
 

 

 

 

 

 

 

 در مورد بيانيۀ اخير ميرحسين موسویدر مورد بيانيۀ اخير ميرحسين موسوی
 ٣ صفحه 

 ّکه حد و مرز نمی شناسد" وقاحتی"نوری زاده و 

 ٤صفحه 
     ، تداوم مبارزه٢٠١٠فرانسه 

 ٨صفحه 
 معدنچيان شيلی و بحران سرمايه داری

 ٩صفحه   

 بحران سرمايه داری 
 ١٠                صفحه             

 و نرخ سود" ّبھره برداری از ظرفيت"
 ١٢    صفحه 

 فقر در آمريکا
 ١٣صفحه             

 ، تداوم مبارزه١٩٦٨فرانسه 
 ١٦صفحه           

 
  حمايت بين المللی از کارگران ايرانحمايت بين المللی از کارگران ايران

 
   ھمبستگی کارگری ۀشبک

 ٣٢صفحه          
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  ١٩١٧١٩١٧به مناسبت نود وسومين سالگرد انقMب اکتبر به مناسبت نود وسومين سالگرد انقMب اکتبر 

 
 پيش گفتار مازيار رازی

 به تاريخ انقMب روسيه اثر لئون تروتسکی
 

 
 

 ازیمصاحبه با مازيار ر: سرمقاله  ١٤صفحه 

 در مورد سفر اخير احمدی نژاد به لبنان

را دنبال  به اعتقاد من احمدی نژاد در اين سفر دو ھدف ....
ب///ه منظ///ور ) و مھمت///رين ھ///دف( ھ///دف نخ///ست  .م///ی کن///د

برقراری موقعيت بھتر ب/رای دور آت/ی چان/ه زن/ی ب/ا س/ران 
بر س/ر برنام/ه ھ/سته ای ) در مرکز آن دولت آمريکا (١+٥

ر ک///ه اط///Jع داري///د در آخ///رين س///فر ھم///انطو. رژي///م اس///ت
احم//دی ن//ژاد ب//ه س//ازمان مل//ل متح//د، او پ//س از ع//وامفريبی 
ھای ھميشگی تواف/ق ب/ه ادام/ه م/ذاکرات در م/ورد م/سئله ی 

اين مذاکرات قرار است در . ًھسته ای را صريحا اعJم کرد
از س/ر گرفت/ه ) يعنی دو ھفته ديگر (٢٠١٠اواخر ماه اکتبر 

ًفر اخي/ر ب/ه لبن/ان و ظ/اھرا حماي/ت بديھی است که س/. شوند
م///ردم ش///يعه از احم///دی ن///ژاد م///ی توان///د او را در موقعي///ت 

او . بھتری برای اخذ امتيازات بيشتر از امپرياليزم قرار دھد
در انظار بين المللی چنين وانمود می کند که نه تنھا رھبری 

متک/ی ب/ه آراي/ی دزدي/ده ش/ده ک/ه ب/ا (محبوب در ايران است 
که شخصيتی مورد اعتماد !) ان کسب کرده استتقلب در اير

و (ًاحمدی نژاد تلويحا به دولت آمريکا . در منطقه نيز ھست
می گويد که برای حل مشکJت لبنان و ) سران دول اروپايی

س/فر . نوار غزه بايد به دولت جمھوری اسJمی متک/ی باش/د
 .....اخير او به لبنان اين ھدف اصلی را دنبال می کند

 
 ٢صفحۀ                          

 



 

 ميليتانت
 ۀ سی و شششمار
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 در مورد سفر اخير احمدی نژاد به لبنان

 

ھم/انطور ک/ه م/ی داني/د . رفيق مازيار رازی با درود و خوش آمديد
تقبال اف/رادی ک/ه م/ورد اس/ احمدی نژاد ديروز به لبنان سفر کرد و 

بي/شترشان را ش/يعيان، ھ//واداران ح/زب هللا و گ//روه ھ/ای فل//سطينی 
علل اين سفر احمدی نژاد به لبنان در . تشکيل می دادند قرار گرفت

 چنين زمانی را چگونه ارزيابی می کنيد؟ 

به نظر من اين سفر که ھفته پيش با سرو . با درود و تشکر از شما
ران تبليغ شد و دي/روز و ام/روز ني/ز صدای بسيار در مطبوعات اي

انعکاس يافت، بر خJف ادعاھ/ای  ًدر مطبوعات بين المللی وسيعا 
 ت///ا برق///راری رابط///ه  تيليغ///اتی داش///ته/رژي///م بي///شتر جنب///ه سياس///ی

 ٤٥٠ ًگرچ//ه ظ//اھرا ھفت//ه پ//يش ت//وافقی . اقت//صادی ب//ا دول//ت لبن//ان
انرژی ميليون دnری در زمينه برق، آب و نفت بين وزرای نيرو و 

ھای سدسازی، آب و فاضJب  پروژه(ايران و لبنان به امضا رسيد 
. دھند ھايی از اين توافقنامه را تشکيل می و خطوط انتقال برق بخش

 ميلي/ون دnر در ٤٥٠که اي/ران ت/سھيJت م/الی بلندم/دت ب/ه ارزش 
ھای انرژی، برق، آب و نف/ت  دھد تا در بخش اختيار لبنان قرار می

؛ اما ھدف اصلی اين سفر دادن ) استفاده قرار گيرداين کشور مورد
نب/وده ) ًيا عم/J کم/ک م/الی ب/ه دول/ت لبن/ان( ميليون دnر وام ٤٥٠
 ميلي//ون ٤٥٠زي//را برق//راری ي//ک رابط//ه اقت//صادی ع//ادی . اس//ت

دnری نيازی به سفر رئيس جمھور يک کشور به کشور ديگری را 
ان وزرای دول/ت ھ/ا ًاين قبيل ارتباطات اقتصادی معموn مي/. ندارد

 .صورت می گيرند

را دنب//ال م//ی  ب//ه اعتق//اد م//ن احم//دی ن//ژاد در اي//ن س//فر دو ھ//دف 
به منظور برقراری موقعيت ) و مھمترين ھدف( ھدف نخست  .کند

در مرک/ز آن دول/ت  (١+٥بھتر برای دور آتی چانه زنی ب/ا س/ران 
ھم/انطور ک/ه اط/Jع . بر سر برنام/ه ھ/سته ای رژي/م اس/ت) آمريکا

ريد در آخرين سفر احمدی نژاد به سازمان ملل متحد، او پ/س از دا
عوامفريبی ھای ھميشگی توافق به ادامه مذاکرات در مورد م/سئله 

اي//ن م//ذاکرات ق//رار اس//ت در . ًی ھ//سته ای را ص//ريحا اع//Jم ک//رد
. از س/ر گرفت/ه ش/وند) يعنی دو ھفته ديگر (٢٠١٠اواخر ماه اکتبر 

ًنان و ظ/اھرا حماي/ت م/ردم ش/يعه از بديھی است که سفر اخير به لب
احمدی نژاد می تواند او را در موقعيت بھتری برای اخذ امتيازات 

او در انظار بين المللی چنين وانمود . بيشتر از امپرياليزم قرار دھد
متکی ب/ه آراي/ی (می کند که نه تنھا رھبری محبوب در ايران است 

ک/ه شخ/صيتی !) س/تدزديده شده که با تقلب در ايران ک/سب ک/رده ا

ًاحم//دی ن//ژاد تلويح//ا ب//ه دول//ت . م//ورد اعتم//اد در منطق//ه ني//ز ھ//ست
م/ی گوي/د ک//ه ب/رای ح/ل م//شکJت ) و س/ران دول اروپ//ايی(آمريک/ا 

س/فر . لبنان و نوار غزه بايد به دولت جمھوری اسJمی متکی باشد
 .اخير او به لبنان اين ھدف اصلی را دنبال می کند

است که دولت احمدی نژاد بين خود و ھدف دوم، بر اساس رقابتی 
در ک///سب رھب///ری مخالف///ان اس///Jمی مخالف///ان ) ب///ن nدن(القاع///ده 

اي//ن رقاب//ت بارھ//ا . ، دارد)و اس//رائيل(سياس//ت ھ//ای دول//ت آمريک//ا 
" ض/د آمريک/ايی"خود را درش/عارھا و ب/ه اص/طJح مقاوم/ت ھ/ای 

دولت احم/دی ن/ژاد ب/ه ط/ور . بين اين دو رقيب نشان داده شده است
ائمی خود را مدافع مردم فلسطين و مسلمانان لبنان معرفی می کند د
 ب/رای نمون/ه  ). القاعده نيز مرتب تبليغ آن را می کند مواردی که(

 منطق//ه ش//يعه ن//شين در  احم//دی ن//ژاد در س//خنرانی دي//روز خ//ود در
جنوب بيروت که از جمله مراکز اص/لی ق/درت ح/زب هللا مح/سوب 

خوان////د و از " ژي////م نام////شروعر"م////ی ش////ود، دول////ت اس////رائيل را 
او ب//ه . ک/شورھای غرب//ی ب//ه دلي/ل حماي//ت از اي//ن دول/ت انتق//اد ک//رد

ش/يطنت "اسرائيل ھشدار داد که در صورت دست زدن به ھرگونه 
ھم/ين جم/Jت بارھ/ا . در منطقه، عمر خود را کوتاه می کند" جديد

بن/ابراين اي/ن س/فراخير . در نطق ھای بن nدن نيز شنيده ش/ده اس/ت
برای تقويت موقعيت دولت احمدی نژاد در مقاب/ل موض/ع  ان ھمچن

 .گيری ھای اخير بن nدن نير طراحی شده است

می خواستم سؤال کنم که آيا حزب هللا لبنان از پايه توده ای برخورد 
است؟ آي/ا س/يد ح/سن ن/صرهللا، رھب/ر ح/زب هللا لبن/ان ک/ه از طري/ق 

 آق//ای احم//دی وي/ديو کنف//رانس ب//رای حاض//ران س/خنرانی ک//رد و ب//ه
 نژاد خير مقدم گفت، می تواند در مقابل اسرائيل ايستادگی کند؟

در ابتدا بايد ذکر ک/نم ک/ه دول/ت آمريک/ا و اس/رائيل ھ/يچ ت/ضادی ب/ا 
بدون کمک ھای مالی و نظ/امی . يکديگر در سياستھای خود ندارند

آمريکا دولت اسرائيل از نظر اقتصادی يک ھفت/ه ھ/م دوام نخواھ/د 
» ان/سان دوس//تانه« ميلي/ون دnر کم//ک ٣٠٠٠ک/ا س//اnنه آمري. آورد

در ! کمک ھ/ای نظ/امی س/ر ب/ه فل/ک م/ی ک/شد. به اسرائيل می کند
. واقع دولت اسرائيل به مثابه ی پليس دولت آمريکا در منطقه است

باي//د در وھل//ه " ض//د اس//رائيلی"بن//ابراين اي//ن ب//ه اص//طJح رھب//ران 
 آمريک/ا در منطق/ه نخست نشان دھند که مخالف سياست ھای دولت

ب////ديھی اس////ت ک////ه در غي////اب س////ازمان ھ////ای انقJب////ی و . ھ////ستند
اس//Jمی ب//رای /مارکسي//ستی در منطق//ه؛ گ//رايش ھ//ای ناسيونالي//ستی

دوره ای در مقام رھبری جنبش ھای رايکال ضد امپرياليستی قرار 
اما اين مبارزات مردم ستمديده را ھرگز به فرج/ام نم/ی . می گيرند

از غرب به دولت ) امتيازاتی( با گرفتن خرده نانی ً رسانند و نھايتا
بھت///رين نمون///ه اي///ن قبي///ل . تمک///ين م///ی کنن///د) و اس///رائيل(آمريک///ا 

ب//د ني//ست ب//ه س//ابقه سياس//ی ياس//ر . ياس//ر عرف//ات ب//ود" رھب//ران"
عرفات اشاره کوتاھی شود تا ماھيت واقعی افرادی مانند سيد حسن 

 .نصرهللا ھا نيز آشکار شود

ض///د "ر اس///اس مب///ارزه و مقاوم///ت م///سلحانه ياس///ر عرف///ات ک///ه ب///
وارد ص//حنه سياس//ی ش//د؛ پ//س از دوره ای ب//ه خ//دمت " اس//رائيلی

 دولت آمريکا و اسرائيل متکی بر يک برنامه  .دولت آمريکا در آمد
ھ//دف . ح//ساب ش//ده وارد م//ذاکره و معامل//ه ب//ا ياس//ر عرف//ات ش//دند



 

 ميليتانت
 ۀ سی و شششمار

 ّ دوم دورۀ-چھارم  سال -١٣٨٩ آبان
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م//ذاکرات ي//زاک راب//ين و عرف//ات ب//ا وس//اطت آمريک//ا در اي//ن ام//ر 
نھفت//ه ب///ود ک//ه اس///رائيل، ک//ار س///رکوب و کنت//رل ن///ا آرام//ی ھ///ا و 
حرکتھای ضد اسرائيلی و ضد آمريکايی مردم فلسطين را به عھ/ده 

س/ازمان آزادي/بخش فل/سطين . عرفات، به مثابه ي/ک پل/يس، بگ/ذارد
 مب//ارزه ١٩٧٤ ن//وامبر  ١٣  ب//ه رھب//ری ياس//ر عرف//ات در) الف//تح(

دول////ت کوچ////ک «شکيل م////سلحانه علي////ه اس////رائيل را در مقاب////ل ت////
 مب/دل ش/دن  اي/ن تغيي/ر موض/ع در راس/تای. کنار گذاش/ت» فلسطين

 در من//اطق  »دول//ت ب//ورژوا«ب//ه ي//ک » س//ازمان آزادي//بخش«ي//ک 
ًنھايت/ا کران/ه ) ب/ا تواف/ق دول/ت آمريک/ا(دولت اس/رائيل . اشغالی بود

باختری رود اردن را در مقابل خريداری ياسر عرفات به مثابه يک 
 .کنترل در آوردن مردم فلسطين به او اعطا کرددر به » پليس«

اما، تحرکات مردم فلسطين ناشی از فقر و فJکت منج/ر ب/ه تقوي/ت 
گ/رايش (ح/زب هللا ش/د /گرايش ھای خرده بورژوايی مانن/د حم/اس 

در آن ). ھايی که از جان/ب اي/ران و س/وريه تغذي/ه م/الی م/ی گردن/د
ات را دشوراتر زمان فشارھای توده ای موقعيت رھبری جناح عرف

 در مقابل يک تضاد  عرفات در دوره آخر حياتش. و دشوارتر کرد
از يک سو می بايستی به عنوان يک خدمتکار : واقعی قرا ر گرفت

امپرياليزم و اسرائيل نقش خود را در کنترل حرکتھای ت/وده ای ب/ه 
 ت//وده ای خ//ود را ب//ه  خ//وبی ايف//ا کن//د؛ و از س//وی ديگ//ر محبوبي//ت

اين تناقض عينی منجر . حزب هللا از دست ندھد/اسگرايش ھای حم
انتخاب///ات دوره پ///يش در فل///سطين و . ب///ه وض///عيت بحران///ی گ///شت

نماي/انگر سياس/ت » اس/ماعيل ھني/ه«پي/روزی حم/اس تح/ت رھب/ری 
از اي/ن رو رھب/ری ن/وينی . ھای اشتباه پيشين عرفات و عب/اس ب/ود

و ي/ا (اما رھب/ری اس/ماعيل ھني/ه . در فلسطين جايگزين عرفات شد
ماھيت بورژوا (نيز به علت ماھيتشان ) سيد حسن نصرهللا در لبنان

ًآينده ای بھتر از ياسر عرفات نخواھند داشت و نھايتا ) ناسيوناليستی
 . در مقابل اسرائيل خم خواھند شد

راه حل در بحران و جنگ خانمانسوز  بنابراين از نقطه نظر شما، 
 در منطقه خاور برای زحمتکشان چيست؟

به عتقاد من تنھا از طريق وحدت زحمتکشان اسرائيلی و فلسطينی 
در مقاب//ل دول//ت ھ//ای اس//رائيل و حم//اس و ح//زب هللا؛ در راس//تای 

 ب/ه اي/ن   ص/لح تشکيل يک فدرال سوسياليستی در منطق/ه اس/ت ک/ه
تا زمانی که دولت ھای بورژوايی فلسطينی . منطقه بازخواھد گشت

زم//انی ک/ه رھب//ری ت//وده ھ//ای در م/صدر ق//درت ق//رار گيرن/د، و ت//ا 
حم//اس و زحمتک//شان لبن//ان در دس//ت /فل//سطينی در دس//ت ح//زب هللا

س/يد ح/سن ن/صرهللا باش/د، دس//ت ھ/ای اس/رائيل و آمريک/ا از منطق//ه 
کارگران و زحمتکشان اين منطقه بارھا اين قبيل . کوتاه نخواھد شد

رھبری اين جريانات شبه فاشيستی در . رھبران را تجربه کرده اند
يت ب/ا امپري/اليزم تواف/ق م/ی کنن/د و پ/شت زحمتک/شان ع/رب در نھا

ھم/انطور ک/ه دول/ت احم/دی (فلسطين و لبنان را خالی خواھند کرد 
 ).نژاد چنين خواھد کرد

 ١٣٨٩ مھر ٢٢

 

 در مورد بيانيه اخير مير حسين موسوی

با درود رفيق مازيار، ھمانطور که اطJع داريد ميرحسين موسوی 
نظ//ام ام//روز دچ//ار توھم//ات : " گف//ت خ//ود   ١٧بياني//ه ی ش//ماره 

خطرن//اکی اس//ت و م//شغول خ//راب ک//ردن ھم//ه پ//ل ھ//ای کوچ//ک و 
رفران/دوم برگ/زار کني/د ببين/د آي/ا ..…. بزرگ پشت سر خود اس/ت 

نظر شما " مردم اين سياست ھای ويرانگر را قبول می کنند يا خير؟
   در مورد اين اظھارات چيست؟

 ميليتانتبا درود فراوان به خوانندگان 

با اين اظھارات اخير؛ مير حسين موسوی بار ديگر نشان م/ی دھ/د 
او ف/رض . که کماکان به تحوnت درونی در ھيئت حاکم ت/وھم دارد

م//ی کن//د ک//ه ب//ا اعم//ال ف//شار ب//ر دول//ت احم//دی ن//ژاد و نيروھ//ای 
و تحوnت نوين در درون اين رژيم " رفرم"سرکوبگرش می تواند 

ه بارھا خود اعJم ک/رده، اي/شان کماک/ان ھمان گونه ک. به وجود آيد
 . به نظام جمھوری اسJمی متعھد و وفادار باقی مانده است

مھمتر از اينھا؛ او ب/ا چن/ين اظھ/اراتی ب/ار ديگ/ر پ/شت جن/بش ض/د 
 ب//ه ج//ای  موس//وی جوان//ان را. دول//ت اس//تبدادی را خ//الی م//ی کن//د

تش بر ً با نظام کامJ مرتجع که دس تشويق به مقاومت و رودررويی
خ//ون ھزارھ//ا ت//ن ج//وان در اي//ران آغ//شته اس//ت، در خان//ه ھاي//شان 

 .محبوس و دچار توھم نسبت به رژيم می سازد

 ب//ه او رأی ١٣٨٨ خ//رداد ٢٢ام/ا ب//سياری از جوان//ان در انتخاب/ات 
داده و ب//ه نظ//ر م//ی رس//د ک//ه ھن//وز ع//ده ای از او حماي//ت ک//رده و 

 .تی استاو روش درس" مسالمت آميز"تصور می کنند که راه 

بل///ه اي///ن درس///ت اس///ت ک///ه ب///سياری از جوان///ان در دھم///ين دورۀ 
شرکت کرده و به او، به عنوان نامزد " انتخابات رياست جمھوری"

ّاما آن انتخاب، از روی ناچاری بود؛ چرا . مطلوب خود رأی دادند
 ن/امزد انتخاب/اتی، م/ن جمل//ه خ/ود موس/وی، از س/وی ش//ورای ٤ک/ه 

ب/دون تردي/د، اگ/ر انتخاب/ات از ابت/دا . شده بودن/د" انتصاب"نگھبان 
-آزاد می بود و نامزد ھای انتخاباتی از گرايش ھای مختلف جامعه
 -از جمل//ه نماين//دگان واقع//ی ک//ارگران، زن//ان، دان//شجويان و غي//ره 

ّشرکت می کردند، آرای اکثريت مردم زحمتکش و جوانان به آن ھا 
 . ّتعلق می گرفت و نه امثال موسوی ھا

واف//ق ني//ستم ک//ه موس//وی ھن//وز از محبوبي//ت س//ال پ//يش ام//ا، م//ن م
حداقل در مي/ان جوان/ان راديک/ال در اي/ران ديگ/ر . برخوردار است

ًحمايت ھ/ای او عم/دتا توس/ط س/ران اص/Jح طلب/ان، . پايه ای ندارد
گرايش ھای سوسيال دموکرات و سلطنت طلب در خارج ابراز می 

 .گردد

" مج//وز"دن//د ب//ه دنب//ال او در زم//انی ک//ه جوان//ان در خياب//ان ھ//ا بو
برای جوانان سؤال پيش می ! قانونی برای برگزاری تظاھرات بود

مگر مقاومت در مورد بی عدالتی و تقلب آشکار به وس/يلۀ   آيد که 
ّع//ده ای س//رکوبگر ني//از ب//ه اخ//ذ مج//وز دارد؟ مگ//ر در دورۀ ش//اه  ّ
ّميليون ھا نفر از م/ردم ب/رای تظ/اھرات ض/د اس/تبدادی از پ/يش از 



 

 ميليتانت
 ۀ سی و شششمار

 ّ دوم دورۀ-چھارم  سال -١٣٨٩ آبان
٤ 

 
" انقJب///ات"ّ ي///ا س///اواک مج///وز ک///سب کردن///د؟ مگ///ر ھم///ين ش///اه و

 که به وسيلۀ هو غير" نارنجی"و " مخملی"اصطJح بورژوايی به 
افرادی نظير موس/وی ھ/ا در چن/د ک/شور علي/ه ي/ک نظ/ام اس/تبدادی 
ّصورت گرفت با مجوز قانونی صورت گرفته است؟ رھب/ری ي/ک 

 تأييد ما به صرف نظر از اين که اين رھبری مورد(جنبش توده ای 
ّبا اتکا به موقعيت ويژۀ خود ) عنوان مارکسيست ھای انقJبی باشد

و برخورداری از پايه ھای اجتماعی، مردم را به شکل نامحدود تا 
تنھا راه تضمين . رسيدن به خواست ھايشان به خيابان ھا می کشاند

ي//ک تغيي//ر در ھ//ر جامع//ه ای ت//دوام مب//ارزات م//ردم و زي//ر س//ؤال 
م/سأله اي/ن اس/ت ک/ه آق/ای . ّعيت دول/ت اس/تبدادی اس/تبردن م/شرو

موس//وی حت//ی در س//طح ھمتاي//ان و ھ//م نظ//ران خ//ود در س//اير نق//اط 
از اين رو در نھايت مورد سوء استفادۀ دولت . جھان عمل نمی کند

ب//رای ت//وده ھ//ای ج//وان آش//کار ش//د ک//ه نم//ی . اس//تبدای ق//رار گرف//ت
رکوبگران رژي/م در وض/عيتی س/. توانند به چن/ين ف/ردی امي/د ببندن/د

ک/ه بخ/شی از خ/ود دول/ت (شمشير را از رو بسته و حتی بازاري/ان 
می کن/د، آق/ای " فتنه گران اقتصادی"را متھم به ) سرمايه داری اند

از دولت » رفراندوم«موسوی خواھان کسب مجوز برای برگزاری 
بيانيه اخير او ھمانند ي/ک ش/وخی تل/خ تلق/ی م/ی ! سرکوب گر است
 .بيشترگردد و نه چيزی 

 ّبه نظر شما در وضعيت کنونی، توده ھای جوان چه بايد کنند؟

ت/وده . به نظر من ھر کاری بھتر از پذيرش رھب/ری موس/وی اس/ت
ھای مردم به ويژه درشرايطی که ب/ه ش/کل خودانگيخت/ه ب/ه ص/حنۀ 
سياسی وارد می شوند، انگيزه ھا و اھداف ب/ه مرات/ب ع/الی ت/ر از 

وان//ان اي//ران ک//ه ب//رای مقابل//ه ب//ا ج. رھبران//ی چ//ون موس//وی دارن//د
ديکت//اتوری با�جب//ار ب//ه موس//وی رض//ايت دادن//د، اکن//ون ک//ه از او 

. ّبرش کرده اند، می بايد از ميان خود، رھبران خود را انتخاب کنند
در مقابل اوباش لباس شخصی و پليس » کميتۀ دفاع از خود«ايجاد 

ر اق/دامی ھ/. ّضد شورش در دستور کار آن ھا می تواند قرار گيرد
از س//وی ت//وده ھ//ای ج//وان و ھ//ر س//رکوب و ھزين//ه ای ک//ه آن//ان 
ّپرداخت کنن/د، آن ھ/ا را در موقعي/ت بھت/ری ب/رای ت/داوم مب/ارزات 

جوان/ان نباي/د در انتظ/ار دس/تورالعمل ھ/ای موس/وی . قرار می دھ/د
موسوی در مقام سازماندھی مقاوت توده ای نيست و اعتبار . باشند

 .اده استًخود را کامJ از دست د

اما در عين حال تحوnت اخير نشان داده اس/ت ک/ه م/ا وارد مرحل/ه 
يارانه ھا ب/ه زودی ت/أثيران مخ/رب " ھدفمند کردن. "نوينی شده ايم

در وضعيت مردم عادی و به ويژه کارگران ايران خواھ/د  خود را 
 زمان آن فرا رسيده است که پيوند مستحکمی ميان جوانان  .گذاشت

ز مثال موسوی گسست کرده و کارگران ايران ايجاد راديکالی که ا
تدارک برای اعتراضات و اعتصابات ک/ارگری در دوره ی . گردد

 .اتی از اھميت بسزايی برخوردار است

 با تشکر

 

 

 ّکه حد و مرز نمی شناسد" وقاحتی"نوری زاده و 

 

 آرمان پويان

ّدوم مھرم//اه (ص//دای آمريک//ا " تف//سير خب//ر"در برنام//ۀ جمع//ه ش//ب 
، ک//ه در ظ//اھر ام//ر ب//ه ح//ضور احم//دی ن//ژاد در س//ازمان مل//ل )٨٩

اختصاص داش/ت، ن/وری زاده ب/ه روال س/اليان گذش/ته حاض/ر م/ی 
ش//ود و فرماي//شاتی ب//ی رب//ط م//ی کن//د ک//ه مي//زان وقاح//ت آن ب//ا ھ//يچ 

بنا به فرم/ايش اخي/ر ن/وری . مقياس و اندازه ای قابل سنجش نيست
ّ گف/ت، ض//ديت ب//ا س//لطۀ ک/ه در واق//ع باي//د(ّزاده، ض/ديت ب//ا آمريک//ا 

ُمد "، در دوره ای، و آن ھم از طرف چپ ھا، )امپرياليستی آمريکا
و ديگر اين که آن چه احمدی نژاد عليه دولت آمريکا می " شده بود

 ايران م/ی ٦٠تکرار ھمان حرف ھاييست که چپ ھای دھۀ "گويد 
؛ در طول برنامه، نوری زاده تمام تJش خود را به ک/ار م/ی "زدند
د تا ھمراه با پوزخندھای تأييدآميز چالنگی و سرتکان دادن ھای گير

ّع//شوه گران//ۀ س//ازگارا، ب//ه ذھ//ن مخاط//ب حقن//ه کن//د ک//ه ض//ديت ب//ا 
ب///ود، ام///روز ديگ///ر مخ///تص " ُم///د چ///پ"آمريک///ا، اگ///ر ت///ا دي///روز 

و به خود زحمت ھم نمی دھد تا رابط/ۀ (است " افراطيون اسJمی"
 جمله القاعده و طالبان، را تاريخی بين ھمين افراطيون اسJمی، من

ّدر واقع اين ادعای ). با سرويس ھای اطJعاتی آمريکا توضيح دھد
نوری زاده، ھيچ چيز به جز جويدن تئوری ھای پ/س مان/دۀ ج/ورج 

 :بوش و نئوکان ھا نيست

؛ يعن//ی انتق//اد از و مب//ارزه ب//ا امپريالي//سم "ي//ا ب//ا م//ا، ي//ا علي//ه م//ا" 
 جمھ//وری اس/Jمی و گ//روه ھ//ای آمريک/ا، ن//اگزير ش/ما را در جبھ//ۀ
 .تروريستی قرار می دھد و nغير

در پس تمامی کلمات و عبارات او، نفرت نسبت به چپ م/وج م/ی  
ّھرچند از يک مفسر خرده پا و مواجب بگير که سر در توبرۀ . زند

ّص//دای آمريک//ا دارد و اص//وn موجودي//ت اش واب//سته ب//ه اي//ن نھ//اد  ً
ای " ن/وری زاده. "انتظ/ار داش/تاست، نمی توان خJف اين را ھم 

رھب/ر "و " ام/ام"که تا ديروز ب/ا واژه ھ/ايی آن چن/انی ب/ه توص/يف 
ش م/ی نش/ست، ام/روز عل/ی الظ/اھر آخ/ور ديگ/ری پي/دا "بزرگ/وار

 : کرده است

به ... ھيچ پناه و ياوری نمی بينم که با او سخن بگويم، به جز امام"
 سخت است که در جز رھبری که با او آغاز کرديم و اينک برايمان

يک روز ديگر گفتند نامه ای و خبری از شما "، "حضور او نباشيم
ي/ک روزی زي/ر . يک روز نواری از صدای شما آمد. رسيده است



 

 ميليتانت
 ۀ سی و شششمار

 ّ دوم دورۀ-چھارم  سال -١٣٨٩ آبان
٥ 

 
ّنگاه مأموران امنيت خانۀ شاه، وقتی به زيارت مرقد موn علی آمده 
بوديم، خدمت شما رسيديم و شما به ما مژدۀ پيروزی، فتح قريب را 

 ١٣، ١٢عليرضا نوری زاده، مجل/ۀ امي/د اي/ران، ش/مارۀ ." (..داديد
 ]١) [٥٨ارديبھشت 

 به عنوان مھرۀ سوخته و تحلي/ل گ/ر دس/ت -بدين ترتيب نوری زاده
ًچن//دمی ک//ه اص//وn در قي//اس ب//ا رس//انه ھ//ای انح//صاری ب//زرگ و 
تئوريسين ھای اصلی سرمايه داری آمريکا به حساب ھم نمی آيد و 

 -زار بلن/دگوی تبليغ/اتی دول/ت اي/ن ک/شورستتنھا يکی از چند ده ھ
ّدر ادام//ۀ خ//ط کل//ی دول//ت آمريک//ا، ابت//دا ض//ديت ب//ا امپريالي//سم اي//ن  ّ

ّدر گذشته معرفی می کند " تبليغات شوروی"و " ُمد چپ"کشور را 
ّو ضمنا با کمال بی ش/رمی ب/ه تم/ام ژس/ت ھ/ای ض/د آمريک/ايی ً]٢ [

ا از اي/ن پ/س رژيم توتاليتر کن/ونی اي/ران برچ/سب چ/پ م/ی زن/د، ت/
ّھرگون///ه ض///ديت ب///ا امپريالي///سم آمريک///ا، افراط///ی، عق///ب مان///ده و 

. غيرمدرن بودن يک دولت يا کشور را در ذھن مخاطب تداعی کند
ّدر واقع نوری زاده به بھانۀ ژس/ت ھ/ای ض/د غرب/ی آن چن/انی ام/ا  ّ
ّتوخالی دولت ايران، و با استفاده از ج/و ب/ی اعتم/ادی ش/ديد داخل/ی 

در کن/ار تبليغ/ات ش/بانه روزی نھادھ/ايی ھ/م چ/ون نسبت به رژي/م، 
، ب////ه س////رپوش گذاش////تن ب////ر و توجي////ه جناي////ات "ص////دای آمريک////ا"

 .امپرياليسم آمريکا می پردازد

ّاما او جسارت آن را ن/دارد ت/ا بگوي/د ک/ه ام/روز، اي/اnت متح/ده از 
نظر ھزينه ھای نظامی، نخستين و مھم ترين تھديد برای ثبات دني/ا 

ّاي//ن را گ//زارش مؤس//سۀ تحقيق//ات ب//ين الملل//ی  (ب//ه ش//مار م//ی رود
پيرام//ون ص//لح در اس//تکھلم ن//شان م//ی دھ//د ک//ه ھزين//ه ھ//ای نظ//امی 

ّ درصد از کل ھزينه ھای نظ/امی جھ/ان اس/ت و ٤٣آمريکا، اکنون 
 کشور ب/ا ب/يش ت/رين ھزين/ه ھ/ای نظ/امی، ١٠اياnت متحده در بين 

ورد ق//رارداد ني//ازی ھ//م نم//ی بين//د ت//ا در م//]). ٣[ّرتب//ۀ اول را دارد
ًک/ه موقت/ا از (آمريکا برای استفاده از ھفت پايگاه نظامی در کلمبيا 

، کودت/ای نظ/امی در )سوی دادگاه ھا ب/ه حال/ت تعلي/ق درآم/ده اس/ت
ھندوراس، تجھيز نظامی نيروھای کاستا ريکا، تJش برای تأسيس 

 ھزار س/رباز آمريک/ايی در ٥٠پايگاه نظامی در پاناما، باقی ماندن 
حت/ی زم/انی ک/ه در اي/ن برنام/ه ب/ه . و إلی آخ/ر ص/حبتی کن/دعراق 
ً اشاره می کند، ابدا به روی خود ھم نمی ٢٠٠١ سپتامبر ١١حادثۀ 

ًآورد ک//ه ي//ازدھم س//پتامبر، اساس//ا س//الروز کودت//ای نظ//امی ژن//رال 
پينوشه با حمايت اي/اnت متح/ده علي/ه دول/ت دموکراتي/ک س/الوادور 

