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 سرمقاله

 در حاشيۀ سرنگونی قريب الوقوع قذافی در ليبی

 ت که سرنگونی ديکتاتورها٬ با هر روشی٬ بديهی اس «
 کند  تضمين  انقالب را  تداوم  خود  به  خود  تواند  . نمی
 داری  سرمايه  سيستم  به  نظامی  و  سياسی  وابستگی
 مسدود  داری بومی عامل مهمی در  سرمايه  جهانی و

 است  انقالب  تداوم  ليبی٬ . کردن  وضعيت  کميته « در
 ليبی  انتقالی  دول » ملی  هدايت  و  کنترل  تحت
 است  نه . امپرياليستی  آينده  در  مسلمْا  وابستگی  اين

 و  محدود  را  ديکتاتوری  ضد  مبارزات  دور٬  چندان
 به شکست خواهد کشاند  تنها يک نظام شورايی . نهايتْا

 مسلح متکی به کارگران و متحدان بين المللی خود می
 فرجام  به  ديکتاتوری را  يک مبارزه ضد  آغاز  تواند٬

 » .. . برساند

۲ صفحۀ
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 در حاشيۀ سرنگونی قريب الوقوع قذافی

 مصاحبه ميليتانت با رفيق مازيار رازی

 ليبی : ميليتانت  حکومت  مسلح  مخالفان  ديروز  مازيار  رفيق
 کنترل ميدان سبز٬ از ميدان های اصلی طرابلس٬ پايتخت اين

 دولت قذافی کشور را در دست گرفته و به نظر می رسد که
 اين وقايع را چگونه ارزيابی می . خواهد کرد به زودی سقوط

 کنيد؟

 تشکر : مازيار رازی  در مورد رخدادهای روزهای اخير . با
 کامْال  هنوز  سرکوبش  ابزار  و  قدافی  که  شود  ذکر  بايد

 تا چند روز ديگر چنين می . سرنگون نشده است  احتماْال  اما
 . شود

 در مخالفان می گويند بيشتر از هشتاد درصد از طرابلس را
 اختيار دارند٬ با اين حال نبرد سنگين در بخش هايی از شهر
 از  بعضی  از  نشينی  عقب  به  مجبور  مخالفان  و  دارد  ادامه

 سيف االسالم قذافی٬ پسر رهبر ليبی که . مواضع خود شده اند
 دوشنبه  عصر  بودند٬  داده  از بازداشت او  ۳۱ مخالفان خبر

 اضر شد و مرداد در هتل محل اقامت خبرنگاران خارجی ح
 پشت " از  شدن  داد " شکسته  خبر  ديگر٬ . مخالفان  سوی  از

 انتقالی ليبی « سفير  ملی  فرار محمد » کميته  در واشنگتن از
 . قذافی٬ ديگر پسر رهبر ليبی از دست مخالفان خبر داده است

 . محمد قذافی پيش تر خود را به مخالفان تسليم کرده بود

 ق : ميليتانت  رژيم  آتی  روزهای  در  سرنگون چنانچه  ذافی
 برای سرنگونی قايع گردد٬ چه درس هايی می توان از اين و
 نظام سرمايه داری در ايران٬ کسب کرد؟

 به نظر من درس های مهمی می توان از اين : مازيار رازی
 کرد  کسب  رژيم . واقعه  يک  سرنگونی  پيام  نخستين
 نظامی٬  نظامی ديکتاتوری  ديکتاتورهای  ساير  به  خطاب

 اعتراضات توده ! » شما هم فرا خواهد رسيد نوبت « : است که
 ميانه  خاور  در بيشتر کشورهای آفريقای شمالی و  ای اخير

 هستند  نظامی  ديکتاتورها  به  پيامی  چنين  اخطار . حامل  اين
 خامنه  داری  سرمايه  دولت  متوجه  مستقيم  طور  به  همچنان

 نيز می شود  ای  ايران  در  مبارزه . احمدی نژاد  شيوه  دوم٬
 وقايع . قابل ديکتاتور های نظامی حائز اهميت است مردم در م

 » زبان خوش « اخير در ليبی نشان می دهد که ديکتاتور ها با
 نمی کنند  رها  از آنها . قدرت را  به زور  قدرت سياسی بايد

 مبارزه مسلح توده ای در نهايت تنها راه تضمين . گرفته شود

 است  ها  ديکتاتور  بهمن . سرنگونی  قيام  ق تلفي ۱۳۵۷ در
 و مبارزه ) به ويژه کارگران شرکت نفت ( اعتصابات کارگری

 شد  شاه  منجر به شکاندن کمر رژيم  نهايتْا  ها  توده  . مسلحانه
 بديهی . سوم٬ مسئله تداوم انقالب پس از سرنگونی مهم است

 است که سرنگونی ديکتاتورها٬ با هر روشی٬ نمی تواند خود
 کند  تضمين  را  انقالب  تداوم  خود  و وابستگ . به  سياسی  ی

