يه ب(ازی ک(رد و خ(ود 
را ب((ر پاي((ه جن((اح چ((پ مب((ارزات انقUب((ی 

 .طبقه کارگر استوار کرد
نين با تروتسکی ًدقيقا به اين علت بود که ل

به توافق رسيد و تروتسکی با اعتراف به 
منازعه با لنين که در دوران سردرگمی و 
تزلزل قبل از زيمروالد اتفاق افت(اده ب(ود، 
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بل(((ه، م(((ن از طري(((ق "بع(((دھا اع(((Uم ک(((رد 

 ..."جنگ ھای بسيار به لنين پيوستم
در آستانه اکتبر بر لنين روشن ش(د ک(ه او 

–نتس(((((ی باي(((((د ب(((((ر تروتس(((((کی و مژريا
طرف(((داران انق(((Uب مس(((لحانه و مخ(((الفين 
ھرگون(((((ه ائ(((((تUف ب(((((ا حکوم(((((ت موق(((((ت 

 . تکيه کند-بورژوائی و آشتی پذيران
مدتھا قبل از اين ک(ه تروتس(کی حت(ا وارد 

او در خ((ارج توقي((ف ش((د، (روس((يه ش((ود 
متفق(((ين حکوم(((ت ت(((زاری از ورودش ب(((ه 

م(دتھا پ(يش ) روسيه جلوگيری م(ی کردن(د
ين در کم(ک ب(ه از کنگره ششم ح(زب، لن(

رفيق ما تروتسکی، رئ(يس "تسريع ورود 
در " پيشين شورای نمايندگان پترزب(ورگ

او در اي((ن م((ورد نام((ه ھ((ا و . تک((اپو ب((ود
ًمق((((اwتی نوش((((ت ک((((ه در آن ھ((((ا ظ((((اھرا 
حکوم((ت انگل((يس را مخاط((ب ق((رار داده 

 .بود
. م.مدت ھا پيش از کنگره شش(م ح(زب ی

ب(ه ) ١٩١٧ مه ٤( در نامه ای ١سوردلف
مسئله شرکت : "تونوف اوسينکو نوشتآن

تروتسکی و لوناچارسکی در روزنامه ما 
 ."ًتقريبا حل شده است

و در گزارش دفتر سازمانی در رابطه با 
فراخوان(((دن کنگ(((ره شش(((م ح(((زب نوش(((ته 

، ١٩١٧ ژوئ(((ن ٢٦س(((وردلف ب(((ه ت(((اريخ 
در پتروگ(((راد دو س(((ازمان : "آم(((ده اس(((ت

کميت((((((ه : انترناسيوناليس((((((ت وج((((((ود دارد
کميت(ه ب((ين (و کميت(ه مژريانتس(ی مرک(زی 

مص(((وباتی ک(((ه در م(((ورد ). اw ناحي(((ه ای
مس(ائل اساس(ی از ط((رف ھ(ر دو س((ازمان 
پذيرفت((ه ش((ده، ھ((يچ گون((ه تف((اوت اص((ولی 

مس((ئله وح((دت ت((ا تش((کيل کنگ((ره . ندارن((د
ح((زب ب((ه تعوي((ق انداخت((ه ش((ده ب((ود، ک((ه 
اکن(ون، در کنگ(ره حاض(ر بلش(ويک ھ(ا و 

 ب(((ا .مژريانتس(((ی ھ(((ر دو حض(((ور دارن(((د
ورود تروتس(((((((((((کی، لوناچارس(((((((((((کی و 
چودنوس(((کی ي(((ک دفت(((ر س(((ازمانی ب(((رای 

س(ه ( نفر ٥فراخواندن کنگره، متشکل از 
نف(((((((ر از بلش(((((((ويک ھ(((((((ا و دو نف(((((((ر از 

دع(((وت نام(((ه . تش(((کيل ش(((د) مژريانتس(((ی
 .توسط ھر دو گروه منتشر گرديد

حت(ی قب(ل از کنگ(ره، رفي(ق تروتس(کی ب(ه 
ھيئت دبيره ارگان حزب ما پيوست، ولی 
                                                 

١
 -١٩١٩(ياکوف ميخائيلوويچ :  سوردلف- 

، انقUبی مشھور و يکی از رھبران )١٨٨٥
برجسته حزب بلشويک و رئيس کليه کميته 

 تا ١٩١٧ھای مرکزی اجرائی از نوامبر 
 . بود١٩١٩مارس 

ن(دانی ش((دنش از ش(رکت او در کارھ((ای ز
. م.ی. "(ًس(ردبيری عم((U جل((وگيری نم((ود

 ١٠ ص ٢جل(د . سوردلف، مجموعه آث(ار
 )٣٢و 

در کنگ((((ره شش((((م ح((((زب، در اي((((ام ش((((وم 
، تمام گروه انترناسيوناليس(ت ب(ه ٢جوwی