خاط/ب نم//ی گوي/د ک/ه ام//روز، در اي//ن را ھ/م ب/ه م. آلن/ده ب/وده اس/ت
سيستم باز دموکراسی او، ھرچيزی که ان/دکی از چ/ارچوب سي/ستم 

 به چالش بگيرد، - حتی تا اندازه ای محدود-خارج بشود و يا آن را
" ای. آی. سی"به سرعت به بھانۀ حمايت از تروريسم زير ضرب 

 ٢٤کما اين که چند روز پيش، در تاريخ . می رود" آی. بی. اف"يا 
آی ب//ه دنب//ال ش//واھد و . ب//ی. س//پتامبر س//ال ج//اری، نيروھ//ای اف

ّقرائن////ی پيرام////ون فعالي////ت ھ////ای مرب////وط ب////ه  ّحماي////ت م////ادی از "ّ
ّ، به منازل تع/دادی از فع/الين ض/د جن/گ ھج/وم بردن/د و "تروريسم ّ

ّطب//ق اخب//ار، اکث//ر اي//ن حم//Jت در ميني//اپليس و علي//ه رھب//ران ض//د 
 ]٤.[تّجنگ و فعالين چپ آن شھر صورت گرف

متب/وع " دموکراسی"نوری زاده فراموش می کند که در ھمين مدل 
 س//پتامبر ٦ب//ه ت//اريخ (اش، بن//ا ب//ه گ//زارش اخي//ر ادارۀ سرش//ماری 

 ميليون نفر در فقر به سر ٤٤، نزديک به ٢٠٠٩، در سال )٢٠١٠
 ١٥ًمی برده اند و ضمنا طی سه دھۀ گذشته، ش/مار فق/را قري/ب ب/ه 

، ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٧فقط طی سال ھای . استميليون نفر افزايش يافته 
 ميليون نفر به شمار کودک/ان فقي/ر ٢.١يعنی اوج بحران اقتصادی، 

طبق ھمين گ/زارش، ن/سبت اف/رادی ک/ه تح/ت ] ٥.[اضافه شده است
 ١٦.٧ به ٢٠٠٨ درصد در سال ١٥.٤پوشش بيمه قرار ندارند، از 

ال،  افزايش يافته است و بنابراين در ھمين س٢٠٠٩درصد در سال 
ًاحتماn از اين ھم بی خبر ] ٦. [ ميليون نفر فاقد بيمه بوده اند٥٠.٧

مشخ/صات "است که مطابق با گ/زارش ادارۀ آم/ار ک/ار، ب/ا عن/وان 
که در ماه م/ه س/ال ج/اری منت/شر " ٢٠٠٩ سال -اشتغال خانواده ھا

 درص/د در ٧.٨گرديد، سھم خانواده ھايی با ي/ک ع/ضو بيک/ار، از 
 اف//زايش ياف//ت و اي///ن ٢٠٠٩د در س//ال  درص//١٢ ب//ه ٢٠٠٨س//ال 

 ت/اکنون، ١٩٩٤نسبت، از زمان آغاز جم/ع آوری داده ھ/ا در س/ال 
ھرچن//د اي//ن ارق//ام ] (٧[در ب//اnترين س//طح خ//ود ق//رار داش//ته اس//ت

، بسيار کم تر از ميزان واقعی برآورد شده اند، ولی به ھر "رسمی"
 ).حال تا حدود زيادی گويای ابعاد فاجعه ھستند

امي/د زن/دگی در "ه بايد افتخار کند ک/ه ب/ر مبن/ای ش/اخص نوری زاد
 ت///ا ٢٠٠٥ک///ه از س///وی س///ازمان مل///ل ب///رای دورۀ " (ھنگ///ام تولي///د

 جھ/ان ق/رار ٣٨، آمريکا در رتبۀ ])٨[ تخمين زده شده است٢٠١٠
دارد، يعن//ی پ///ايين ت//ر از ک///شورھايی مانن//د ژاپ///ن، س//وئد، کان///ادا، 

 . و کوبا... انگلستان،

ًقا نابرابر ثروت در اين جامعه، ھم/ان ب/س ک/ه در مورد توزيع عمي
و تيم تحقيقاتی " سيتی گروپ"آجای کاپور، استراتژيست جھانی در 

را ب//رای توص//يف ] ٩"[پلوتون//ومی"، اص//طJح ٢٠٠٥او در س//ال 
ّک//شورھايی ب//ه ک//ار بردن//د ک//ه وج//ه مشخ//صۀ آن ھ//ا، درآم//د ب//اn و 

اي/اnت ھ/ا، نابرابری در توزيع ثروت است و مطابق با تعريف آن 
 و ھم چنين انگل/ستان، کان/ادا و اس/تراليا، ھ/ر ي/ک ب/ه متحدۀ آمريکا
سه ويژگی اص/لی اي/ن پلوتون/ومی . ھستند" پلوتونومی"تنھايی يک 

ھا، که آمريکا يکی از آن ھاست، به گزارش کاپور و تيم تحقيقاتی 
 ]:١٠[او چنين است

 وری س//ود ناش//ی از بھ//ره« پلوتون//ومی ھ//ا ھمگ//ی ب//ه وس//يلۀ    -١
ّتکنولوژی ھای مخرب، اب/داع ابزارھ/ای م/الی، دول/ت ھ/ای ح/امی 

حکومت قانون و در نظر گرفتن حق و ... سرمايه داران، مھاجرين 
 .به وجود می آيند" امتياز انحصاری برای اختراعات و غيره

تنھ//ا . در پلوتون//ومی وج//ود ن//دارد» ّمتوس//ط« م//صرف کنن//دۀ    -٢
ّ ثروتمند، قسمت قابل توجه و البت/ه طبقۀ. طبقه، طبقۀ ثروتمند است

ب//ی تناس//بی از اقت//صاد را در اختي//ار دارد، در ح//الی ک//ه س//ھم غي//ر 
ق//سمت ھ//ای ب//سيار ک//وچکی از ث//روت اقت//صادی «ثروتمن//دان تنھ//ا 

 ».است

 به احتمال زياد، پلوتونومی ھا در آينده با تغذيه شدن از سوی    -٣
 تکنول//وژی و دول//ت ھ//ای ح//امی س//رمايه داری، بھ//ره وری بي//شتر

 .جھانی سازی رشد خواھند کرد
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، که از سوی "چپ"جالب آن جاست که اين اظھارات، نه از سوی 

يک//ی از نھ//اد ھ//ای ش//ناخته ش//ده و دس//ت راس//تی آمريک//ا گفت//ه ش//ده 
 ]١١.[است

اواخر سال گذشته نيز خبرگزاری بی بی سی ب/ا انت/شار نت/ايج ي/ک 
: ز س/رمايه دارینارض/ايتی گ/سترده ا"نظرسنجی جھانی با عنوان 

 ٢٠٠٩ ن/وامبر ٩ب/ه ت/اريخ " بيست سال پس از سقوط دي/وار ب/رلين
 :اعJم کرد

بيست سال پس از فروريختن ديوار برلين، نظر سنجی بين المللی "
 نشان می دھد که نارضايتی از سرمايه BBCجديد سرويس جھانی 

ّداری بازار آزادی گسترده است و ب/ه ط/ور متوس/ط تنھ/ا  در % ١١ِ
ِشور می گويند که اين سيستم به خوبی ک/ار م/ی کن/د و اعم/ال  ک٢٧

در ھم/ين گ/زارش آم/ده ] ١٢". [ّمقررات بيش تر ايدۀ خ/وبی ني/ست
 درصد از مردم آمريکا معتقدند ک/ه س/رمايه داری ٢٥است که تنھا 

با اين حساب nبد از نظر نوری زاده، بی بی . به خوبی کار می کند
 .ستپيوسته ا" چپ"سی ھم به جرگۀ 

ب/ه ع/Jوه، ن/وری زاده ن//ه فق/ط از ب/ازگو ک//ردن ش/رايط داخل/ی اي//ن 
و ب//ی ش//رمانه (رؤي//ايی اش س//ر ب//ازمی زن//د " سي//ستم دموکراس//ی"

خاک به چشم ميليون ھا نف/ر از ش/ھروندان آمريک/ا م/ی پاش/د ک/ه ب/ا 
بيکاری، تبعيض نژادی، فقر، نب/ود بيم/ۀ درم/انی و غي/ره دس/ت ب/ه 

صدور اين " اشاره ای ھم به نتايج ، که حتی کوچک ترين)گريبانند
 چه به کشورھای اروپای شرقی و چه ب/ه ک/شورھايی -"دموکراسی

اگر او نمی گويد، من به عن/وان .  نمی کند-نظير افغانستان و عراق
ً، و نتيجت//ا ي//ک دش//من س//ازش ناپ//ذير امپريالي//سم، م//ی "چ//پ"ي//ک 

بار  ، شرايط فاجعه ٢٠٠٨گويم؛ آمار رسمی دولتی زير، تا دسامبر 
ک/شور ن/شان  غالب بر عراق را از زمان حملۀ آمريکا و اش/غال آن 

  ]:١٣[دھد می 

بن/ا ب/ه گ/زارش وزارت ام/ور زن/ان ( يک ميليون بيوه زن عراقی - 
  ).عراق

بن//ا ب//ه تخم//ين وزارت برنام//ه ( چھ//ار ميلي//ون ک//ودک يت//يم عراق//ی - 
  ).ريزی عراق 

رش وزارت بھداشت، و بنا به گزا( کشتۀ عراقی   دو و نيم ميليون- 
  ).پزشکی قانونی عراق

 ھای مخفی مرتبط   ھشتصد ھزار عراقی ناپديد شده در بازداشتگاه- 
ھ//ای ثب//ت ش//ده در  اس//اس ش//کايت  ب//ر (ب//ا اح//زاب گون//اگون ح//اکم 

  ).وزارت کشور عراق

 سي//صد و چھ//ل ھ//زار زن//دانی عراق//ی ک//ه ب//دون اع//Jم ج//رم، در - 
  ھای دولت عراق، و زندان زندان  ،  ھای ارتش اياnت متحده زندان

بن//ا ب//ه گ//زارش (برن//د  ھ//ای واق//ع در منطق//ۀ کردس//تان ب//ه س//ر م//ی 
الملل/ی و   ھای حقوق بشر عراقی، ع/رب، ب/ين  آژانس  ھا و  سازمان

ً نيروھای اشغالگر اياnت متح/ده، رس/ما قب/ول دارن/د  ).سازمان ملل

ص/د   ھا، ح/دود  ھای آن که تعداد بازداشت شدگان عراقی در زندان 
  .و بيست ھزار نفر است

بنا بر آم/ار ( چھار و نيم ميليون آوارۀ عراقی در خارج از عراق - 
  ).ادارۀ مرکزی صدور گذرنامه ، از "نوع ث"متقاضيان گذرنامۀ 

به گزارش وزارت ( دو و نيم ميليون عراقی آواره در داخل عراق - 
  ).آوارگان عراق

 

م/ی . اين گوشه ای بود از ترازنامۀ دموکراسی آمريکايی در عراق
ت//وان ھم//ين ترازنام//ه را ب//رای ک//شورھای بل//وک ش//رق س//ابق ھ//م 

نوری زاده مانند س/اير ھمفک/رانش ع/ادت دارد ت/ا در . بررسی کرد
از اس/Jميزه ک/ردن عل/وم ان/سانی در اي/ران گرفت/ه ت/ا (ھر مناس/بتی 

ي//ک س//ر ) در س//ازمان مل//لھم//ين م//سألۀ س//خنرانی احم//دی ن//ژاد 
فرض را بر آن بگذاريد ک/ه . موضوع را به شوروی سابق ختم کند

ي//ک ب//ار و ب//رای ھمي//شه پ//ذيرفتيم ک//ه دوران حي//ات بل//وک ش//رق، 
ّاما سؤالی که باي/د از ن/وری زاده و . چيزی به جز جھنم نبوده است

يعن/ی بع/د از س/قوط " اکنون چ/ه؟"ھمپالگی ھايش پرسيد اينست که 
و گذار مسالمت آميز به بھشت سرمايه داری و دموکراسی آن جھنم 

ّنئوليبرالی مورد نظر شما، اين کشورھا در چه وضعيتی به سر می 
ًاج//ازه دھي//د پاس//خ ب//ه اي//ن س//ؤال را م//ن مخت//صرا ب//ر مبن//ای . برن//د

خ/صوصی "در تحقيق/ی ب/ا عن/وان . ارائ/ه ب/دھم" غير چ/پ"تحقيقی 
" کمونيستی-رھای پساسازی گسترده و بحران مرگ و مير در کشو

که اکتبر سال ) نوشتۀ nورنس کينگ، ديويد استاکلر و پتريک ھام(
ّ از س/////وی مؤس/////سۀ تحقيق/////اتی اقت/////صاد سياس/////ی دان/////شگاه ٢٠٠٦

 :ماساچوست منتشر گرديد، چنين آمده است

کموني/ستی در ط/ول دورۀ گ/ذار ب/ه س/رمايه داری، -کشورھای پسا"
تجربه ک/رده ان/د، ھرچن/د بحران ھايی بی سابقه در مرگ و مير را 

 تف//اوت ھ//ای قاب//ل ]مختل/ف[در داخ/ل و در ب//ين ک//شورھا و من//اطق 
.  وجود داشته است]از نقطه نظر سطح اين بحران ھا[مJحظه ای 

بخش عمدۀ اين تفاوت ھا، ھم چنان بدون توضيح باقی می ماند، ب/ا 
اين حال الکل و فشارھای روانی به عنوان مھم ت/رين دnي/ل س/قوط 

م//ا ب//ا ن//شان دادن اي//ن موض//وع ک//ه . زن//دگی شناس//ايی ش//ده ان//دامي//د 
برنامه ھای خصوصی سازی سريع و در مقياس وس/يع ب/ا الھ/ام از 
سياست ھای نئوليبرالی، عامل عمدۀ کاھش اميد زندگی بوده است، 

م/ا پ/ی ب/رده اي/م ک/ه خ/صوصی . از سطح اين يافته فراتر م/ی روي/م
ر ناشی از الکل، بيماری سازی ھای گسترده، به افزايش مرگ و مي

ھای قلبی و نرخ خودکشی نيز انجاميد؛ ھمۀ اين ھا مدرک محکمی 



 

 ميليتانت
 ۀ سی و شششمار

 ّ دوم دورۀ-چھارم  سال -١٣٨٩ آبان
٧ 

 
ّاست دال بر آن که خصوصی سازی گسترده، موجب افزايش فشار 

 گردي/ده -ً که خود مستقيما به م/رگ و مي/ر ب/اnتر منج/ر ش/د-روانی
به ع/Jوه، م/ا پ/ی ب/رده اي/م ک/ه خ/صوصی س/ازی گ/سترده ت/ا . است

ب کاھش در تع/داد پزش/کان، دن/دان پزش/کان و س/رانۀ حدودی موج
 ]١٤".[تخت بيمارستان شده است

ب/ا وج/ود . ًگمان می کنم ھمين چند جمل/ه ک/امJ روش/ن و گوي/ا باش/د
آن ھ//م ب//ه اعت//راف نھادھ//ای تحقيق//اتی، ] (١٥[تم//امی اي//ن م//صايب

) مراک//ز آم//اری و خبرگ//زاری ھ//ای رس//می دني//ای س//رمايه داری
سم آمريکا از نظر شخصی به حقارت نوری زاده مبارزه با امپريالي

افتاده است؛ يعنی بايد تمامی اين فJکت را نظاره کرد و دم " ُمد"از 
ًبرني//اورد، چ//را ک//ه او فع//J من//افعش را در کاس//ه لي//سی و دم تک//ان 
دادن برای دولت آمريکا می بيند و نمی تواند اين موض/وع را رک 

ص/يف اشخاص/ی ھ/م چ/ون ب/رای تو. و راست به مخاطب/انش بگوي/د
ّنوری زاده، که ذره ای شرافت در کل پيکرشان باقی نمان/ده اس/ت،  ّ
ھ//يچ چي//ز ب//ه گوي//ايی اي//ن ش//عر از زن//ده ي//اد اخ//وان ثال//ث در ذھ//ن 

 :ندارم

 َای درختان عقيم ريشه تان در خاک ھای ھرزگی مستور« 

 ُيک جوانه ارجمند از ھيچ جاتان رست نتواند

  چرکين پودِای گروھی برگِ چرکين تار

 يادگار خشکسالی ھای گردآلود

 »ُھيچ بارانی شما را شست نتواند

 ٨٩ مھرماه ٥

 

 

 

 
 
 
 

 :منابع و توضيحات

 :متن اسکن شدۀ اين نوشته، در مطلب زير موجود است] ١[

www.ois-iran.com/ois-iran-١٠٧٤-darbarahe-dr-

norizadeh-wa-ettehamate-ou-be-dr-sanjabi-

١٣٨٦.htm  

اين موضوع ب/سيار س/اده اس/ت ک/ه جمھ/وری اس/Jمی ب/ا ق/رار ] ٢[
ًگرفتن در پوشش ضديت با آمريکا و انتقادات آتشينی که بعضا حتی  ّ

خ/ود را در موض/ع م/شروع و درس/ت ھ/م ھ/ست، س/عی م/ی کن/د ت/ا 
) يعن/ی اص/Jح طلب/ان(ّاگ/ر جن/احی از حاکمي/ت . درست ق/رار دھ/د

برای از سر گيری رابطه با آمريکا، له له می زند، جناح ديگر ک/ه 
خامن//ه ای ن//شان م//ی دھ//د، س//خت در -خ//ود را در بان//د احم//دی ن//ژاد

ًتJش است تا از موضع باn و مشخصا برای امتيازگيری س/ر مي/ز 
در حال حاضر شاھديم که حتی احمدی نژاد با کمی .  بنشيندمذاکره

 ھ/م شرايط آسان بازگشايی سفارت آمريکا و ايرانعقب نشينی، از 
بن//ابراين ي//ک چي//ز تغيي//ر نم//ی کن//د و آن ھ//م . ص//حبت ک//رده اس//ت

ّش/ش س/خنان ض/دغربی و مذاکره و مماشات از باnست، ول/و در پو
ج/ای س/ؤال دارد ک/ه اگ/ر . گفته ھايی که رنگ و بوی چپ ھم دارد

ّجمھوری اسJمی، در کليت خود، رژيمی ض/د امپريالي/ستی اس/ت، 
رفسنجانی تا دولت " دولت سازندگی"پس چگونه است که از زمان 

کنونی احمدی نژاد، تا خرخره در نسخه ھای تجويزی بانک جھانی 
ب/ه مثاب//ۀ دو ت/ا از نھادھ/ا و ابزارھ//ای (لملل//ی پ/ول و ص/ندوق ب/ين ا
 فرو رفته است؟) اصلی امپرياليسم

حکاي/ت آن ي/ک ميلي/ارد دnر و ش/يرين زب/انی . "پويان، آرمان] ٣[
 .٨٩ مرداد ١٥" ھای صدای آمريکا

[٤] Ditz, Jason. "FBI Launching Mass Raids of 

Antiwar Activists' Homes", Sep ٢٠١٠ ,٢٤. & 

http://links.org.au/node/١٩٠٩  

در اي//ن سي//ستم، فق//ر ھم//واره وج//ود خواھ//د ". رابرت//ز، مايک//ل] ٥[
 .٨٩ مھرماه ٣، ترجمۀ آرمان پويان، "داشت

[٦] US Census Bureau, "Income, Poverty and 

Health Insurance Coverage in the United States: 

٢٠٠٩" (PDF) Sep ٢٠١٠, p.٢٢ 

بح///ران س//رمايه داری و چ///الش بيک///اری در . "پوي//ان، آرم///ان] ٧[
  ٨٩ مرداد ٢٥، "آمريکا

[٨] See: UN Department of Economic and Social 

Affairs, "World Population Prospects: The ٢٠٠٨ 

Revision" (PDF), Table A-١٧, pp.٧٥-٧١. 

]٩ [»Plutonomy « ترکيب/////////ی از دو واژۀ»Plutus «) خ/////////دای
 :ک به.ر. می باشد) اقتصاد(» Economy«و ) ثروت در يونان



 

 ميليتانت
 ۀ سی و شششمار

 ّ دوم دورۀ-چھارم  سال -١٣٨٩ آبان
٨ 

 
http://www.zmag.org/znet/viewArticle/١٥٧٠٩ 

[١٠] 

http://blogs.wsj.com/wealth/٢٠٠٧/٠١/٠٨/plutonomic

s/ 

 ای بکنم به اي/ن موض/وع ک/ه شايد بد نباشد در اين جا اشاره ] ١١[
ک//ه ب//ه خ//اطر ک//اھش  (٢٠٠٩ ژوئي//ۀ ٢٦درس//ت در روز دوش//نبه، 

" دوش///نبۀ خ///ونين" م///ورد از م///شاغل، در مطبوع///ات ب///ه ٦٨٠٠٠
ق/صد ) Citigroup(گ/زارش ش/د ک/ه س/يتی گ/روپ ) معروف گشت

، ب//رای م//ديران رده "ب//ستۀ نج//ات"دارد، ب//ه عن//وان نھ//ادی م//شمول 
 ميلي/ون دnر خري/داری ٤٥مبلغ باnی خود يک جت خصوصی به 

 ! کند

http://www.marxist.com/us-bloody-monday-and-

changing-consciousness.htm 

[١٢] 

http://www.globescan.com/news_archives/bbc٢٠٠٩
_berlin_wall/bbc٠٩_berlin_wall_release.pdf  

ترازنام////ۀ دموکراس////ی آمريک////ايی در . "البغ////دادی، ص////باح] ١٣[
 .سھند. ، ترجمۀ ع"عراق

[١٤] King, Lawrence. Stuckler, David. Hamm, 

Patrick. "Mass Privatization and the Post 

Communist Mortality Crisis" (PDF) Political 

Economy Research Institute, University of 

Massachusetts Amherst, Oct ٢٠٠٦, p.١  

-mass(، برنام//ۀ خ//صوصی س//ازی گ//سترده ٢٧-٢٦در ص//فحات 

privatization( برنامه ای تعريف می ش/ود ک/ه ط/ی آن مالکي/ت ،ّ
 درصد از بنگاه ھ/ای ب/زرگ متعل/ق ب/ه دول/ت از طري/ق ٢٥ّحداقل 

خ/دمات /و بخ/شش کاnھ/ا) Citizen Voucher(ک/وپن ش/ھروندی 
 بخ///ش ، ب///ه)Giveaway(رايگ///ان ب///ه کارمن///دان داخ///ل بنگ///اه ھ///ا 

 .خصوصی منتقل شده باشد

چندي//ست ک//ه برخ//ی مف//سرين و کارشناس//ان ري//ز و درش//ت ] ١٥[
که از ق/رار معل/وم حت/ی ابت/دايی ت/رين آش/نايی را ب/ا -صدای آمريکا

امور داخلی مملکت خودشان ھم ندارند تا چه رسد به امور اروپا و 
 در مواجھه با اين مصايب غير قابل انکار، دست ب/ه دام/ن -آمريکا

ب/ه ھ/ر ح/ال سي/ستم دموکراس/ی ھ/م ب/ی :" ي/ن ي/ک جمل/ه م/ی ش/وندا
گمان می ک/نم آدم باي/د در ن/ازل ت/رين س/طح بھ/رۀ " (!) نقص نيست

 .ھوشی باشد تا بتواند با يک چنين استدnلی خود را قانع کند

 

 

   ، تداوم مبارزه٢٠١٠فرانسه 

 

 مرجان رياضی

ک//////ارگران و ) ١٣٨٩ مھ//////ر ٢٧ (٢٠١٠ اکتب//////ر ١٩س//////ه ش//////نبه 
دانشجويان فرانسوی در تداوم اعتصابات ھفته پيش بار ديگر به پ/ا 

، تداعی اعتصابات ٢٠١٠اين اعتراضات توده ای سال ! می خيزند
اعتصابات کارگران و دانشجويان در .  در فرانسه است١٩٦٨سال 

را تک/ان » ژنرال چارلز دوگل«آن زمان بنياد دولت سرمايه داری 
 اي/ن ب/ار  !را مجب/ور ب/ه ف/رار ک/رد داده و آن ژنرال دست راس/تی 

ھ//دف اعت//صابيون عق//ب ران//دن سياس//ت ھ//ای ض//د ک//ارگری دول//ت 
بن//ا ب//ر ادع//ای پل//يس . اس//ت» نيک//وnی س//ارکوزی«محافظ//ه ک//ار 

 - اکتبر ١٦شنبه ( ه در پنجمين روز تظاھرات اعتراض آميز فرانس
 به تصميم دولت برای افزايش سن بازنشستگی، بيش از  ) مھر٢٤

اما ادعای پليس فران/سه فاق/د ارزش .  ھزار نفر شرکت کردند٨٠٠
پليس ي/ک نظ/ام س/رمايه داری ھم/واره م/دافع س/رمايه داران . است

بن/ا ب/ر . بی اعتبار م/ی کن/داست و به کذب حرکت ھای توده ای را 
 ميلي////ون نف////ر در اي////ن ٣ ت////ا ٢/۵نھادھ////ای م////ستقل ک////ارگری ب////ين 

اي/ن رق/م ب/سيار نزدي/ک ت/ر ب/ه واقعي/ت (اعتراضات ح/ضور يافتن/د 
 ).است

اعت////صابات چن////د روزه ک////ارگران در فران////سه حام////ل ي////ک پي////ام 
اتح/اد و اعت/صاب ک/ارگران :  برای تمامی کارگران جھان بود رسا

چند ساعت می تواند قدرتمندترين نظام ھای سرمايه در عرض تنھا 
اي///ن اعت///صابات ک///ارگری ک///ه . داری جھ///ان را ب///ه زان///و در آورد

حماي/ت دان//شجويان را ني/ز ب//ه ھم/راه داش//ت، تم/امی وزرای کابين//ه 
:  ب/رای نمون/ه  . را س/خت نگ/ران و ملتھ/ب ک/رده اس/ت سارکوزی

اض//ات و اعتر"وزارت حم//ل و نق//ل فران//سه ھ//شدار داده اس//ت ک//ه 
اعتصابات اخير فعاليت بيشتر پاnيشگاه ھا را مختل کرده و برخی 
فرودگاه ھا ازجمل/ه فرودگ/اه ش/ارل دوگ/ل تنھ/ا ب/ه ان/دازه چن/د روز 

ي///ک س///خنگوی دول///ت فران///سه گف///ت ک///ه ". ذخي///ره س///وخت دارد
کريستين ". مسئوnن برای تامين سوخت ھواپيماھا در تJش ھستند"

 ھ/م از م/ردم خواس/ت آرام/ش خ/ود را لگارد وزي/ر اقت/صاد فران/سه
 .حفظ کنند

 مھ/////ر ھ/////زاران دان/////ش آم/////وز و دان/////شجو ب/////ه ٢٤در روز ش/////نبه 
س/ازمان ھ/ای . تظاھرکنندگان پنجمين روز اين اعتراضات پيوستند



 

 ميليتانت
 ۀ سی و شششمار

 ّ دوم دورۀ-چھارم  سال -١٣٨٩ آبان
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کارگری برای انجام بيش از دويست تظاھرات در سراس/ر فران/سه 

 به شرکت تراپيل که اداره لوله ھای سوخت رسانی. فراخوان دادند
فرودگاه ھای پاريس را بر عھده دارد ب/ه رس/انه ھ/ای فران/سه گفت/ه 

تامين سوخت، متوقف شده و فرودگاه شارل دوگل ممکن "است که 
". است اوايل ھفته آينده ديگر سوختی برای ھواپيماھ/ا نداش/ته باش/د

سخنگوی وزارت حمل و نقل روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت 
خر روز دوشنبه يا اوايل روز سه شنبه ب/ه ذخاير موجود تا اوا"که 

 پاnي///شگاه فران///سه تح///ت ت///اثير اي///ن ١٢ھم///ه "! پاي///ان م///ی رس///د
ده پاnيشگاه تعطيل شده و يا در آستانه . اعتصابات قرار گرفته است

 .تعطيلی است

عل//ل اي//ن اعتراض//ات اجحاف//ات دول//ت س//ارکوزی علي//ه ک//ارگران 
 صرفه جويی در ھزينه در اثر تغييراتی که به منظور. فرانسه است

ھای دولت فرانسه در نظر گرفته شده است، حداقل سن بازنشستگی 
ح///د اق///ل س///ن .  س///الگی اف///زايش م///ی ياب///د۶٢ س///الگی ب///ه ۶٠از 

 ۶۵بازنش//ستگی ب//رای درياف//ت حق//وق کام//ل بازنش//ستگی ني//ز از 
نيک/وn س/ارکوزی، رئ/يس .  س/الگی اف/زايش م/ی ياب/د۶٧سالگی به 

ک//ه ب//ا توج//ه ب//ه اف//زايش متوس//ط ط//ول جمھ//وری فران//سه م//ی گوي//د 
عم//ر، ش//مار اف//راد س//الخورده در فران//سه در ح//ال اف//زايش اس//ت و 
دولت ناچار است برای تامين ھزينه ھای خود س/ن بازنش/ستگی را 

کليات اين تغييرات در سنا تصويب شده و قرار اس/ت . افزايش دھد
ام//ا اي//ن . ب//ه رای گذاش//ته ش//ود  ٢٠١٠ اکتب//ر٢٠جزئي//ات آن روز 

دول/ت رس/ارکوزی تنھ/ا ک/افی اس/ت . دعاھا ھم/ه ب/ی اس/اس ھ/ستندا
مانن//د (مالي//ات ھ//ا درآم//دھای ش//رکت ھ//ای چن//د ميليت//ی فران//سوی 

را اف///زايش داده ت///ا کلي///ه کمبودھ///ای ھزين///ه ھ///ای ) ش///رکت توت///ال
ام/ا چن/ين نخواھ/د ک/رد، زي/ر او يک/ی از . بازنشتگان را جبران کند

ب/ه ط/ور کام/ل م/دافع راست ترين سياس/تمدارن فران/سوی اس/ت ک/ه 
 حماي////ت از س////رمايه داری ب////زرگ  حف////ظ نظ////ام س////رمايه داری و

 .فرانسوی است

از سوی ديگر اين تھاجمات مرتبط به سياست ھای بين المللی نظام 
ھای سرمايه داری اس/ت، ک/ه خ/ود ناش/ی از بح/ران عمي/ق س/رمايه 

اي//ن تھاجم/ات در يون//ان و بريتاني//ا و . داری در س/طح جھ//انی اس/ت
ک//ارگران يون//ان در . ک//شورھای اروپ//ايی ب//ه راه افت//اده اس//تس//اير 

ھفته ھای پيش پاسخ اين بی عدالتی ھا را با راه ان/دازی تظ/اھرات 
چن//د ص//د ھ//زار نف//ری در سراس//ر ش//ھرھا و درگي//ر ب//ا چل//يس ض//د 

در ساير کشورھا نيز .  و مبارزاتشان ادامه دارد شورش يونان داده
 .ايی را دنبال خواھد کردکارگران و زحمتکشان چنين مقاومت ھ

ام//ا ک//ارگرن و دان//شجويان ب//رای تحق//ق مطالبات//شان و عق//ب ران//دن 
نظام ھای سرمايه داری بايد رھبری اين مبارزات را خود به دست 

. گيرند و اعتمادی به اتحاديه ھای کارگری رفرميستی نداشته باشند
س ژ ت، س اف دی ت و (زي//را رھب//ران اتحادھ//ه ھ//ای ک//ارگری 

در نھايت با دولت سارکوزی از در سازش بر خواھند آمد و ) غيره
تنھا رھبری م/ستقل ک/ارگران . پشت کارگران را خالی خواھند کرد

م//ی توان//د؛ ) دان//شجويان و مھ//اجرين مب//ارز(ھم//راه ب//ا متحدان//شان 
 .مبارزه را به پيش و به انتھا ببرد

   ١٣٨٩مھر  ٢۶

 معدنچيان شيلی و بحران سرمايه داری
 

 ١٣٨٩ مھر ٢٤، ياضیمرجان ر
 
ن//شريه س//رمايه داری آمريک//ايی دي//روز » ورن//الوال اس//تريت ژ«

اي/ن "! س/رمايه داری مع/دنچيان ش/يلی را نج/ات داد"اعJم کرد ک/ه 
بر خ/Jف نظري/ه پ/ردازان اي/ن . سخنان کامJ دور از واقعيت است

مجله؛ اين نظام سرمايه داری بود که اين  بJ در وھله اول ب/ر س/ر 
. آورد)  و ھزارھا معدنچی ديگر در سراسر جھان( شيلی معدنچيان

سؤالی که ھيچيک از اين نظريه پردازان بورژوا به آن پاس/خ نم/ی 
چرا در قرن بيست و يکم، بايد چنين مع/دن ھ/ايی : "دھند اينست که

آي//ا دول س//رمايه داری نم//ی توانن//د "؟ "ًاص//وn  وج//ود داش//ته باش//ند
بديھی که . ؟ پاسخ روشن است"ندمسايل ايمنی اين معادن را حل کن

س////رمايه داران ش////يلی از جمل////ه رئ////يس جمھ////ور آن ک////ه يک////ی از 
ميلياردھايی شيلی است،  جايگرينی معادن و حتی حل مسئله ايمنی 

ک//شته ش//دن چن//د مع//دنچی ارزش ! نم//ی باش//د" س//ودآورد"براي//شان 
کمت/ری ب/رای آنھ/ا دارد ت/ا ص//رف مخ/ارجی ب/رای بھب/ود وض//عيت 

 يک/ی از س/رکوبگران ک/ارگران ش/يلی در دوره پ/يش در واق/ع. آنان
آنچه مردم اما از سوی ديگر، . ھمين آقای رئيس جمھور بوده است

جھان در اطراف معدن سن خوزه در شيلی شاھد آن بودند، نمايشی 
از وحدت و ھمبستگی بين مردم و دولت ش/يلی ب/رای نج/ات س/ی و 

ت و کم/ک ھ/ای با سرازير شدن پي/ام حماي/ .سه معدنچی گرفتاربود
م//ردم ب//ه خ//انواده ھ//ای مع//دنچيان ک//ه در اط//راف مع//دن چ//ادر زده 