 نظامی به سيستم سرمايه داری جهانی و سرمايه داری بومی
 در وضعيت . عامل مهمی در مسدود کردن تداوم انقالب است

 ليبی « ليبی٬  انتقالی  ملی  هدايت دول » کميته  و  تحت کنترل
 اين وابستگی مسلمْا در آينده نه چندان دور٬ . امپرياليستی است

 نهايتْا به شکست خواهد مبارزات ضد ديکتاتوری را محدود و
 و . کشاند  کارگران  به  متکی  مسلح  شورايی  نظام  يک  تنها

 ضد  مبارزه  يک  آغاز  تواند٬  می  خود  المللی  بين  متحدان
 . ديکتاتوری را به فرجام برساند

 » سرنگونی « اگر ممکن است کمی بيشتر در مورد : ميليتانت
 و » اصالح طلبان » مدافعان . و روش سرنگونی توضيح دهيد

 در هم  شان  دموکراتيک  سوسيال  و  طلب  سلطنت  راهان
 خارج٬ همواره تأکيد بر اين داشته اند که سرنگونی فی نفسه
 پديدۀ زشت سيرتی است که در هر مورد منجر به خون ريزی

 گردد  می  مرج  و  هرج  و  جمعی  کشتار  ها . و  آن  زعم  به
 گام « ترين روش همانا تغييرات » مطمئن « ترين و » معقول «

 گام  است « آرام « و » به  موجود  نظام  درون  چنين . در  هم
 مّدعی اند که اين روش نه تنها عاری از خشونت است٬ بلکه
 بنيادين در  تغييراتی  به  منجر  تدريجی  فشار  اعمال  با  نهايتًا

 شد  خواهد  گويا . جامعه  که  اند  عقيده  اين  بر  ها  آن
 به » اصالحات «  نسبت  تری  مطلوب  نتايج  موجود٬  نظام
 نظام «  آورد » سرنگونی  خواهد  بار  نيروهای . به  ها  آن
 بی ارتباط » عجول « را » خواهان سرنگونی »  واقعّيت و  با

 می پندارند و نظريات آن ها " نادان " های اجتماعی٬ و حتی
 می  ايران قلمداد  کنونی مردم  مطالبۀ  خواست و  با  مغاير  را

 نظر شما در مورد اين تحليل ها چيست؟ . کنند

 نست که تمامی اين استدالالت خالف واقعّيت اي : مازيار رازی
 در ! واقعّيت اند  می بايد  اين مطالب را  واقعی طرح  انگيزۀ

 . جای ديگری جستجو کرد

 اّول٬ نيروهای مارکسيست انقالبی از آن رفرم هايی دفاع می
 های  توده  انقالبی  مبارزات  فرعی  نتيجۀ  يا  پيامد  که  کنند

 ا  پايين  از  که  هايی  رفرم  يعنی  باشد؛  در زحمکتش  و يجاد
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 باشد  شده  تحميل  نظام  بدنۀ  هايی در . حقيقت به  چنين رفرم
 . حقيقت بخشی از مبارزۀ انقالبی توده های تحت ستم است

 خود  و  مسلحانه  مبارزه  و  داد٬  رخ  ليبی  که  چه  آن  دّوم٬
 بی  آن٬  رهبری  از  صرفنظر  ليبی٬  زحمتکشان  انگيخته

 . اعتباری اين تحليل ها را به خوبی نشان می دهد

 هئيت حاکم  از  جداناپذير  بخشی  عمدتًا  طلبان  اصالح  سّوم٬
 اسالمی «  و » جمهوری  با » سرنگونی « بوده  را  رژيم

 دانند خود سرنگونی  می  در . يکی  ابتدا  از  ها  آن  همۀ
 اسالمی « سازماندهی  انقالب ( » انقالب  سرکوب  بخوانيد

 . بوده اند دست داشته و پرچم دار آن ) مردم

 طرفداران  نظام » ات اصالح « چهارم٬  حفظ  خواهان  تنها  نه
 راستای  در  نظام  اين  اصالح  خواهان  بلکه  هستند٬  اسالمی

 اختالف . دگرديسی به يک نظام سرمايه داری مدرن می باشند
 ديگر  باند  با  ها  جامعۀ نه آن  يک  ايجاد  محور  بر

 بر سر ايجاد نظامی که در نه واقعی است٬ و » دمکراتيک «
 جامعه  اکثرّيت  استثمار  زحمتکشان کا ( آن  و  وجود ) رگران

 باشد  پيرامون . نداشته  عمدتًا  » آهنگ « و » شيوه « اختالف
 بی شک . است » نوين « برقراری همان نظام٬ اّما با چهره ای

 برای خود دست و پا کند » دموکراتيک « اگر رژيم وجهه ای
 گويند (  می  کّرات  به  طلبان  اصالح  گونه  آن  يا  آبروی « و