ص((فوف ح((زب بلش((ويک پيوس((ته بودن((د و 
تعداد کثيری از مژريانتسی ھای پيشين به 

. رک(زی انتخ(اب ش(دندکميته م) عضويت(
اکنون لن(ين م(ی توانس(ت در م(ورد ح(زب 

گ((روه ھ((ای فع((ال از . احس((اس امني((ت کن((د
ًشخصيت ھای مجرب سياسی که شديدا با 
طبق(((ه ک(((ارگر و روش(((ن فک(((ران انقUب(((ی 
پيون(((د خ(((ورده بودن(((د ب(((ه ص(((فوف ح(((زب 

 .ملحق شده بودند
مژريانتسی س(ابق، پش(تيبانان اص(لی لن(ين 

ی تاخ((ت ب((ه در فعالي((ت ھ((ای ت((دارک ب((را
س((رمايه داری روس((يه گردي((ده، ب((ه س((تون 
فق(((رات اي(((دئولوژيک و س(((ازمانی ح(((زب 

 .بلشويک مبدل شد
با تمام چيزھ(ائی ک(ه درب(اره تروتس(کی و 
مژريانتس(ی توس((ط مخ(الفين ايش((ان ک(ه ب((ه 
طرف گارد قديمی تمايUت دارند گفته می 
ش(((ود، م(((ع الوص(((ف آن ھ(((ا ھرگ(((ز ق(((ادر 

روه نخواھن((((د ب((((ود قھرم((((انی ای ک((((ه گ((((
انترناسيوناليس(((ت تروتس(((کی در انق(((Uب 
مس((لحانه اکتب((ر و در ط((ول جن((گ داخل((ی 
ب(((((رای پي(((((روزی انق(((((Uب سوسياليس(((((تی 
روس(((يه ب(((ه ظھ(((ور رس(((انيدند، از خ(((اطر 

 .مردم روسيه بزدايند
آن ھا بلشويک لنينيست ھای واقعی بودند 
و بع(((د از م(((رگ لن(((ين ني(((ز در پاس(((خ ب(((ه 

. برچس(((((ب ھ(((((ا خ(((((ود را چن(((((ين ناميدن(((((د
جانشين "سب ھائی که در مورد اتھام برچ

توسط " کردن تروتسکيزم به جای لنينيزم
آن ھ(ا . انگل ھای استالينيست زده می شد

از جنگ داخلی دوری نگزيده و به گوشه 
ای س(((اکت پن(((اه نبردن(((د، ک(((اری ک(((ه ع(((ده 
زيادی از آن ھائی که حال به عل(ت تعل(ق 
سازمانی ب(ه گ(ارد ق(ديمی ادع(ای رھب(ری 

آن ھ((ا خ((ود را ب((ه . ج((ام دادن((درا دارن(د، ان
ام(واج س(ھمناک انق(Uب زدن(د و ھ(م چ(ون 
                                                 

٢
، در پتروگراد، ١٩١٧ روزھای ژوئيه - 

بدون ھيچ گونه جھتی به وقوع پيوست و 
بلشويک . باعث خون ريزی بی شماری گشت

 شدند و ھا در اين حادثه مسئول شناخته
رھبران حزب دستگير شده و نشريات آنان 

 .توقيف گرديد
 

جن((گ جوي((ان دwور ب((رای پي((روزی ام((ر 
سوس(((ياليزم، ب(((رای ق(((درت ش(((وراھا، ب(((ه 

 .ھUکت رسيدند
رفق(((((((((((ا ولودارس(((((((((((کی، ارتيس(((((((((((کی، 
چودونوس((کی و تع((دادی ديگ((ر ک((ه بع((دھا 
ج((ان خ((ود را ب((رای حف((ظ آن پي((روزی از 

بع(((د از دس(((ت دادن(((د، و ني(((ز کس(((انی ک(((ه 
پيروزی شوراھا زنده ماندند، به باwترين 
مس((ئوليت ھ((ا در اول((ين دول((ت ش((وراھا و 

 .رھبری حزب بلشويک منصوب شدند
ب(((رای مث(((ال تنھ(((ا تروتس(((کی را در نظ(((ر 
بگيريد، که حتی اکنون ھمه جور تھمت و 

" –پرخاش درباره ی او اختراع می شود 
، "دش(((((من لنيني(((((زم"، "دش(((((من بلش(((((ويزم

. د. ل-"دانقUبیض(((((((((((("، "منش((((((((((((ويک"
تروتسکی در اولين دولت شوراھا کميسر 

و به عضويت . مردم در امور خارجه بود
دفتر سياسی کميته مرکزی انتخاب گرديد 
و زم((((انی ک((((ه تج(((((اوز چھ((((ارده ق(((((درت 
امپريالس(((تی تھدي(((د کنن(((ده ش(((د و ش(((ورش 
ض((((((دانقUبی داخل((((((ی ش((((((روع گردي((((((د، 
تروتس((((کی کميس((((ری ی تم((((ام نيروھ((((ای 

 . را به عھده گرفتمسلح خاک روسيه
در ايام محاصره اين عالی ترين و حساس 

ب(ه . ترين مسئوليت در دولت شوراھا بود
 -ًعم((((U ھف((((ت س((((ال(م((((دت ھش((((ت س((((ال 