نام گرفت، اما پيوند مردم ش/يلی ب/ا " اردوگاه اميد"بودند، اين محل 
 متری زمين گرفت/ار ش/ده بودن/د ري/شه ۶٢٢معدنچيانی که در عمق 

عميق تری دارد که به تحوnت سی س/ال گذش/ته اي/ن ک/شور ب/ازمی 
ه تاريخی بسياری از مردم شيلی ھنوز زنده مانده گردد که در حافظ

 و ک/شته ش/دن ١٩٧٣پس از کودتای خونين نظاميان در سال  .است
رئيس جمھوری منتخب سالوادور آلنده، حکومت وحشت و سرکوب 

اح//زاب سياس//ی منح//ل و فع//اnن سياس//ی بازداش//ت، . برق//رار ش//د
ر بن//ا ب//ر آم//ار رس//می دس//ت ک//م س//ه ھ//زا .زن//دانی و ش//کنجه ش//دند

 ک//ه دان//شجو، روش//نفکر و فع//ال سياس//ی ش//يلی اع//دام و ناپدي//د ش//دند
ب//سياری ديگ//ر ب//ه . .م//سبب آن ھم//ين س//رمايه داران کن//ونی بودن//د

کشورھای ديگر گريختند و نظامی ھا حتی به قتل مخالفان خود در 
 ک//ه دوره س//خت ١٩٨٠در آغ//از دھ//ه . خ//ارج از ش//يلی دس//ت زدن//د

ای م//دنی فعالي//ت خ//ود را رک//ود اقت//صادی در ش//يلی ب//ود، جن//بش ھ//
شدت بخشيدند، اما آنچه کمر استبداد نظاميان را خم ک/رد اعت/صاب 
کارگران معادن مس و طJ بود که به صورت پشتوانه محکم جنبش 

در پ/ی اعت/صاب  .زنان، دانشجويان و گروه ھ/ای چ/پ گ/را در آم/د
ھای گسترده، ژنرال پينوشه وادار ب/ه برگ/زاری رفران/دمی ش/د ک/ه 

مام مردم شيلی ب/ه ادام/ه حکوم/ت نظ/امی ن/ه گفتن/د و دول/ت در آن ت
ام//ا برکن/اری ب/ه مفھ//وم  .دم/ ب//ه روی ک/ار آ١٩٩٠ در س/ال ديگ/ری

س/رمايه داری کماک/ان . برکناری سرمايه داران زم/ان پينوش/ه نب/ود
 . برای استثمار کارگران و پر کردن چيب ھای خود باقی ماندند

گرف//ت و ن//ه س//رمايه نج//ات مع//دنچيان ب//ه دس//ت ح//ود آنھ//ا ص//ورت 
ھمبستگی کارگران شيلی در اين دو ماه . داران استثمارگر در شيلی

گذشته با خانواده ش/ان و ھم/راه ب/ا مع/دنچيان سراس/ر جھ/ان راه را 
ب///رای اجحاف///ات س///رمايه داری و ايج///اد ي///ک حکوم///ت عادnن////ه 

تنھا راه حل نھايی اين قبيل حوادث . کارگری می تواند ھموار  کند
ام سرمايه داری بدست دست ھای پرتوان کارگران و بر برچيدن نظ

 .  قرار دولت کارگری در راستای يک نظام سوسياليستی است
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 گرين اسپن و بحران سرمايه داری
 
 ٢٠١٠ اکتبر ٨مايکل رابرتز، 

 آرمان پويان: ترجمه
 

، با استقبال چندان خوبی در نوشته ھای من رو ب/ه *الن گرين اسپن
دnي//ل " ب//ه خ//صوص در مقال//ۀ -واق//ع، ھ//م م//ندر . رو ن//شده اس//ت

. ً و ھم ديگران مفصJ به خدمت ايشان رسيده ايم-)١(" رکود بزرگ
ت/رس، بھب/ود " ب/ا عن/وان )٢(با اي/ن وج/ود، مقال/ۀ اخي/ر گ/رين اس/پن 

 ٦مندرج در فايننشال تايمز، "(اقتصادی آمريکا را تضعيف می کند
ب/ه گفت/ۀ . ّم/ی ب/ودحاوی نک/ات و داده ھ/ای ب/سيار مھ) ٢٠١٠اکتبر 

گرين اسپن، اين ک/ه ش/رکت ھ/ای س/رمايه داری ب/رای بازگردان/دن 
مشاغل اقدام به سرمايه گ/ذاری ب/يش ت/ر خواھن/د ک/رد  ي/ا خي/ر، ب/ه 
اطمين//ان آن ھ//ا از رون//د بھب//ود اقت//صادی، و تماي//ل م//ردم و س//اير 

. شرکت ھا به خريد بيش تر از کاnھا يا خدمات آن ھا بستگی دارد
خ//وب ب//رای ن//شان دادن و ان//دازه گي//ری اي//ن تماي//ل ب//ه ي//ک اب//زار 

سرمايه گذاری، آن گونه که گرين اسپن می گويد، به مق/ادير وج/وه 
يعنی چه مقدار از اين . نقدی که وارد شرکت می شود، بازمی گردد

وجوه، به جای آن که در ح/ساب ھ/ای س/پردۀ ب/انکی ق/رار گي/رد ي/ا 
ون در بازارھای مالی  يا اسپکوnسي**صرف بازخريد سھام شرکت

ّشود، برای سرمايه گذاری مجدد در کارخانه، تجھيزات و مواد خام  ّ
 .مورد استفاده قرار می گيرد

به ھمين منظور، می توان از نسبت سرمايه گذاری شرکتی آمريکا 
در داراي//ی ھ//ای ثاب//ت، ب//ه جري//ان وج//وه داخل//ی ش//رکت اس//تفاده 

صاد آمريک/ا ب/ه ش/کل در حال حاضر، اين نسبت ب/رای اقت/. ***کرد
 :زير است

 

 
 

ش/رکت  وج/وه نق/دی ی ازھمان ط/ور ک/ه مJحظ/ه م/ی کني/د درص/د
 که به مصارف سرمايه گذاری می رسد، به کم ترين ھای غيرمالی

 درص/د رس//يده ٧٩س/طح خ//ود در ط/ول تم//امی اي/ن س//ال ھ/ا، يعن//ی 
ًس/رمايه داران آمريک/ا، دس/ت ک/م فع/J عJق/ه ای ب/ه س/رمايه . است

ًمطمئن/ا حج//م س//ود از دورۀ عم//ق . ّ ظرفي//ت جدي//د ندارن//دگ/ذاری در
ّ تاکنون به شدت اف/زايش داش/ته اس/ت، ٢٠٠٩رکود در اواسط سال 

ھرچند اين مسأله به اخراج ميليون ھا نفر از مردم آمريکا، تعطيلی 
کار به نواحی ارزان تر و تشديد ّمحل واحدھای غيرسودآور، انتقال 

در نتيج//ه س//وددھی . زمی گ//رددش//رايط ک//اری کارمن//دان موج//ود ب//ا
 ش//رکت برت//ر اي//اnت ٥٠٠حج//م س//ودھا در . اف//زايش داش//ته اس//ت

 اس/ت، ٢٠٠٨ درص/د ب/يش ت/ر از س/ال ١٠متحده، در حال حاض/ر 
ّام//ا، .  ق//رار دارد٢٠٠٦ھرچن//د ھن//وز پ//ايين ت//ر از نقط//ۀ اوج س//ال 

مشکل اصلی اين جاست که درآمدھای حاصل از فروش، ھم چن/ان 
 . قرار دارد٢٠٠٨از سطوح سال  درصد پايين تر ٦

ّدر شرايط فعلی، که از يک سو شک و ترديد نسبت به رشد فروش 
ّدر آينده وجود دارد و از سوی ديگر، ھم ظرفيت قابل مJحظ/ه ای 

 و ھ/م مق/ادير زي/ادی ب/دھی م/الی )٣(  استفاده ب/اقی مان/ده اس/تبرای
ری در ، سرمايه داران به سرمايه گ/ذا)٤( برای پرداخت وجود دارد

ًض//منا ھم//ان . ّظرفي//ت جدي//د ب//رای رش//د اقت//صاد دس//ت نخواھن//د زد
ّط///ور ک///ه يک///ی از مف///سرين اقت///صادی خ///اطر ن///شان س///اخته اس///ت 

 ض/روری تعمي/ر ]ھزينه ھای[شرکت ھا روی ھيچ چيزی به جز "
ھ/اوارد س/يلوربلت، تحلي/ل ." ( بيش تر خرج نمی کنندو نگھداشت،
   )S&Pگر ارشد در 

يعن/ی بع/د از (مايه گ/ذاری خ/الص ش/رکت ھ/ا به عJوه، ميزان س/ر
در دارايی ھای ثابت، ب/رای نخ/ستين ب/ار از زم/ان ) کسر استھJک

 .آغاز ثبت اين داده ھا، منفی شده است
 

 رشد سا^نه در خالص سرمايه گذاری ثابت جديد بخش خصوصی

 
 

ّس//رمايه گ//ذاری در ظرفي//ت تولي//دی، عام//ل کلي//دی در رش//د پاي//دار 
ب///رخJف طرف///داران تئ///وری م///صرف ناک///افی البت///ه م///ن . اس///ت

)Underconsumptionist ( اعتقاد ن/دارم ک/ه دوره ھ/ای رون/ق و
رکود به دليل افزايش و کاھش در ھزينه ھا و مخارج کارگران رخ 

دوره ھای رکود، ھرگز با سقوط در ھزينه ھای م/صرفی . می دھد
د ايجاد نمی شوند، اگرچه چن/ين ھزين/ه ھ/ايی بخ/ش بزرگ/ی از تولي/

در ع///وض، اي///ن . را ت///شکيل م///ی دھ///د) GDP(ناخ///الص داخل///ی 
سرمايه گذاريست که به سرعت تنزل پيدل می کند، و با اين تنزل، 

ّسطح کل فعاليت ھا و مشاغل را پايين می آورد ّ ًو نھايتا به افزايش  (ّ
 ).ھزينه ھای مصرفی می انجامد

تی اي/ن ّرابرت ھيگز، از مؤس/سۀ اينديپن/دنت در کاليفرني/ا، ب/ه درس/
 صورتنکته را نشان می دھد که مخارج و ھزينه ھای مصرفی به 

درص///دی از تولي///د ناخ///الص داخل///ی، در واق///ع ط///ی دوران رک///ود 
 درصد در سه ٦٩.٢ به طوری که از )٥(بزرگ اخير افزايش يافت؛

ّ درص//د در س//ه ماھ//ۀ دوم س//ال ٧١، ب//ه ٢٠٠٧ماھ//ۀ چھ//ارم س//ال 
ل/ی خ/صوصی آمريک/ا، بالعکس، سرمايه گ/ذاری داخ.  رسيد٢٠٠٩

 تريلي/ون دnر ٢.٣ و با رس/يدن ب/ه ٢٠٠٦در سه ماھۀ نخست سال 
 - درصد توليد ناخ/الص داخل/ی١٧.٥معادل  -)٢٠٠٥به دnر سال (

ّاما تا سه ماھۀ دوم سال . به نقطۀ اوج رسيد  درص/د ٣٦، ب/ا ٢٠٠٩ّ
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 درص//د تولي//د ١١.٣ تريلي//ون دnر، مع//ادل ١.٤٥ک//اھش، ب//ه رق//م 
 .تنزل يافتآمريکا، ناخالص داخلی 

 خ/صوصی، ھ/م ناخ/الصمشکل اص/لی اين/ست ک/ه س/رمايه گ/ذاری 
اي//ن .  درص//د پ//ايين ت//ر از نقط//ۀ اوج ق//رار دارد٢٠چن//ان ب//يش از 

 خ/صوصی، ب/ه ط/ور فاجع/ه خ/الصدرحاليست که سرمايه گ/ذاری 
تنھ//ا . ّب/اری دو س//وم پ//ايين ت//ر از نقط/ۀ اوج پي//شين خ//ود ق//رار دارد

مصرف شخ/صی . زينه ھای مصرفيستمشکلی که وجود ندارد، ھ
ًدر اي//اnت متح//ده، عم//J در ب//اnترين س//طح خ//ود در ط//ول س//اليان 

، ٢٠٠٥ب/ه دnر س/ال ( تريلي/ون دnر ٩.٣گذشته، يعنی نزدي/ک ب/ه 
ّآن چ///ه اھمي//ت دارد، س///وددھی . ق//رار دارد) ّتع//ديل ش///ده ب//ا ت///ورم

 .انتظاری ھر سرمايه گذاری جديد است
س///ودھای ش///رکتی در اي///اnت متح///ده ب///ه ع///Jوه، وقت///ی ش///ما رش///د 

را ب//ا س//رمايه گ//ذاری مقاي//سه م//ی کني//د، ) جري//ان ھ//ای وج//وه نق//د(
ھ/ر . ّمتوجه می شويد ک/ه س/ود، س/رمايه گ/ذاری را ھ/دايت م/ی کن/د

ّب//ه ط//ور م//شخص و قاب//ل ) نم//ودار س//بز(زم//ان ک//ه مجم//وع س//ود 
مJحظ///ه ای س///قوط م///ی کن///د، در پ///ی آن ني///ز ک///اھش و رک///ود در 

 .به وجود می آيد) نمودار قرمز(سرمايه گذاری 
 

 
 

 :منابع
(١) 

http://thenextrecession.files.wordpress.com/٢٠١٠/٠
٩/the-causes-of-the-great-recession.pdf  

 

(٢) http://www.ft.com/cms/s/٠/٤٥٢٤٣٣٩a-d١٧a-

١١df-٩٦d٠٠١٤٤-١feabdc٠.html 

 

 ١٦" (ّبھ///ره ب///رداری از ظرفي///ت، و ن///رخ س///ود"ب///ه مطل///ب ) ٣(
 .رجوع کنيد) ٢٠١٠سپتامبر 

 
 اکتب//ر ٦" (آمريک//ا، در ح//ال گ//رفتن رژي//م ب//دھی"ب//ه مطل//ب ) ٤(

 .رجوع کنيد) ٢٠١٠
(٥) 

http://www.independent.org/newsroom/article.asp?i

d=٢٨٩٥ 

 :توضيحات مترجم
 
 .٢٠٠٦ تا ١٩٨٧رئيس بانک مرکزی آمريکا در طی سال ھای * 

چنان چه يک شرکت، اقدام به خريد سھام شرکت خود کن/د، ب/ه ** 
 Stock و ي///ا Share Buyback(ام اي///ن عم///ل بازخري///د س///ھ

Repurchase (ت . م//ی گوين//دnدر برخ//ی ک//شورھا، م//ن جمل//ه اي//ا
متحده و انگلستان، شرکت ھا می توانند بخشی از سھام  خود را به 

اگ/ر . ّمنظور نگھداری برای فروش مجدد ي/ا ابط/ال، بازخري/د کنن/د
فاده ّسھام بازخريد شده، برای مدت محدود يا نامحدودی و برای است

 Treasury(در آينده يا فروش نگھداری شود، به آن س/ھام خزان/ه 

Stock (به سھام بازخريد شده، ھيچ گون/ه حق/وقی مانن/د . می گويند
ًمعم//وn . ّح//ق رأی، درياف//ت س//ود و مب//الغ ت//سويه تعل//ق نم//ی گي//رد

شرکت ھا سھام خود را برای استفاده در طرح ھای بازنش/ستگی و 
رکن//ان، ج/ايگزينی ب/رای پرداخ/ت س//ود مزاي/ای جبران/ی خ/دمات کا

 ک//ه ممک//ن اس//ت ت//أثير مثب//ت روی قيم//ت س//ھام ش//رکت ني//ز -نق//دی
، ايج//اد تقاض//ا ب//رای س//ھام ش//رکت، اص//Jح س//اختار -داش//ته باش//د

ّس//رمايه و حق//وق ص//احبان س//ھام، ک//سب مزي//ت مالي//اتی، اف//زايش 
از طريق کاھش سھام در ) earnings per share(درآمد ھر سھم 

ّاما ھدف مھ/م ديگ/ر اس/تفاده از . بازخريد می کنند ... دست مردم و ّ
جديد، حفظ قيم/ت س/ھام " ابزار مالی"بازخريد سھام به عنوان يک 

 .در شرايط بحرانی است
ب/رای بازخري//د س//ھام، روش ھ//ای متف//اوتی وج//ود دارد ک//ه ش//ناخته 

، )Open Market(ش//ده ت//رين آن ھ//ا روش بازخري///د از ب//ازار 
، بازخري/د از طري/ق مزاي/ده ب/ه )Dutch Auction(حراج ھلن/دی 

و بازخريد خارج از ) Fixed Price Tender Offer(قيمت ثابت 
. ھ/ستند) Private Negotiations(بازار ي/ا م/ذاکرات خ/صوصی 

در روش نخست، سھام با انجام معامل/ه در ب/ازار س/ھام و ب/ه قيم/ت 
 ھای جاری بازار و در رقابت با ساير سرمايه گذاران صورت می

ّروش دوم، ح//راج ھلن//دی، ب//ه ش//رکت اج//ازه م//ی دھ//د ت//ا در . گي//رد
ّم//دت زم//ان و دامن//ۀ قيمت//ی مع//ين، تع//داد س//ھام مشخ//صی از س//ھام  ّ ّ

ّروش س//وم، پي//شنھاد ي//ک ب//اره ب//رای خري//د . داران خري//داری کن//د
ّتعداد معينی سھام به قيمت ثابت و مشخص  ًمعموn باnتر از قيمت (ّ

خري//د س//ھام خ//ارج از ب//ازار و از اس//ت و در روش آخ//ر، ) ب//ازار
 .ّسھام داران خاصی صورت می گيرد

بازخري/د "طی قريب به بيست سال گذش/ته، اس/تفاده از اب/زار م/الی 
 ميليارد در سال ٥از ( ّدر اياnت متحده به شدت رواج يافت" سھام

 :رجوع کنيد به). ٢٠٠٥ ميليارد دnر در سال ٣٤٩، به ١٩٨٠
www.iranbourse.com/Portals/١/r&d/report/repurcha

se-rules.pdf   

http://en.wikipedia.org/wiki/Share_repurchase 

 

 واب/سته ب/ه -)BEA(ۀ تحلي/ل اقت/صادی مطابق با تعري/ف ادار*** 
 من//ابع م//الی داخل//ی موج//ود در -وزارت بازرگ//انی اي//اnت متح//ده

شرکت ھا برای انجام سرمايه گذاری، در واقع جريان پولی حاصل 
خالص جريان پولی ای که با ارزش دارايی ھ/ا (از توليدات جاری 

 .می باشد) تعديل می گردد
http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/٢٠١
٠/pdf/gdp٢q٣_١٠rd.pdf  

ًتوجه داشته باشيد که در اي/ن ج/ا ص/رفا من/ابع م/الی داخل/ی ش/رکت  ّ
) non-financial corporate company" (غيرم///الی"ھ///ای 

nً بخ/ش م/الی، س/رمايه گ/ذاری چن/دانی ّمدنظر است، چرا که اص/و
 .روی دارايی ھای واقعی مولد انجام نمی دھد
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 و نرخ سود" ّبھره برداری از ظرفيت"

 

 ٢٠١٠  سپتامبر١٦مايکل رابرتز، 

 آرمان پويان: برگردان

ّدولت آمريک/ا، ھ/ر م/اه مق/ادير اس/تفاده از ظرفي/ت ص/نعتی موج/ود 
ّرا ب//ه ص//ورت درص//دی از ک//ل ) يعن//ی کارخانج//ات و تجھي//زات(

آن چ/ه اي/ن ارق/ام را جال/ب م/ی . ّظرفيت، محاسبه و منتشر می کن/د
کن//د اين//ست ک//ه ب//ه کم//ک آن م//ی ت//وان دي//د ک//ه چ//ه مي//زان اض//افه 

ت ب//ه ف//روش س//ودآور، در ح//ال ش//کل گي//ری در ي//ک ّظرفي//ت ن//سب
 .اقتصاد سرمايه داريست

ّ، و ھم طی نوشته ھای متع/ددی ک/ه رکود بزرگمن در کتاب خود، 
ّدر وبJگ//م منت//شر نم//ودم، ادع//ا ک//رده ام ک//ه متوس//ط ن//رخ س//ود در  ّ
اقت///صاد س///رمايه داری در س///يکلی حرک///ت م///ی کن///د ک///ه فازھ///ای 

از س//ال .  س//ال ھ//ستند١٨  إل//ی١٦ص//عودی و نزول//ی آن، ھ//ر ي//ک 
، ما شاھد يک سيکل کامل بوده ايم، ک/ه ف/از ص/عودی آن از ١٩٤٦
 ١٩٦٥ً بود و متعاقبا فاز نزولی آن بين س/ال ھ/ای ١٩٦٥ تا ١٩٤٦

به دنبال اين ف/از نزول/ی، ي/ک ف/از ص/عودی .  قرار داشت١٩٨٢تا 
 خ/تم ١٩٩٧ آغاز و به س/ال ١٩٨٢جديدی وجود داشت که از سال 

 آغ/از ١٩٩٧ که خ/ود از س/ال -رتيب، فاز نزولی کنونیشد؛ بدين ت
 .ادامه خواھد داشت) ؟ (٢٠١٦-٢٠١٤ً احتماn تا -شده است

ھمان ) سيکلی(به عقيدۀ من علت اصلی اين سيکل، حرکت ادواری 
چيزيست که مارکس ترکيب ارگانيک سرمايه ناميد؛ يعن/ی اف/زايش 

ن/سبت ب/ه ) کارخانج/ات و تجھي/زات(و کاھش ارزش سرمايۀ ثابت 
در ). دستمزدھا و مجموع پرداختی به کارکنان(ارزش نيروی کار 

 ک//اھش ياف//ت، ترکي//ب ١٩٨٢ ت//ا ١٩٦٥دوره ای ک//ه ن//رخ س//ود از 
 ت//ا ١٩٨٢ارگاني//گ س//رمايه ش//اھد اف//زايش ب//ود، و ب//ين س//ال ھ//ای 

 . عکس اين موضوع رخ داد١٩٩٧

البته عوام/ل ديگ/ری ھ/م وج/ود دارد ک/ه روی ن/رخ س/ود ت/أثير م/ی 
) خنث/ی کنن/ده(ذارد؛ عواملی که مارکس آن ھا را ت/أثيرات متقاب/ل گ

دو ت/ا از مھ//م ت/رين اي/ن ت//أثيرات، يک/ی اف/زايش ن//رخ ارزش . نامي/د
و ديگ/ری ک/اھش ارزش س/رمايۀ ) ي/ا اس/تثمار ني/روی ک/ار(اضافی 

ب/ين . ثابت به ھنگام بکارگيری و استفاده از تکنول/وژی جدي/د اس/ت
ّتأثيرات متقابل به حدی بزرگ بود ، اين ١٩٩٧ تا ١٩٨٢سال ھای 

ب/ا اي/ن وج/ود، از س/ال . که افزايش نرخ سود را ممک/ن م/ی س/اخت
، ميل اجتناب ناپذير نرخ سود به کاھش، دست کم در اياnت ١٩٩٧

ًمتحده، خود را مجددا نشان داد ّ. 

اگر اين توضيح درست باشد، بايد انتظ/ار داش/ت ک/ه س/رمايه داری 
س///رمايۀ "وددھی، ش///روع ب///ه ايج///اد در دوره ھ///ايی از ک///اھش س///

ّيا ظرفيت در صنعت کند و دوره ھ/ای اف/زايش س/وددھی، " اضافی
 .خJف اين موضوع رخ دھد

ّدي//روز آخ//رين ارق//ام مرب//وط ب//ه ن//رخ اس//تفاده از ظرفي//ت ص//نعتی 
اين ارقام نشان می دھ/د ک/ه در دورۀ نزول/ی ب/ودن ن/رخ . منتشر شد

ب/دون در نظ/ر (ّظرفي/ت ، ن/رخ اس/تفاده از ١٩٨٢ تا ١٩٤٦سود از 
ب//ه عب//ارت . ک//اھش ياف//ت) گ//رفتن اث//رات س//يکل تج//اری و رکودھ//ا

ديگر، ظرفيت نسبت به سود ايجاد شد، يا سرمايه داران آمريکا ب/ه 
ک///ه يعن///ی ترکي///ب ارگاني///ک (پرداختن///د " م///ازاد س///رمايه گ///ذاری"

 ).سرمايه افزايش يافت

ّنمbbودار نbbرخ اسbbتفاده از ظرفيbbت، کbbل صbbنايع  ٢٠١٠ تbbا ١٩٦٧ -ّ
 )بانک مرکزی آمريکا(

ّ، استفاده از ظرفي/ت ١٩٩٧ تا ١٩٨٢در دورۀ افزايش سوددھی از 
باثبات بود و يا به آرامی افزايش داشت، که اين امر خود به کاھش 

.  ناکافی اشاره داشتدر ترکيب ارگانيک سرمايه يا سرمايه گذاری
ّ، س//وددھی و البت//ه ن//رخ اس//تفاده از ظرفي//ت رو ب//ه ١٩٩٨از س//ال 

ّدر ح/ال حاض/ر ي/ک رون/د نزول/ی بلن/د م/دت در . کاھش بوده است
ّنرخ استفاده از ظرفيت وجود دارد، ھمان طور که در سوددھی نيز 

 .وجود داشته است

، ترکي//ب ّالبت//ه ب//ه خ//اطر داش//ته باش//يد ک//ه در اي//ن ج//ا متغي//ر م//ستقل
ّو متغي//ر واب//سته، ) ّو ن//رخ اس//تفاده از ظرفي//ت(ارگاني//ک س//رمايه 

 .سوددھی است

 :منبع مقاله

http://thenextrecession.wordpress.com/٢٠١٠/٠٩/١٦/

capacity-utilisation-and-the-rate-of-profit 
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 فقر در آمريکا

 ، فقر ھمواره وجود خواھد داشت"با اين سيستم"

 ٢٠١٠ سپتامبر ٢٠مايکل رابرتز، 

 آرمان پويان: ترجمه

، )١(آخرين آمارھای منتشره از سوی ادارۀ سرشماری اياnت متحده 
 درصد، ١٤.٣نشان می دھد که نرخ فقر رسمی اين کشور، به مرز 

 در اي//ن گ//زارش، )٢(.  ميلي//ون نف//ر، رس//يده اس//ت٤٤ًمع//ادل تقريب//ا 
 دnر ب/رای ي/ک ٢١،٩٥٤آستانۀ فق/ر ب/ه ص/ورت درآم/د ک/م ت/ر از 

 دnر ب/رای ي/ک نف/ر، تعري/ف ش/ده ١٠،٩٥٦خانوادۀ چھ/ار نف/ره و 
 بسياری از مردم )٣(. ھر دو رقم تعيين شده، بسيار پايين است. است

باnتر از اين ارقام ھم به سختی درگي/ر ت/أمين آمريکا با درآمدھايی 
بنابراين، اين نرخ فقر بسيار کم ت/ر از مي/زان . مايحتاج خود ھستند

 .واقعی برآورد شده است

 ٢٠٠٩ تا ١٩٥٩: شمار افراد فقير و نرخ فقر

 

US Census Bureau, "Income, Poverty and Health 

Insurance Coverage in the United States: ٢٠٠٩", Sep 

٢٠٠٩, p.١٤ 

با اين ھمه، در حال حاضر نرخ فقر رسمی به باnترين سطح خ/ود 
 به اين سو رسيده است، و ھر چند ھن/وز ب/ه س/طوح ١٩٩٤از سال 

در .  از آن فاص//له ن//داردّ نرس//يده، ام//ا چن//دان ھ//م١٩٨٠اواي//ل دھ//ۀ 
ّحقيقت، نسبت افراد فقي/ر ب/ه ک/ل جمعي/ت، ب/سيار نزدي/ک ب/ه ھم/ين  ّ

 .  سال پيش است٣٠نسبت در 

اگر به جای اين نسبت، به ارقام مطلق فقر نگاه کنيم، م/ی بين/يم ک/ه 
 ميليون نفر ب/ه ش/مار فق/را اض/افه ش/ده ١٥طی اين دوره، قريب به 

کايی ديگر وجود دارند که ناگزير  ميليون آمري١٥اند؛ يعنی اکنون 
ُبايد به پرداخت ھای رفاھی، خدمات درمانی سالخوردگان و بن غذا 

دو مورد آخر، اقJم غير نقدی ای ھستند که در . (تکيه داشته باشند
 )٤() اين داده ھا به حساب نمی آيند

ً ک//ه احتم//اn - ميلي//ون ش//غل٨رک//ود ب//زرگ، ش//اھد از دس//ت رف//تن 

ً و ضمنا کاھش ش/ديد ن/رخ ھ/ای - نخواھد داشتھرگز بازگشتی ھم

دستمزد، ساعات کار و حقوق مستمری، بوده و ھم/ين موض/وع ب/ه 
 .افزايش نرخ فقر کمک کرده است

 در اني/ستيتوی  ايزابل ساوھيل و اميلی موني/امطالعۀ جديدمطابق با 
بروکينگز، انتظار می رود که نرخ فقر تا پيش از پايان اين دھه، به 

 . درصد برسد١٦سطح بی سابقۀ 

ّدر جم/ع بن//دی مطالع/ۀ اي//ن متخص/صين در زمين//ۀ فق/ر، چن//ين آم//ده 
 :است

ًطبق داده ھای جديدی که اخيرا از س/وی ادارۀ سرش/ماری منت/شر "

ريکا در فقر به س/ر م/ی  درصد از مردم آم١٤.٣، ٢٠٠٩شد، سال 
 پرداختيم که در آن، تحليلی، ما به ٢٠٠٩در سپتامبر سال . برده اند

تغييرات نرخ فقر در طول چند سال آتی را بر پايۀ برآوردھای نرخ 
ق//ر و ن//رخ بيک//اری، ش//بيه س//ازی بيک//اری و رابط//ۀ تخمين//ی ن//رخ ف

 . ًدر اين جا ما مختصرا تحليل مزبور را به روز کرده ايم. نموديم

ًماحصل اين تحليل اينست که طی چند سال آتی، رکود احتماn تأثير 

شبيه سازی ھای ما نشان می دھد ک/ه . شديدی بر فقر خواھد داشت
 ١٦ً، ب///ه ح///دودا ٢٠٠٧ درص///د در س///ال ١٢.٥ن///رخ فق///ر کل///ی از 

 ١٨ خواھد رسيد و ن/رخ فق/ر کودک/ان ني/ز از ٢٠١٤درصد تا سال 
 افزايش ٢٠١٤ درصد در سال ٢٦ً به حدودا ٢٠٠٧درصد در سال 

 ٦ ميلي//ون نف//ر و ١٠ًپي//دا خواھ//د ک//رد و اي//ن موض//وع، مجموع//ا 
ميلي//ون ک//ودک را ت//ا اواس//ط دھ//ۀ ج//اری، ب//ه ص//فوف فق//را اض//افه 

 . خواھد نمود

 را ٢٠٠٩ا به طور دقيق نرخ فقر سال با وجود آن که شبيه سازی م
ّپيش بينی کرده بود، اما تأکيد می کنيم که تخمين ھای ارائه شده در 
اين جا، به احتمال بسيار قوی کم تر از ميزان واقعيست، چرا که ما 
ّاز ميزان و ش/دت ت/أثيرات رک/ود کن/ونی ب/ر بيک/اری س/اختاری در 

 ." آينده، بی اطJع ھستيم

ناک تر از اين می تواند برای يک سيستم سرمايه چه نشانه ای ترس
 وجود داشته باشد؟" بزرگ ترين اقتصاد بازار آزاد دنيا"داری در 

 



 

 ميليتانت
 ۀ سی و شششمار

 ّ دوم دورۀ-چھارم  سال -١٣٨٩ آبان
١٤ 

 
 :توضيحات مترجم

درآم/د، فق/ر، و پوش//ش "ب/رای درياف/ت اي//ن گ/زارش ب/ا عن//وان ) ١(
 :، به لينک زير مراجعه کنيد"بيمۀ سJمتی در اياnت متحده

pdf.٦٠-٢٣٨p/pubs٢٠١٠/prod/gov.census.www://http  

، ن/رخ ٢٠٠٩ ت/ا ٢٠٠٧بنابر گزارش م/ذکور، ط/ی س/ال ھ/ای ) ٢(
 ميلي/ون نف/ر ٦.٣ درص/د و ١.٩فقر و شمار افراد بيکار به ترتيب، 

 درص//د و ٢.٧اف//زايش ياف//ت؛ در ھم//ين دوره، ن//رخ فق//ر کودک//ان، 
ھم/ان، . ( ميليون نفر افزايش داش/ت٢.١ًد کودکان فقير، حدودا تعدا
 )١٤. ص

 دnر ٤٩.٧٧٧، ٢٠٠٩ّدرآم//د متوس//ط واقع//ی خ//انوار در س//ال ) ٣(
 ٥١.٩٦٥ (٢٠٠٧تخم///ين زده ش///ده اس///ت ک///ه مي///زان آن از س///ال 

 )٧. ھمان، ص. ( درصد کاھش يافته است٤.٢، )دnر

ارۀ سرشماری اياnت داده ھای مربوط به درآمد که به وسيلۀ اد) ٤(
جم///ع ) ASEC(متح//ده در ض//ميمۀ اجتم///اعی و اقت//صادی س//اnنه 

به استثنای دريافت ھای (آوری شده است، آن بخش از درآمد پولی 
را ک//ه پ//يش از پرداخ//ت باب//ت ) پ//ولی خ//اص، مانن//د س//ود س//رمايه

ماليات بر درآمد شخص، تأمين اجتماعی و غيره دريافت می شود، 
 ھمين جھت، درآمد پولی اي/ن موض/وع را ک/ه به. در نظر می گيرد

ُ ھمچ/ون ب/ن غ/ذا، مزاي/ای -برخی خ/انواده ھ/ا از مزاي/ای غيرنق/دی
 بھره مند م/ی ش/وند، ن/شان نم/ی -درمانی، مسکن سوبسيدی و غيره