 و ( برقراری ارتباط ) » ظ شود رژيم در مجامع بين المللی حف
 به عبارتی ادغام در نظام سرمايه داری جهانی و پيمودن راه

 داری متعارف  آن شکلی که اصالح طلبان ) رشد سرمايه  به
 خواهد  صورت  راحتی  به  برند٬  می  سر  به  رؤيايش  در

 طلبان « . پذيرفت  خود » اصالح  همقطاران  مانند  نيز  کنونی
 تمام  و  کارگران  استثمار  . ی اقشار زحمتکش هستند خواهان

 اّما٬ به سبک يک نظام سرمايه داری مدرن و مرتبط با دول
 برای . امپرياليستی  کارگران  استثمار  که  تفاوت  اين  با

 شّدت  و  سرعت  به  نياز  ايران  در  داری  سرمايه  بازسازی
 استثمار مضاعف کارگران نيز محققًا . مضاعف خواهد داشت

 بديهی . نياز خواهد داشت به دستگاه سانسور٬ اختناق و پليس
 اگر موفق به کسب قدرت نيز  است که اصالح طلبان فعلی٬
 مردم  بر  را  خود  حکومت  سرنيزه  زور  با  بايستی  شوند٬

 مسأله فقط زمان و شيوۀ اعمال زور است و نه . تحميل کنند
 . گسست از روش های سابق سرکوب

 رژيم  سرنگونی  موافق  طلبان  اصالح  نيز٬  زاويه  اين  از
 و خادمان ( سرمايه داران درون و برون مرزی . ی نيستند کنون

 ها  آن  دمکرات  به ) سوسيال  تن  وضعيتی  هيچ  تحت ٬ 
 داری  سرمايه  نظام  يک  مانند ( سرنگونی  آن  بدترين  حتی

 کنونی  دهند ) رژيم  از . نمی  داران  سرمايه  واهمۀ  و  ترس
 سرنگونی ای که منجر به يک حکومت دمکراتيک کارگری

 » لباس شخصی ها « شتر از ترس آن ها از گردد٬ به مراتب بي
 ای است  که با حزب اهللا نهايتًا ! و طرفداران خامنه  با ( زيرا
 تبانی  و  فشار  تقال٬  يک ) کمی  با  اّما  آمد٬  کنار  توان  می

 دمکراسی کارگری٬  به  معتقد  داری و  سرمايه  حکومت ضّد
 روش ! هرگز  شد٬  داده  نشان  پيش  سال  در  که  همانطور

 ط  اصالح  اقتدارگرايان مبارزاتی  کنترل  تحت  ويژه  به  لبان
 . حاکم در ايران٬ محکوم به شکست است

 وضع : ميليتانت  حفظ  برای  که  هاست  سال  طلبان٬  صالح
 موجود و مشّخصًا عليه تفکر سرنگونی رژيم و تدارک برای
 اين  با  اند٬  انداخته  راه  به  وسيعی  تبليغاتی  کارزار  انقالب٬

 » خونريزی « ت با گسترش اّدعا که امر سرنگونی مترادف اس
 جمعی « و  های » کشتار  واقعّيت  خالف  اّدعاها  اين  تمام  ؛

 پاسخ شما به اين استدالل ها چيست؟ . تاريخی هستند

 اين امر صحيح است که در هر انقالبی عّده ای : مازيار رازی
 اّما٬ تاريخ همواره نشان داده است که کشتار . کشته می شوند

 و ارتجاعی بر » ضّد انقالب « ی و قتل عام را همواره نيروها
 اند تحميل جامعه  و ۱۳۵۷ در آستانۀ انقالب بهمن ماه . کرده

 اّما ! سرنگونی رژيم شاه کشتار جمعی و قتل عامی رخ نداد
 يک دولت  که  شد  درست زمانی آغاز  ها  عام  قتل  و  کشتار
 به جای  جمهوری اسالمی٬  يعنی رژيم  داری جديد٬  سرمايه

 مستقر  سابق  کهنۀ  خلع . گشت رژيم  از  پس  خمينی٬  رژيم
 زد  جانبه  همه  تهاجمی  به  دست  مردم٬  از  يورش ( سالح

 ها  بعد  خوزستان٬  و  صحرا  ترکمن  کردستان٬  به  وحشيانه
 و إلی ۶۷ کشتارهای دهۀ شصت و به خصوص شهريور سال

 کشتاری که رژيم خمينی از طريق سرکوب و جنگ بر ) آخر
 آن چيزی بود که مردم ايران تحميل کرد به مراتب بيشتر از

 در دورۀ ( کشتاری که رژيم کنونی . در حين انقالب رخ داد
 طلبان  اصالح  حضور  عدم  يا  دهۀ ) حضور  يک  طی  در