تروتسکی در رأس ارتش س(رخ .) مترجم
 .قرار داشت

نويسنده رھبران مژريانتسی و مسئوليت (
ھ((ای ايش((ان را در فھرس((تی تنظ((يم ک((رده 

نن(د رادک، ولی بعضی از آن ھا ما: است
 :)مژريانتسی نبودند

 ب((((ه کميس((((ری م((((ردم در -لوناچارس((((کی 
ام((ور تن((وير افک((ار جم((اھير سوسياليس((تی 

 .متحده روسيه
 کميس(((ر م(((ردم در ام(((ور -ولودارس(((کی  

 .آژيتاسيون، تبليغات و انتشارات
 رئ((يس کميس(يون ف((وق الع((اده -ازيتس(کی  

 ).چکا(
 کميس((((ر م((((ردم در ام((((ور -کرستينس((((کی 

 .ماليه
 . رئيس حکومت اوکراين-سکی  راکوف

 کميس(((((اريای م(((((ردم در ام(((((ور -يوف(((((ه   
 .خارجه

 مع((اون کميس((اريای م((ردم -وسUينس((کی 
 .در امور نيروھای مسلح

اتحاديه ( رئيس پروفين ترن -wزوفسکی 
 ).بين المللی کارگران

 س(((ردبير پ(((راودا، رئ(((يس -ک(((ارل رادک  
 .خبرگزاری روستا
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نام((((ه روز( س((((ردبير ت((((راد -والنتين((((وف  

 ).اتحاديه ھای کارگری شوروی
 . منشی کميته مرکزی-پره اوبراژنسکی 

 . منشی کميته مرکزی-سربرياکوف  
 . منشی کميته مرکزی-شارف    

 فرمان((ده قص((ر زمس((تانی -چودنوفس((کی  
 اوس((تيکو ب((ه داخ((ل -ب((ه اتف((اق آنتون((وف(

. اط((((اق قص((((ر زمس((((تانی ھج((((وم بردن((((د
ر گروھی که حکومت را تشکيل دادند قرا
. ب(((((((ود در اي(((((((ن اط(((((((اق ياف(((((((ت ش(((((((وند

چودنوفسکی ليست نام وزرای جل(ب ش(ده 
ھمه حاضر .  نفر بودند١٦٠را تھيه کرد 

 .)بودند به جز کرنسکی
نمايندگان گ(ارد ق(ديمی ب(ه مس(ئوليت ھ(ای 
درج((((ه دوم و س((((وم در دول((((ت منص((((وب 

 .شدند
 کميسر مردم در امور ملي(ت -استالين     

 .سياسیھا و کانديدای عضويت در دفتر 
 ب((دون ھ((يچ مس((ئوليتی در -مولوت((ف      

حکوم(((ت، مع(((اون بخ(((ش منش(((يان کميت(((ه 
 .مرکزی

 به دبي(ری کميت(ه وwيت(ی -کيوبی شف     
 .حزب به سامارا فرستاده شد

 ب((دون ھ((يچ مس((ئوليتی در -زينووي((ف     
ًحکوم(((ت و عض(((و دفت(((ر سياس(((ی، بع(((دا 

 .رئيس کمينترن
 به عض(ويت کميت(ه اجرائ(ی -کامنوف     

مرکزی اتحاديه سراسری منصوب ش(د و 
 .به عضويت دفتر سياسی درآمد

رايک((وف، ن((وژين و ديگ((ران ب((ه وزارت 
خان((((ه ھ((((ای داخل((((ه، تج((((ارت و ص((((نعت 

 .منصوب شدند
اي(((((ن ترتي(((((ب توزي(((((ع مس(((((ئوليت ھ(((((ا در 
حکومت و حزب توسط خود انقUب و به 

 .رھبری لنين، انجام گرفت
به علت ارتداد خيانت آميزش(ان نس(بت ب(ه 

نين، تزلزل و بی ثباتی در حس(اس ت(رين ل
مرحله انقUب، اين اف(راد ک(ه خويش(تن را 
گارد قديمی بلشويزم می پنداشتند، به نقش 
دوم عقب رانده شدند و در واقع ت(ا م(رگ 
لن((ين خويش((تن را در ي((دک کش((ی انق((Uب 

 .يافتند
توض((((يحات متقاع((((د کنن((((ده ت((((ر بيش((((تری 

ن درباره ی آن چه گفته شد در رابطه با اي
اف((راد در اس((ناد منتش((ر نش((ده ی لن((ين، در 
آرش((يوھا ياف(((ت م((ی ش(((ود ک((ه ب(((ر ح(((زب 

ب(ه ط(ور مث(ال، لن(ين، -پوشيده مانده است 
ًغالبا تعاليم، پيشنھادات و يادداش(ت ھ(ائی 
را درباره بح(ث مس(ائل حس(اس ح(زب ب(ه 
آدرس دفت((ر سياس((ی و ي((ا کميت((ه مرک((زی 

 ب((((ه بع((((د، ١٩٢٢ از س((((ال -م((((ی فرس((((تاد
ب((((ه : "ين دبيرک((((ل ش((((دزم((((انی ک((((ه اس((((تال