 )٣١.ھمان، ص. (دھد

 :منبع

http://thenextrecession.wordpress.com/٢٠١٠/٠٩/٢٠/t

he-poor-are-always-with-us-under-this-system/  

 

 پيش گفتار مازيار رازی
 

 به تاريخ انقMب روسيه اثر لئون تروتسکی

 

 
زرگت/رين اث/ر ت/اريخی  را م/ی ت/وان ب»تاريخ انقJب روسيه«کتاب 

،  يعن/ی انق/Jب روس/يه،يخی بشرترين واقعه ی تاردر مورد عظيم 
ن/اظری "ي/ا " بی ط/رف"نويسنده ی اين کتاب شخص . معرفی کرد

لئ/ون تروت/سکی رھب/ر . و يا يک مورخ تنھ/ا نب/وده اس/ت" بر وقايع
 ، ١٩١٧انق//Jب روس//يه، ي//ار لن//ين و س//ازمان دھن//ده ی قي//ام اکتب//ر 

فع/ال و انق/Jب روس/يه ش/رکت ی است ک/ه در کلي/ه ی وق/ايع شخص
او با درک عميق خ/ود از اوض/اع و ت/سلط . داشته استننده تعيين ک

 ت//اريخ را چن//ان توض//يح داده ،ک//املش ب//ر مارک//سيزم در اي//ن کت//اب
 . است

 
:  مورخ مع/روف، در م/ورد اي/ن کت/اب م/ی نوي/سد»ايزاک دويچر«
ًمن کامJ موافقم که شايد اي/ن عظ/يم ت/رين کت/اب اروپ/ائی در ق/رن "

ه ی اين کتاب در خواھد يافت که اگر خواننده با مطالع." بيستم باشد
 .دويچر کوتاھی نکرده باشد حداقل کJم را گفته است

 
  ینوي//سنده ی اي//ن کت//اب يعن//ی لئ//ون تروت//سکی شخ//صی ناش//ناخته

 ١٩٠٥او رئ///يس ش///ورای ک///ارگران پتروگ///راد در انق///Jب . ني///ست
، وزير امور خارجه ی ١٩١٧روسيه، سازمان دھنده ی قيام اکتبر 

. اس/ت، سازمان دھنده ی ارتش س/رخ ب/وده  شورویاولين حکومت
ھمين تاريخچه ی کوتاه معرف يک انقJبی است ک/ه در ي/ک دوره 
ی تاريخی از انقJب ھا و پيروزی ھا و شکست ھ/ا ش/رکت داش/ته 

 .است و آن ھم در رھبری آن
 

تروت///سکی ھ///م چن///ين ي///ک دوره ی ت///اريخی را ک///ه پ///س از لئ///ون 
آمد و انحط/اط ح/زب بل/شويک ب/ه پيروزی انقJب روسيه به وجود 

رھبری استالين و از بين رفتن برخی از دست آوردھای انقJب در 
روسيه را به دنبال داشت، مورد تجزيه و تحليل و بررسی قرار داد 

در اي/ن دوره آث/ار . و آثار بسياری در اين باره به نگ/ارش در آورد



 

 ميليتانت
 ۀ سی و شششمار

 ّ دوم دورۀ-چھارم  سال -١٣٨٩ آبان
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شمارش در م و ھم چنين آث/ار بي/زوی در مورد علل پيدايش استاليني

ب/ه ش/مار م/ی انقJب/ی مورد فاشيزم از گرانبھاترين آثار مارک/سيزم 
تروت////////سکی در مب////////ارزه ی خ////////ود علي////////ه اس////////تالينيزم و . رود

 ١٩٣٨تجديدنظرطلبی در مارکسيزم، بين الملل چھارم را در س/ال 
 توسط مأمورين ١٩٤٠و باnخره دو سال بعد در اوت . تأسيس کرد

 .زيک به قتل رسيداستالين در تبعيدگاھش در مک
 

ه در ح/ال پي/شروی  شفافيت و مھارت متحير کنن/دحزب بلشويک با
. ، پس از سرنگون شدن سلطنت در روسيه ب/ودبرای تسخير قدرت

برای اينکه در اين مورد متقاعد شويم، ضرورت دارد به سادگی به 
ک///ه بوس///يله ی لن///ين، پ///يش از » نام///ه ھ///ای از راه دور« خوان///دن 

 به رشته ی تحرير در آم/د، ١٩١٧ در مارس »زوريخ«حرکتش از
البته ش/ايد بمانن/د س/اير اس/ناد ت/اريخی ک/ه باي/د دقي/ق بي/ان . بپردازيم

 . باشدی يبودھا و محدوديتھام، اين نوشته نيز دارای کشوند
 

ح//زب بل//شويک در ح//ال پي//شروی ب//ه س//وی ق//درت حت//ی قب//ل از 
ب/ود؛ ) لنين و زينوويف( روزھای نامعلوم مھاجرت کميته مرکزی 

بط/ور . ھا دريابيم اين مساله را می توان از موضع گيری بلشويک
 بل/شويکھا معتق/د بودن//د ک/ه باي/د ماھي/ت جن//گ ١٩١٤مث/ال در س/ال 

ت//ر   و ي//ا خيل//ی پ//يش،امپريالي//ستی را ب//ه جن//گ داخل//ی تغيي//ر دھ//يم
 بعن//وان حزب//ی ک//ه ١٩٠٣ح//زب بل//شويک در کنگ//ره لن//دن در س//ال 

ی آماده کرده و تدارک nزم را ببيند،  بايد خود را برای  جنگ داخل
 . متولد شد

 

رس/يد، او » پتروگ/راد« به ١٩١٧در سوم آوريل » لنين«که  زمانی
اينک/ار . ک/رد خط سياس/ی ن/شريه ی مرک/زی ح/زب اقدام به اصJح
لن/ين . او اقدام به تعريف اھداف طبق/ه ک/ارگر نم/ود. صورت گرفت

ھای ميليتانت باي/د  بطور خستگی ناپذير اصرار داشت که بلشويک
با  بکاری آغالشگری و متقاعد سازی  بر توده ی کارگران پي/روز 

اول//ين خي//زش  در اول//ين روزھ//ای م//اه ج//وnی، زمانيک//ه . ش//وند
انفجاری مردمی بر علي/ه دول/ت کرن/سکی  آغ/از ش/د، بل/شويکھا از 

در معنی واقعی کلمه ما دارای . دنباله روی اين جنبش سر باز زدند
آنھا  .ديم که از رھبری نمودن توده ھا  سرباز می زدندرھبرانی بو

آگاھی پرولتاريا . می خواستند از ھر گونه قيام نابھنگام پرھيز کنند
ک//ه خ//ودش را در درون ح//زب متبل//ور م//ی س//اخت وارد ک//شمکش 

 . زودگذر با ناشکيبايی و بی طاقتی انقJبی توده ھا شده بود
 

 اکتبر وقايع تسخير قدرت يکی از مدافعان انقJب» ويکتور سرژ«

 :را چنين توصيف می کند

رژوازی در فکر درمان بعد از ماه جوnی، بيشتر رھبران فعال بو"
آنھ/ا در س/ر اي/ده ی ي/ک دول/ت مقت/در را . بود بودن/دماين نقص و ک
  دولت -روسيه در ميان دو ديکتاتوری قرار داشت . می پروراندند

و گ/ذرا نق/ش ديگ/ری را ، بيش از يک  دولت  م/وقتی  »کرنسکی«
که بطور نھانی بوسيله » کورنيلف«کودتای ناموفق . بازی نمی کرد

کمک   می شد باع/ث ب/سيج ت/ازه ی » ساونيکف«و » کرنسکی«ی 
موقعي/ت ب/دتر ش/ده ب/ود، و خب/ر از ش/رايط ب/سيار . پرولتاريا گرديد

س//ختی  ب//رای پرولتاري//ا م//ی داد ک//ه محرومي//ت ش//ان روز ب//ه روز 
  ھمچنين برای دھقانان نيز شرايط بدتر شده بود آنان .بيشتر می شد

قول را آنرا »  اس آر ھا«به عينه شاھد بودند که انقJب ارضی که 

داده بودند ، با وجود حضور آنھا در ارکان قدرت، به زمانی ديگر 
موکول       می شد و آنھا در خط/ر س/رکوب بوس/يله ی بع/ضی از 

 ارتش و ناوگان  نيز موقعيت بدتر برای. ضد انقJبيون قرار داشتند
شده بود چراکه آنھا از طرفی، درگير يک جنگ بی نتيجه بودن/د و 

. از ط///رف ديگ///ر در خ///دمت دش///منان طبق///اتی خ///ود ق///رار  داش///تند
وضعيت برای بورژوازی نيز بدتر شده بود چراکه موقعيت اش ھر 
روز بيشتر  بخاطر متJشی ش/دن سي/ستم حم/ل و نق/ل، اس/تھJک و 

ل تجھيزات ص/نعتی، شک/ست در جبھ/ه ھ/ای جن/گ، بح/ران در تنز
توليد، قحط/ی، ع/دم  پ/ذيرش حکوم/ت کنن/دگان از ط/رف ت/وده ھ/ا، 
فقدان قدرت و اعتبار دولت جديد و ناتوانی دستگاه اجرائی اش، به 

 .مخاطره می افتد
 

اظھار داشت »  برويويچ-بونچ. وی«به » لنين«بعد از ماه جوnی، 
و در زم//ان کوت//اه ن//ه . ی اجتن//اب ناپ//ذير اس//تقي//ام بط//ور قطع//: " 

چندان دور به امر ضروری  ک/ه نم/ی توان/د شک/ست بخ/ورد  مب/دل 
بط//ور »  بل//شويک«از اواس//ط  م//اه س//پتامبر، ح//زب ". خواھ//د ش//د

. ش//د] نھ//ائی[قاطعان/ه ای ش//روع ب//ه آم/اده س//ازی خ//ود ب/رای پيک//ار
تی کنف/رانس دمکراتي//ک، ک//ه ق//رار ب//ود بعن//وان ي//ک پارلم//ان مق//دما

 سپتامبر انجام ١٤-٢٢عمل کند جلسات خودش را در بين روزھای 
 .داد

 

ک//ه در آنزم//ان در مخفيگ//اه ب//ه س//ر م//ی ب//رد،  م//صررانه »  لن//ين«
اي/ن در ح/الی ب/ود . خواستارکناره گيری بلشويکھا از کنفرانس ب/ود

که تعدادی از بلشويکھا  وسوسه شده بودن/د ک/ه بعن/وان اپوزي/سيون 
که بوس/يله ی اکثري/ت ح/زب » لنين«خط . کنندپارلمانی نقش بازی 

حمايت می شد به اج/را گذاش/ته ش/د و بل/شويکھا از درون کنف/رانس 
» تروت/سکی«. بيرون آمده و در را به محکمی در پشت خ/ود ب/ستند

سخنرانی .اعJميه شان  را برای باقی مانده ی نمايندگان قرائت کرد
ن/دانی ک/شيدن که چندی پيش ل/ذت  ز» تروتسکی«تحريک کننده ی 

در زي//ر حاکمي//ت ب//ورژوازی و من//شويکھا را چ//شيده ب//ود ب//ه مانن//د 
شمشيری، تمامی نقشه ھايی که بوسيله ی سخنرانان مختلف  ميان/ه 

او ب/ه ح/ضار حاض/ر در . روی قبلی  طرح شده بود را از ھم دريد
جلسه با شفافيت و  روشنی گف/ت ک/ه راه بازگ/شتی ب/رای م/ا وج/ود 

فکر  عقب ن/شينی  ني/ستند و ھ/يچ راھ/ی را در ندارد؛ کارگران در 
که ابتدا با » تروتسکی«سخنان . مقابل خود به جز انقJب نمی بينند

س//کوت ش//نيده م//ی ش//د باع//ث  ل//رزه و جن//ب و ج//وش در ص//ندلی 
راح///ت نماين///دگان و جايگاھھ///ای وي///ژه ای ک///ه بوس///يله ی اح///زاب 

ب/الکنی  ناگھان، از سرس/را و . بورژوازی اشغال شده بودند، گرديد
و اين تمايل به قيام را به ... تندری از تشويق و دست زدنھا بلند شد

( روشنی تصديق کرد؛ اينجا تمامی درايت و قدرت کميت/ه مرک/زی 
] توده ايی جھ/ت قي/ام[nزم بود که از ھر گونه اقدام فوری )  حزب

 روزھ/ای ج/وnی حت/ی -ممانعت شود چراکه ھنوز ب/سيار زود ب/ود
را در خود ] از روزھای شکست [د خون بارتری می توانست تجدي

 .داشته باشد
 

، کميت/ه ) متناوب/ا اول/ين روزھ/ای م/اه اکتب/ر(در روزھای سپتامبر  
لنين، تروتسکی،سوردلف، زينوويف، ( » بلشويک«مرکزی حزب 

جل/////سه ای در آپارتم/////ان ) کامنف،اس/////تالين، ي/////اکوولوا و اپوک/////ف
در اي/ن جل/سه . دن/دمن/شويک در پتروگ/راد برگ/زار کر» سوخانف«

و » کامنف«.حتی مبادی و اصول قيام نيز مورد مباحثه قرار گرفت



 

 ميليتانت
 ۀ سی و شششمار

 ّ دوم دورۀ-چھارم  سال -١٣٨٩ آبان
١٦ 

 
ن/وگين و رايک/ف  عقي/ده م/شابه داش/تند ول/ی در اي/ن ( » زينووي/ف«

اظھ//ار داش//تند ک//ه قي//ام ش//ايد بخ//ودی خ//ود ) جل//سه حاض//ر نبودن//د
] در دست بل/شويکھا[موفقيت آميز انجام شود اما باقی ماندن قدرت 

بعلت فشارھای اقتصادی و بحران در توزيع مواد غذايی بعد از آن 
اکثريت اعضای شرکت کننده در اين جلسه به قيام . غير ممکن است

 .  اکتبر را برای انجام آن تعيين کردند١٥رای مثبت دادند و  روز 
 

و آن . اجازه بدھيد  در ارتباط با يک نکته در اينج/ا  پاف/شاری کن/يم
ای در بين بلشويکھا را نبايد ب/ه عملک/رد اين است که  اين تفاوت ر

منشويکھا ی که  با فرصت طلبی و ضعف در طی س/اليان متم/ادی 
اين مساله . و در طول جنگ داخلی از خود نشان دادند، يکی دانست

را شايد بتوانيم به اين شکل توضيح دھ/يم ک/ه  بع/ضی از انقJبي/ون 
ا ق/درت دش/من را تماي/ل پي/دا م/ی کنن/د ت/] در روند مبارزه[آزموده  

دس//ت ب//اn گرفت//ه و ت//ا ح//د خاص//ی ب//ه ق//درت پرولتاري//ا اعتم//اد و 
اي/ن . آنھ/ا نق/شی را در قي/ام ب/ازی نم/ی کنن/د. اطمينان نداش/ته باش/ند

وظيف///ه ی تم///امی انقJبي///ون اس///ت ک///ه پ///يش از ھ///ر گون///ه عم///ل،   
 .امکانات و احتماnت را بسنجند

 

ک/ست انق/Jب بودن/د، اگر بلشويکھای مخالف قيام  نگران  امکان ش
درک آنھا به ھيچ وجه نقطه ی مشترکی ب/ا ض/د انقJبي/ون نداش/ت؛ 
چراکه  ضد انقJبيون از ھ/يچ چي/زی بي/شتر از پي/روزی پرولتاري/ا 

تع//دادی از [ مع//ذالک،  نظ//ر ب//ه اينک//ه اي//ن ت//رس . ھ//راس نداش//تند
نتيج//ه ی تف//سير نادرس//ت از حقيق//ت ب//ود م//ی توان//ست ]  بل//شويکھا

 . ت جبران ناپذيری گرددموجب انحرافا
 

زمانه در مساعدت و ھمراھی با  انقJب فقط در س/اعتھای خاص/ی 
عمل می کند  و زمانيکه ساعت سپری شد ، بر ضد آن عمل خواھد 

زمانيکه ي/ک عم/ل ب/ه ت/اخير م/ی افت/د ممک/ن اس/ت باع/ث از . نمود
 در نتيجه،  اشتباه بل/شويک.  دست دادن يک فرصت تاريخی گردد

الف قي//ام بودن//د ، ي//ک م//ساله ی ب//سيار ج//دی ی ب//ود، ھ//ای ک//ه مخ//
 .بطوری که آنھا پس از انقJب به آن اعتراف کردند

 

لن//ين، : حاض//رين( در دھ//م اکتب//ر، کميت//ه مرک//زی ح//زب بل//شويک 
زينووي///ف، ک///امنف، تروت///سکی س///وردلف، يرايت///سکی، اس///تالين، 

ب/ا اکثري/ت ) دژرزينسکی، کولنتای، بابنوف، سوکولنيکف، لوموف
 ، ده نف//ر مواف//ق و دو نف//ر مخ//الف، حماي//ت خ//ود را از ت//دارک آرا

کار تدارک قيام به دفتر سياسی که .  فوری برای قيام اعJن داشتند
شامل لنين، تروتسکی، زينوويف، استالين، کامنف، سوکولنيکوف و 

   ).٨نشريه ميليتانت شماره " (.بابنوف  بودند،  واگذار شد
 

اث/ر لئ/ون تروت/سکی؛ » قJب روس/يهتاريخ ان« کتاب ه ی ھر صحن
مانند تصويری زنده از برابر چشمان م/ی گ/ذرد و ب/ا اي/ن ح/ال اي/ن 

ب///رای ي///ک .  اس///تکت///اب فق///ط ي///ک اث///ر ت///اريخی ص///رف نب///وده 
 درسی است از تجربي/ات انق/Jب مارکسيست انقJبی ھر صفحه آن

روسيه و گنجينه ای است از کاربرد مارکسيزم در آفرينش تاريخ و 
الع//ه دقي//ق اي//ن کت//اب و درس  مط. اس//تح//ال نگ//ارش آندر ع//ين 

 .گيری از آن، برای تدارک انقJب آتی ايران، حياتی است
 
                                         ٢٠٠٧ نوامبر ٨

 

 مقدمه بر

 ، تداوم مبارزه١٩٦٨فرانسه 
 

 تونی کليف
 

در " فران/سه ، ت/داوم مب/ارزه"ز کت/اب امتن زير ترجمه بخشی 
 از ت/ونی کلي/ف ١٩٦٨رد مبارزات انقJبی فرانسه در س/ال مو

نوي//سنده تروتسکي//ست متول//د فل//سطين اس//ت، ک//ه در س//ال ھ//ای 
 برای اتحاد کارگران عرب و يھودی ت/Jش م/ی ک/رد و ١٩٣٠

 نظريه ای را که اتحاد جم/اھير ش/وروی ١٩٤٠در اواخر دھه 
 رای اول/ين ب/ارک/ه ب/،  ب/سط داد،دانست را دولت کارگران نمی

 . انتشار يافته است١٩٦٨ به عنوان جزوه در اوت
انت///شار  ٣ و ٢ ،١ ميليتان///ت ش///ماره  درپ///يش ت///راي///ن ترجم///ه 

انت/شار بازديگ/ر آن را در حاشيه وقايع اخير فرانسه بار . يافت
 . مورد مرور قرار گيرد١٩٦٨ی رس ھاتا دھيم دمی 

 ميليتانت
 
 

 
 

در م//ورد " ارزهفران/سه ، ت//داوم مب/"م/تن زي/ر ترجم//ه مقدم/ه کت//اب 
 از ت//ونی کلي//ف نوي//سنده ١٩٦٨مب//ارزات انقJب//ی فران//سه در س//ال 

 ب//رای ١٩٣٠تروتسکي/ست متول/د فل/سطين اس/ت، ک/ه در س/ال ھ/ای 
اتح//اد ک//ارگران ع//رب و يھ//ودی ت//Jش م//ی ک//رد و در اواخ//ر دھ//ه 

 نظريه ای را که اتحاد جماھير ش/وروی را دول/ت ک/ارگران ١٩٤٠
ب//رای اول//ين ب//ار ب//ه عن//وان ج//زوه در نميدان//ست را ب//سط داد ،  ک//ه 

 . انتشار يافته است١٩٦٨آگوست 
 

ناگھ//ان ، ب//ه دور از ش//رايط اف//سرده ح//اکم ، ش//ورش طبق//ه ک//ارگر 
فرانسه در جھان متشنج سرمايه داری شگفت و شرايط اجتماعی و 

ھم//انطور ک//ه نخ//ست وزي//ر . سياس//ی را ن//سبت ب//ه قب//ل تغيي//ر داد 
ھ/يچ : "، آين/ده را توص/يف ک/رد م/ه٢٢پامپيدو در مجم/ع مل/ی روز 

 !"چيز به ھمان شکل نخواھد ماند 
 

ش//عله مب//ارزه ب//ا تحرک//ات مب//ارزين در بخ//ش ھ//ای تروتسکي//ست 
،مائوئيست و آنارشيست دانشجويان انقJبی آغاز شد و مورد ھجوم 

شعله ھای انقJب در ميان طبقه کارگر . وحشيانه پليس قرار گرفت 
 و ظل/م س/تيزی عق/يم مان/ده م/ردم تمام انرژی ح/ق طلب/ی. پخش شد 

 .ناگھان آزاد شد 
 



 

 ميليتانت
 ۀ سی و شششمار

 ّ دوم دورۀ-چھارم  سال -١٣٨٩ آبان
١٧ 

 
طبقه عظيم کارگران کشور را به تعطيلی کشاند، تمام صنايع را از 
دستان فرومانده طبقه استثمارگر ربود و ھمه ج/ا پ/رچم ھ/ای س/رخ 

دولت ، فلج و در مانده ، تنھا شاھد وقايع . سوسياليسم را بر افراشت
 .بود 

 
ايی، رانندگان تاکسی، بازيکنان فوتبال و دختران گروه ھای ھم سر

کارمن//دان بان//ک در اعت//صاب سراس//ری و اش//غال مح//ل ک//ار خ//ود 
خبرنگاران و مجريان از دروغ پردازی به ت/وده ھ/ا . شرکت کردند
چاپخانه ھا روزنامه ھای کارفرمايانشان را سانسور . امتناع کردند

رس را در کردند و دانش آموزان ب/ه ھم/ران معلمان/شان کنت/رل م/دا
 .دست گرفتند

 
اعت//صاب ب//ا انقJب//ی فرھنگ//ی ک//ه از س//وربون آغ//از و ب//ه ھم//ه ج//ا 

بار ديگر ھمانند لحظه ھ/ای ب/سياری از . گسترش يافت در گير بود
تاريخ انقJب، پتانسيل عظيم و خJق مردان انقJبی، خود را نشان 

 . داد
 

 از متاسفانه ، طبقه کارگر در کسب بی درنگ  قدرت برای رھايی
بار م/سئوليت گذش/ته و موان/ع س/ازمان ھ/ای رفورمي/ست در براب/ر 
اھ//داف خ//ود س//ازماندھی نداش//ت و ب//ه خ//اطر اي//ن شک//ست بھ//ای 

 .سنگينی پرداخت 
 

بحران ھای اجتماعی که گريبان فرانسه را گرفت به روشنی ن/شان 
م//ی دھ//د ک//ه ھ//يچ ک//دام از ق//درت ھ//ای س//رمايه داری ع//صر م//ا از 

اي/ن حقيق/ت ک/ه آرام/ش اجتم/اعی .  ني/ستندانقJب پرولتاری مصون
م//ی توان//د توس//ط ت//صادم ب//ين دان//شجويان و ق//درت ب//ه خط//ر بيافت//د، 
عاري//ه ای ب//ودن اس//تحکام دني//ای س//رمايه داری در ع//صر کامي//ابی 

 .ھای آن را نشان می دھد

 

 تئ/وری ک/ه طبق//ه ک/ارگر را خ/الی از پتان//سيل انقJب/ی و اغ/وا ش//ده 
داند و معتقد است که اي/ن طبق/ه در توسط رسانه ھای بورژوازی مي

س//رمايه ح//ل ش//ده  توس//ط ب//سياری از جمل//ه راي//ت ميل//ز و ھرب//رت 
ماکوس گسترش يافته بود، در معرض آزمايشی سخت قرار داش/ت 

در ک/شور ھ/ای ص/نعتی پي/شرفته "و  سخنان مارکوس که می گويد 
که گذار به سوسياليسم در حال جايگيريست  و دقيقا در اي/ن ک/شور 

واضح و دقيق آنرا "  قه کارگر دارای پتانسيل انقJبی نيست ھا طب
 .نشان می دھد 

 
 

 
 
 

فران///سه حت///ی از اعت///صابات سراس///ری مجارس///تان و بلژي///ک ھ///م 
روشنتر ن/شان داد ک/ه طبق/ه ک/ارگر ک/شور ھ/ای پي/شرفته ب/ه خ/اطر 
تطميع آن، از خود خوشنود نيست، بلکه  انرژی انقJبی عظيمی در 

حت/ی در فران/سه ای ک/ه دارای پيچي/ده ت/رين . س/تخود نگاه داشته ا
مب//ارزه طلب//ی اس//تثنائی ک//ارگران در . س//رمايه داری غرب//ی اس//ت

مدرن ترين بخش ھای صنت ، شامل صنايع موتوری و الکترونيک 
، نشان داد که اين مب/ارزه طلب/ی عن/صری از گذش/ته ني/ست ، بلک/ه 

 .نشانه ای قاطع برای آينده است 
   

نقش گروه ھای اجتماعی ھمچ/ون دان/شجويان را بحران به روشنی 
دانشجويان فرانسوی نقش مرکزی و چاشنی انفجار . روشن ساخت 

آنھا گرچه قادر به اجرای نقش عامل تغيير . اجتماعی را ايفا کردند
اجتم//اعی نبودن//د ام//ا در ھم//وار ک//ردن م//سير کمک//ی ب//زرگ ب//رای 

ا ق//ادر ب//ه ام//ا ھ//يچ ي//ک از آنھ//. طبق//ه ک//ارگر ب//ه ح//ساب م//ی آمدن//د
مقاومت و پايداری به تنھايی  پس از بازگشت کارگران به کارخانه 

 .ھا نبودند 
 

طی ده سال حاکميت رژيم گوليست ، کارگران ش/اھد ن/ا ک/ار آم/دی 
ف///رم ھ///ای مب///ارزه س///نتی رفورمي///ستی مث///ل مب///ارزات پارلم///انی، 

بحران ھای . اعتصابات اثبات کننده، تظاھرات الھامی و غيره بودند
اعی تم//ام مت//د و دکت//رين ھ//ا را در مع//رض آزم//ونی س//خت و اجتم//

ھر چقدر ھم بحران ھای اينچنينی کوتاه و نا پايدار . جدی قرار داد
 .باشند باز ھم نور نافذی در اعماق فرايند ھای اجتماعی می افکنند

 
تمام نظراتی که دانشجويان و کارگران با خود به مبارزه آوردن/د و 

تنھا در ميان گروه کوچکی از عناصر موضوع بحث ھای تئوريک 
ني///روی پتان///سيل انقJب///ی و مح///دوديت ھ///ايش، نق///ش (سياس//ی ب///ود 

سازمان ھای انقJبی، شامل احزاب انقJبی، نقش شوراھا و اتحاديه 
 .در جريان مبارزه محک خوردند ) ھای کارگری و غيره 

 
 بخ//شی از ١٩٦٨مب/ارزه انقJب/ی فران/سه در م//اه ھ/ای م/ه و ژوئ/ن 

مبارزه عليه جنگ الجزاير، . رزه جھانی عليه سرمايه داری بودمبا
و بعد ھا در مخالف/ت ب/ا جن/گ ويتن/ام، عناص/ر اص/لی در پي/شروی 

" اس دی اس"زنگ//اکورن ژاپن//ی و .جن//بش دان//شجويان انقJب//ی ب//ود
انباشتگی شکايات . آلمانی وظيفه خود در جنبش را به انجام رساندند

گر فرانسه نتيجه رش/د ت/ضاد ھ/ای و محروم سازی ھا در طبقه کار
 .جھان سرمايه داری بود

 

مبارزات انقJبی فران/سه ف/را مليت/ی اس/ت ، زي/را تنھ/ا در ص/ورت 
دگرگون کردن چشم انداز سراسر دنيا، با برپا کردن توان و اعتماد  
بی سابقه ک/ارگران در ھم/ه ج/ا  و ط/رح ت/رس و ي/اس در اردوگ/اه 

پ/اريس و ب/رلين، پ/راگ و .  ب/وداستثمارگران ، امکان پ/ذير خواھ/د
 .موسکو، توکيو و لندن مشخصا با ھم متحدند

 

 نيما چراغی: برگردان
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 کارگر وارد صحنه می شوند
 

آن/ان . طغيان دان/شجويی در ابت/دا ب/رای ک/ارگران ابتک/ار آف/رين ش/د
بيش از ھرکس ديگری از بح/ران اقت/صادی اجتم/اع فران/سه آس/يب 

ا ک/ردن ب/سيار م/شکل اس/ت و اگ/ر ھ/م ب/رای آن/ان ک/ار پي/د. ديده ان/د
آن/ان از بچگ/ی م/ی آموزن/د ک/ه . کاری بيابند، اغل/ب آين/ده ای ن/دارد

سرس//خت باش//ند، زي//را ک//ه برخ//ورد پل//يس ب//ا آن//ان ھمي//شه ش//کل 
آن//ان از بح//ران ھ//ای . را دارد" خطاک//ار"برخ//ورد ب//ا  شورش//ی و 

 .عقيدتی و اخJقی جامعه آسيب می بينند
شجويان ثاب/ت کردن/د ک/ه ن/ه تنھ/ا آم/ادگی  مه، زمانی ک/ه دان/٦روز 

مبارزه با پليس را دارند که توانايی ايستادگی و حفظ موقعيت خ/ود 
 م/ه ١٠روز . را ھم دارند، بود که کارگران جوان ب/ه آن/ان پيوس/تند

از آن . معروف است، به تعداد آنان اف/زوده ش/د" شب سنگر"که به 
ج/و انقJب/ی . ده ان/دپس، ھزاران کارگر به ديدن دانشگاه سوربن آم

برای آنان ابتکار آفرين بود؛ يک کارگر ميانسال کارخانج/ات رن/و 
در چند روز اول، من ھر شب پنج يا شش کارگر راـ که : "می گفت

. اغلب عضو حزب کمونيست بودندـ با اتومبيلم ب/ه س/وبن م/ی ب/ردم
. ًروز بعد که به سر کار می آمدند، برخوردشان کامJ فرق می کرد

آم/وزش سياس/ی " گ/روه ھ/ای سياس/ی" از طريق دانشجويان و آنان
ج/و دان/شگاه . ای می ديدند ک/ه از ح/زب کموني/ست نياموخت/ه بودن/د

ًجوی کامJ رھايی بخش بود و با جو ديکتاتوری حاکم بر کارخان/ه 
تظاھرات دانشجويی، محيطی را ايجاد کرده بود که . ًکامJ متفاوت

در تظ/اھرات .  خ/ود را ب/سازنددر آن مردم می توان/ستند ش/عارھای
اتحاديه ھای کارگری رسمی تنھا شعارھای معينی را می ت/وان داد 

زم/انی ک/ه کارخانج/ات رن/و اش/غال . که از قبل از باn رسيده اس/ت
شد، کارگران تغيير کنترل کارخانه را از روش مديريت با اس/تفاده 
از تکني/ک ھ/ای م/درن ب/ه روش بوروکراس/ی ح/زب کموني/ست ک//ه 

در کارخانجات رنو، کارگران . Jً ديکتاتوری بود، تجربه کردندکام
ام/ا در س/ورين آنھ/ا اح/ساس . از ھر گونه آزادی ای مح/روم بودن/د

وقتی  ک/ارگری  ب/ه س/وربن م/ی رف/ت، ب/ه او ب/ه . آزادی می کردند
ام/ا در کارخان/ه رن/و او تنھ/ا ي/ک . چشم يک قھرمان می نگري/ستند

اي/ن ج/و آزادی ت/وأم ب/ا .  م/رد ب/وددر آن دان/شگاه او ي/ک. شئی بود
در . حس انسانيت، ب/ه ک/ارگران ج/وان ح/س مب/ارزه ج/ويی م/ی داد

بازگ//شت از س//وربن، ک//ارگران ج//وان رن//و ب//ا اس//تفاده از کوکت//ل 
مول///وف ب///ه س///ازماندھی جھ///ت دف///اع از خ///ود، در مقاب///ل پل///يس 

رھبران حزب کمونيست استقاده از کوکت/ل مولوت/وف را . پرداختند
ب//يJن "وقت//ی دان//شجويان ب//ه . س، ممن//وع اع//Jم کردن//دبرعلي//ه پل//ي

رس//يدند، م//سنوnن ح//زب کموني//ست، ب//ه ک//ارگران چم//اق " ک//ورت
ھمزمان، به ما گفتند که اگر . بجنگند" تروتسکيست ھا"دادند که با 

نيروھای پليس آمدند، نه تنھا از مبارزه خودداری کنيم، بلکه ما می 
. ب/اn بگي/ريم) با افتخار(ود را بايد از کارخانه بيرون آمده و سر خ

در تظاھرات دانشجويی، ما آزادی داشتيم تا با پرتاپ ک/ردن س/نگ 
در تظ/اھرات اتحادي/ه ک/ارگری رس/می ش/عار . با پليس مبارزه کنيم

در تظ////اھرات . ب////ود" اجتن////اب از تحري////ک کنن////دگان"اص////لی از 
دان//شجويی، ھ//ر ک//س س//نگی از زم//ين برم//ی داش//ت، ي//ک رفي//ق 

 ."يدمحسوب می گرد
 :ھمين کارگران رنو، به نکته زير ھم اشاره کردند

دانشجويان به کارگران به عنوان منظ/ری از طبق/ه ک/ارگر مب/ارز "
می نگرند که بسيار با آنچه که به طور سطحی ديده می شود تفاوت 