 است  داده  انجام  حذف ( گذشته  و  ای  زنجيره  های  قتل  از
 وقايع  تا  گرفته  کشور  خارج  يا  داخل  اپوزيسيون  عناصر

 ب های تا سرکو ۸۲ دردناکی چون کشتار خاتون آباد در بهمن
 رياست  انتخابات  دورۀ  دهمين  از  پس  گذشته  ماه  دو  يکی

 هايی ) جمهوری  انسان  کّل  از  کمتر  که  بيشتر  نگوييم  اگر
. نبوده است که در آستانۀ انقالب جان باختند
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 در ايران طی نيم قرن گذشته٬ سرکوب و اختناق از سوی دو
 رژيم شاه و خمينی و پس از استقرار حاکمّيت شان بر مردم

 مسئول ناپديد شدن و به » ساواما « و » ساواک « . مال شدند اع
 به . قتل رسيدن عّدۀ بی شماری از مبارزان راه آزادی بوده اند

 حاکم  های  دولت  کشتارها٬  اصلی  مسّببين  ديگر٬  عبارت
 اند  بوده  داری  ماه . سرمايه  چند  دورۀ  در  برعکس٬  درست

 انقالب  آرامش ۱۳۵۷ آغازين  و  استواری  نظم٬  از  جامعه ٬ 
 مردم مسلح در شهرها٬ نظم و امنّيت . بسياری برخوردار بود

 بود٬  سابقه  بی  تاريخ  در  که  نحوی  بهترين  به  را  عمومی
 زيرا مردم عاّدی٬ همانطور که اين روزها در . برقرار نمودند

 ليبی مشاهده می شود٬ ماهيتًا نه جنايتکار هستند و نه خواهان
 دا . به کارگيری خشونت  دولت سرمايه  ری و کسانی که تنها

 بر رأس آن قرار دارند هستند که به منظور حفظ منافع طبقاتی
 و قدرت سياسی خود٬ دست به کشتار و قتل عام می زنند و
 مردم را در جايگاهی قرار می دهند بالضروره از ابزار قهر

 کنند  خشونت استفاده  های . و  هفته  در  مزدورانی که  همانند
 کردند و يا مزدورانی که امروز اخير مردم ليبی را قتل و عام

 . در حال شکنجه و قتل جوانان ايران در زندان ها می باشند
 چنان چه جوانان از . در ساير انقالب ها نيز چنين بوده است

 را روز نخست اعتراضات خيابانی  توصيه های موسوی ها
 در خيابان ها٬ در مقابل مزدوران مسّلح رژيم نمی پذيرفتند و
 نمی کردند٬ اگر آن ها » سکوت « اال نمی برند و دست تسليم ب

 با  چماق داران و لباس خود را برای دفاع از خود و مقابله
 و مطالبات خودشان را  آماده می کردند٬ شعارها  شخصی ها
 به  درازمّدت  مقابلۀ  برای  زدند٬  می  فرياد  بلند  صدای  با
 سازماندهی و برنامه ريزی می پرداختند٬ مطمئنًا امروز٬ هم
 موقعّيت  در  هم  و  دادند  می  دست  از  را  کمتری  عزيزان
 قرار  حمايت کارگران٬  با  نظام  اين  سرنگونی  برای  بهتری

 . می گرفتند

 ! به زودی قذافی می رود٬ فردا نوبت خامنه ای فرا می رسد
 تنها راه سرنگونی رژيم در ايران بکارگيری مبارزه قهر آميز

 ايران  کارگری  جنبش  عظيم  نيروی  بر  طريق متکی  از
 . اعتصاب عمومی توده ای است

 با تشکر رفيق مازيار : ميليتانت

 ۱۳۹۰ شهريور ۱

 از بحران سرمايه داری تا احيای مارکسيسم

" مصاحبۀ " نبرد کارگر   با مازيار رازی 

 بخش دّوم و پايانی

 آرمان پويان٬ کيومرث عادل٬ نازين صالحی : مترجمين

 کارگر  ب : نبرد  نسبت  مارکسيست ها  گردش ديدگاه  پروسۀ  ه
 سرمايه٬ در کليت آن٬ چگونه است؟

 بنا به نظر ديويد هاروی٬ و بر خالف کسانی : مازيار رازی
 گرايش نرخ سود " که علت اصلی بحران کنونی را در تئوری

 می بينند٬ وقتی پروسۀ گردش سرمايه در کلّيت آن " به کاهش
 ای را  بالقّوه  توان موانع  آن صورت می  در  باشد٬  نظر  مّد
 مشاهده کرد که هر يک از آن ها پتانسيل تبديل شدن به منشأ

 : بحران را دارند

 وقتی به گردش سرمايه٬ به مثابۀ يک کل نگاه می شود٬ ما "
 با نقاطی رو به رو هستيم که به طور بالقّوه می توانند موجب
 انسداد گردش سرمايه شوند؛ هر يک از اين نقاط٬ پتانسيل آن