 ب(ه -"برای اعضاء دفت(ر سياس(ی-استالين 
دي((ن ترتي((ب رل س((اده راب((ط مکاتب((اتی ي((ا 
مج((ری س((اده نظري((ات لن((ين و تص((ميمات 
دفت(((ر مرک(((زی را ب(((رای اس(((تالين تعي(((ين 

 .نمود
بعد از مرگ لنين، استالين خويشتن را به 

تعي((ين " رھب((ر ح((زب"ت((دريج ب((ه عن((وان 
 تئوريسين و کرد و نقش لنين را به عنوان

 .رھبر حزب در تمام امور، کوچک نمود
ھ((م چن((ين زم((انی ک((ه اس((تالين ب((ر رابک((ين 

رياس((ت ) بازرس((ی ک((ارگران و دھقان((ان(
داشت، لنين نگ(ران از اش(تباه بزرگ(ی ک(ه 
ًاو ممک((((ن ب((((ود مرتک((((ب ش((((ود، م((((داوما 

ب(ه ھم(ين دلي(ل او پيش(نھاد . مراقب او ب(ود
نمود که انتخاب کادر برای اين ش(غل، ن(ه 
برعھ(((ده اس(((تالين، بلک(((ه ب(((ر عھ(((ده س(((ی 

. وروپ((ا و ن((وژين و ديگ((ران واگ((ذار ش((ود
جال(((((ب اس(((((ت ک(((((ه رابط(((((ه لن(((((ين را ب(((((ا 
تروتس((کی و اس((تالين در تم((ام دوران بع((د 
از اکتب((ر، ب((ه خص((وص در آخ((رين س((ال 
قبل از مرگ لنين مقايسه نمائيم تا رابط(ه 
ی لن((ين را اي((ن دو قط((ب مخ((الف، نماين((ده 

الف در جنبش جھانی ًدو گرايش کامU مخ
در . کمونيس((تی را از يک((ديگر تمي((ز دھ((يم

پرتو اين مقاله تھمت ھ(ائی ک(ه درب(اره ی 
اين ھمکار بزرگ لنين در دوران انقUب 
کبير و جنگ داخلی و دوران انتقالی زنده 
ک(((ردن اقتص(((اد و ص(((نعتی ک(((ردن کش(((ور 

 .پراکنده شده است روشن تر می شود
 

 :نامه پنجم
ق ليت(ل ھيل(ز، مزرع(ه ناگھان، بر در اط(ا

ای که لنين بيمار در آن جا نگھداری م(ی 
اي(((ن در س(((ال . ش(((د، نگھب(((ان گم(((ارده ش(((د

به نگھبان دستور داده .  اتفاق افتاد١٩٢٣
شده ب(ود ک(ه ب(دون داش(تن برگ(ه عب(ور ب(ه 
امضاء استالين به ھيچ کس اجازه مUقات 

 .با لنين را ندھند
ت مقاصد پنھانی از اين اقدام، با اين حقيق

ظاھر می گردد که از آن پس، لنين تح(ت 
قرنطين(((ه ب(((ود و دوس(((تان و بس(((تگانش از 

 .مUقات با او ممنوع شده بودند
در آن زم((ان ب((ه کروپس(((کايا ب((ا خش(((ونت 
اخطار شده بود ک(ه اگ(ر ب(ر علي(ه اس(تالين 
ب(((ه پش(((تيبانی از تروتس(((کی درآي(((د تم(((ام 
کشور مطلع خواھد شد که لنين دو ھمسر 

 آرمان(((دت و ن(((اده دا اينس(((ا: داش(((ته اس(((ت
 .کروپسکايا

تنھ((ا ي((ک دش((من ق((اطع لن((ين م((ی توانس((ت 
اين استالين، . چنين تھمت کثيفی را بسازد

او از لن(((ين ب(((ه عل(((ت . دش(((من لن(((ين ب(((ود
وص(((يت نام(((ه اش ک(((ه م(((ن غي(((ر مس(((تقيم 

. درباره ی آن ش(نيده ب(ود انتق(ام م(ی کش(يد
) استالين(وصيت نامه ای که در آن از او 

 خش(ن ب(ی تربي(ت، به عنوان ي(ک ش(خص
در س(مت " قدرت عظ(يم اش"کسی که از 

دبيرکل((((ی ب((((ه زي((((ان ح((((زب سوءاس((((تفاده 
حت(ی پ(يش از . خواھد کرد، ن(ام ب(رده ب(ود

وص((يت نام((ه، اس((تالين از لن((ين ب((ه عل((ت 
درب(((اره "نوش(((تن نام(((ه ای تح(((ت عن(((وان 

انتقام " مسئله مليت ھا و يا استقUل داخلی
 :در آن نام((ه لن(ين نوش((ته ب((ود. م(ی گرف((ت

آن گرج(((ی ای ک(((ه از اي(((ن جنب(((ه مس(((ئله "
ناس(((((يونال "غاف(((((ل اس(((((ت و ي(((((ا تھم(((((ت 

را ب(((ا ولنگ(((اری ھ(((م چ(((ون " سوس(((ياليزم
در حالی ک(ه (جفتک به اطراف می پراند 