بسياری از کارگران جوان، در دانشگاه سوربن عقايد تاريخی . دارد
ن//د و ش//روع ب//ه اس//تقاده از زب//ان س//نت ھ//ای انقJب//ی را بازيافت//ه ا

 ."انقJبی کرده اند
اما بھر حال، ھمه کارگران مانند اين کارگران جوان عک/س العم/ل 

تنھ//ا ي//ک اقليت//ی ب//ا دان//شجويان انقJب//ی و گ//روه ھ//ای . ن//شان ندادن//د
اکثريت بسيار ب/اnيی ھم/واره . انقJبی تماس نزديک برقرار کردند
م ترين آنھ/ا ح/زب کموني/ست و تحت نفوذ سازمان ھای سنتی ـو مھ
 .باقی ماندند فدراسيون اتحاديه ھای کارگريش ـ

 

 اتحاديه ھای کارگری به پا می خيزند
 

 
 
 

 م//ه، يعن//ی روز بع//د از ١١ش//نبه " ان//سانيت"اول//ين ش//ماره ن//شريه 
 م//ه، ١٤ون آم//د و ب//ه تظ//اھرات س//ه ش//نبه ش//ب، بي//ر" ش//ب س//نگر"

راھپيم/ايی " گ/ار دو اس/ت"ت/ا " کاخ س/نت مي/شل"دعوت کرد تا از 
، UNEFدر آن روز ش/نبه نماين//دگان اتحادي/ه ھ/ای ک//ارگری . کنن/د

CGT و CFDTق///ات داش///تندJم اعت///صاب .  مJ///در نتيج///ه آن اع
ه ن/شريه ان//سانيت، ش//مار.  م/ه داده ش//د١٣عم/ومی در روز دوش//نبه 

 ".سرکوب را متوقف کنيد"مخصوصی بيرون داد با عنوان 
رھبران اتحاديه ھای کارگری می خواستند يک اعت/صاب يک/روزه 
به عن/وان تحف/ه بگذارن/د ـباز ھ/م يک/ی ديگ/ر از زنجي/ر اعت/صابات 

 مه ھيچ گونه شباھتی به ١٣اما جواب کارگران در روز . تحفه ای
 ١٠. ی خواستند، نداشتآن چه که رھبران اتحاديه ھای کارگری م

 اي//ن تع//داد چھ//ار براب//ر تع//داد .ميلي//ون ک//ارگر ب//ه خياب//ان ريختن//د
ک///ارگران ش///رکت کنن///ده در اعت///صابات فرماي///شی اتحادي///ه ھ///ای 

در پ//اريس تظ/اھرات ي//ک . ک//ل ک/شور فل//ج ش/ده ب/ود. ک/ارگری ب/ود
با مقاومتی که در مقابل رھبری اتحاديه . ميليون نفری انجام گرفت

ھای کارگری شده بود، قرار بود که در تظ/اھرات ھ/يچ ک/س پ/رچم 
يکی از ناظران فقط سه نف/ر را دي/ده . ھمراه نداشته باشدسه رنگ ب

بود که پرچم سه رنگ را به ھمراه داش/تند، بقي/ه پ/رچم س/رخ حم/ل 
از "و " پ/ول، ش/ارلوت" ش/عار CGTاتحاديه ک/ارگری . می کردند
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تم//ام "دان//شجويان فري/اد ک//شيدند . را دادن//د" ق/درت خري//د دف//اع کني/د

رفقای ما "، "ابان ھا استقدرت در خي"، "قدرت در دست کارکران
ش///عارھای ".  CRS=SS"و " قات///ل دوگ///ل ـ"، "را آزاد کني///د

ک/ارگران ام/ا ن/ه ش/عارھای اتحادي//ه ھ/ا ب/ود و ن/ه ش/عار دان//شجويان 
م//رگ ب//ر "، "ده س//ال ک//افی اس//ت"ش//عارھای اص//لی آنھ//ا . انقJب//ی

س/پس تم/ام گ/روه ھ/ا ". ژنرال، س/الگرد مب/ارک"، "حکومت پليسی
بع/د از . را کردن/د" ب/درود دوگ/ل"عر مح/زون شروع به خوان/دن ش/

آن، ھم/ه دس//تمال ھ//ای خ//ود را ب//ه ھ//وا پرت//اپ ک//رده و اي//ن ب//زرگ 
 .ترين شادمانی را قدردانی کردند

 .تفاوت ھای جديد سياسی را در نوع شعارھا می توان يافت
 و ح/زب کموني/ست امي/دوار بودن/د CGTرھبران اتحاديه کارگری 

ه ب//ه عن//وان س//وپاپ اطمين//ان ب//ه ک//ه اعت//صاب و تظ//اھرات يک//روز
ام/ا آنھ/ا اي/ن ح/ساب را . خوبی عمل کرده و پايان اين مب/ارزه باش/د

نک//رده بودن//د ک//ه ک//ارگران اق//شار مختل//ف ب//ه اي//ن ص//حنه مب//ارزه 
 .پيوسته و مطالبات خود را دنبال کنند

اع/Jم ي/ک " نان/ت"در " ھوان/وردی جن/وب" مه ک/ارگران ١٤روز 
 آنھا کارخانه را اشغال و رئيس آن را .اعتصاب نامحدود را نمودند

نشريه انسانيت روز بعد از آن سعی در . (در دفترش زندانی کردند
ناديده گرفتن اين اتفاق نموده و تنھ/ا چن/د خط/ی بي/شتر در ب/اره اش 

 ).ننوشت
اش/غال " کليئ/ون" مه، کارخانه ماشين سازی رن/و در ١٥روز بعد، 

 .گرديد
ن کارخان////ه رن////و ب////ه بقي////ه  م////ه، اعت////صاب و اش////غال اي////١٦روز 

اعتصاب کنندگان " بيJن کورت"در . کارخانجات رنو سرايت کرد
 فران///ک، ١٠٠٠ماھيان//ه ح///داقل : مطالب//ات خ///ود را اع//Jم داش///تند

 ٤٠بازگشت بJفاصله به کار و بدون از دست دادن دس/تمزد ب/رای 
 س//الگی، دس//تمزد کام//ل ٦٠س//اعت در ھفت//ه، بازنش//ستگی در س//ن 

تصاب، آزادی برای حق انتخاب اتحاديه کارگری برای روزھای اع
اين مطالبات به دست تمامی شرکت ھای بزرگ کشور . در کارخانه

 .رسيد
سپس تمامی کارخانجات مھندسی، اتومبيل سازی و ھواپيماس/ازی، 
جای پای کارگران رنو را گرفته و اعتصاب نموده و کارخانه ھای 

 شھری، خدمات پست  مه، قطارھای١٩روز . خود را اشغال کردند
اعت/صاب ب/ه . و تلگراف فلج شد؛ ھم/ين ط/ور مت/رو و اتوبوس/رانی

و " اي/ر ف/رانس"ميان کارگران معادن، کشتيرانی و خط/وط ھ/وايی 
 .نظير آن کشيده شد

 
در اي//ن مقط//ع، .  م//ه اعت//صاب عم//ومی ھم//ه ج//ا را گرف//ت٢٠روز 

ًک//سانی ک//ه ق//بJ .  ميلي//ون ک//ارگر در ح//ال اعت//صاب بودن//د٩ح//دود 
رگز اعتصاب نکرده بودند، حاn برای اول/ين ب/ار در عم/ر خ/ود، ھ

اعت///صاب م///ی کردن///د؛ ک////سانی مانن///د رقاص///ان ف///ولی برگ////رس، 
.... فوتبالي/ست ھ//ا، روزنام/ه نگ//اران، زن//ان فروش/نده، تکني//سين ھ//ا

حت/ی ي/ک پ/رچم . پرچم سرخ از تمام محل ھای کار برافراش/ته ش/د
انيه رھبران اتحاديه به چشم نمی خورد؛ سرپيچی از بي" سه رنگ"

 و ح/////زب کموني/////ست ک/////ه اع/////Jم ک/////رده بودن/////د CGTک/////ارگری 
 ".پJکاردھای ما ھم پرچم سه رنگ است و ھم پرجم سرخ"

 بسيار واضح، روشن ک/رده CGT و PCFرھبران ھر دو اتحاديه 
بودند که خواھان محدود کردن جنبش ب/ه مب/ارزه ب/رای رف/رم ھ/ای 

ض///وع س///رنگونی نظ///ام اقت///صادی ھ///ستند ت///ا از مط///رح ک///ردن مو
 .سرمايه داری جلوگيری نمايند

اي//ن : "گف//ت" س//گوی" م/ه، در ي//ک م//صاحبه مطبوع//اتی، ١٧روز 
اعتصاب عمومی در حال رشد است، ب/دون اي/ن ک/ه م/ا خواھ/ان آن 

او البت//ه ." ب//وده باش//يم و رش//دش ب//ه م//سئوليت خ//ود ک//ارگران اس//ت
د بود ًکامJ درست می گفت، چون اعتصاب در ابعادی در حال رش

 ن//ه پ//يش بين//ی اش را م//ی کردن//د و ن//ه CGTک//ه رھب//ران اتحادي//ه 
 .آمادگی اش را داشتند

ش//ايد بھت//رين نمون//ه اي//ن بياني//ه ھ//ا، م//صاحبه س//گوی ب//ا رادي//و و 
ن////شريه " ن////وامبر در ٢ م////ه ب////ود ک////ه روز ١٩تلويزي////ون در روز 

 :ھم به چاپ رسيد" انسانيت
عت/صاب ھ/ستند، م/ی ًتقريبا در ھمه جا، ک/ارگرانی ک/ه در ا: سئوال

برداش//ت ش//ما از اي//ن موض//وع . گوين//د ک//ه ت//ا آخ//ر خواھن//د اي//ستاد
 چيست؟ اھداف شما چيست؟

ًاين اعتصاب به قدری قدرتمند است که کارگران مسلما می : سگوی
. خواھن//د رض//ايت نھ//ايی را در پاي//ان راه اي//ن حرک//ت ک//سب ک//نم

ی رسيدن برای ما کارگران اتحاديه ای به معنا" تا آخر"منظور از 
ب//ه مطالب//اتی اس//ت ک//ه م//ا ھمي//شه ب//رای آن مب//ارزه ک//رده اي//م، ول//ی 

تا ... "دولت و کارخانه داران ھميشه از اجابت آنھا اجتناب کرده اند
ھ/يچ دس/تمزدی نباي/د . به معنی افزايش دستمزد عمومی اس/ت" آخر
 فرانک در ماه کمتر باشد؛ تضمين اس/تخدام رس/می، تقلي/ل ٦٠٠از 

کاھش ساعات کار بدون کاھش دستمزد و دفاع و سن بازنشستگی، 
 ...گسترش حق داشتن اتحاديه

م//ن م//ی خواس//تم بپرس//م ک//ه چ//را ش//ما ام//روز اع//Jم ي//ک : س//ئوال
 .اعتصاب عمومی نکرديد

 س/اعت گذش/ته بارھ/ا ٢٤در ظرف . اين سئوال جالبی است: جواب
خ/وب، ب/سيار س/اده اس/ت، زي/را اعت/صاب . از ما سئوال ش/ده اس/ت

 ح//ال فرارس//يدن اس//ت، ب//دون اي//ن ک//ه م//ا مجب//ور باش//يم عم//ومی در
برايش دستوری بدھيم و کل آن تح/ت کنت/رل خ/ود ک/ارگران اس/ت، 

ما بيشتر . بدون وجود نيازی به تصميمی از جانب رھبری مرکزی
 ...ترجيح می دھيم که اين امر تحت کنترل خود کارگران باشد

 آم/ده CGTارگری اگر اشتباه نکنم، در اساسنامه اتحاديه ک: سئوال
که ھدف اين اتحاديه برچيدن نظام سرمايه داری و جايگزينی آن با 

در ش/رايط فعل/ی، ھم/ان ط/ور ک/ه ش/ما ھ/م . نظام سوسياليستی است
چندين بار گفته ايد شرايطی استثنايی و مھمی پيش آمده است، چ/را 
اتحاديه اقدام به گرفتن اين فرصت بی مانند جھت اين ھ/دف نک/رده 

 است؟
حقيق//ت اي//ن ک//ه اتحادي//ه ب//ه ک//ارگران اي//ن درک از اتحادي//ه : ابج//و

ک//ارگری را م//ی دھ//د ک//ه ب//ه نظ//ر م//ا ب//يش از ھم//ه انقJب//ی اس//ت و 
حقيق/ت اي/ن . ھدف نھ/ايی اش ح/ذف کارفرماي/ان و ک/ارمزدی اس/ت

اين ھ/دف ني/ز . است که اين مطالبه، ماده اول اساسنامه ما می باشد
يعن/ی ديگ//ر [اگ/ر آنھ//ا ... دھ/دھ/دف بني/ادين اتحادي//ه را ت/شکيل م//ی 

ت/صميم ب/ه  م/شورت ب/ا م/ا را بگيرن/د، اتحادي/ه ھ/ای ] احزاب چپ/ی
کارگری که کارگران را نمايندگی م/ی کنن/د، در ب/اره چن/ين برنام/ه 

 با کمال ميل خود را متعھد به يک چن/ين CGTای تصميم بگيرند، 
 پروژه ای دانسته و سھم خود را در ميان احزاب چپ به طور کامل

انجام خواھد داد تا پيروزی يک آلترناتيو دموکراتيک در کشورمان 
ب/ه اي/ن دلي/ل، ب/ه نظ/ر م/ن م/ی رس/د ک/ه ب/ه اي/ن نح/و . تضمين گردد

 .منافع کارگران و خانواده ھايشان تأمين خود شد
تحت فشار رويدادھا، رھبران حزب کمونيست و اتحادي/ه ک/ارگری 

CGTظيم//ی از طبق//ه  از ت//رس مت//رود شدن//شان ب//ه وس//يله ت//وده ع
کارگر، حتی در اقليت، تصميم به حمايت از اين جنبش گرفته تا به 
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اين ترتيب بتوانند آن را کنترل کرده و تحت انظباط خ/ود در آورده 

 .و مسير آن را منحرف کنند
در آن روزھ///ا، ب///ه س///ختی م///ی توان///ستی روزنام///ه نگ///اری را در 

برای مثال .  باشدفرانسه بيابی که به وضوح به اين مسئله پی نبرده
از پاريس وضعيت را اين گون/ه ت/شريح " اوبزرور"روزنامه نگار 

 :کرد
در تمام فرانسه موجی از قدرت اجتناب ناپذير طبقه کارگر، آرام و 
فرمانبردار کارخانجات، بنادر، معادن، ترمينال ھای خط/وط آھ/ن، 
ترمين//ال ھ//ای اتوبوس//رانی و دف//اتر دس//ته بن//دی پ//ستخانه ھ//ا را در 

 .رگرفته استب
خط/وط تولي/د . ًقطارھا، نامه ھا، خط/وط ھ/وايی عم/J فل/ج ش/ده ان/د

م//واد ش//يميايی، ف//وnد، آھ//ن، ن//ساجی، ک//شتی س//ازی و گروھ//ی از 
 .صنايع به طور کل خوابيده اند

 
نزديک به يک ميليون زن و مرد در صنايع کليدی مح/ل ک/ار خ/ود 

ن ن//اnيق در خيل//ی از م//ديرا. را اش//غال ک//رده و درھ//ا را ب//سته ان//د
 .دفاتر مفروش خود زندانی شده اند

ھر ساعتی که م/ی گ/ذرد، ابع/اد بي/شتری از ک/شور فل/ج م/ی ش/ود و 
دستور آن از طرف ح/زب کموني/ست فران/سه و اتحادي/ه ک/ارگريش 

CGTاي/ن .  آمده و توسط ساير اتحاديه ھای کارگر دنبال می گردد
آنھ/ا .  اس/تنمايشی تحميلی از قدرت سازماندھی شده کمونيست ھ/ا

اگر دولت می خواھد معامله کند، بايد با آنھ/ا . داور وضعيت ھستند
 .روبرو گردد

تن//اقض در اي//ن ج//ا اس//ت ک//ه ب//ه نظ//ر م//ی رس//د ک//ه اتحادي//ه ھ//ای 
را ب/ه چ/الش " دول/ت گولي/ست"کارگری کموني/ستی ک/ه ق/رار اس/ت 

آن//ان از جامع//ه موج//ود در . بگيرن/د، خ//ود ب//ا اي//ن دول//ت ھم//سنگرند
 .يت می کنندفرانسه حما

در کم//ال . نقط//ه عط//ف اي//ن بح//ران، پنج//شنبه ش//ب پدي//دار گ//شت
پري///شان ح///الی، مت///صديان ام///ر، يعن///ی ن///ه فق///ط دول///ت ک///ه حت///ی 
بوروکرات ھ/ای اتحادي/ه ھ/ای ک/ارگری کموني/ستی، در تأيي/دش ب/ه 

 .راھپيمايی دست زدند
اي//ن اس//ت اھمي//ت حقيق//ی اعت//صابی ک//ه در س//طح عم//ومی چپ//ی و 

 کمونيست، مانن/د ژان/درام اق/صادی فران/سه، حزب. کمونيستی باشد
م/ا اي/ن ج/ا را : "ح/زب م/ی گوي/د. جلوی ترافيک آن را گرفته است

 ."اداره می کنيم
ح//زب کموني//ست ارت//دوکس فران//سه تنھ//ا ب//ا چن//ين ب//سيجی از اف//راد 
خود، می تواند، تحريکات دانشجويی و ويروس ھای انقJبی آن را 

 .ايزوله کرده و بر آنان فائق آيد
اگر بگوييم که جنبش دانشجويی مانند جرق/ه ای منفجرکنن/ده، طبق/ه 

ام/ا اگ/ر بخ/واھيم اي/ن . کارگر را شعله ور کرد، حقيقت را گفته اي/م
انفجار را ب/ه تنھ/ايی توض/يح دھ/يم، باي/د بگ/وييم ک/ه ت/أثير آن کوت/اه 

می بايد ش/اخه ھ/ای خ/شک زي/ادی موج/ود باش/د ک/ه ب/ه . مدت است
 اين است که در طی يکی دو س/ال گذش/ته، حقيقت. شعله تبديل شود

. م/ا ش/اھد رش//د س/ريع مب//ارزات ک/ارگری در کارخان/ه ھ//ا ب/وده اي//م
بارھا و بارھا مذاکرات بين کارگران و کارفرمايان در کارخانجات 
ص//نعتی ب//ه خ//شونت ک//شيده ک//ه اش//غال کارخان//ه، محب//وس ک//ردن 

 اي/ن . پيام/د آنھ/ا ب/وده اس/تCRSکارفرمايان و مبارزات خونين با 
در ھمان سال ھ/ا . ، تمرين بود١٩٦٨برخوردھا، برای قيام ماه مه 

 به دفعات تظاھرات و CGTما شاھد اين بوديم که اتحاديه کارگری 
رھبری اين  مبارزات . اعتصاب ھای يکروزه را سازماندھی نمود

مسائل سياسی مربوط ب/ه انتخاب/ات را ب/ا مطالب/ات رک و ب/ی پ/رده 
اينھ/ا ني/ز ب/از ھ/م . ھم آميخت/ه و يک/ی کردن/دنان و آب کارگران در 

تمرينی بود برای آکسيون ھ/ای ب/وروکرات ھ/ا در م/اه م/ه و ژوئ/ن 
١٩٦٨. 

، اعت///صابی از جان///ب تم///امی اق///شار ١٩٦٦ م///اه م///ه ١٧در روز 
ًاي///ن احتم///اn يک//ی از مھ///م ت///رين . مختل//ف ک///ارگری اع///Jم گردي//د

رعلي//ه اي//ن اعت//صاب ن//ه تنھ//ا ب. ب//ود" جمھ//وری پ//نجم"اعت//صابات 
و ب///سيار " فدراس///يون سراس///ری کارفرماي///ان"دول///ت ک///ه برعلي///ه 

 CGT نوامبر، اتحاديه ھای کارگری پاريس ٢٣روز . گسترده بود
پ/Jس "ب/ه ط/رف " گ/ار دل اس/ت" برنامه تظ/اھراتی از CFDTو 

 ن///وامبر، پل///يس ھرگون///ه ١٩ام///ا روز . را داش///تند" دn رپوبلي///ک
ج/ه اتحادي//ه ھ//ای ک//ارگری در نتي. تظ/اھراتی را ممن//وع اع//Jم ک//رد

بل/وار " نف/ر ت/ا ٤٠٠٠با اين وجود، ح/دود . تظاھرات را لغو کردند
در آنج/ا ب/ا برخ/ورد . راھپيمايی کرده و آن را اشغال کردند" ماگنتا

 .پليس روبرو شدند
، اعت//صاب عم//ومی ديگ//ری اع//Jم ش//د ک//ه ١٩٦٧روز اول فوري//ه 

 اي//ن ح//ال، در. ًاساس//ا ش//امل ص//نايع دولت//ی و خدم//ه دول//ت م//ی ش//د
ک//ارگران بخ//ش ھ//ای خ//صوصی، بج//ز در شھرس//تان ھ//ا، از اي//ن 

 ٢٤ درص/د ک/ارگر ش/رکت ب/رق رس/انی ٧٥: جنبش سھمی نداش/تند
 ٤٠ س//اعت؛ پ//ست توان//ست ٤٨س//اعت اعت//صاب کردن//د؛ راه آھ//ن 
 درص///د از ک///ارگران پ///ست ٢٤درص///د ک///ارگران پ///ست پ///اريس و 

 ١٠٠ً س//اعته بک//شد؛ عم//J ٢٤شھرس//تان ھ//ا را ب//ه ي//ک اعت//صاب 
درص///د آموزگ///اران م///دارس ابت///دايی و درص///د ب///اnيی از معلم///ان 

در ميان صنايع خصوصی، . دبيرستان ھا يک روز اعتصاب کردند
بھ//ر ح//ال ارزي//ابی ابع//اد آن . پ//شتيبانی از اعت//صاب ن//اھمگون ب//ود

امک/ان نداش/ت، زي//را ک/ه اي//ن ص/نايع ب//ه عل/ت نداش//تن ب/رق تعطي//ل 
 .شدند

ستن کارخان//ه ب//رای شک//ستن ق//درت کارفرماي//ان در چن//د م//ورد ب//ا ب//
بزرگت//رين اي//ن تJف//ی ھ//ا ب//ستن . ک//ارگران، ب//ه تJف//ی کم//ر ب//ستند

در ويلروپت " سيدلورـ ميشويل"در بردو و " داسولت"کارخانجات 
 .بود

ب//ه دنب//ال ب//ستن داس//ولت ي//ک اعت//صاب ناگھ//انی از ط//رف اق//شار 
اي/ن اعت/صاب . مختلف کارگران بيرون زد که سه ھفته ط/ول ک/شيد

ويژه از اين نظر بعد مبارزه ج/ويی اش ب/سيار قاب/ل توج/ه اس/ت به 
که ماقب/ل خ/ود، توق/ف ک/ار و آک/سيون ھ/ای ديگ/ری را در دس/امبر 

در چن//د کارگ//اه، ک//ارگران از ک//ار دس//ت . گذش//ته تجرب//ه ک//رده ب//ود
وقت//ی م//ديرکل ش//رکت وارد . ک//شيده و ب//ه تھي//ه پJک//ارد پرداختن//د

 ش/د و تنھ/ا زم/انی م/ی کارخانه شد، از ط/رف ک/ارگرانی محاص/ره
گذاشتند او کارخانه را ترک کند که او قول می داد تا حقوق آنان را 

موضوع گرفتن کنترل کارخانه مطرح شد، ول/ی ب/ه اج/را . باn برد
ک///ارگران در خياب///ان ھ///ا ب///ه تظ///اھرات پ///ی در پ///ی . گذاش///ته ن///شد

شھردار را دستگير کردند و بعد اجازه پرواز از محل را . پرداختند
ب///ه ط//ور کل//ی آنھ///ا م//ی خواس//تند مطم///ئن ش//وند ک///ه .  او دادن//دب//ه

تظ//اھرات و آک//سيون ھاي//شان نھاي//ت تبليغ//ات ممک//ن را از طري//ق 
را ش/عله " جن/بش ھمب/ستگی"مبارزه آن/ان . خيابان ھا کسب می کند

ھمب//ستگی مي//ان اتحادي//ه ھ//ای ک//ارگری مختل//ف ک//ه در : ور ک//رد
 ھمب///ستگی دو راھپيم///ايی گذاش///تند، مانن///د ي///ک اعت///صاب» ب//ردو«

. ساعت در ميان کارگران فدراسيون سه کارخان/ه ف/وnد و مانن/د آن
 .کارگران پيروز شدند
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گذاش/ته ک/ه » لي/ون«اين اعت/صاب ت/أثير ب/سيار زي/ادی روی منطق/ه 

 .بJفاصله وارد اعتصاب شد
" رودياس/تا"ت/ازه تم/ام ش/ده ب/ود ک/ه اعت/صاب » داسولت«اعتصاب 

اس/ت ک/ه " بسان/سون"ن/ه فيب/ر در رودياستا ي/ک کارخا. آغاز گرديد
ک///ارگران آن پيک///ت ب///سيار بزرگ///ی گذاش///ته، .  ک///ارگر دارد٣٠٠٠

کارخان//ه را اش///غال ک//رده و ب///ه کارفرماي//ان و م///ديران ح///ق ورود 
 محک//وم CGTپيک//ت و اش//غال کارخان//ه از جان//ب اتحادي//ه . ندادن//د
رھبران اتحاديه اين عمل را تجاوز به حق قانونی ص/احبان . گرديد

ھ//م ب//ه ط//ور مبھم//ی اي//ن CFDT ه اع//Jم کردن//د و اتحادي//هکارخان//
اعت/صاب کنن/دگان جل/ساتی در ب/اره موض/وع . موضع را تأييد کرد

اقت//صاد سياس//ی گذاش//تند، ش//عرھايی ب//ه وس//يله آن//ان خوان//ده ش//د و 
در اين ج/ا ب/ه ان/دازه داس/ولت . نقاشی نقاشان محلی به فروش رفت

 اي/ن وج/ود م/ديران و کنترل اقشار مختلف کارگر ديده نم/ی ش/د، ب/ا
نمايندگان اتحاديه ھا نتوانستند کارگران را با دعوت به آرامش گول 

در رودياس/تا . اعت/صاب ب/ه نق/اط ديگ/ر فران/سه س/رايت ک/رد. بزنند
 . کارگر در اعتصاب بودند١٤٠٠٠

اين کارخانه توليد . سرايت کرد" برليت"اعتصاب سپس به کارخانه 
 و CGTدو اتحادي//ه . اش//ت ک//ارگر د١٢٠٠٠ک//اميون م//ی ک//رد و 

CFDTم اعت//صاب ک//رده بودن//دJ//ام//ا .  تنھ//ا ب//رای دو س//اعت اع
. کارگر اعتصاب نامحدود اعJم ک/رده و کارخان/ه را اش/غال کردن/د

 خواس////تند ک////ه CRSم////ديران، کارخان////ه را ب////سته و از نيروھ////ای 
اي/ن اعت/صاب، دس/تاوردھای . کارخانه را به ط/ور کل/ی تخلي/ه کنن/د

 .علت آن ھم کمبود ھماھنگی ميان اتحاديه ھا بودچندانی نداشت و 
اي//ن اعت//صاب ب//ا اعت//صاب ديگ//ری در روز اول م//ارس ب//ه وس//يله 

دوره اين اعتصاب . دنبال شد" سنت نزير" کارگر فوnد در ٣٠٠٠
مانند اعتصاب داسولت، ب/ا ج/و و روحي/ه ب/سيار ب/اn آغ/از و ادام/ه 

ت اعت//صاب اعت//صاب از ب//اn ھ//دايت نم//ی ش//د، ام//ا جل//سا. ياف//ت
 .کنندگان ھدايت می شد

 مارس تظ/اھراتی از ط/رف ھم/ه اتحادي/ه ھ/ای ک/ارگر در ١٨روز 
ھم ...) وان، لورن، مارسل (در شھرھای ديگر . گذاشته شد" نانت"

 .نمونه ھای آن گذاشته شد
 م////ارس، اعت/////صاب عم/////ومی در نزي/////ر، ھ/////م در بخ/////ش ٣٠روز 

ًقريب/ا ھ/ر در آنج/ا ت. خصوصی و ھ/م در بخ/ش دولت/ی، گذاش/ته ش/د
پ/س از ھف/ت . روز از طرف اعتصابيون تظاھرات گذاشته می ش/د

ھفته اعت/صاب، در رأی گي/ری ای ک/ه در يک/ی از جل/سات گذاش/ته 
ام/ا ب/ه ھ/ر ح/ال، .  درص/د، خواھ/ان ادام/ه اعت/صاب بودن/د٨٧شد، 

وقتی که اعتصاب بعد از دو ماه پايان يافت، دستاورد کارگران تنھا 
 .داندکی افزايش دستمزد بو

لوآر//ـ " س//اعته در تم/ام منطق/ه ٢٤ آوري/ل، ي/ک اعت/صاب ٢٧روز 
 .اعJم گرديد" آتJنتيک

 م//ه از ط///رف ١٧ س//اعته ب///رای روز ٢٤ي//ک اعت//صاب عم///ومی 
 ک//ه FO و CFDTو CGT (کنفدراس//يون س//ه اتحادي//ه ک//ارگری 

البت//ه اتحادي//ه . اع//Jم ش//د) فدراس//يون سوسيالي//ستی راس//تگرا اس//ت
ھدف از اين اعتصاب اين بود که . يوست ھم به آنھا پFENمعلمان 

برعلي//ه برنام//ه ھ//ای دول//ت ب///رای ن//ابود ک//ردن ت//أمين اجتم///اعی، 
ًدر بخش ھای دولتی اعتصاب تقريبا صددرصد بود؛ . اعتراض کنند

در بخش ھای خصوصی، توده عظيمی از مردم آمده بودند، ولی نه 
 ١٥٠٠٠٠در تظ/اھراتی در پ/اريس ب/ه حماي/ت از اعت/صاب، . ھمه

تظ///اھراتی در شھرس///تان ھ///ا ھ///م انج///ام ش///د، . ف///ر ش///رکت کردن///دن
 .بخصوص در ليون، مارسل، سنت اتان و بردو

اگر چه شعارھای مرکزی در اين تظاھرات مخالفت ب/ا ن/ابود ش/دن  
تأمين اجتماعی ب/ود، ام/ا ش/عاری ک/ه بزرگت/رين حماي/ت را داش/ت، 

ب/ه در تم/ام تظ/اھرات، . ب/ود" ھمه قدرت به دس/ت ک/ارگران"شعار 
 . بکار برده شد" بين المللی"کلمه " Marseillaise"جای کلمه 

موج تازه ای )  اکتبر٣١(شب معرفی مقررات جديد تأمين اجتماعی 
اعت///صاب .  س///اعته ش///کل گرف///ت٢٤از اعت///صابات و تظ///اھرات 

که کارگران رنو در ميانشان ديده م/ی ش/دند و " لومان"کنندگان در 
اھرات گذاشته بودند، از گذاشتن آنان خود، يک ھفته ای بود که تظ

تظاھرات در پنج نقطه از شھر که با اجازه پليس بود، راضی نبوده 
آن//ان از س//نگ در مقاب//ل .  در افتادن//دCRSو ب//ا پل//يس و نيروھ//ای 

نارنجک ھای گاز اشک آور استفاده می کردند؛ ب/ا دس/ت خ/الی در 
 .ی مسلحمقابل کJه خود و باطوم؛ توده مردم در مقابل اتومبيل ھا

 اکتبر شاھد تظاھرات بزرگی از ده ھا ھزار تن در پاريس ب/ود ٢١
در ھم/ان روز . م/ی رفتن/د" پJس دو رپوبليک"به " باستيل"که از 

 نف//ر راھپيم//ايی کردن//د؛ اي//ن راھپيم//ايی ب//ا ٣٠٠٠، »مارس//ل«در 
 .وجود اين که پليس آن را کنترل می کرد، بدون حادثه تمام شد

 اکتب//ر ک//ارگران دو ١٣ و ١٢س، روزھ//ای در کارخان//ه رنو//ـ فلي//ن
س//اعت دس//ت از ک//ار ک//شيدند؛ اکث//ر ک//ارگران از اي//ن عم//ل حماي//ت 

 ت//ن در جل//وی کارخان//ه جم//ع ش//دند، خيل//ی از ٥٠٠٠ح//دود . کردن//د
ش//ب ھنگ//ام، دو . ًآن//انی ک//ه معم//وn تردي//د داش//تند، ھ//م آم//ده بودن//د

 ت//صميم گرفتن//د ت//ا اي//ن آک//سيون را روز CFDT و CGTاتحادي//ه 
ام/ا در آن روز ب/ين اي/ن دو اتحادي/ه ن/زاع . وشنبه بعد تک/رار کنن/دد

برای . مختصری رخ داد و در نتيجه آن به اين تظاھرات خيانت شد
 نف/ر را ب/ه ٣٠٠ توانست CFDTروز سه شنبه ای که در پی بود، 
 .تظاھراتی مملو از افسردگی بکشد

. شد دسامبر ترتيب داده ١٣يک آکسيون ديگر سراسری برای روز 
کارگران ديگر آشکارا نشانه ھايی از خستگی را در رابطه ب/ا اي/ن 

در صنايع خصوصی، اعتصاب ب/سيار . اعتصابات بروز می دادند
ک/ه اعت/صابی در مقي/اس کوچ/ک (محدود بود ـ در رنو س/ه س/اعت 

، در ص//نايع س//اختمان، م//واد غ//ذايی، بان//ک ي//ا )ح//ساب م//ی ش//ود
 م///ه، اي///ن ١٧ت///صاب در مقاي///سه ب///ا اع. تج///ارت ب///ه ھم///ين روال

 .اعتصاب بسيار آرام تر بود
، ج//ايی ک//ه "ک//ان"، ش//اھد اعت//صابی مھ//م در ١٩٦٨روي//داد س//ال 