 به همين جهت٬ . ل گيری يک بحران باشد را دارد که منشأ شک
 تک  اقتصاددانان  يک تئوری  از  بسياری  که  گونه  آن  عّلی٬

 ". مارکسيست با قطعّيت اظهار می دارند٬ وجود ندارد

 ادامه می دهد  " او  تا :  تالش کنيم  که  ندارد  دليلی وجود  مثًال
 نرخ  در قالب تئوری واحد  تمامی اين پيچيدگی و سّيالّيت را

 در واقع٬ نرخ های سود می . ٬ يک جا جمع کنيم نزولی سود
 تواند به دليل ناتوانی در غلبه بر هر يک از آن نقاط مذکور٬

 کند  نقاط انسدادی . کاهش پيدا  که  اين مسأله  رفتن با  کلنجار
 اصلی٬ اين بار در کجا قرار دارند٬ وظيفۀ تحليل ماترياليستی

 ن چه که در اّما راه حل ها٬ در يک مقطع٬ بر آ . تاريخی است
 غلبه بر مسألۀ . ساير قسمت ها رخ می دهد٬ تأثير می گذارد

 که مشکل  ) هم در بازار و هم در قسمت توليد کارخانه ( کار
 جز از طريق  در نواحی اصلی بود ۱۹۶۰ اصلی اواخر دهۀ

 فضای جهانی٬  رقابت در سراسر  جبری  قوانين  کردن  آزاد
 انقالبی در . ممکن نبود  نيازمند  امر  مالی اين  معماری نظام

 را در داخل " ذوق و شوق غيرمنطقی " جهانی بود٬ که احتمال
 داد  افزايش  مالی  تقاضای . نظام  آن٬  پی  در  کاهش دستمزد

 نظام  در  تغيير  طريق  از  تنها  اين  که  داد  کاهش  را  مؤثر
." و إلی آخر . اعتبارات٬ قابل مقابله بود
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 تحليل هاروی مبنی بر تغيير جهت  سرمايه هرچند که من با
 منظور محقق  از بخش توليد به سمت اسپکوالسيون مالی به
 که  پروسه  همين  وجود  اين  با  اّما  شدن گردش توافق دارم٬

 بر توليد تأثير گذاشت و ۲۰۰۸ جرقۀ بحران  را زد٬ مستقيمًا
 به ] پروسۀ توليد [ بنابراين نمی توان آن را پديده ای خارج از

 " کار " ه گرفتن تضاّد بين اين خّط فکری٬ با ناديد . حساب آورد
 های " سرمايه " و  گيری  نتيجه  سوی  به  را  هاروی  طبيعتًا ٬ 

 داد  که هاروی مبارزۀ . نادرست سياسی سوق خواهد  آن چه
 می نامد٬ تنها ) غير پرولتاريا " ( سلب مالکّيت شدگان " طبقاتی

 مارکس بيان کرد٬  همان طور که  کار و سرمايه٬  در تضاّد
 عالوه ديويد هاروی با منحرف شدن از به . عينّيت پيدا می کند

 در  متخاصم  اصلی  نيروی  دو  بين  طبقاتی  مبارزۀ  اصل
 جامعه٬ مسألۀ دولت بورژوايی و ضرورت انقالب به منظور

 او . را به کل ناديده می گيرد " ديکتاتوری پرولتاريا " استقرار
 مفهوم  از کنار  چنين  مفهومی  " آگاهی سوسياليستی " هم  که

 است بنيادی در تغيير  داری به سوسياليسم  در ( نظام سرمايه
 . عبور می کند  ) اين باره در مقالۀ ديگری صحبت خواهد شد

 کاهش " مارکس٬  به  به روشنی " قانون گرايش نرخ سود  را
 : چنين جمع بندی می کند

 گرايش فزايندۀ نرخ سود عمومی به کاهش يافتن٬ بياِن ويژۀ "
 توسعۀ روز  توليد سرمايه داريست که  افزون بارآوری شيوۀ

 اين نيست که نرخ . کار اجتماعی را بيان می کند  منظور ما
 ولی از ذات . سود نمی تواند موقتًا به علل ديگر کاهش يابد

 که  شود  می  ثابت  ضرورت  اين  داری  سرمايه  توليد  شيوۀ
 نرخ  بايد  خود  پيشرفت  روند  در  داری  سرمايه  توليد  شيوۀ

 سود عمومِی کاهش متوّسط عمومی اضافه ارزش را در نرخ
 از آن جا که حجم کار زندۀ مورد استفاده . يافته تری بيان کند

 به نسبت حجم کار تجّسم يافتۀ به حرکت درآمده٬ يعنی وسايل
 يابد٬  می  کاهش  پيوسته  مولد٬  شکل  به  شده  مصرف  توليد
 به  و  نشده  پرداخت  که  زنده  کار  اين  از  بخشی  بنابراين