" ناس((((يونال سوسياليس((((ت"خ((((ود او ي((((ک 
واقعی و حقيقی و حتی يک روسی مبتذل 

در اص((ل، من((افع ھمبس((تگی " قل((در اس((ت
..." دطبق((اتی پرولتاري((ا را نق((ض م((ی کن((

 )٦. ٨، ص ٣٥مجموعه آثار، جلد (
کروپسکايا نمی دانست چگونه لنين را از 

دوستانش او را . اين دشنام پست حفظ کند
نصيحت کردند که ن(زد لن(ين رفت(ه و ھم(ه 

کروپسکايا، . چيز را با او در ميان گذارد
ب((ه اتف((اق لي((ديا فوتي((وا ن((زد وwديمي((رايليچ 

من، به رفته درباره اعمال احمقانه اين دش
 .او توضيح داد

اخب(((ار رفت(((ار زش(((ت اس(((تالين، در جھ(((ت 
تھدي(((د ن(((ه فق(((ط کروپس(((کايا بلک(((ه تم(((امی 

. ًح((زب، لن((ين را عميق((ا جريح((ه دار نم((ود
ول(((ی ديگ(((ر او نم(((ی توانس(((ت وض(((ع را 

روزھای عمرش به شمارش . اصUح کند
آخرين سکته او را فلج کرده و : افتاده بود

. از ق((درت حرک((ت ب((ازش خواھ((د داش((ت
مش(((کل ت(((رين چي(((ز ) اعم(((ال(حم(((ل اي(((ن ت

ول((ی ھن((وز . ب((رای طبيع((ت فع((ال او ب((ود
لغ((ات ب((ا . مغ((زش ب((ه او خيان((ت نم((ی ک((رد

او نامه . کوشش فراوان به زبانش می آمد
م(ن آن را . ای به لي(ديا فوتي(وا ديکت(ه ک(رد

از خاطرم ھم(ان ط(وری ک(ه در آن زم(ان 
 :به من گفته شد، نقل می کنم

ک((ه نادي((ا ب((ه م((ن بع((د از آن چ((ه . اس((تالين"
گفت، م(ن ت(را شخص(ی ع(اری از حيثي(ت 

از اين لحظه من تم(ام رواب(ط . می شمارم
شخصی و سياسی خود را با تو قط(ع م(ی 

 .کنم



 

 ميليتانت
ھيجدهشماره   

  دوره دوم-  سال دوم-١٣٨٧ آذر
٣١ 

 
 ١."لنين

بع((د از م((رگ لن((ين در پلن((وم کام((ل کميت((ه 
مرک((((((زی و کميت((((((ه مرک((((((زی کنت((((((رل، 
تروتس((کی عض((و دفت((ر سياس((ی و کميس((ر 
نيروھای مسلح مردم به سخن پرداخ(ت و 
اس((تالين را ب((ه اتھ((ام ارتک((اب ب((ی حرمت((ی 
در آخ((رين روزھ((ای زن((دگی لن((ين بيم((ار، 

 .مورد پرخاش قرار داد
تروتسکی پلنوم را از آخرين نامه ی لنين 

دوس((((تان . (ب((((ه اس((((تالين مطل((((ع گرداني((((د
تروتسکی يک نسخه از نامه را ب(رای او 

پلن((وم از اي(ن خب((ر تک((ان .) فرس(تاده بودن((د
د بازخواس(((ت خ(((ورد و اس(((تالين را م(((ور

لک((ن او ب((ه درياف((ت نام((ه لن((ين . ق((رار داد
اعت((راف نک((رده و تم((ام اتھام((ات ب((ر علي((ه 

 .خود را رد نمود
سپس آن ھا به دنبال کروپسکايا و فوتي(وا 

آن ھ(ا وج(ود چن(ين نام(ه ای را . فرستادند
تازه در آن ھنگ(ام ناگھ(ان ب(ه . تأئيد کردند

چن(ين نام(ه ای "خاطر استالين آم(د ک(ه او 
ريافت نم(وده لک(ن ب(دون خوان(دن، آن را د

 !را به دور انداخته است
حاضرين در جلسه پريشان شدند و فري(اد 

برخ(ی از حاض(رين . طن(ين افکن(د" شرم"
به طور ساديس(تی ب(ر آن چ(ه اتف(اق افت(اده 

تروتسکی اظھ(ار داش(ت . بود می خنديدند
که شايد نسخه ای از نام(ه م(ی باي(د ب(رای 

او بتواند خود را استالين فرستاده شود، تا 
اس(تالين خ(اموش . با نامه لن(ين آش(نا س(ازد

 ...ماند
 داردادامه 

 
 

                                                 
١
رونوشت به : " اصل نامه لنين چنين است- 

: رفيق استالين. رفقای کامنوف و زينوويف
شما با احضار ھمسرم به تلفن و بدزبانی به 

اگرچه . وی، خشونت زيادی به خرج داده ايد
او به شما گفته است که آن را فراموش خواھد 

رد، معھذا اين واقعه از طريق زينوويف و ک
من ھيچ گونه قصدی . کامنوف آشکار گشت

در فراموش کردن آن چه که بر عليه من 
و واضح است آن چه . انجام شده است، ندارم

که به ھمسرم اتفاق افتاده است، من آن را 
بنابراين به شما اطUع . عليه خود می پندارم