اعتصاب روز . بيرون ريختند، بود" ساويم بJنويل" کارگر ٤٨٠٠
در پاي//ان ھفت//ه اول، پل//يس ب//ه تظ//اھرات .  ژانوي//ه ش//روع ش//د٢٢

و اعت//صاب کنن///دگان، س///مپات ھ///ای آنھ//ا از کارخان///ه ھ///ای ديگ///ر 
سنگرھا ساخته شده و . دانشجويان، به طرز وحشيانه ای حمله کرد

 نف///ر ٢٠٥.  ص///ورت گرف///تCRSمق///اومتی قھرمانان///ه در مقاب///ل 
 نف/ر دس/تگير ٨٥، ) نفر از آنھا بستری گشتند١٦که (مجروح شدند 

 روز تا سه ماه زندانی ١٥ نفر از آنھا مجرم شناخته شده و به ١٣و 
 اھل پرتغال ب/ود، پ/س از ط/ی دوران يکی از آنھا که. محکوم شدند

کارفرماي//ان پ//س از آن س//عی . زن//دانی اش، از فران//سه اخ//راج ش//د
کردند تا بين کارگران شکاف ايج/اد کنن/د و ب/رای اي/ن منظ/ور ق/ول 

اتحاديه ھای کارگری ھ/م ب/ا . دادند که به ھيچ کس لطمه ای نخورد
ران تواف/ق ب/ه قط/ع پيک/ت ھ//ا در واق/ع بي/شترين ض/ربه را ب/ه ک//ارگ

 فوري/ه ٦اعت/صاب عاقب/ت روز . زدند و آنھا را به آرامش ک/شاندند
اعتصاب با پيروزی به پايان نرسيد، ولی شک/ست ھ/م . پايان گرفت

نخورد، زيرا که تحريم ھايی که برعليه کارگران گذاشته شده ب/ود، 
اھميت بزرگ آن، اما در اين بود که به مبارزات حقيقی . برچيده شد

 .روح و جان بخشيد
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 ١٩٦٨تاريخی که اين اعتصابات ظرف دو سال و پيش از م/اه م/ه 

بارز کرد، نشانگر تمرين زياد برای رويدادی بزرگ بود؛ ھم برای 
م/وج . کارگران و ھم برای بوروکرات ھای اتحاديه ھ/ای ک/ارگری

اعتصاب به سرعت در حال باn رفتن بود، مبارزه و مقاومت آن/ان 
 روبرو می شد؛ CRS نيروھای با برخوردھای شديدتری از جانب

و مھارت بوروکرات ھای رھبری اتحاديه ھا که استعداد عجيبی در 
مب/ارزات " منح/رف ک/ردن"و " اخط/ار دادن"، "به نمايش ک/شيدن"

شبه قيامی را که در جريان بود، داشتند بارھ/ا و بارھ/ا ب/ه آزم/ايش 
 .گذاشته شد

ترم/زی در نقش بوروکرات ھای اتحادي/ه ھ/ای ک/ارگری، ب/ه مانن/د 
ص///دای "جل///وگيری از  مب///ارزات ک///ارگری، در ارگ///ان تئوري///ک 

 : اين طور جمع بندی شد" کارگر
 J/ًاز جنگ جھانی دوم تا کنون، اتحاديه ھ/ای ک/ارگری فران/سه عم
در ھ//يچ زمين//ه ای اعت//صابی را س//ازماندھی نک//رده و ي//ا رھب//ری 

ثنايی اما برای چند مورد اس/ت. نکرده اند که به پيروزی رسيده باشد
ک//ه تنھ//ا اعت//صابات دراز م//دتی ھ//ستند ک//ه رخ داده ان//د، ي//ا اتحادي//ه 
ھای کارگری دخالت نداشته اند و يا اعتصاب عليرغم مخالفت آنھا 

، ١٩٥٣مانن///د اعت///صاب کارمن///دان در س///ال (انج///ام گرفت///ه اس///ت 
، اعت//صاب ١٩٥٥اعت//صاب ک//ارگران بن//در س//احل غرب//ی در س//ال 

م اي//ن اعت//صابات اتحادي//ه ھ//ای در تم//ا). ١٩٦٣مع//دنچيان در س//ال 
کارگر موفق شده اند تا مردم را به سر کار ب/از گردانن/د و در تم/ام 
اين م/وارد موف/ق ھ/م ش/ده ان/د، ب/دون اي/ن ک/ه اعت/صاب کنن/دگان ب/ه 

 .دستاوردی رسيده باشند
البت//ه ب//وروکرات ھ//ای اتحادي//ه ھ//ای ک//ارگری ب//ا تظ//اھر علن//ی ب//ه 

در مقاب//ل اس//تثمار، نم//ی دش//منی ب//ا تم//ام مقاوم//ت ھ//ای ک//ارگران 
. توانستند نفوذ خود را حفظ کرده و کنترل جنبش را به دست بگيرند

در نتيجه س ژت  اگر مبارزه اقتصادی حقيقی نمی کند، بايد nاق/ل 
از اي//ن رو، اعت//صابات . ش//کلی از آنھ//ا را تقلي//د و س//ازماندھی کن//د

، "منح/رف کنن/ده"و اعت/صابات " اخط/اری"، اعتصابات "نمايشی"
...  س/اعته و غي/ره٢٤...، اعتصاب عم/ومی"نيمه کاره"اعتصابات 

ًبرای بورژوازی قابل تحمل است، چون با ماھيتی که دارند، صرفا 
اينھ//ا ب//ی تأثيرن//د، ول//ی . ش//رارت اجب//اری ول//ی ب//دون تھدي//د ھ//ستند

ًکارگران معموn آنھا را ادامه داده و به وضعيتی سياسی تبديل م/ی 
حتی در شرايطی که کارگران به ...). غيرهدولتی ارتجاعی و (کنند 

اين آگاھی رسيده اند که حرکت رھبری اتحادي/ه ھ/ای ک/ارگری ب/ی 
تأثير و رياکارانه است، باز ھم بوروکرات ھای اين دستگاه استادانه 

ب/ه مح/ض اي/ن ک/ه . تضادھای اجتماعی داغ را به سردی م/ی ک/شند
 ب/ه اعت/صابات کارگران آماده شروع يک مبارزه می شوند، آنھا را

محدود يک ساعته، دو ساعته، يک روزه که ھمه عقيم، بی تأثير و 
بھترين راه آنھا، جدا ک/ردن ک/ارگران . دلسرد کننده است، می کشند

پيشرو از بقيه کارگران است؛ آنھا مانع اين می شوند ک/ه ک/ارگران 
در نتيجه کارگران . مبارزه، ساير کارگران را به دنبال خود بکشند

در بع/ضی م/وارد حت/ی . ز و پيشرو به تنھايی مبارزه می کنن/دمبار
 ساعته در يک رشته کاری يا در سراسر کشور اعJم ٢٤اعتصاب 

بعد از چن/ين روزی، ک/ارگران مب/ارز ب/ه بقي/ه ک/ارگران ...می شود
اعJم می کنند که اعتصاب عمومی يک عمل سمبليک است و چون 

 س/ال، از ٢٠بع/د از .  استپيامدی ندارد، ميزان آزار و اذيت کمتر
پايان آن خبری نيست و کارگران فرانسه ھنوز اس/ير سياس/ت ھ/ای 

 .بوروکرات ھای اتحاديه ھای کارگری ھستند
 

 اعتصاب
 

 بازت//اب س//ال ھ//ا محرومي//ت و ناامي//دی و ١٩٦٨اعت//صاب م//اه م//ه 
سياست ھای بی اثر سازمان ھای سنتی بود و در نتيج/ه، خ/شنونت 

متأسفانه کارگران از آن جايی که . يام مانندآن ھم از روی غضبی ق
آلترن/اتيو قاب//ل اعتم//ادی نداش//تند، نم//ی توان/ستند ب//ا ي//ک ض//ربه اي//ن 

اعتصاب ھم به ھمين دليل ن/ه ب/ه . سازمان ھای سنتی را ساقط کنند
 .پيروزی دست يافت و نه شکست خورد و متوقف شد

ي/ن داشتن تصوير روش/نی از مي/زان و ابع/اد اي/ن اعت/صاب، ش/کل ا
آکسيون، درجه درگيرش و چگونگی دقيق موضوع برگشت به سر 

تنھا کاری که می ت/وان ک/رد . کار کارگران، حقيقتا غيرممکن است
اي//ن اس//ت ک//ه چن//د حادث//ه ثب//ت ش//ده را کن//ار ھ//م گذاش//ت و از آنج//ا 

 .الگويی را پيدا کرد
اولين موضوع قابل توجه اين است که تنھ/ا در چن/د م/ورد اع/ضای 

Jتک تک اين . ب به طور دموکراتيک انتخاب شدندکميته انق Jعم
مح/ل ھ/ای ک/ارگری و کارخانج/ات اتحادي/ه آنھ/ا نماين/دگان خ//ود را 

در کارخانج///ات رن///و س///عی . ب///رای کميت///ه اعت///صاب کاندي///د  ک///رد
 و ح////زب CGTبرگ///زاری ي///ک رأی گي///ری ش///د، ول///ی اتحادي///ه 

در . کموني///ست اي///ن ص///دا را خف///ه کردن///د، ب///ه غي///ر از ي///ک بخ///ش
خانه مرکزی سيتروئن کميته اعتصابی که به طور رسمی تعيين کار

شده بود، به چالش کشيده نمی شد، ولی در يک/ی از  کارخان/ه ھ/ای 
مونتاژ تابع ـ به نام نانت ـ سعی کردند جلوی اين حرکت را بگيرند 

برعليه اين جريان در کارخانه مواد ش/يميايی . ولی موفق آميز نبود
 مطالب//ه ايج//اد ي//ک کميت//ه اعت//صاب از روئ//ن ـ پولن//ک ـ ويت//ری،

کارگران رده پايين به قدری محکم عرضه شد که کميت/ه رس/می را 
خود به خود ملغی کرد و کميته جديد با رأی کارگران اتحاديه ای و 

 .غيراتحاديه ای انتخاب شد
جالب اين جا است که حتی در سيتروئن، کارخانه ای که برای مدت 

 درصد ٧ نداشته و در جايی که تنھا  سال حتی يک اعتصاب ھم١٦
در درون اتحاديه سازماندھی شده بودن/د، ب/وروکرات ھ/ای اتحادي/ه 
ب//از ھ//م موف//ق ش//دند ت//ا از رأی گي//ری دموکراتي//ک رده ھ//ای پ//ايين 
ک//ارگری در انتخ//اب اع//ضای کميت//ه اعت//صاب جل//وگيری ک//رده و 

ب/ه آنان در پياده کردن اي/ن ھ/دف . کانديداھای خود را تحميل کردند
قدری عجل/ه داش/تن ک/ه نماين/دگان م/ورد نظ/ر خ/ود را حت/ی قب/ل از 

آنان از اين می ھراسيدند که به علت . شروع اعتصاب تعيين کردند
ضعف اتحاديه، اوضاع ممکن است از دست خارج شود و ب/از ھ/م 

 .به ھمين دليل، اعضای اصلی اتحاديه خود، اعJم اعتصاب دادند
ب//ود ک//ه دخال//ت ک//ارگران را در سياس//ت عم//ومی اتحادي//ه در اي//ن 

اکثري/ت قري/ب ب/ه . اعتصاب و اشغال کارخانه ھا به حداقل برس/اند
.  درصد را به خانه فرستادند٩٠ تا ٨٠اتفاق کارگران، يعنی حدود 

آنھايی که در کارخانه باقی ماندند صرفا اعضای حزب کمونيست و 
قJب/ی اين اعضا حق مJقات ب/ا دان/شجويان ان.  بودندCGTاتحاديه 

 .را که دليل اصلی بسته شدن در کارخانه بودند، نداشتند
عامل موثر ديگری که برعليه دخالت کارگران و روحيه آنان عمل 

 .کرد، ترک داوطلبانه کارخانه ھا از طرف کارگران جوان بود
کارگران جوانی که نقش کليدی را در تشويق ايجاد ج/وی مب/ارز و 

بوروکراتيکی که بر کارخان/ه ھ/ا نظرات جديد داشتند، به علت جو 
حاکم شده بود، ترجيح دادند کارخانه را ترک کرده و به دانشجويان 
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مبارز در خيابان ھا بپيوندند و به اين ترتي/ب کارخان/ه ھ/ا را ب/رای 

 .ُبوروکرات ھايشان بگذارند
ھمچنين زمانی که اعتصاب از مرحله اوج خود گذشت، ح/ضور و 

ر کارخان//ه روئ//ن ـ پولن//ک ک//ه در د. دخال//ت ک//ارگران ھ//م ک//م ش//د
روزھ/ای اول کميت/ه ای از ک/ارگران رده پ/ايين و پ/ر ش/ور داش//ت، 

. شکست در ايج/اد مب/ارزه ای فع/ال باع/ث س/ردی و رخ/وت گردي/د
حدود اولين ماه ژوئن خستگی ذھنی خاصی به درون بحث ھا خزيد 

 .و موضوع ھای مورد بحث را خسته کنند کرد
 اشغال به جای خود محکم باقی بود اما پس از بازگشت از تعطيJت

جای بح/ث ھ/ای ط/وnنی را ورق ب/ازی، وال/ی : جو، جو قبلی نبود
 .گرفته بود...بال و

عام///ل ديگ///ری ک///ه برعلي///ه ح///ضور و دخال///ت ک///ارگران در اي///ن 
اي///ن . اعت//صاب عم///ل ک//رد، ان///زوای ن//سبی ک///ارگران مھ//اجر ب///ود

 .ل می دھندمھاجرين بخش بزرگی از طبقه کارگر فرانسه را تشکي
کارگران خارجی اغلب در درون سازمان ھای موجود دخالت نمی 

در س/يتروئن م/ثJ . کنند و بيش از بقيه کارگران آسيب پ/ذير ھ/ستند
پس از بازگشت به کار، مديريت کارگران خارجی را تھديد کرد که 
اگ//ر اض//افه ک//ار نکنن//د، ک//ارت اقام//ت آن//ان را ض//بط خواھن//د ک//رد 

 ).عملی غيرقانونی(
در نان/ت و س/ن نزاي/ر، . در ديگر جاھا برخورد کامJ متف/اوت ب/ود

اعت//صاب کنن//دگان . کميت//ه اعت//صاب اداره ش//ھر را بدس//ت گرف//ت
ھمسران آنھا سبزيجات را بط/ور . کنترل قيمت ھا را بدست گرفتند

اعت/صاب کنن/دگان . مستقيم به دس/ت م/صرف کنن/دگان م/ی رس/اندند
 و بن/زين را ب/ه ف/روش م/ی برای پمپ بنزين ھا مسئول تعيين ک/رده

 .رساندند
اض//افه ب//ر اي//ن، نگھ//داری کودک//ان اعت//صاب کنن//دگان ب//ه عھ//ده "

آموزگ///اران و م///سئولين اردوگ///اه ھ///ای تعط///يJت کودک///ان ق///رار 
خ///انواده ھ///ای اعت///صاب کنن///دگان ک///ه در ش///رايط س///خت ... گرف//ت

اقتصادی بودن/د، ب/ا ک/وپن ھ/ايی ک/ه از ط/رف اتحادي/ه درياف/ت م/ی 
ھ/ر ي/ک ک/وپن ب/رای . ايی خ/ود را ت/أمين م/ی کردن/دکرد، م/واد غ/ذ

برای ھر کودک زير . خريد مقدار معينی مواد غذايی صادر می شد
ب/رای ش/ير ] فران/ک فران/سه[سن سه سال، يک کوپن يک فرانک/ی 

صادر می شد و برای ھر فرد بزرگتر از سه سال سن، ي/ک ک/وپن 
نکی برای نان و يک کوپن يک فرا] نيم کيلو[ گرم ٥٠٠برای خريد 

 ."ساير مواد غذايی تخصيص داده شده بود
بزرگترين کمبود بارز در اين اعت/صاب، وج/ود ي/ک ش/بکه ارتب/اط 

چنين ارتباطی حتی در ميان کميته يک . بين کميته ھای مختلف بود
 .کارخانه ھم وجود نداشت

 اگر نتوانست جلوی اعتصاب را بگيرد، اما توانست CGTاتحاديه 
سيل ت//وده ای ش//دن داش//ت، ب//ه مجموع//ه ای از جنب//شی را ک//ه پتان//

 ٢٧بنابراين، در . مبارزات بی ارتباط در صنايع مختلف تجزيه کند
آنچ///ه ک///ه دول///ت و : "م///ه کمي///سيون م///ديريت اتحادي///ه اع///Jم ک///رد

کارفرمايان بر سر آن در سطح سراسر و مابين اتحاديه ھا به توافق 
آن ھ/م (م/ذاکره نرسيده اند، ما بايد در س/طوح ديگ/ری و از طري/ق 

. ، از آن/ان طل/ب کن/يم)مذاکره ای که می بايد بJفاصله مطالبه ش/ود
اين مذاکره می بايد در تمام بخش ھای صنايع و اتحاديه انجام شود، 
ھم//ان ط//ور ک//ه در بخ//ش ھ//ای دولت//ی و مل//ی ش//ده در ح//ال اج//را 

 ."است
در نتيج///ه اي///ن م///ذاکرات، اعت///صاب عم///ومی ب///ه مجموع///ه ای از 

 .مجزا تبديل شداعتصاب ھای 

نه تنھا اصJ ش/بکه ای ب/رای کميت/ه ھ/ای اعت/صاب وج/ود نداش/ت، 
بلکه در عمل بوروکرات ھای اتحادي/ه ھ/ای ک/ارگری نھاي/ت س/عی 
خود را ب/ه منظ/ور من/زوی ک/ردن ي/ک کميت/ه اعت/صاب از ديگ/ری 

در نتيجه برای مث/ال، اتحادي/ه رن/و در ب/يJن ک/ورت، روز . نمودند
فتن نماين//دگان ک//ارگری رن//و در فلي//نس  م//ه از ب//ه ح//ضور پ//ذير٢٣

 .اجتباب کرد
متأسفانه ھيچ گونه سازمان سراسری پرق/درتی ک/ه بتوان/د کميت/ه را 
به طور دموکراتيک از ط/رف ک/ارگران اتحادي/ه ای و غيراتحادي/ه 
ای انتخ//اب ک//رده و ني//از ايج//اد ي//ک پيون//د را ن//شان بدھ//د، وج//ود 

آنان ھم مانند وضع اگر اين چيزھا وجود می داشت، وضع . نداشت
ي/ا مث/ل ... م/ی ش/د١٩١٧کارگران اتحاد جم/اھير ش/وروی در س/ال 

 .١٩٥٦شورای کارگران مجارستان در سال 
 

 بازگشت به محل کار
 

م//ابين نماين//دگان اتحادي//ه ھ//ای ک//ارگری و " توافق//ات" م//ه ٢٧روز 
توافق//ات را ب//ه . کارفرماي//ان ب//ا نظ//ارت وزي//ر ک//ار انج//ام گرف//ت

 : جمع بندی کردصورت زير می توان
تضمين افزايش حتی اnقل دستمزد در تم/ام رش/ته ھ/ای ص/نعتی از 

 ساعت کار ٤٠با .  فرانک در ساعت٣ فرانک در ساعت به ٢٢/٢
مطالبه اتحاديه .  فرانک در ماه می رسد٥١٩در ھفته، اين مبلغ به 

 .بود"  فرانک٦٠٠نه به دستمزد کمتر از "ھای کارگری 
 درصد ب/رای بخ/ش ٧عمومی، ثبيت آن با افزايش دستمزد به طور 

 درصد ديگر ٣ و افزايش ١٩٦٨ھای خصوصی در اول ماه ژوئن 
اما از اي/ن ارق/ام باي/د مق/اديری ک/ه ت/ا کن/ون در ط/ول . تا اول اکتبر

 . سال اضافه شده است را کم کرد

ھر بخش به طور (در بخش دولتی و ملی شده مذاکرات جداگانه ای 
 .انجام می گيرد) مجزا

 ٥٠:  فرم//ول گنگ//ی-درياف//ت دس//تمزد ب//رای روزھ//ای اعت//صاب 
درص//د اي//ن دس//تمزد را درياف//ت م//ی کنن//د، ول//ی در مقاب//ل آن باي//د 

 .به عبارتی تنھا يک مساعده است. اضافه کاری کنند
توافقی بر روی اين مسئله انجام . حق داشتن اتحاديه در کارخانه ھا

ر بحث ھای بعدی نشد وصرفا شماری از نکات بود که قرار است د
 .مورد توجه واقع گردد

در م//ورد بيم//ه پزش//کی، ھزين//ه ھ//ر ف//رد ق//بJ . بيم//ه ھ//ای اجتم//اعی
ام/ا . درص/د تقلي/ل کن/د٢٥درصد بود، حاn بنا بر اين شد ک/ه ب/ه ٣٠

 ١٩٦٧ درص//دی ک//ه در س//ال ٣٠ درص//د ب//ه ٢٠ق//انون اف//زايش از 
 .مقرر گرديد، برچيده نشد

زنش//ستگی، تقلي//ل دس//تمزدھا، م//وارد ديگ//ر مانن//د س//اعات ک//ار، با
 .توافقی انجام نگرفت

حتی در اين حال/ت ھ/م ب/رای رھب/ری اتحادي/ه ھ/ای ک/ارگری خيل/ی 
وقت گرفت ـ حدود سه ھفته ـ تا بتوانند به اعتصاب پايان بخشيده و 
مجبور شدن برای وادار کردن کارگر به بازگ/شت ب/ه ک/ار، در ھ/ر 

 . کارخانه ای کارگران را تھديد کنند
ھايت اما فشار بوروکرات ھای رھبری اتحاديه و حزب نتيج/ه در ن

خبر )  ژوئن٦" (ھيومنيته"بخشيده و ھمان طور که سرمقاله نشريه 
در بع/ضی مح//ل . آغ/از گردي/د" بازگ/شت پيروزمندان/ه ب/ه ک//ار"داد 

 .ھای کارگری اين مسئله از جانب کارگران بازتابی شديد داشت
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عی کردند تا ب/ا زور قطارھ/ا روز اول ژوئن، در گار دلو پاريس س

کارگران با دراز کشيدن بر روی ريل راه آھن . را به کار بياندازند
س/ود "روز س/وم ژوئ/ن ک/ارگران . از عبور قطار جل/وگيری کردن/د

جايی که اولين اق/دام ب/رای اش/غال مح/ل ک/ار ) در نانت" (آوياسيون
د صورت گرفته بود، در اعJميه ای مصررانه از کارگران خواستن

در جاھ/ای . ادام/ه دھن/د" پيروزی کام/ل"تا اعتصاب عمومی را تا 
در ي///ک " لوال///وآ"م//ثJ در . ديگ//ر برخ///ورد ب//ه اي///ن روش//نی نب///ود

رفراندم، دو سوم کارگران از پيشنھاد مديريت ناراض/ی، ول/ی تنھ/ا 
در فروش/گاه ھ/ای ب/زرگ . يک سوم خواھان ادامه اعتصاب بودن/د

ی بعد از ديگری به سر کار خود پاريس کارگران دموراليزه شده يک
 .بازگشتند

بن//ا ب//ه گفت//ه اتحادي//ه دلي//ل شک//ست در خاتم//ه دادن ب//ه اعت//صاب در 
 :بعضی بخش ھا

به ويژه رفتار کارفرمايان منحط و لجوج که از دادن امتي/ازاتی "...
 CGTاتحادي/ه . که به بخش ھای ديگ/ر داده ش/ده، امتن/اع ک/رده ان/د

ر زمين//ه مطالب/ات ک//ارگری در م/صررانه خواھ/ان ت//سويه ح/ساب د
به . بخش ھای آھن و فوnد، کائوچو و nستيک و ساير صنايع است

ھم/ان نح//وی ک//ه در س/اير بخ//ش ھ//ای اقت/صادی ب//زرگ انج//ام ش//ده 
 CNPFاين مسئله موضوعی است سراسری و بايد دول/ت و . است

 ....در آن دخالت کند
ری آش//نا اتحادي//ه از عم//وم مردم//ی ک//ه ب//ا م//سئوليت اتحادي//ه ک//ارگ

ھستند و آرامش ميليون ھا اعتصاب کنندگان را ديده اند، می خواھد 
ک//ه از قرباني///ان اي//ن تبع///يض غيرعادnن//ه و ش///رم آور از حم///ايتی 

 ."محکم برخوردار سازند
تزوير بی پرده اتحادي/ه ک/ه از ي/ک ط/رف خواھ/ان ک/سب پ/شتيبانی 
ب//رای ک//ارگران در اعت//صاب اس//ت و از ط//رف ديگ//ر خ//ودش در 

 ديگر بھترين شکل اين ھمبستگی را با ت/شويق ک/ارگران ب/ه جاھای
 .بازگشت به کار از بين می برد، واقعا تنفرآور است

و " گروھ//ک ھ//ا" ژوئ//ن اتھام//اتی در ارتب//اط ب//ا زدوخ//ورد ب//ين ٧
دول//ت بع//د از اق//دام شک//ست خ//ورده اش//غال مج//دد کارخان//ه رن//و در 

ب/ه س/ختی ": يکی از مقامات محلی اتحادي/ه گف/ت. فلينس مطرح شد
می توان باور کرد که کارفرمايان صنايع مھندس/ی ب/ا دس/ت ب/اnيی 

ک//ه دارن//د، پ//شتيبانی ای ک//ه از دول//ت درياف//ت م//ی کنن//د و خ//شونت  
پل//يس و تحريک//ات انج//ام ش//ده، ھمگ//ی ھماھن//گ ص//ورت نگرفت//ه 

 ."باشد
" دموکراتيک"در بيشتر موارد، بازگشت به کار با يک رأی گيری 

شتر کارخانج/ات ک/ه ک/ارگران مب/ارز ح/ضور در بي/. تعيين می ش/د
بن//ابراين در رن//و، پ//س از . داش//تند، اغل//ب رأی ب//سيار نزدي//ک ب//ود

در ب/يJن ک/ورت، : ، نتيجه رأی اين گونه ش/دCRSحمله نيروھای 
جايی که نمايندگان اتحاديه آشکارا به بازگ/شت ب/ه ک/ار رأی دادن/د، 

ينتس، جايی که اما در فل.  درصد کارگران از آنان پيروی کردند٧٨
ک//ارگران طرف//دار اعت//صاب ب//ه نماين//دگان اتحادي//ه اج//ازه ص//حبت 

 ٤٨١١( درصد تقليل پيدا کرد ٥٨کردن ندادند، بازگشت به کار به 
 ). رأی ممتنع٢٥ رأی و ٣٨٩٠رأی در مقابل 

 کارگر ٢٥٨٠٠از ميان .  ژوئن، رأی نزديک تر بود٩در پژو روز
 ٢٦٦٤ه و از اي/ن تع/داد  نفر در رأی گيری شرکت کرد٥٢٧٩تنھا 

ک//ار .  نف//ر برعلي//ه آن رأی دادن//د٢٦١٥نف//ر ب//ه بازگ//شت ب//ه ک//ار و 
اما اعتصاب جديدی ھم روز بعد .  ژوئيه مجددا شروع شد١٠روز 

 ٧/٨٤در آن زم//ان.  ژوئ//ن ادام//ه پي//دا نم//ود٢٠آغ//از گردي//د و ت//ا 

 کارگر در اعتصاب به بازگشت به سر کار خود ١٥٠٠٠درصد از 
 .رأی دادند

در س///يروئن پ///اريس، ب///ه دنب///ال دخال///ت رھب///ر ب///وروکرات ح///زب 
 در رأی گي///ری ش///رکت ١٨٥١٩ ک///ارگر، ٢٤٢٧٩کموني///ست، از 

ب/ه بازگ/شت ب/ه ک/ار رأی )  درص/د١٨/٧١يا ( نفر ١٣١٨٤کرده و 
 .دادند

 در بھترين حالت گيج کننده و در بدترين حالت CGTنقش اتحاديه 
ي/ری ب/ار اول ک/ه ب/ا در س/يتروئن، در رأی گ. ارتکاب به ج/رم ب/ود

رأی ھ//ای مخف//ی م//ديريت در خ//ارج از کارخان//ه س//ازماندھی ش//ده 
م/ردم "بود، اتحاديه ھيچ عکس العملی نشان نداده و تنھا به اين ک/ه 

در دوره بع//دی رأی گي//ری، از . اکتف//ا ک//رد" آزادن//د ک//ه رآی بدھن//د
کاغذ رنگی با رنگ متفاوتی استفاده شد و ناظران اتحادي/ه ب/ا دق/ت 

اتحادي//ه " پل//ی مکاني//ک"در . أی گي//ری را در کنت//رل داش//تنداي//ن ر
مسئله را به اين نحو مبھم کرد که گفت رأی داده شده نه يا آری ب/ه 

در . بازگشت به کار نيست، بلکه نه يا آری به پيشنھاد مديريت است
پ//اريس، ھ//يچ نظ//ارتی انج//ام نگرف//ت و در نتيج//ه " کردي//ت ليئون//ا"

قبل " تامسون ـژنويليه"در . أی بدھدکسی می توانست چندين بار ر
از رأی گي//ری، اتحادي//ه اعJمي//ه پخ//ش ک//رد و ن//شريه ان//سانيت را 
فروخت و در اعJمي/ه و ن/شريه اع/Jم ک/رد ک/ه ک/ارگران  تام/سون 

. ھمگی به سر کار خود باز گشته و دس/تاورھای بزرگ/ی داش/ته ان/د
ج/ازه برای اين که ثابت کنند ک/ه خب/ری ک/ه داده ان/د ص/حت دارد، ا

در . دادن/////د ت/////ا ک/////ارگرانی ک/////ه در اعت/////صاب نبودن/////د رأی دھن/////د
ن///ه تنھ///ا ک///ارگرانی ک///ه در " اي///سی ل///س مولين///و"و " سو///ـمارشال"

اعتصاب نبودن رأی دادن/د، بلک/ه س/رکارگران و مت/صديان و حت/ی 
مديريت ھم اجازه شرکت در رأی گيری بر سر مسئله بازک/شت ب/ه 

 .کار را يافت
ت ب/ه ک/ار بخ/ش بخ/ش انج/ام م/ی ش/د، در چنين شرايطی که بازگ/ش

اطJعات رسانی امری حياتی بود، به اين دليل واضح که تصميم به 
بازگشت به ک/ار ي/ا ن/ه ب/ستگی ب/ه ت/صميماتی داش/ت ک/ه در جاھ/ای 

 .ديگر گرفته می شد
در حمل و نقل پاريس ـمترو و اتوبوسرانی ـنمايندگان اتحاديه ھای 

آنھا به . ل به ترمينال می رفتندکارگری تنھا کسانی بودند که ترمينا
شما مخالف بازگشت به کار ھستيد، : "کارگر ھر ترمينالی می گفتند

بقي//ه جملگ//ی م//ی . ول//ی در اي//ن ص//ورت ش//ما فق//ط خودت//ان ھ//ستيد
در نتيجه، در حالی که ک/ارگران ." خواھند به سر کارشان برگردند

ترمينال رأی به ادامه اعتصاب داده بودند، به " رو لوبرون"ترمينال
 درص/د آن/ان رأی ب/ه بازگ/شت داده ٨٥ھای ديگر گفته شده بود ک/ه 

کميته اعتصاب منتخب کارگران لوبرون بعد از شنيدن س/خنان . اند
نماين//دگان اتحادي//ه و ش//نيدن اي//ن ک//ه بقي//ه ب//ه س//ر کارش//ان بازگ//شته 
بودن//د، علي//رغم رأی ک//ارگران ب//ه آن//ان گفتن//د ک//ه ب//ه س//ر کارش//ان 

 ٤ در نتيجه اين عمل، کارگران حمل ونقل ک/ه در آخر و. بازگردند
 . ھفته در اعتصاب بودند، دموراليزه شده به سر کار خود بازگشتند

کميته ھ/ای عم/ل محل/ی مختل/ف در اعJمي/ه ھ/ايی ک/ه بي/رون دادن/د 
سعی کردند تا حقايق را به ک/ارگران بگوين/د، ام/ا ھ/يچ س/ازماندھی 

. به موق/ع رد و ب/دل کن/دوجود نداشته که بتواند اطJعات حياتی را 
چقدر وضع می توانست متفاوت باش/د، چنانچ/ه ي/ک ح/زب انقJب/ی 
با روزنامه ای که ھر روز بيرون می آمد و حتی شايد يک فرستنده 

 !راديويی وجود داشت
ب///ه ط///ور س///طحی، نق///ش اتحادي///ه ھ///ای ک///ارگری کاتولي///ک س///ابق 

CFDT کمی بيشتر از CGT کنونی که به وسيله حزب کمونيست 
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ھمان طور ک/ه م/شھور اس/ت، آن/ان در . نترل می شود، مبارز بودک

 بودن////د و ب////ه ھيئ////ت نماين////دگان CGTب////يJن ک////ورت اپوزي////سيون 
آنان ھر جا که در اقليت قرار می گرفتند، . دانشجويی خوشامد گفتند

از نقش عوام فريبانه خود استفاده می کردند و در مواردی چن/د ھ/م 
در نتيج///ه در تام///سون . دن///د جل///وگيری نموCGTاز خيان///ت ھ///ای 

 در بازگ/شت ب/ه CGT از اش/تياق CFDTـژنويليه با کمک قدرت 
 تنھ/ا م/ی توان/ست در CFDTام/ا . سر کار جل/وگيری ب/ه عم/ل آم/د

درون چ//ارچوبی بوروکراتي//ک ک//ار کن//د ـدر نتيج//ه در تام//سون 
ـژنويليه اتحاديه پذيرفت که برای بازگشت به کار ي/ک رأی گي/ری 

ان//ه ي//ه ط//ور مج//زا انج//ام ش//ود، ب//ه ج//ای ک//ل مخف//ی در ھ//ر کارخ
 خواھ//ان CFDTب//ه ھم//ين ترتي//ب، در س//يتروئن پ//اريس، . کمپ//انی

ادامه اعتصاب شد، ولی ھيچ کوششی در جھ/ت تح/ريم رأی گي/ری 
 .نکرد

پ/س بن/ابراين .  آشکارا ضد اعت/صاب ب/ودCFDTدر جاھای ديگر 
ب/ر  ژوئن، ١٢در روئن ـپولنک اين اتحاديه تصميم گرفت که روز 

ب/////ه ادام/////ه ( نف/////ری ٤٧٠ نف/////ر در مقاب/////ل آرای٥٨٠خ/////Jف رأی 
توسط کارگرانی که کارخان/ه را اش/غال ک/رده بودن/د، ب/ه ) اعتصاب

 .سر کار برگردد
 

 را ايbbن CFDTتجزيbbه و تحليbbل ھbbای اسbbناد موجbbود، نقbbش 
 :گونه خMصه می کند

 
 در CFDTم//واردی وج//ود دارد ک//ه ن//شان م//ی دھ//د از آنج//ايی ک//ه 

 داش/ت، نق/شی را ک/ه از ط/رف ب/ورژوازی ن/سبت ب/ه اکثريت قرار
اتحاديه ھای کارگری به عھده اش گذاشته شده بود، يعنی  بارگشت 

اي//ن ھم//ان چي//زی ب//ود ک//ه . ب//ه ک//ار را ب//ه ط//ور کام//ل ب//ازی نم//ود
ھمين امر در کارخانه . مشخصا در برليه، پژو و رودياستا پيش آمد

نجا ام/ضا ک/رد ک/ه  قراردادی در آCFDTبرليه ـونيسو پيش آمد و 
اتحاديه . اتحاديه سرکارگران و تکنيسين ھا را به رسميت شناخت"

CGT با آن مخالفت کرد و به اين ترتيب به نمايندگان CFDT اين 
 ايفا می ک/رد، CGTامکان را داد که نقشی را که در جاھای ديگر 

محکوم کردن رفتار يک اقلي/ت "حاn آنان در اينجا ايفا نمايند و آن 
بازگشت به سر ک/ار ق/رار ش/د . بود" تاريست و ضددموکراتيکسک

 درص//د از آن//انی ک//ه م//ی باي//د ٥٦ ژوئ//ن، تنھ//ا ب//ا رأی ١٩در روز 
 .رأی می دادند، مشخص شود

CFDT ب///ه دفع///ات مک///رر در دش///منی ب///ا CGT ،در  س///يتروئن 
در آخ//ر،  . سودـ//ـآوياسيون، رنو//ـفلينس دس//ت ب//ه اق//داماتی زده ب//ود

 ژوئن گرفته شده بود و روز ١٩ه برای روز اعتصاب نامحدودی ک
بعد منحل گرديد، به وض/وح ن/شان م/ی دھ/د ک/ه ق/صد آن/ان ب/ه ھ/يچ 
وجه بسيج کارگران نبود، بلکه ي/ک م/انور ت/اکتيکی ص/رفا برعلي/ه 

CGTبود . 
 که قبل از ماه مه نسبتا خوب بود، در CFDT و CGTروابط بين 

نتخاب/ات اخي/ر بع/ضی از ا. ظرف اي/ن م/دت خيل/ی خ/راب ش/ده ب/ود
 ق/بJ اکثري/ت CFDTکارخانه ھا نشان می دھد که در جاھ/ايی ک/ه 

 CGT باn رفته بود ولی در جاھايی CGTرا داشت، تعداد رأی به 
 nاکثريت را داشت، حا JقبCFDTرأی بيشتر آورده بود . 