 ارزش تجّسم می ياب  ارزشی صورت اضافه  د به نسبت حجم
 کاهش می يابد  پيوسته  نيز  استفاده  مورِد  سرمايۀ  نسبت . کّل

 حجم اضافه ارزش به ارزش کّل سرمايۀ مورد استفاده٬ نرخ
 سود را تشکيل می دهد که بنابر آن چه گفته شد٬ بايد پيوسته

 ) تأکيد از من است  ٬ ۱۳ فصل ۳ کاپيتال٬ جلد ." ( کاهش يابد

 بحران  در  چه  سود ۲۰۰۸ آن  نرخ  کاهش  همان  داد٬  رخ
 به علل ديگر "  بود " موقتًا  توليد  به همين خاطر٬ . در مرحلۀ

 مبارزۀ طبقاتی ميان دو طبقۀ اصلی متخاصم در جامعه تعيين

 هم  سرمايه٬  جهانی  نظم  کّل  نابودی  زمان  تا  و  است  کننده
 . چنان اهمّيت خود را حفظ می کند

 نکات فوق٬ تعا : نبرد کارگر  ٬ " نئوليبراليسم " ريف با توّجه به
 چيست؟ " امپرياليسم " و " جهانی سازی "

 جهانی سازی پروسه ای تاريخی٬ و وجه تمايز : مازيار رازی
 نئوليبراليسم به مرحله ای از . سرمايه داری در کلّيت آن است

 دارد  اشاره  داری  " سرمايه  نئوليبرالی .  سازی  به " جهانی
 نئوليبراليسم " معنای  عصر  در  سهم . ت اس " امپرياليسم  لنين

 خود بر توضيح معنای امپرياليسم را در جزوۀ تأثيرگذارش با
 داری " عنوان  سرمايه  مرحلۀ  باالترين  مثابۀ  به  " امپرياليسم

 . ادا کرد  در بحبوحۀ کشتارهای جنگ جهانی اّول  ) ۱۹۱۶ (
 معنای سلطۀ دولت های قوی  به  وسيعًا  امپرياليسم را  اغلب٬

 کنند  تعريف می  ضعيف تر  بر  امپراتوری٬ . تر  تشکيل  اّما
 استعمار و رقابت نظامی حتی پيش از آن که دولت ها وجود

 است  داشته  وجود  باشند٬  از . داشته  لنين  تعريف  بالعکس٬
 برای لنين٬ امپرياليسم . امپرياليسم به لحاظ تاريخی خاص بود

 به اين جهت که نمايندۀ دوره ای جديد از توسعۀ سرمايه داری
 . د٬ مفهومی ويژه محسوب می شد و خود محصول آن بو

 شکل  دستخوش " امپرياليسم " اّما  سو٬  اين  به  لنين  دورۀ  از
 است  شده  انقالبی . تغيير  و  اقتصاددان  مندل٬  ارنست

 بخشيد  توسعه  را  امپرياليسم  درک مفهوم  مندل . مارکسيست٬
 سه دوره را در " سرمايه داری پسين " در کتاب خود با عنوان

 نخست٬ سرمايه داری . ک می کند توسعۀ سرمايه داری تفکي
 های  سال  بين  که  و ۱۸۵۰ تا ۱۷۰۰ بازار  داشت  وجود

 بازارهای  در  صنعتی  سرمايۀ  رشد  را  آن  اصلی  خصلت
 داد  می  تا . داخلی تشکيل  که  داری انحصاری  سرمايه  دّوم٬

 ادامه يافت و توسعۀ امپرياليستی بازارهای بين ۱۹۶۰ تقريبًا
 مما  استثمار  چنين  هم  و  از المللی  استعمار  تحت  لک

 سّوم٬ سرمايه داری . خصوصيات بارز آن به شمار می رفت
 در قالب ابرشرکت ) متأخر ( پسين  که چنين ويژگی هايی را

 های فراملی٬ بازارهای جهانی شده٬ مصرف گرايی و فضايی
 . برای جريان های فراملی سرمايه نشان می دهد

 ش کرد تا مندل نيز بنا به سنت مارکسيست های کالسيک٬ تال
 ماهّيت عصر کنونی را به طور کلی با بکارگيری مهم ترين

 حرکت "  کشف " قوانين  مارکس  سوی  از  که  داری  سرمايه
 به  همان نيروهايی که  چگونه  که  نشان دهد  و  کند  بيان  شد٬
 بايد به  نهايتًا رونق سوددهی پس از جنگ جهانی انجاميدند٬
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 کاهش  به  منجر  و  شوند  بدل  خود  ديالکتيکی  سوددهی ضّد
 سرمايه . گردند  نشدۀ  بينی  پيش  احيای  توضيح  مندل٬  هدف

 داری پس از جنگ جهانی دّوم و رونق اقتصادی بلندمّدتی بود
 به  را  بشر  تاريخ  طول  در  اقتصادی  رشد  ترين  سريع  که