ن و می دھم که اگر در فکر پس گرفت
عذرخواھی آن چه که گفته ايد، نيستيد، 

. ھرگونه رابطه ای بين ما قطع خواھد شد
، ٤٥مجموعه آثار، جلد  (١٩٢٣، ٥مارس، 
 )٦٠٧ -٦٠٨صفحه 

 

 گزارش فعاليت ھای
 »شبکه ھمبستگی کارگری«

 در ماه اخير
 
 اطUعيه ای در مورد اينکه کارگران -١

كارخانه چينی اشكان در اعتراض به عدم 
پرداخت چند ماھه حقوق و نبود توليد، 

ه كردند، دستگاه ھای كارخانه را مصادر
به اضافه ی . به زبان انگليسی منتشر شد

 اين مطلب در .»شبکه «درج در سايت 
چاپ شد » در دفاع از مارکسيزم«سايت 

ليبر «و ھمچنين از سايت معروف 
سپس . به آن لينک داده شد» استارت

اطUعيه به زبان سوئدی ترجمه و در 
در سوئد » سوسياليستن«سايت گروه 

 .منتشر شد
 
٢-Uعيه ای در مورد تجمع بيش از  اط

 نفر از کارگران wستيک البرز ٨٠٠
در مقابل دفتر رياست ) کيان تاير سابق(

جمھوری در تھران، به زبان انگليسی 
اين کارگران که بيش از شش . منتشر شد

ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده 
اند، خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده 

 اين کارخانه شان و ھمچنين ملی شدن
 .شدند

 

ضمن انتشار اين خبر در سطح » شبکه«
وسيع بين المللی، در صدد ايجاد يک 
کمپين دفاعی برای کارگران اين کارخانه 

 .است

 
 مطلبی در مورد وضعيت کارگران -٣

افغانی برای چاپ در نسخه ی ماه 
در » سوشليست اپيل«دسامبر نشريه ی 
ماه اين نشريه ھر . بريتانيا نگاشته شد

شامل ستونی در مورد وضعيت و 
در . مبارزات کارگران ايران می باشد

 اين ماه مسايل کارگران افغانی و
نژادی ای که آنان به طور  تبعيضات

روزمره با آنھا مواجه می باشند، طرح 
 . شده است

 
مقاله ی طوwنی تری » شبکه«به زودی 

در مورد اين مسئله ی بسيار مھم منتشر 
 .خواھد کرد

 
 اطUعيه ای در دفاع از آزادی فوری -٤

و بی قيد و شرط فرزاد کمانگر، آموزگار 

ُکــردی که از سوی رژيم محکوم به 
اعدام شده است، به زبان انگليسی منتشر 

اين اقدام پس از شايعاتی در مورد . شد
اعدام قريب الوقوع اين آموزگار بی گناه، 

عUوه بر درج در سايت . انجام گرفت
در دفاع « اين مطلب در سايت »شبکه«

چاپ شد و ھمچنين از » از مارکسيزم
به آن لينک داده » ليبر استارت«سايت 

 .شد
 
از تابستان امسال در مورد لغو » شبکه«

حکم اعدام فرزاد کمانگر و آزادی وی از 
 .سياھچال رژيم اقداماتی انجام داده است

 
  ھمچنين تدارکاتی برای مداخله -٥
ره ھا و کنفرانس ھای در کنگ» شبکه«

اتحاديه ھای کارگری در بريتانيا، 
اين شامل بازنويسی . صورت گرفت

و تھيه مطالبی جديد » شبکه«قطعنامه ی 

  .در مورد جنبش کارگری ايران بود
 
 »شبکه ھمبستگی کارگری«

  ١٣٨٧ آذر ١٠
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تنھا راه ! اين ھدف دولت بايد خنثی گردد
 ت(داوم  خنث(ی س(ازی سياس(ت دول(ت،برای

 ام((ا ب((ا گ((ام ،هت((داوم مب((ارز.  اس((تمب((ارزه
ھمانطور که دولت سرمايه   !ھای سنجيده

داری از متح(دان ب((ين الملل(ی خ((ود تجرب((ه 
س(((رکوب حرک(((ت ھ(((ای ت(((وده ای را م(((ی 
آم((وزد، جن((بش دانش((جويی راديک((ال ني((ز 
باي((د از تج((ارب متح((دان ب((ين الملل((ی خ((ود 

ه داری درس ھ(ای برای مقابل(ه ب(ا س(رماي
س((((رکوب ھ((((ای . ض((((روری را بي((((اموزد

دانش(((جويان توس(((ط دول(((ت ھ(((ای س(((رمايه 
م(ی ت(وان ب(ه س(ادگی . داری تازگی ن(دارد

نش(((ان داد ک(((ه در بس(((ياری از کش(((ورھای 
اختناق زده ھمانن(د اي(ران، دانش(جويان از 
نخس(((تين قش(((رھای جامع(((ه ب(((وده ک(((ه ب(((ا 
جس((ارت، مص((رانه و پيگيران((ه در ص((ف 