 CFDT اي//ن اتحادي//ه را رھ//ا ک//رده و ب//ه CGTدر رن//و اع//ضای 
" ک//رملين"گ//اه ھ//ا ک//ه اص//طJحا ب//ه در يک//ی از اي//ن کار. پيوس//تند

 nمع/روف ب//ود، پ//يش از اعت//صاب تنھ//ا ي/ک ع//ضو داش//ت، ام//ا ح//ا
 . شدCGTتعداد اعضايش برابر اعضای اتحاديه 

FO فدراسيون اتحاديه ھای کارگری سوسيال دموکراتيک عليرغم 
من/ابع ض/عيفی ک/ه داش/ت، موف/ق ش/د ت/ا نق/ش ھمي/شگی خ/ود، يعن/ی 

 در وزارت ت//دارکات، نماين//دگان .شک//شتن اعت//صاب را کام//ل کن//د
فدراسيون که پرقدرت ترين تشکيJت بشمار می آيد، ھيچ نصيحتی 

 .نداشتند به جز اين که بگويند که اعتصاب غيرقانونی است
. تم//ام فدراس//يون ھ///ای ک//ارگری ب//ه انتظ///ارات رژي//م پاس//خ گفتن///د

کارفرماي//ان مانن//د حکوم//ت، از : "ب//ه وض//وح م//ی نوي//سد" لومون//د"
اتحادي//ه پ//ر ق//درت، يعن//ی اتحادي//ه ک//ارگری ای ک//ه ھ//ر وج//ود ي//ک 

 ."کاری را طبق دستور عمل می کند، بھره می برند
کوش/ش ک/رد ت/ا اي/ن CGT حت/ی تنھ/ا مطالب/ات اقت/صادی مطل/ق ک/ه

مبارزه را به آن تقليل دھد، برای آن بخش ھايی که مبارزه را ادامه 
ه کنت/رل در کارخانج/ات س/يتروئن ک/. دادند، امتيازاتی درپی داش/ت

 ب/ود، دس/تاورھا از ھم/ه کمت/ر  CGT    وضعيت در دست اتحاديه
درصد افزايش دستمزدی ک/ه در م/اه ژانوي/ه داده ش/ده ب/ود، ١٠بودـ 

در مقابل خدماتی که اتحاديه به کارفرماي/ان ک/رد، اي/ن . کسر گرديد
در رنو . اجازه را يافت که نشريه اتحاديه را در کارخانه پخش کند

ب/ه دس/ت " توافق/ات گرن/ل"ل مJحظه ای اضافه ب/ر دستاورھای قاب
 درص/د و ي/ک س/اعت ٤ تا ٢آمد، مثل افزايش دستمزد ديگری بين 

در بخ/ش دولت/ی، ب/رق، . تقليل ساعات کار ھفتگی ب/ا حف/ظ دس/تمزد
گاز، راه آھن، حم/ل ونق/ل پ/اريس، پ/ست بزرگت/رين دس/تاوردھا را 

 .داشتند
ا خاتمه مبارزات نداشت، بازگشت به کار اما به ھيچ وجه ارتباطی ب

برخJف آن، اين تجربه آنان را به سطح باnتری از مبارزه ج/ويی 
رس//اند و بازگ//شت ب//ه ک//ار امک//ان رش//د س//ازماندھی را در اش//کالی 

 .جديد فراھم آورد
اگر چه بلوغ کامل جنبش، در يک اعتصاب غير رسمی را تا پاييز 

سطح باnيی رسيده نمی توان انتظار داشت، اما ھم اکنون مبارزه به 
کارگران به سرعت نسبت به تبعي/ضی " مولينو"در کارخانه . است

ک//ه ب//ين ک//ارگران اعت//صاب کنن//ده و ک//ارگرانی ک//ه در اعت//صاب 
بJفاص/له . شرکت نکردند گذاشته می شد، عکس العمل ن/شان دادن/د

چندين اعتصاب کوتاه مدت بدون آمادگی قبل/ی اع/Jم ش/د ک/ه ح/دود 
 ژوئ/ن ١٩در رن/و، روز . را در برمی گرف/ت کارگر ٨٠٠ تا ٧٠٠

که در اعتصاب خيلی فعال (کارگران در دفاع از کارگران خارجی 
اي/ن حرک/ت در مقاب/ل تھدي/د ب/ه تجدي/د . دست از کار ک/شيدند) بودند

 در ابت//دا از اي//ن آک//سيون CFDT. نک//ردن کنت//رات ک//ار آنھ//ا ب//ود
يون ش/رکت  در آن آک/سCGTحمايت کرد، اما بعد به بھانه اين ک/ه 

 .نکرده، عقب نشينی کرد
بعد از کوششی که برای شروع مجدد کار در روز ) فلينس(در رنو 

 ژون///ن ب///رخJف ١١ ژوئ///ن ص///ورت گرف///ت، ک///ارگران روز ١٠
 کارخان//ه را ب//ار ديگ//ر CFDT و CGTمخالف//ت ھ//ر دو اتحادي//ه 

 . اشغال کردند
بی يکی از مسائل اصلی ای که کارگران با آن روبرو ھستند، بازيا

نيرو و توان مديريت است ـيعنی اضافه کاری ک/ردن ب/رای جب/ران 
خيل///ی از ک///ارگران . دس///تمزد از دس///ت رفت///ه در دوران اعت///صاب

نگران آن ھستند که نتوانند پيش از فرا رسيدن عي/د، اي/ن کمب/ود را 
ب/ه اي/ن . اي/ن ام/ر خ/ود ب/ه تنھ/ايی دلي/ل ت/شنج م/ی ش/ود. جبران کنند

کارگران اجازه يافتند تا بر " روسل"جھت، در يکی از کارخانجات 
روی اصول اين بازيابی نيرو و ت/وان رأی بدھن/د، ام/ا ن/ه ب/ر روی 
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اشکال آن و از خيلی ھا خواسته شد که يک ساعت بيشتر کار کنند، 
در نتيج//ه وقت//ی اي//ن ک//ارگران کارخان//ه را ت//رک م//ی کردن//د، در 

از رايانه در رنو که . حقيقت يافتن وسيله رفت و آمد غيرممکن بود
برای محاسبه چک ھا استفاده می شود، به نظر می رس/د ک/ه ھ/دف 
اص//لی جل//وگيری ک//ردن ک//ارگران از دس//تيابی ب//ه عل//م اي//ن ک//ه چ//ه 
اندازه کارفرمايان به آنھا مقروض ھستند و اين که اين مبالغ چگونه 

 .محاسبه می شوند، باشد
 ٩٢٥در کارخان/ه . در کنار اين، مسئله اخراج ھ/ا ھ/م مط/رح اس/ت

س///يتروئن، ک///ارگرانی ک///ه ماھان///ه دس///تمزد درياف///ت م///ی کنن///د، از 
اعتصابات غيررسمی که ک/سی در فران/سه ب/ه . موضوع خبر دارند

آن آشنايی ندارد، در حال گسترش است و ش/ايد ت/ا پ/اييز م/وجی از 
 .آن ظاھر شود

در چنين مبارزاتی، اتحاديه ھا کماکان ھمان نقش چ/وب nی چ/رخ 
پاريس، اتحادي/ه " آسورانس ژنرال" در کارخانه .را بازی می کنند

ھا با اصل جبران با ک/ار اجب/اری را مخالف/ت کردن/د، ول/ی حاض/ر 
 .نشدند حتی برای نيم ساعت اعتصاب کنند

 در حالی که داشت به حساب ھا بر سر CGTدر سيتروئن اتحاديه 
اختJفی رسيدگی می کرد و اختJف به زمانی برمی گشت که آنھ/ا 

ت جلوی کارگرانی را بگيرن/د ک/ه داش/تند از کارخان/ه در می خواس
 دفاع می کردند، به جسارت خ/ود ت/ا اي/ن ح/د CRSمقابل نيروھای 

 :ادامه دادند که اعJميه برعليه يکی از مبارزين صادر کردند
آنھا می خواستند به مرحله ديگری از فعاليت خود برسند و سعی ...

کارگری که ما نمی خواھيم (X . کردند تا ھمه چيز را تخريب کنند
خودش به ) با اسم ياد کنيم، ولی در اين اعJميه از او نام برده بودند

 .کميسيون اتحاديه اقرار کرده است
ما اين گون/ه اق/دامات را ک/ه ب/ا جھ/ت گي/ری م/ا غريب/ه و ب/ه جن/بش 

ما رھبران اتحاديه ای . کارگری ما صدمه می زند، محکوم می کنيم
نچ//ه از اي//ن م//سائل مطل//ع م//ی ش//وند، قاطعان//ه م//ی خ//واھيم ک//ه چنا

. برخورد کنند، زيرا به نفع مديريت سيتروئن و رژيم گاليستی است
 بقيه ای که در گروه او ھستند، ھ/يچ ج/ايی ن/ه در Xانسان ھايی ما 

 .اتحاديه و نه در کارخانه دارند
تصويری که ترسيم شده در نتيجه، تصويری بسيار گيج کننده است 

ت مفصل ما که فقط از آن کارخانه ھ/ايی اس/ت ک/ه اتفاق/ا ـو اطJعا
مبارزين انقJبی را در ميان خود داشتند، ھم کمکی به اي/ن ت/صوير 
نکرد، با وجود اين که اين مبارزين سعی می کردند تا تجارب خود 
را از حوادث داخل کارخانه در اختيار روزنامه نگاران بي/رون از 

 اص//لی، يعن//ی خيان//ت اتحادي//ه و ام//ا خط//وط. کارخان//ه م//ی بگذارن//د
 .مبارزه مداوم، کامJ روشن است

 

 کميته ھای عمل
 

آنھ/ا حت/ی نطف/ه ھ/ای . خ§يی در مي/ان جريان/ات چ/پ وج/ود داش/ت
شوراھا ـيعنی شوراھای کارگری در ارتباط با کميته ھای اعتصاب 

و نه حزب انقJبی وجود داشت؛ حزبی که . منتخب کارگران ـنبودند
 . بشدت به آن نياز بوددر آن وضعيت

کميته ھای عمل به جانشينی شوراھايی که وجود نداشتند و به جای 
 .حزبی که وجود نداشت، ايجاد شدند

 !عجب بديل ابتکاری پرشکوھی

کميته ھای عمل منعکس کننده آگاھی نابرابر مردم جنگجو بود/ـ از 
ھم//ه مھمت//ر تف//اوت ف//احش ب//ين دان//شجويان و جمع//ی از ک//ارگران 

 . بودصنايع
در ) کميت//ه ھ//ای رده ھ//ای پ//ايين"ابتک//ار ايج//اد کميت//ه ھ//ای عم//ل و 

محل ھای مختلف تفاوت ھای بزرگی با ھم داشتند و اين تفاوت ھ/ا 
 .را می شود در نمونه ھای زير ديد

ھر .  کميته رده ھای پايين وجود داشت٣٩): ويتری(روئن ـپولنک 
در . خ/اب کردن/د نماين/ده ب/رای کميت/ه مرک/زی انت٤کدام برای خ/ود 

 تن آنان اعضای دائمی بشمار م/ی ٧٨ عضو داشتند که ١٥٦نتيجه 
اين نمايندگان انتخاب م/ی ش/دند ول/ی ھمي/شه قاب/ل فراخ/وانی . آمدند

جل//سات کميت//ه مرک//زی روزان//ه ب//ود و در ح//ضور عم///وم . بودن//د
 .برگزار می شد

ص///بح ھ////ر روز، مجم///ع عم///ومی ای از تم////ام : وزارت ت///دارکات
اي//ن بخ//ش رھب//ری اعت//صاب را ب//ه عھ//ده . د م//ی ش//دکارکن//ان ايج//ا

وظيفه اي/ن . داشت و ھر روز يک دبير ديگری را انتخاب می کرد
 ١٨ ژوئ/ن آنھ/ا ٨بن/ابراين ت/ا (دبير ت/صميم گي/ری آزاد مح/دود ب/ود 

 ).دبير عضو کرده بودند
جن/بش . خارج از کارخانه، نياز عمده سازماندھی م/واد غ/ذايی ب/ود

مان ھ/ايی ک/ه م/رغ و س/يب زمين/ی را در  م/ارس ب/ه ايج/اد س/از٢٢
از ط/رف دھقان/ان " رن"در . کارخانه تقسيم می کردند، کمک ک/رد

تماس ھايی ايجاد شد و در ھمبستگی با ک/ارگران، دھقان/ان م/رغ و 
 .خرگوش برای کارگران می فرستادند

اين ساختارھا، در حالی ک/ه ذات/ا ب/سيار دموکراتي/ک بودن/د، ام/ا در 
تصاب بستگی داشتند، بويژه به م/ضمون ي/ک اساس به وضعيت اع

اعتصاب فعال، در جايی که کارگران شروع به کنترل ابزار تولي/د 
. در پايان اعتصاب اين اشکال نم/ی توان/ستند ادام/ه بيابن/د. کرده اند

مثJ نوعی کميته رده ھای پايين که . اما نوعی تسلسل امکان داشت
 .بيشتر دوام بياورد، ايجاد شد

کميت//ه . ي/ت اع/ضای کميت//ه رده ھ/ای پ/ايين، ش//ش م/اه ب/وددوره فعال
تع/داد . متشکل از نمايندگان منتخب تمام پرس/نل واح/د مربوط/ه ب/ود

نيم/ی از .  درصد تعداد کل نيروی ک/ار ب/ود١٠اين نمايندگان حدود 
ھيچ نماينده ای . اين نمايندگان ھر سه ماه يک بار عوض می شوند

ھدف از اين کار اين . انتخاب شودنمی تواند دو بار برای نمايندگی 
بود ک/ه تم/ام ک/ارگران فرص/ت اي/ن را بيابن/د ک/ه در مق/ام م/سئوليت 

 .نمايندگان را ھر موقع nزم بود می توان فراخواند. قرار بگيرند
 

. ام//ا نق//ش کميت//ه ھ//ای رده ھ//ای پ//ايين الزام//ا نق//شی پيچي//ده داش//ت
 نق/شی ک/ه نارضايتی وسيعی در ميان کارگران اتحاديه ای ب/ه عل/ت

رھبری اتحاديه ھا در اعتصاب بازی کردند، وجود داشت و از دل 
اين نارضايتی، آگاھی به نياز اشکال ديگ/ری از س/ازماندھی ايج/اد 

در خيلی موارد، اين سازمان ھا توان/ستند ب/ر روی اتحادي/ه ھ/ا . شد
برای مذاکره فشار آورده و ابعاد خيانت ھای اتحاديه ھ/ا را مح/دود 

در دوران کوت//اه و پ//ر ت//ب و ت//ابی ک//ه وج//ود داش//ت، اي//ن ام//ا . کنن/د
اشکال نوين سازماندھی نتوانستند قدرت را از اتحاديه ھا بگيرند و 
تنھ//ا ک//اری ک//ه توان//ستند بکنن//د اي//ن ب//ود ک//ه ب//ا سازش//ی ن//اموزون، 

 .مضطربانه در کنار آنھا باقی بمانند
برای مثال، . يکی از دnيل اين امر، نياز به غلبه به رفتار قبلی بود

يکی از دستاوردھای قابل مJحظه کميته مرک/زی، طريق/ی ب/ود ک/ه 
کارگران را به حضور و دخالت می کشيد؛ روشی که پ/يش از اي/ن 
سابقه نداشت ـتعدادی از بھت/رين مب/ارزين از اي/ن بخ/ش م/ی آمدند/ـ 
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اما در ابتدا مطالبه داشتن نماينده در اعتصاب، برای کارگرانی ک/ه 

ودن//د، بازت//اب ن//امطلوبی ب//ين ک//ارگران اتحادي///ه ای اتحادي//ه ای نب
ک/ارگرانی ک/ه ع/ضو اتحادي/ه بودن/د، براي/شان ق/دم بزرگ/ی . گذاشت

 .محسوب می شد
ک/ه م//شتاق ) کارخان/ه ھ/ا(ض/عف کميت/ه مرک/زی ب/ا رفت//ار م/ديريت 

در . م//ذاکره ب//ا ب//وروکرات ھ//ای اتحادي//ه ھ//ا بودن//د، فزون//ی گرف//ت
از مJق/ات نماين/دگان منتخ/ب بعضی از آنھ/ا مث/ل مولين/و، م/ديريت 

 .کارگران امتناع ورزيد
به ھر حال، کميته ھای رده ھای پ/ايين، ب/ه وض/وح کام/ل پي/شرفت 

در يکی از کارخانه ھا، . نوينی را در کارخانه ھا نمايندگی می کنند
روسل، کارگران نمايندگان خود را در آن کارخانه، بدون ھيچ گونه 

 ھا انتخاب کردند/ـ عمل/ی ک/ه تقريب/ا فرماليته و بدون دخالت اتحاديه
 .ھرگز پيش از اين در فرانسه اتفاق نيافتاده بود

به ھمين ترتيب، گزارشات رسيده از روئن ـپلنک نشان می دھد که 
کميته رده پ/ايين در دو ھفت/ه اول اعت/صاب، ب/رای گ/رفتن ق/درت و 

لي//ست تم//ام : جان//شين اتحادي//ه ھ//ا ش//دن، خيل//ی پي//شرفت ک//رده ب//ود
مث/ل (ات تھيه و بحث شده و بھترين آنھا به رأی گذاشته شد پيشنھاد

م/ا nزم ). اجازه ورود کارگران غيراتحاديه ای ب/ه کميت/ه نماين/دگی
است به اين ھم اشاره کن/يم ک/ه در ط/ول اي/ن دوره، آن/ان ک/ه ع/ضو 
اتحاديه بودند با کميته ھای رده پايين بدون ھيچ گونه تضاد درونی، 

ت می توانيم بگوييم که ديگر به طور کلی در حقيق. ھمکاری کردند
کارگر اتحاديه و کارگر غيراتحاديه ای وجود نداش/ت؛ ھم/ه اش/غال 

کميته نمايندگی به طور کلی تحت کنترل کميته . کننده کارخانه بودند
 .مرکزی بود

ـ/ کميت/ه عم/ل ١: در حال حاضر س/ه ن/وع کميت/ه عم/ل وج/ود دارن/د
 زن/دگی م/ی کنن/د، م/ی محل/ی ـتمام ک/سانی در ي/ک مح/ل مشخ/صی

ـ کميته ٣ـ کميته عمل در محل کار و ٢توانند به اين کميته بپيوندند؛ 
آخری که در دوران اعتصاب . عمل مشترک دانشجويی و کارگری

دو ت/ای اول . نقش مھمی را بازی کرد، حاn رو به تحلي/ل م/ی رود
 .در حال حاضر فعال ترند

عه بودن آنھا است بزرگترين ضعف کميته ھای عمل يکی قطعه قط
اع////ضای کميت////ه ھ////ای عم////ل از . و ديگ////ری نداش////تن چ////شم ان////داز

اغل/ب آنھ/ا ھ/ر گون/ه س/ازمان . بوروکراسی به درستی م/ی ھراس/ند
در نتيج//ه . مرکزي//ت داش//ته را آغ//شته ب//ه بوروکراتي//سم م//ی دانن//د

 .ھماھنگی ميان اين کميته ھا به ندرت وجود دارد
ته ھای عمل ـدر ضمن عمل در حال حاضر اين ارزيابی که آيا کمي

و بحث ھا ـيک تجزيه سياسی و گروه بندی دوباره خواھند کرد که 
ھمچنين . به ساختن حزب انقJبی می انجامد يا نه، خيلی زود است

ممکن است کميته ھای عمل و بخ/صوص کميت/ه ھ/ای مرک/زی، ب/ه 
عنوان وسيله ای برای تحريک رھبری کارگران رده پايين ص/نايع 

 چيزی نه ب/ی مانن/د ب/ه ک/ارگران پي/شرو کارخان/ه ھ/ا در عمل کنند؛
نقشی که در ميان کارگران در انگلستان يافت م/ی ش/ود، (انگلستان 

 ).ولی نه در فرانسه
 

 شکوفه بھار: برگردان

  

 ھاھا  راھپيمايی طو^نی تروتسکيستراھپيمايی طو^نی تروتسکيست: : ارمارمبين الملل چھبين الملل چھ

 پير فرانکنوشتۀ 

 ٣٥ادامه از ميليتانت شماره 

 فصل سوم

تشکيل اپوزيسيون : ١٩٣٣تا  ١٩٢٩از 

 چپ بين المللی

 
 

 
 در برگيرن////ده ی ١٩٣٣ و ١٩٢٩دوره ی م////ا ب////ين س////ال ھ////ای 

در اين س/ال . بزرگترين بحران اقتصادی تاريخ سرمايه داری است
ھا ده ھا ميليون انسان از زمينه ی توليد بيرون رانده شدند و ي/ا ب/ه 

. دنبال خروج خود از محيط تحصيلی، حتی نتوانستند به آن راه يابند
ن اجتماعی ای که بدينسان آغاز شد به سود سوسياليسم خاتم/ه بحرا

طغي//ان ھ//ا و . نياف//ت و بلک//ه ب//ه پي//روزی نازي//سم در آلم//ان انجامي//د
انقJبات مستعمراتی رو ب/ه ازدي/اد گذاش/تند و کموني/ست ھ/ای چ/ين 

در اتح//اد ش//وروی . خ//ود را ش//روع نمودن//د" راه پيم//ائی ط//وnنی"
ت رياست استالين که در اين زمان دوره ی برنامه ھای پنج ساله تح

در . ّخفقان حزب بلشويک را ب/ه ح/د کم/ال رس/اند، آغازي/دن گرف/ت
مع/روف " دوره ی س/وم"اي/ن دوره از ت/اريخ اح/زاب کموني/ست ب/ه 

 -سوسياليست و کمونيست] احزاب [-آميزش اين دو سياست). است
 .به فلج شدن طبقه ی کارگر منجر گرديد

" سوسياليسم در يک ک/شور"ه ی خود استالين با تبعيت از فرضي
 چنين ١٩٢٩و يا اخراج تروتسکی از اتحاد شوروی در اوايل سال 

ب//اور داش//ت ک//ه ديگ//ر ب//رای ھمي//شه وی را از س//ر خ//ود ب//از ک//رده 
و تروتسکی بدين ترتيب ب/ارديگر در زن/دگی خ/ود راه تبعي/د (است 

س در واقع بنا به اظھارات زينوويف و کامنف پ). را در پيش گرفت
اگر اس/تالين در اي/ن قاطعان/ه ب/ه دف/ع او " اتحاد سه گانه"از انحJل 

 اما استالين در اين زمان ھنوز به موضع مستحکمی -اقدام می کرد
 س نم/ی گردي/د - ش- ج-دست نيافته و اعتبار تروتسکی در داخل ا
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و وقتی استالين از او در خواست تعھد عدم فعاليت کرد وی از اين 

بدنبال اين پاسخ رد، استالين راه ح/ل ديگ/ری . ز زدًامر کامJ سربا
 -ج-جز از بين بردن تمام روابط و تم/اس ھ/ای مي/ان تروت/سکی و ا

 س نديد و اين نوعقطع رابطه ھم تنھا از طريق تبعيد تروتسکی -ش
فرام/وش نکن/يم ک/ه در گذش/ته اس/تالين ب/ه ام/ر مھ/اجرت . عملی ش/د

چن/دی بع/د . تی قائل نبود اھمي١٩١٧انقJبيون در سال ھای قبل از 
وی اعتراف نمود که با تبعيد تروت/سکی اش/تباه بزرگ/ی را مرتک/ب 

ًاحتم/اn از اي/ن ھنگ/ام ب/ه بع/د ب/ود  ک/ه اس/تالين ب/ا ت/Jش . شده است
 .nينقطع نيروی خود را برای تھيه مقدمات قتل تروتسکی گماشت

 تروتسکی بJفاصله پس از ورود به ترکيه ايجاد فراکسيون ب/ين 
 لنينيست را وظيفه ی خ/ود ق/رار داد ت/ا از اي/ن راه -المللی بلشويک

 جلوگيری از انحJل جنبش انقJبی بين المللی بپا خيزدو
 به بعد، جريان/ات فک/ری گريزن/ده از مرک/زی در ١٩٢٤از سال 

درون ب//ين المل//ل کموني//ست و در اغل//ب بخ//ش ھ//ای آن پدي//دار ش//ده 
 ھ/يچ گروھ/ی نتوان/سته ً س عم/J- ش- ج-بودند ام/ا ج/ز رد داخ/ل ا

بود با شخصيتی سياسی و برنام/ه ای تکام/ل يافت/ه خ/ود را بنمايان/د 
در عوض بين سالھای ). شايد باستثنای بورديگيست ھای ايـتاليائی(

 گروه ھای متع/دد ک/وچکی ت/شکيل يافت/ه بودن/د ک/ه ١٩٢٩ و ١٩٢٤
ز ًعموما فاقد روابط پايدار با طبقه ی ک/ارگر بودن/د و مي/ان خ/ود ني/

ًدائم//ا مجادل//ه داش//تند و از توان//ائی پيون//د سياس//ی واقع//ی ب//ی بھ//ره 
توض///يح اي///ن واقعي///ت اي///ن اس///ت ک///ه در آن م///ان اح///زاب . بودن///د

کمونيست از به ھم پيوس/تن جري/ان ھ/ای متف/اوت الري/شه ی جن/بش 
کارگری شکل گرفت/ه بودن/د و زم/ان کوت/اه پ/يش از آغ/از انحط/اط، 

ھمگ//ون س//ازی درون//ی اي//ن اج//ازه پ//رداختن ب//ه آم//وزش دوب//اره و 
اح///زاب ب///ر اس///اس دس///تآوردھای نظري///ه ای، سياس///ی و س///ازمانی 

ھمينکه فرونشينی جنبش انقJبی رخ نم/ود و . بلشويسم را نداده بود
انحطاط حزب بلشويک در صفوف بين الملل کمونيست رخنه کرد، 
واکنش ھای فراوانی بر پايه ھای سياسی گوناگون در ميان ک/سانی 

ب//دين . ه دس//تگاه ف//ساد اس//تالين ن//سپاردند؛ بوج//ود آم//دک//ه خ//ود را ب//
 در فرانسه قريب ش/ش گ/روه ١٩٢٩ و ١٩٢٤ترتيب بين سال ھای 

اپوزيسيون، که ھر يک با ديگری متفاوت بوده و ھيچيک ھمگونی 
 .درونی نداشتند، ظاھر شدند

تروتسکی به محض وردو به ترکيه به ھم/ه ی گ/روه ھ/ا و اف/راد 
 نام/ه ای ب/ه ام/ضاء گ/ورف  فرس/تاد ک/ه در مخالف سياست استالين

ط//ی آن مق//دامات ي//ک گ//روه بن//دی جدي//د ب//ين الملل//ی را م//ورد نظ//ر 
قرار داده و مواضع ھر يک را در مورد سه مسأله ی اساسی زي/ر 

 س، م////سأله ی کميت////ه ی روس و - ش- ج-م////سأله ی ا: جوي////ا ش////د
 تروتسکی در اين نام/ه و درم/تن ھ/ائی ک/ه. انگليس، و انقJب چين

ان//دکی بع///د دنب///ال آن نوش///ت س//ه جري///ان اس///اس درون ب///ين المل///ل 
کموني//ست را ک//ه ب//ه دور آنھ//ا بط//رز کم//ابيش دقيق//ی گ//روه بن//دی 
ًمختلفی تا آن زمان بوجود آمده و ي/ا بع/دا ايج/اد گ/شتند، چن/ين تمي/ز 

 :داد
اپوزيسيون چپ، که از مواضع بنيادی سياس/ی و س/ازمانی ) الف

ت ھ/ای اتح/اد ش/وروی پرچم/داران آن  لنيني/س-لنينيسم، که بلشويک
 بودند، دفاع می کرد؛

اپوزيسيون راست، که جھت دھنده ی آن جناح راست ح/زب ) ب
بود و از جانب گروھھائی بنا گرديده ب/ود ک/ه ) بوخارين (بلشويک 

ب//ا استاليني//سم ن//ه ب//ه دلي//ل سياس//ت بني//ادی آن ون//ه ب//ر س//ر م//سأله ی 
ب/ه خ/اطر اش//تباھات ً، بلک/ه خ/صوصا "سوسيالي/سم در ي/ک ک/شور"
اين گروه ھا ک/ه مھ/م . آن به مخالفت برخاسته بودند" چپ افراطی"

ترينشان گروه براندلر  در آلمان بود ھر ک/دام س/عی داش/تند ت/ا ي/ک 
سياس//ت مل//ی و م//ستقل از ديگ//ران اتخ//اذ کنن//د و ب//ه ھم//ين دلي//ل ب//ه 

 دمکراس///ی چ///پ نزدي///ک -راھ//ی افتادن///د ک///ه آن///ان را ب///ه سوس///يال
 ساخت؛

 مرک//ز، فراک//سيون استاليني//ستی ق//رار داش//ت ک//ه جن//احی در) ج
 .بورکراتيک در خدمت کرملين بود

تروتسکی ھمچنين در نامه ھای خ/ود ت/صريح ک/رد ک/ه م/سأله ی 
رژيم داخلی حزب تمام اھميتی که دارد با اين حال ب/اد ت/ابع م/سائل 
ًسياس//ی بني//ادی گ//ردد و اص//وn موض//وع س//اختن بل//وکی ب//ا دس//ت 

نم يتواند در ميان باشد زيرا ھر چند که ما ) دلری ھابران(راستی ھا 
مانند ايشان ھمان انتقادات را از رژيم حزب داري/م، د رع/وض ب/ر 
سر مسائل سياس/ی ري/شه ای و جھ/ت سياس/ی کل/ی ب/ين م/ا و اي/شان 

 .مخالفت کاملی وجود دارد
ً در جن/بش ب/ين الملل/ی م/ا اساس/ا ١٩٣٣ و ١٩٢٩دوره ی ما بين 
اين دوره ايست که در . ول و تشکيل کادرھا استدوره ی تعيين اص

ط//ی آن تع//داد عم//ده ی بخ//ش ھ//ای م//ا بوج//ود آمدن//د و م//ا آم//وختيم 
تروتسکي//ست وار "چگون//ه، اگ//ر اينگون//ه ط//رز بي//ان مج//از باش//د، 

 ".سخن گوئيم
در طی ھمين دوره بود که در فرانسه گروھی ت/شکيل گردي/د ک/ه 

س//پتامبر (دس//ت زد  La Variteحقيق//ت ] ماھنام//ه ی[ب//ه انت//شار 
 Ligue جامع//////ه ی کموني//////ست ١٩٣٠و در س//////ال ) ١٩٢٩

Communisteاول//ين کنف//رانس ١٩٣٠در آوري//ل .  را ت//شکيل داد 
 لنينيست ھا در پاريس برگزار ش/د ک/ه موج/ب -بين المللی بلشويک