 . نمايش گذاشت

 از زمان جزوۀ  من٬ اين بهترين تحليلی است که  اعتقاد      به
 . ست مشهور لنين تاکنون بيان شده ا

 کارگر  موضع : نبرد  امروز  فوق٬  توضيحات  به  توّجه  با
 مارکسيست های انقالبی چيست؟

 رازی  سوی : مازيار  به  را  ما  داری٬  سرمايه  کنونی  بحران
 هدايت می کند  مارکسيست . احيای مارکسيسم  انقالبيون  البته

 ديدگاه و چشم انداز خود را نسبت به آينده و هدفی که تحقق آن
 برای ساختن اين ديدگاه٬ سه حيطۀ . ند٬ دارند را دنبال می کن

 ها  درک آن  و  مطالعه  که  دارد  وجود  يک ديگر  با  مرتبط
 است  آن . ضروری  بحران  و  داری  سرمايه  درک  نخست٬

 گيری های سياسی (  دّوم٬ درک ). ريشه های بحران و نتيجه
 يعنی  آتی٬  سوسياليسم " جامعۀ  به  داری  سرمايه  از  " گذار

 سّومين و مهم ترين حيطه٬ ). نقش دولت مفهوم سوسياليسم و (
 روش های سازمانی غلبه بر سرمايه داری و حرکت به سوی

 است  در ( سوسياليسم  آن  مداخلۀ  و  انقالبی٬  سازمان  مفهوم
 ). سازمان های توده ای

 های  تئوری  توسعۀ  دّوم٬  و  اّول  موارد  خصوصّيت
 است  مارکس  خود  به  بازگشتن  با  که ( مارکسيستی  روندی

 خصلت مورد سّوم٬ ). ر مقياس جهانی شاهد آن هستيم اکنون د
 شده " بنيان نهادن  ( گرايشات پيشرو و احيا  گرايشاتی اساسًا "

 اصطالح  به  سنتی  های  سازمان  با  ٬ " مارکسيستی " متفاوت
 گذشته " تروتسکيستی " ٬ " لنينيستی "  در  که  غيره  و

 از طريق مراجعه ) کاريکاتوری از سازمان انقالبی را ساختند
 اين پروسه ( بيات مثبت و منفی انقالب روسيه می باشد به تجر

 مخالفت  مورد  و  است  ناشناخته  فّعالين  از  بسياری  برای
 های  گيرد " اتوپيايی  نئو " سوسياليست  می  سه ). قرار  اين

 دهند  می  تشکيل  را  واحد  يک کّل  بدون . مؤلفه٬  مؤلفه  هر
 ديگری٬ ناقص است و بنابراين راه حّلی کامل در مقابل نظام
 سوسياليستی  جامعۀ  نهادن  بنا  برای  و  داری  سرمايه

 . ارائه نمی دهد ) کمونيستی (

 ۲۰۱۱ اّول آوريل

 سه بينش در جنبش کارگری

 عليرضا بيانی

 ۱۳۹۰ مرداد ۲۱

 : مقدمه

 مطلب زير در مقطعی نوشته شد که سه بينش در سطح فعالين
جنبش کارگری عمده ترين بحث ها را به خود اختصاص داده

 به بي . بود  همچنان  است٬  تريديونيستی  بينشی  که  اول  نش
 عمدتًا  هايی در  صورت يک بينش مطرح و دارای پشتوانه

 مثال ( هرچند افرادی در اين طيف . طيف رفرميستی می باشد
 نوشته  اين  در  بحث  مورد  اکنون ) فرد  و  فعال  مقطعی  در

 . منفعل باقی مانده اند

 بينش  با  تقابل  در  کرد  می  تصور  که  صف بينش دوم  اول
 تعلق  بينش  همان  چپ  جناح  به  واقع  در  است  کرده  آرايی

 کند  ظهور  توانست  نمی  آن  بدون  و  با . داشت  دوم  بينش
 به اين دليل از جنبش کارگری  گسترش مبارزه طبقاتی٬ دقيقًا
 عقب افتاد که نمی توانست از سطح آگاهی اين جنبش شروع

 . داشته باشد و با هدف ارتقا آن به سطح انقالبی ابتکار عملی
 از  شد  می  ناچار  اساسی  ضعف  همين  دليل  به  گرايش  اين

 متبلور می " لغو کار مزدی " يکسو به کلی گويی که با شعار
 ضروری  بسيار  خاص و  موضوعات  به  پرداختن  از  شد٬
 همين  با  ديگر٬  سوی  از  و  رود  طفره  انقالبی  برای جنبش
 همه  شامل  که  يک تعريف عام  سنديکا  برای سبک نگرش٬