جتماعی وارد صحنه ضد مقدم مبارزات ا
ب((ه ھم((ين عل((ت دول((ت . دولت((ی م((ی ش((وند

ھ(((ای ديکت(((اتوری، ھ(((دف اولي(((ه خ(((ود را 
ب((((رای جل((((وگيری از توس((((عه و  ش((((يوع 
نارضايتی ھا به ساير اقشار اجتماعی، با 

ب((ه . س((رکوب دانش((جويان آغ((از م((ی کنن((د
خص((((((((((وص دانش((((((((((جويان راديک(((((((((((ال 

اين سناريو در اسپانيا زمان . سوسياليست
ک((و؛ يون((ان زم((ان حکوم((ت حکوم((ت فران

ژنرال ھ(ا؛ پاکس(تان زم(ان حکوم(ت ض(يا 
الح((ق؛ ايتالي((ا زم((ان حکوم((ت موس((ولينی؛ 
آلمان زمان حکومت ھيتلر و ايران زمان 

. حکومت ش(اه و غي(ره مش(اھده ش(ده اس(ت
روش تمام دولت ھ(ای ديکت(اتوری مش(ابه 

ام((ا ب((ه عل((ت نب((ود تجرب((ه ک((افی ب((ين . ان((د
ومت ھا در المللی در ميان دانشجويان مقا

. برخ((ی اوق((ات موقت((ا خ((اموش م((ی گ((ردد
اکنون ھدف ما در جن(بش دانش(جويی باي(د 
روش((ن نگھداش((تن ش((عله مق((اوت و ت((داوم 

 . مبارزات باشد
 

 عدم انزوا از توده ھای دانشجو
 

دانش(((((((جويان سوسياليس(((((((ت در جن(((((((بش 
دانشجويی تحت ھيچ ش(رايطی نباي(د خ(ود 
را در ان((زوا از ت((وده ھ((ای دانش((جو ق((رار 

 آذر امسال م(ی بايس(تی ١٦سالگرد . نددھ
 به ش(کل ي(ک اتح(اد عم(ل سراس(ری حتما

ھم(((راه ب(((ا س(((اير گرايش(((ات ض(((د دولت(((ی 
صورت می پذيرفت و نه در انزوا و جدا 

مگ((ر آنک((ه اي((ن تص((ور ي((ا ت((وھم (از آنھ((ا 

وج((((ود داش((((ته باش((((د ک((((ه آکس((((يون ھ((((ای 
دانشجويی مورد ھج(وم حکوم(ت س(رمايه 

ک(ه س(رمايه ي(ا اين گيرد و داری قرار نمی
داری حاکم در ايران از نوع دمکراتيک(ی 
اس(((((ت ک(((((ه اعتراض(((((ات دانش(((((جويی را 

قاب((ل ذک((ر اس((ت ک((ه ). دن((ک س((رکوب نم((ی
سياس(((ت اتح(((اد عم(((ل ب(((ه مفھ(((وم پ(((ذيرش 
نظري(ات گرايش(ات ش(رکت کنن(ده در ي(ک 

در ي(ک اتح(اد عم(ل م(ی . تجمع نمی باش(د
ت(((وان تم(((ام گرايش(((ات ض(((د دولت(((ی را ب(((ا 

نام(ه ھ(ای مس(تقل شعارھا، پ(رچم ھ(ا و بر
اي(((ن اتح(((اد م(((ی باي(((د . خ(((ود بس(((يج ک(((رد

وسيعترين تشکل دانشجويی را شکل دھ(د 
و شامل تمام گرايشات با نظ(رات مختل(ف 

م(((((ا "اس(((((تدwل م(((((ی ش(((((ود ک(((((ه . باش(((((د
سوسياليست ھا بايد خط خود را از ليبرال 
ھا و اصUح طلبان جدا کنيم وگرنه با آنھا 

ا بله اين درست است م"! تداعی می شويم
 باي((د خ((ود را از اص((Uح ھ((ا سوسياليس(ت

 ام((ا  ،طلب((ان و مماش((ات جوي((ان ج((دا کن((يم
درس(ت نيس((ت ک(ه ب((ا ش(رکت در ي((ک اي(ن 

 ما با آنھا )با صف مستقل خود(تظاھرات 
درست ب(رعکس تنھ(ا . می شويم" تداعی"

با شرکت در يک اتحاد عمل است که می 
توان رھبران ھمان اص(Uح طلب(ان را در 

و طرفدارنش((ان در ھم((ان مي((ان  پاي((ه ھ((ا 
 ،در يک اتح(اد عم(ل. تظاھرات افشا کرد

از يکس(((و م(((ا وس(((يعترين اف(((راد را علي(((ه 
دول((ت بس((يج ک((رده و از س((وی ديگ((ر خ((ط 

ش(((عارھا و ص(((ف تظ(((اھرات و (سياس(((ی 
خود را از اصUح طلبان جدا می ) برنامه

کن((يم و ھمچن((ين، ھم((ان رھب((ران اص((Uح 
طل(((ب و مماش(((ات ج(((و را در تظ((((اھرات 