) که در اين دوره بسيار کوچ/ک ب/ود(پيدايش يک مرکز بين المللی 
گسترش جنبش . ن المللی مبدل گشتًگرديد و بعدا به دبيرخانه ی بي

ک///ه ( ب///ه ت///شکيل کنف///رانس کپنھ///اگ انجامي///د ١٩٣٢م///ا در س///ال 
 در جريان ١٩٣٣و در سال ) ًتروتسکی شخصا در آن شرکت نمود

ای ک//ه ش//امل ف//شرده ی برنام//ه ی " ي//ازده نکت//ه"کنف//رانس ديگ//ری 
 .اساسی ماست، تصويب شد

قاب/ل جن/بش و حال ما معظJت اساس/ی ای ک/ه در اي/ن دوره در م
 .تروتسکيستی قدعلم نمودند، می پردازيم

 

 
 

 دفاع از اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی
 

، بر اثر حوادثی که در تابستان ھمان سال بر سر ١٩٢٩از سال 
  س- ش- ج-م//سأله ی دف//اع از اخط//وط آھ//ن چ//ين ش//رقی رخ داد، 
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در اين زمان خطوط سيبری . برای مخالفين استالينيزم مطرح گرديد

. ١دارای يک شعبه ی خط آھن بود که از خاک چين عبور می نمود
طلبانه ی پيمان ھای مربوط ب/ه جھت اداره اين ھا، پس از فسخ داو

 اين پيمان ھا ت/ساوی حق/وق -زمان تزاريسم از جانب حکومت لنين
پ/س از پي/رزوی ض/دانقJب . ميان دو کشور ب/ه ام/ضاء رس/يده ب/ود

چين چپانگ کای چک با بکار بردن زور اقدام به اخ/راج کارکن/ان 
شوروی که، بر طبق قرارداد، اداره ی امور اين بخ/ش از  خط/وط 

از نقطه نظر استراتژيک .  را در چين تضمين می نمودند، کردآھن
 س ايج///اد ک///رد زي///را - ش- ج-اي///ن ام///ر خط///ر بزرگ///ی را ب///رای ا

، ش/ھر بن/دری Vladivostokبدينوسيله رابطه ی وnدی وس/تک   
. واق//ع در کن//ار اقي//انوس آرام، ب//ا تم//امی س//يبريه قط//ع م//ی گردي//د

ی چ/ک ارت/ش حکومت ش/وروی در ج/واب ب/ه حمل/ه ی چيان/گ ک/ا
سرخ را به ميدان فرستاد تا از حقوق پايمال شده ی آن کشور دف/اع 

ب//ه دنب//ال اي//ن مداخل//ه، مي//ان ب//سياری از مخ//الفين استاليني//سم . کن//د
و ان/واع ديگ/ر " امپريالي/سم ش/وروی"صدای محکوم کردن و تقبيح 

 .مباحثات که از آن زمان تا به حال با آن آشنا ھستيم، شنيده شد
 رھب//ر قي//ام Urbahns ھم//ين زم//ان ب//ود ک//ه اروب//انز ًتقريب//ا در

 شروع به دفاع از نظريه ھای مربوط به ١٩٢٣ھامبورگ در سال 
ب//ه دنب//ال درگي//ری . ٢د س ک//ر- ش- ج-س//رمايه داری دولت//ی در ا"

م/سأله ی اختJف ميان شوروی و چين، تروتسکی جزوه ای به نام 
ن توض/يح  نوش/ت ک/ه اول/ي س و اپوزيسيون چ/پ- ش- ج-دفاع از ا

ًنامه ی نسبتا کامل را در باب اين مسأله که بعدھا نيز بارھا مطرح 
ًدر اين متن تروتسکی دقيق/ا ماھي/ت طبق/اتی . گرديد، شامل می شود

ھ/دف از . دولت شوروی را که حاصل انقJب است، تشريح م يکند
مالکي///ت ( س تخري///ب پاي///ه ھ///ای اجتم///اعی - ش- ج-جن///گ علي///ه ا

. وان//د باش//د و ن//ه بران//داختن رژي//م پلي//سیم//ی ت) اش//تراکی و غي//ره
 س به استعمار اين کشور بدست امپرياليسم و از - ش- ج-شکست ا

اين راه به امضاء تضمين نامه جديدی به نفع امپرياليست ھ/ا منج/ر 
اگر ش/وروی شک/ست م/ی خ/ورد روحي/ه ت/وده ھ/ا را در . می گشت

ب//ه  س - ش- ج-دف//اع از ا. ًسرتاس//ر جھ//ان عميق//ا ض//عيف م//ی ک//رد
. ھ//يج وج//ه ب//ه معن//ای پ//ذيرش ي//ا حماي//ت از سياس//ت اس//تالين نب//ود

ی ب/رای خ/ود در "متح/دين"سياست استالين که بر اساس جستجوی 
سراس//ر جھ//ان، ب//ه زب//ان انق//Jب جھ//انی، بن//ا گردي//ده ب//ود يک//ی از 

اي///ن .  س ت///شکيل م///ی داد- ش- ج-بزرگت///رين خط///رات را ب///رای ا
ب/يح و اف/شاء گ/ردد حت/ی ّسياست می بايست با شدت و حدت تم/ام تق

ھم/راه ب/ا اتح/اد . "اگر شوروی با امپرياليسم در حال جنگ می بود
تنھ//ا دف//اع !". ھمگ//ام ب//ا طري//ق اس//تالين، ھرگ//ز! ش//وروی، ھمي//شه

س ، مبارزه ی انقJبی پرولتاريای بين الملل/ی در -ش– ج -حقيقی ا
- ش- ج-ا" متحدين"تمام کشورھای سرمايه داری چه اين کشورھا 

 .ند و چه نباشند به ھنگام پيش آمدن درگيری جھانی استس باش

 
                                                 

١
 از آن به بعد خط آھن/ی س/اخته ش/ده اس/ت ک/ه فق/ط از خ/اک ش/وروی - 

 .عبور می کند
٢
با اين حال چيز تازه ای نبود و " سرمايه داری دولتی" اين نظريه ی - 

 Ottoبه فردای انقJب اکتبر بدست سوسيال دمکرات ھائی نظير اتوب/ائر 

Bauer و کائوتسکی Kautskyو ديگران اختراع شده بود . 

 جبھه ی واحد عليه خطر ھيتلری
 

 
 

 ب/ه بع/د مب/ارزه ١٩٣٠مبارزه ی اصلی اپوزيسيون چپ از س/ال 
مشی .  عليه صعود فاشيسم ھيتلری بودجبھه ی واحد در آلمانبرای 

سياس//ی اپوزي//سيون چ//پ در اي//ن دوره بطورکام//ل و ھم//ه جانب//ه ب//ا 
محت//وی سياس///ت . مخ///الف ب//ود" دوره س//وم"سياس//ت استاليني//ستی 

سرمايه داری وارد :  در جمJت زير خJصه می گشتاستالينيستی
يعن/ی بن/ابر منط/ق  (بن/ابرايندوران بحران نھائی خود ش/ده اس/ت و 

مجموع//ه ی ب//ورژوازی در ح//ال فاشي//ست ش//دن اس//ت و ) اس//تالينی
منجمله حزب بورژوای صاحب نف/وذ در مي/ان طبق/ه ک/ارگر، يعن/ی 

يل می  فاشيست تبد-حزب سوسيال دمکرات، به يک حزب سوسيال
 س وج/ود - ش- ج- خطر جنگ قريب الوقوع عليه ابنابراين. گردد
وباnخره، بنابراين، يک راديکاليزاسيون توده ائی بوجود آمده . دارد

ک//ه اعت//صاب ھ//ای عم//ومی و پيکارھ//ای انقJب//ی را، ب//ا ھ//دف قي//ام 
م///سلحانه، در دس///تور روز ق///رار م///ی دھد،نتيج///ه ی سياس///ی اي///ن 

آن ب/ود ک/ه م/سأله ی "  فاشيسم–وسيال س"و اين نظريه ی " منطق"
 فاشي/ست -تشکيل جبھه ی واحد با يک حزب به اص/طJح سوس/يال

بر عکس، می بايست ابتدا با اين حزب پيکار کرد . به کل منتفی بود
تا که توانست در وراء و از طريق آن به بورژوازی و فاشيسم، اين 

ن الملل/ی اي/ن سياس/ت ب/ي. ، دست ان/داخت" فاشيسم-ھمزاد سوسيال"
استالينيسم ھولناک ترين تجليات و عواقب خود را در ک/شور آلم/ان 
ب/ه ب/ار آورد ک/ه ک/ارگران آن در براب/ر دس/تجات ھيتل/ری دچ//ار دو 

ًم//ثJ ب/ه وق//ت (و ب//دتر از آن، در چن/د م//ورد خ/اص . دس/تگی بودن/د
استاليني//ست ھ//ا ب//ا ن//ازی ھ//ا ) اتخ/اذ آراء عم//ومی در ک//شور پ//روس

به : و يک مورد ديگر آن که. ت ھا رأی دادند دمکرا-عليه سوسيال
 بدس/ت پلي/سی ١٩٢٩دنبال کشتار سی کارگر برلنی در اول ماه مه 
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 دمک/رات بن/ام -که از جانب رئيس ش/ھربانی ع/ضو ح/زب سوس/يال

زورگيي//ل  ھ//دايت م//ی ش//د، ح//زب کموني//ست اع//Jم ک//رد ک//ه تم//ام 
ي/د  دمکرات ھا ھمانا خصلت زورکيي/ل را دارا ھ/ستند وبا-سوسيال

بدين ترتيب . ھمه ی ايشان را مورد حمله و ضرب و شتم قرار داد
ی " زورگيي/ل کوچ/ک"فرزندان سوسيال دمکرات ھا نيز ھ/ر ي/ک 

به حساب آمدند و به سازمان ھای کودکان کمونيست دستور داده شد 
اندکی .  دمکرات ھا را در مدارس کتک بزنند-که فرزندان سوسيال

 دمک/رات ھ/ا را در -زن/دان سوس/يالپيش از دس/تور داده ش/د ک/ه فر
اندکی پيش از به قدرت رسيدن ھيتلر، اعضاء . مدارس کتک بزنند

حزب کمونيست آلمان و نازی ھ/ا در اداره ی حم/ل و نق/ل عم/ومی 
 دمک//رات اداره م//ی -ش//ھر ب//رلن ک//ه توس//ط ک ش//ھرداری سوس//يال

ًگشت م/شترکا در گ/روه ھ/ای انتظ/امی مح/افظ  اعت/صاب ک/ارگران 
ميان کارگران سوسياليست " دوره سوم"اين سياست . ندشرکت داشت

و کارگران کمونيست ورطه ايج/اد ک/رد و پرولتاري/ای آلم/ان را در 
 .برابر اوج فاشيسم فلج ساخت

اپوزي//سيون چ//پ دس//ت ب//ه مب//ارزه ای ب//ين الملل//ی علي//ه سياس//ت 
و ب/ه نف/ع برق/راری جبھ/ه ی واح/د مي/ان ح/زب "  فاشيسم-سوسيال"

 دمکرات در آلمان زد تا بدينوسيله راه -سيالکمونيست و حزب سو
اين مبارزه از ديدگاه نظريه ای بر يک دسته . ّرا بر ھيتلر سد نمايد

و حاn چه بايد : جزوات تروتسکی اتکاء داشت که عبارت بودند از
ک//رد؟، تنھ//ا طري//ق، نام//ه ای ب//ه ک//ارگران کموني//ست آلم//ان، مفت//اح 

 .تموقعيت بين المللی در آلمان واقع اس
تحول اوض/اع و نح/وه ی مداخل/ه ی م/ا س/رانجام استاليني/ست ھ/ا 
ھ//م، ک//ه م//ی خواس//تند از برخ//ورد ب//ا م//سأله طف//ره رون//د، وادار ب//ه 

در فران//سه، رھب//ری . موض//ع گي//ری در مقاب//ل خط//ر ھيتل//ری ک//رد
حزب کمونيست يک جلسه ی اطJعاتی در حوزه ی پاريس تشکيل 

م/سأله ی آلم/ان را ن/وعی داد و دبير اول وقت حزب به نام س/مار   
در يک . قلمداد کرده و به آن حمله کرد" ياوه سرائی تروتسکيستی"

ميتينگ عمومی حزب کمونيست در س/الن بولي/ه   منازع/ات ب/سيار 
 .خشونت آميزی بين استالينيست ھا و تروتسکيست ھا در گرفت

چن///دی بع///د، ب///ين المل///ل کموني///ست، ناچ///ار ب///ه پاس///خ گ///وئی ب///ه 
 مقابل خطر ھيتلر ابراز نگرانی می نمودند، و ھم کارگرانی که در

چنين به ق/صد کم/ک ب/ه ب/ازی ديپلماتي/ک ک/رملين مي/ان ک/شورھای 
" کميته ھای آمستردام"دمکراتيک و آلمان ھيتلری، اقدام به تشکيل 

اي///ن يک///ی از اول///ين تجربي///ات . ب///رای مب///ارزه علي///ه فاشي///سم نم///ود
. اليني//ست ھ//ا ب//ود، تح//ت کنت//رل است"گ//سترده"س//ازماندھی از ن//وع 

) س/الن پل/ه ي/ل  (سازمان ما در اين کنگره ھای آمستردام و پاريس 
فريبکاری . نمود تا مقاصد فريبکارانه آنھا را افشاء نمايد" شرکت"

استالينيست ھا مبارزه عليه فاشيسم و . اين مقاصد از چند لحاظ بود
 .١دجنگ را از مبارزه ی انقJبی برای کسب ق/درت ج/دا م/ی کردن/

بدين/سان اين/ان چن//ين گم/انی را م/ی پراکندن//د ک/ه گوي/ا ب//ا ي/ک م//شی 
ب//دون خ//ارج ش//دن از چ//ارچوب رژي//م س//رمايه سياس//ی غيرانقJب//ی 

 می توان از رشد فاشيسم جلوگيری نمود و يا راه را به سمت داری
 .جنگ امپرياليستی سد کرد

                                                 
١
 nزم به توضيح ني/ست ک/ه مب/ارزات تبليغ/اتی و اق/دامات وي/ژه علي/ه - 

 بوس//يله ی ي//ک ح//زب انقJب//ی رھب//ری فاشي//سم و جن//گ امپريالي//ستی باي//د

 .گردد و اين گونه مبارزات بايد دارای ماھيت ضدسرمايه داری باشند

ديگ/ر اس//تقرار " ھمزي/ستی م//سالمت آمي/ز"در اي/ن دوره سياس/ت 
را استالين اختراع کرد " ھمزيستی مسالمت آميز"سياست . يافته بود

و بر خJف آن چه که برخی مفسران بورژوا، سوسيال دمکرات و 
در . يا طرفدار چين ادعا م يکنند، پرورده ی ذھ/ن خروش/چف نب/ود

 ب///ه قل///م ١٩٢٨ ک///ه در س///ال ٢نق///د برنام///ه ی ب///ين المل///ل کموني///ست
افشاء " مسالمت آميزھمزيستی "تروتسکی نوشته شده، اين سياست 

اختJف/ات نظ/ری مي/ان خروش/چف و اس/تالين ب/ر س/ر . گرديده است
محتوی اصلی سياست توافق جھانشمول ب/ا س/رمايه داران ب/ه ق/صد 

يعن/ی در " (سوسياليسم در يک ک/شور"اشتغال آسايشمندانه به بنای 
نب//ود، بلک//ه اي//ن اختJف//ات ب//ه دور ش//رائط اجرائ//ی )  س- ش- ج-ا

در ھمه ح/ال من/افع پيک/ار انقJب/ی . است می چرخيدمتفاوت اين سي
ت//وده ھ//ا ت//ابع اي//ن سياس//ت ق//رار گرف//ت و حت//ی قرب//انی احتياج//ات 

ي//ک نکت//ه ی قاب//ل توج//ه آن س//ات ک//ه . ديپلماس//ی ک//رملين گردي//د
رھبران حزب کمونيست چين که دفعات بی شماری به اين سياس/ت 

ی بر نظريه رھبران شوروی حمله کرده اند، خود با استدnnت مبتن
، ب//ه ھم//ان سياس//ت ض//د انقJب//ی در "سوسيالي//سم در ي//ک ک//شور"

ک///شورھای س///يJن، ب///نگJدش س///ودان، ک///امرون و غي///ره اش///تغال 
 .ورزيده اند

ھمچن//ين ھم//ين سياس//ت ب//ود ک//ه استاليني//سم زي//ر پ//رچم لنيني//سم و 
انقJب اکتبر عقاي/د سوس/يال دمک/رات و فرص/ت طلبان/ه را دوب/اره 

" ضد فاشيست"راه برای سازش با بورژواھای بدينگونه . باب کرد
باز گرديد و کرملين شروع به برداشتن اولين " دوستداران صلح"يا 

قدم ھای خود در جاده ای نمود که به ايجاد جبھه ھای خلق فران/سه 
 و  .و اسپانيا و سپس جبھه ھای ملی در کشورھای ديگر منتھی شد

 وس//يله ی فري//ب و س//رانجام، اينگون//ه گ//روه بن//دی ھ//ا از آن جھ//ت
پوشش بودند که سردمداران استالينيست از طري/ق اي/ن س/ازمان ھ/ا 
تظاھر به ايجاد جبھه ی واحد کموني/ست ھ/ا و سوسيالي/ست ھ/ا م/ی 
نمودند در حالی که در عمل تنھا کسانی را که از پيش رھبری آنان 

اين//ان ب//دين ترتي//ب . را پذيرفت//ه بودن//د ب//ه دور ھ//م گ//رد م//ی آوردن//د
ھ//ه ی واح//د مي//ان س//ازمان ھ//ای ک//ارگری را در انظ//ار مفھ//وم جب

 .کارگران انقJبی و توده ھا تحريف می کردند

 

 
 
 

                                                 
٢
  بين الملل کمونيست پس از لنين، اثر لئون تروتسکی - 

Presses Universitaires de France 
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 مبارزه برای اصMح بين الملل کمونيست
 

چن//ان ک//ه ت//اکنون اش//اره نم//وده اي//م، تع//داد کثي//ری از بخ//ش ھ//ای 
واب//سته ب//ه س//ازمان م//ا در اي//ن دوره ی م//ورد بح//ث بوج//ود آمدن//د، 
دوره ای که ھم چنين با بحران ھای فراوان داخلی در درون جنبش 

اری ک//شورھا از از آنج//ا ک//ه در اي//ن دوره در ب//سي. م//ا ھم//راه ب//ود
مبارزات عظيم کارگری خبری نبود و از آنجا که جنبش م/ا رابط/ه 
ی بسيار محدودی با توده ھا داشت، غالب مواق/ع جنب/ه ی شخ/صی 

مراح/ل سياسی و سازمانی پيوند می خ/ورد؛ تم/امی اي/ن بح/ران ھ/ا 
مختلفه ی مبارزه برای استقرار رابطه ب/ا ت/وده ھ/ا و ب/رای س/اختن 

تنھ//ا ج//اھJن ب//ی ش//وق و . ا ت//شکيل م//ی دادن//د ررھب//ری انقJب//ی
سانتري//ست ھ//ا قادرن//د ب//ه ج//ای تأم//ل و س//عی در ادراک آنھ//ا، ب//ه 

در اي/ن دوره اق/دامی در جھ/ت ھمک/اری ب/ا . ري/شخند زن/ی پردازن/د
بورديگي//ست ھ//ا در داخ//ل ي//ک س//ازمان ب//ين الملل//ی واح//د ص//ورت 

ع/دم کنفرانس کپنھاک . گرفت که بی ثمری خود را به اثبات رساند
امک//ان چن//ين ھمزي//ستی را در درون ي//ک جن//بش واح//د در ش//رايط 

 .موجود، نشان داد
در سراسر اين دوره سياست ما مخ/الف ب/ا ايج/اد ي/ک ب/ين المل/ل 

مب/ارزه مح/ور اص/لی سياس/ت م/ا . جديد و احزاب جديد انقJبی بود
ما با .  بودبرای اصJح بين الملل کمونيست و بخشھای وابسته به آن

 اين بين الملل اخراج ش/ده ب/وديم، خ/ود را فراک/سيونی از اين که از
ب///ين المل///ل کموني///ست و اح///زاب کموني///ست موج///ود م///ی دان///ستيم، 
فراکسيونی که برای بازبخشيدن يک سياست انقJبی صحيح به اين 

 .سازمان ھا، تJش و مبارزه می کرد
ما در اين دوره با جريان ھائی که قصد بنای يک بين الملل جديد 

داشتند و معتقد بودند ک/ه ديگ/ر ک/اری ب/ا ب/ين المل/ل کموني/ست و را 
بخش ھای تابعه ی آن نمی توان داشت، برخ/ورد ک/رديم و ب/ه گفت/ه 
ھ//ای آن//ان ج//واب دادي//م ک//ه روي//ه ی م//ا در براب//ر س//ازمان ھ//ای 
کارگری نه می تواند از طريق برداشت ھای ذھنی منحصر به فرد 

ری اي/ن س/ازمان ھ/ا، تعي/ين ًما، و نه صرفا بوس/يله ی سياس/ت رھب/
وجود و خلق احزاب انقJب/ی، و ي/ک ب/ين المل/ل انقJب/ی، ب/ه . گردد

موقعيت تاريخی و شرايط عينی اس وابسته است ک/ه نم/ی ت/وان ب/ه 
بين الملل کمونيست و بخش ھای . طرز دلبخواھی از آن چشم پوشيد

آن از يم سرمايه ی تاريخی برخوردار بودن/د ک/ه از ت/شکل درون/ی 
ھا و رابطه شان با انقJب روسيه و از سابقه ی سالھا مب/ارزه در آن

اين س/ازمان ھ/ا ب/ا ت/وده . داخل طبقه ی کارگر سرچشمه می گرفت
ب/ا اي/ن ک/ه استاليني/سم س/رمايه ی ت/اريخی ب/ين . ھا پيوستگی داش/تند

تنھ//ا وق//ايع ب//زرگ ت//اريخی ق//ادر . المل/ل س//وم را ب//ه ب//اد فن//ا م//ی داد
ي/ا علي/رغم م/داخJت م/ا در س/مت اص/Jح آن، بودند ثابت کنند که آ

. ًبين الملل کامJ از رمق افتاده و از لحاظ انقJبی محکوم است يانه
 به بعد در ھر موج خيزنده ی انقJبی ناظر رش/د ١٩٢٣ما از سال 

ھن/وز ھيچگون/ه . اپوزيسيون چپ در داخل احزاب کمونيست ب/وديم
ه ش/دن اي/ن اح/زاب سندی مبنی بر برگشت ناپذيری سير بورکراتيز

نباي//د فرام//وش ک//رد ک//ه اح//زاب کموني//ست در اي//ن . در دس//ت نب//ود
و سرانجام، م/ا . دوران با آن که تحت رھبری تشکل انقJبی داشتند

چنين ھشدار داده بوديم " دوره ی سوم"در مبارزه يخود عليه مشی 
ک/ه شک//ست پرولتاري//ای آلم//ان و پي//روزی ھيتل//ر آن گون//ه واقع//ه ی 

د بود که به تغيير مشی ما در برابر بين الملل کمونيست تاريخی توان
طبق/ه . بايد اوضاع جھانی را در اين دوران ي/ادآوری ک/رد. بينجامد

ی کارگر اروپا اکثريت طبقه ی کارگر جھانی را تشکيل می داد و 
 .جنبش ھای مستعمرات مرحله ی آغاز خود را طی می نمود

زمانی نيست ک/ه بط/ور از نظرگاه تروتسکيست ھا، بين الملل سا
ب/ين المل/ل باي/د تحق/ق و تج/سم ھم/ه ی اص/ول . اختياری بنيان گردد

مارکسيسم انقJبی و مجموعه ی نيروھ/ای پي/شرو در ي/ک دوره ی 
ب//ين المل//ل اول ن/شان گ//زار دوران//ی اس//ت ک//ه در آن . ت/اريخی باش//د

جنبش کارگری برای اولين بار از جريان ھای جمھوری خواھانھی 
خ//رده ب//ورژوائی ج//دا ش//ده و بط//ور م//ستقل خ//ود را ب//ورژوائی و 

برپايه ی طبقاتی متشکل می سازد، ھرچند که از ديدگاه نظري/ه ای 
 ١٩١٤ب/ين المل/ل دوم ت/ا س/ال . به دريافتی روشن نائل نيام/ده اس/ت

نماين///ده ی دوران///ی اس///ت ک///ه در جري///ان ص///عود س///رمايه داری و 
 نھ/ضت گسترش دمکراس/ی ب/ورژوائی در ي/ک دس/ته از ممکال/ک،

ک//ارگری اي//ن ک//شورھا خ//ود را در اح//زاب و س//نديکاھای ت//وده ای 
مت//شکل س//اخته و مارکسي//سم در اي//ن جن//بش ک//ارگری حاکمي//ت م//ی 

 فق//ط در پ//نج س//ال اول عم//ر آن ک//ه ص//احب -ب//ين المل//ل س//وم. ياب//د
 حامل دوران پيروزی -خصلت واقعی يک بين الملل کمونيستی بود

واح انق/Jب سوسيالي/ستی در انقJب اکتبر و نخستين يورش ھای ام
تا زم/انی ک/ه ب/ين المل/ل س/وم نيروھ/ای م/ستعد . سراسر جھان است

nزم برای پاک ساختنش از قشر آلوده ی بورکراتيک و اصJح آن 
را در بط//ن خ//ود داش//ت، اپوزي//سيون تروتسکي//ستی ب//ا ايج//اد قط//ب 
ًديگريکامJ مخالف بود زيرا که از نظر آن چنين کاری به انحراف 

راف نيروھای انقJبی منجر شده و ايشان را به اجراء تکاليفی و اس
برون از آن چه که ھنوز مرکز بين الملل/ی انق/Jب سوسيالي/ستی ب/ه 

ھنگامی که پرولتاريای آلمان مغلوب . شمارمی رفت، وا می داشت
نازيسم گرديد و بين الملل کمونيست بی جرعه ای ترديد به پشتيبانی 

در اي/ن شک/ست م/سئوليتی س/نگين ب/ه عھ/ده از سياست استالين، که 
داشت، ادامه داد، ھرگونه سعی در زنده نگاه داشتن بدنه ای که اين 

زم/ان . چنين بی جانی خود را به اثبات رسانده بود، بی فايده گ/شت
بنيان گزاری يک ب/ين المل/ل انقJب/ی جدي/د فرارس/يده ب/ود ام/ا وق/ت 

بھرتق/دير . م گ/ردددقيق باروری طرح آن نمی دانست از پيش معل/و
م//ی باي//ست بJفاص//له ھم//ه ی نيروھ//ای خ//ود را ب//ه انج//ام اي//ن مھ//م 

 .گماشت
بايد به اين نکته توجه نمود که زمانی که ما نيروھای خود را در 
جھ//ت س//اختن ب//ين المل//ل چھ//ارم و اح//زاب جدي//د انقJب//ی ب//ه ک//ار 
ًان//داختيم، عم//J ھيچي//ک از آن//انی ک//ه ق//بJ سياس//ت م//ا را در م//ورد  ً

Jح بين الملل کمونيست محکوم کرده و در مقابله با ما ايجاد بين اص
الملل چھارم را به مثابه ی راه حل سفارش نم/وده بودن/د، در انج/ام 

غال/ب اي/شان ب/ه ت/شکيل گ/روه بن/دی ھ/ای . اين مھ/م ب/ه م/ا نپيوس/تند
اي/ن ام/ر ثاب/ت م/ی کن/د ک/ه مي/ان م/ا و . ادام/ه دادن/د" چپ افراط/ی"

ن ب/ر م/ا خ/رده م/ی گرفتن/د، اختJف/ات نظ/ری کسانی که در آن زم/ا
ب//سيار عمي//ق ت//ر از اختJف//ات مرب//وط ب//ه اص//Jح امک//ان پ//ذير ب//ين 

در واق/ع ام/ر، اي/ن گون/ه اختJف/ات از . الملل کمونيست موجود ب/ود
ًنظريات کامJ متفاوت درباره ی مفھوم حزب و روابط آن ب/ا طبق/ه 

 .ی کارگر نشأت می گرفتند
 

  در شماره ھای بعدی منتشر می گرددساير فصول، به ترتيب

 

 



 

 ميليتانت
 ۀ سی و شششمار

 ّ دوم دورۀ-چھارم  سال -١٣٨٩ آبان
٣٢ 

 

  ھمبستگی کارگریشبکۀ

 

 حمايت ال آر سی از کارگران ايران

منظور  و به ١٩٠٠اصلی در سال ) LRC(کميتۀ نمايندگی سياسی 
در . مبارزه برای کسب نمايندگی سياسی جنبش کارگری تأسيس شد

. بريتاني//ای ام//روز، م//ا ب//ا ھم//ان م//شکل نماين//دگی رو ب//ه رو ھ//ستيم
"LRC " ،ب///رای حف///ظ ص///دای سوسيالي///ست ھ///ا در ح///زب ک///ارگر

 .اتحاديه ھا و پارلمان، از نو شکل گرفته است
د، مب/ارزه  بنيان گذاشته ش/٢٠٠٤، که در سال کنونی LRCوظيفۀ 

ب//رای ق//درت در داخ//ل ح//زب ک//ارگر و اتحادي//ه ھ//ای ک//ارگری، و 
فراخوان به ده ھا ھزار نفري/ست ک/ه ب/ه خ/اطر ناامي/دی و از دس/ت 

از تم/////امی " LRC". ّدادن ت/////وھم، ح/////زب را ت/////رک ک/////رده ان/////د
 سوسيالي/ست ھ//ا، اع/ضای ح//زب ک//ارگر و اتحادي/ه ھ//ای ک//ارگری،

و  خواھد تا ب/ه کمپ/ين  می ھااحزاب کارگری و شاخه ھای اتحاديه
 . ملحق شونديا سازمان ما

LRCمتعھ//د ب//ه مب//ارزه  را س//ازمانی دموکراتي//ک اس//ت ک//ه خ//ود ّ
برای آينده ای سوسيالي/ستی م/ی دان/د؛ برنام/ۀ پاي/ه ای اي/ن س/ازمان 

 :چنين است
م//ا نيازمن//د سياس//تی خ//ارجی ب//ر مبن//ای ص//لح، ع//دالت و  •

 .ھمبستگی ھستيم

ّگ/ری از جن/گ جھ/انی دوم بريتانيا نسبت به ھر زمان دي •
 در حال مب/ارزه LRC. به اين سو، نابرابر تر شده است

ايج//اد ّب//رای ح//داقل دس//تمزد، م//ستمری دولت//ی مناس//ب، 
مجتم//ع ھ//ای م//سکونی و خ//دمات عم//ومی ب//رای ت//أمين 

 .استنيازھا و نه برای سود خصوصی 

م//ا ب//ه مب//ارزه علي//ه تم//امی . تم//امی م//ردم براب//ر ھ//ستند •
 .اعتقاد داريمب ّل تبعيض و تعصااشک

اکنون بيش از ھ/ر زم/ان ديگ/ری ني/از اس/ت ت/ا ث/روت و  •
 .قدرت به دستان کارگران و زحمتکشان منتقل شود

• LRC جھت مبارزه برای حق/وق ک/ارگران، آزادی ھ/ای 
 .ندگی سايسی شکل گرفتيمدنی و نما

طی ي زمين در مرز فاجعۀ زيست محکرۀدر شرايطی که  •
دي/د، ان/رژی ھ/سته ای قرار دارد، پاس/خ ح/زب ک/ارگر ج

م//ا نيازمن//د . ھوان//وردی اس//تص//نايع ب//يش ت//ر و ب//سط 

سياس//ت ان//رژی س//بز ب//ر پاي//ۀ من//ابع تجديدپ//ذير و توس//عۀ 
 .حمل و نقل عمومی ھستيم

 در سراسر کشور حضور دارند و در حال LRCگروه ھای محلی 
ّجم//ع ک//ردن سوسيالي//ست ھ//ا و فع//الين س//نديکايی ب//رای مب//ارزه ب//ا 

 . ھستندکمپين ھای محلی
خ/ارج افراد  ھم برای اعضای حزب کارگر و ھم ،ّامکان عضويت

ي//د در حزب//ی ع//ضو ھرچن//د، ش//ما نم//ی توان. از ح//زب، وج//ود دارد
باش//يد ک//ه نماين//دگان مخ//الف ح//زب ک//ارگر را در خ//وی ج//ای داده 

 .است
 با ج/ان م/ک دان/ل، نماين/دۀ پارلم/ان اس/ت؛ ک/سی ک/ه LRCرياست 

ايه داری ح//زب، و ص//دای ھم//واره معت//رض رھب//ری م//دافع س//رم
ّک//ارگران در داخ//ل پارلم//ان و ع//ضو فع//ال مب//ارزات ک//ارگری و 

ب//ه ع/Jوه او اسپان//سر ش//بکۀ . فق/رای بي//رون از پارلم//ان ب/وده اس//ت
 .نيز ھست) IWSN(ھمبستگی کارگران ايران 

LRC عضو دارد١٠٠٠ قريب به .  
 

اتحاديه خدمات بريتانيا پی سی اس از حمايت 
 منصور اسالو

 
Dear Colleagues, 

Message of solidarity and support from PCS 

Defra London Branch 

PCS Defra London Branch sends its very strong 

support and solidarity to our fellow worker 

Mansour Osanloo, the Chairman of the Steering 

Committee of the Trade Union of the Vahed 

Bus Company of Tehran and Suburbs.  

We in PCS Defra London Branch fervently 

believe that an attack on one worker is an attack 

on all workers. 

PCS Defra London Branch therefore stands 

shoulder to shoulder with our fellow union 

colleague and worker Mansour Osanloo.  

With sincerest best wishes. 

Solidarity, 

 
 

Niaz Faiz      

PCS Defra London Branch Assistant 

Secretary      
(on behalf of PCS Defra London Branch) 