ب((ه س((خن ديگ((ر .  و افش((ا م((ی کن((يممن((زوی
خود را از پاي(ه ھ(ای ت(وده دانش(جويی ک(ه 
بعضا م(دافع گرايش(ات غي(ر سوسياليس(تی 
ھستند جدا نمی کنيم؛ و در ض(من ش(رايط 
س(((رکوب گرايش(((ات سوسياليس(((تی توس(((ط 

ھ(((ر . م(((ی دھ(((يم تخفي(((ف دول(((ت را ني(((ز 
سياس((تی ک((ه سوسياليس((ت ھ((ا را از اتح((اد 

 ت(ی ب(ازعمل ب(ا س(اير گرايش(ات ض(د دول

 .دارد، فرقه گرايانه و اشتباه است
 

 "مخفی کاری"بکارگيری روش درست 
 

م((ا ب((ه عن((وان سوسياليس((ت ھ((ا باي((د واق((ف 
باش((يم ک((ه در وض((عيت اختن((اق آمي((ز ک((ار 

علن(((ی را نم(((ی " ص(((د در ص(((د"سياس(((ی 
در دوره پ(((((((يش . ت(((((((وانيم انج(((((((ام دھ(((((((يم

ک(ه  آگاھان(ه مش(ی ک(ار علن(ی " رھبرانی"

ن(((ام واقع(((ی در ب(((ا انتش(((ار عک(((س و (را 
تبلي((غ ک((رده؛ نش((ان دادن((د ک((ه ) وب((Uگ ھ((ا

الفب((((ای ک((((ار تش((((کيUتی در درون ي((((ک 
و . جامعه اختناق آميز را درک نکرده اند

آن دس(((ته از دوس(((تان ک(((ه  ب(((دون رعاي(((ت 
اصول تشکيUتی يا ب(ی تجربگ(ی و ي(ا ب(ه 
اجب((ار ناچ((ار ب((ه ک((ار علن((ی ش((ده، ام((روز 

و از . ا ب((ازنگری کنن((دباي((د روش پ((يش ر
در . پرداختن ھزينه بيشتر جلوگيری کنن(د

 گرچ(ه ،دوره سرکوب ھا و دستگيری ھ(ا
عده ای ب(ه فعالي(ت ھ(ا در س(طح ن(ازل ت(ر 

" مخف(((ی"ادام(((ه دادن(((د ام(((ا  بس(((ياری ني(((ز 
گش(((ته، ب(((ه س(((خن ديگ(((ر ک(((ار سياس(((ی و 
تشکيUتی را موقتا قطع کردند تا وضعيت 

اي(((ن عق(((ب نش(((ينی . مج(((ددا مس(((اعد گ(((ردد
ام(ا . د ايرادی ندارداجباری به خودی خو

باي((د توج((ه داش((ت ک((ه حت((ی عق((ب نش((ينی 
م ب(ا برنام(ه ري(زی قبل(ی و اموق(ت باي(د ت(و

ھمچنين تداوم فعاليت به ش(وه ديگ(ر باش(د 
و نه از روی بی برنامگی و استيص(ال و 

 .يا سرخوردگی
 

م((ا ب((ه عن((وان سوسياليس((ت ھ((ا از يکس((و 
برای فعاليت در درون توده ھا و از سوی 

عاي((ت مس((ايل امنيت((ی، باي((د ب((رای ر ديگ((ر
آگاھان(ه اب(زاری ت(دارک ببي(نم ک((ه در اوج 
س((((رکوب ھ((((ا کمت((((رين ھزين((((ه را داده و 
ھمچنين به کار سياس(ی در س(طح ديگ(ری 

اي(((ن روش از ک((ار ني(((از ب(((ه . يمادام((ه دھ(((
. دارد» کميت((ه ھ((ای عم((ل مخف((ی«تش((کيل 

کميت((((ه ھ((((ای بس((((ته ای ک((((ه متش(((((کل از 
جن((((((بش ) پيش((((((روان(رھب(((((ران طبيع((((((ی 

کميته ھايی که ھ(يچکس . جويی استدانش
ب((ه غي((ر از اف((راد ش((ناخته ش((ده و مطم((ئن 
منتخب دانش(جويان راديک(ال از فعالي(ت و 

کميته ھايی . برنامه ريزی آن باخبر نيست
که تمام رھبران و سازمان دھن(دگان خ(ود 
را بدون حس(اب و کت(اب در مع(رض ع(ام 

تمام کار تشکيUتی اي(ن کميت(ه . قرار ندھد
در . ص((ورت گي((ردي((دا مخف((ی اکھ((ا باي((د 

وض((عيتی ک((ه س((رکوب ھ((ا دام((ن زده م((ی 
شوند، اين افراد ب(ه آس(انی توس(ط دس(تگاه 
س((رکوب دول((ت شناس((ايی و دس((تگير نم((ی 

در نتيج(((((ه در ھ(((((ر س(((((رکوب و . گردن(((((د
 رھبران به کار خود ادامه می ،دستگيری

  .دھند
 

 ٢٨بقيه در صفحه 