 ايط در همه جهان شود ارائه می کرد و آن را به شرايط شر
 در  انتها  تا  و  آغاز  بدو  از  نتيجه  در  داد؛  می  تعميم  ايران
تناقض و با روش آزمون و خطا سعی بر اصالح نظری خود
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 داشت٬ با اين حال نتيجه دلخواه را به دست نيآورده و به انزوا
 انقالبی . رفت  مارکسيسم  سنت  با  منطبق  سوم  بدون بينش ٬ 

 احيا  ترويج  و  تبليغ  به  ای  توده  های  تشکل  به  نياز  انکار
 و  پرداخت  می  کارگران  سوسياليستی  گرايش  تشکيالت

 برمحور اين مواضع اصولی فعاليت ميکند . همچنان

********** 

 سه بينش در جنبش کارگری

 سطح  در  کارگری  های  تشکل  مورد  در  بينش  سه  اخيرًا
 . عمومی مطرح گشته است

 ا  اکبری : ول بينش  بديل « حسين  بی  سازمان  سنديکا
 ۱۳۸۲ آبان ٬ ۱۹ روزنامه ی شرق٬ » کارگران

 دوم  حکيمی٬ : بينش  نيست « محسن  بديل  بی  ٬ » ! سنديکا
 ۱۳۸۲ آبان ۲۴ روزنامه ی شرق٬

 بديل سنديکا بی « ٬ ) مازيار رازی ( مهدی رياضی : بينش سوم
 ۱۳۸۲ آذر ٬ ۱۵ روزنامه ی شرق٬ » ! ستون فقرات نيست

 ب  سه  درون اين  در  گرايشی  بيانگر  تواند  می  کدام  ينش هر
 . جنبش کارگری نسبت به تشکل های کارگری باشد

 . اول٬ نگرش سنديکاليستی سازمان يابی کارگری

 اين نگرش تشکيالت کارگری را به مثابه يک هدف در نظر
 گيرد  برای . می  امنی  مامن  را  سنديکا  نوع  از  تشکيالت

 ی  همه  جا  آن  که  داند  می  توانند کارگران  می  کارگران٬
 . شرکت داشته باشند

 سنديکا سازمان بی بديل « نظرات حسين اکبری تحت عنوان
 يعنی » کارگران  گرايش اول  از  ای  های عمده  قسمت  بيان

 . گرايش سنديکاليستی است

 سنديکا جايگاه و پايگاه همه ی کارگران اعم از « : او می گويد
 مليت٬ و زبان از هر دين٬ نژاد٬ رنگ٬ . زنان و مردان است

 تا ) ۱۳۸۲ آبان ۱۹ مندرج در روزنامه ی شرق٬ ( » که باشند٬
 سازمان  يک  برای  خصوصيتی  چنين  گفت  بايد  جا  اين
 چنين  خير٬  است؟  مثبتی  خصوصيت  ای  توده  کارگری
 تشکالت کارگری خصوصيات ديگری دارند که بعضی از آن

 يکی از اصلی ترين . ها ماهيت اين تشکالت را تعيين می کنند
 کند  می  اشاره  آن  به  اکبری  حسين  که  است  همان  ها  : آن

 صنفی ) همان جا ( » سنديکا نهادی ست صنفی و دموکراتيک «
 است که حسين اکبری برايش  کارگری همان  نهاد  بودن اين

 ندارد  سراغ  اول . بديلی  قدم  در  سنديکاليزم  ترتيب  اين  به
 از نظر من البته اين خود يک سياست . سياست را رها می کند

 همان گونه که مبارزات صنفی نيز مبارزات سياسی را . است
 اما سنديکا ظرف پااليش دهنده ی مبارزه . در خود نهفته دارد

 يک  دوباره  اين خود  ی سياسی است و  ی صنفی از مبارزه
 است  ندارد٬ . سياست  کاری  آن  با  سنديکاليزم  که  سياستی

 . سياست کارگری و مبارزه ی سياسی کارگران است

 دست آوردهای اگر د  ی مبارزات صنفی کارگران٬  ر نتيجه
 های  سازمان  علت حضور  به  شود  می  حاصل  نيز  سياسی
 جنبش  کل  ی  نتيجه  اين  بلکه  بود  نخواهد  کارگری  صنفی
 کارگری است که در هر حال برای مطالبات روزمره ی خود
 . مبارزه می کند٬ چه با و چه بی حضور سنديکاهای کارگری

 آن٬ مبارزات کارگران برای دسترسی به آخرين نمونه عينی
 سنديکاهايی  چنين  حضور  بدون  که  بوده  خويش  تشکالت

 سنديکاليزم کوشش می کند اين مبارزات . صورت گرفته است
 به عنوان هدف  ارائه ی پيشنهاد سنديکا  و با  در همين جا  را

 کند  متوقف  مبارزات  سنديکاليزم٬ . اين  نظر  از  نتيجه  در
 برای رسيدن به مبارزات کارگری بدو  سنديکاها٬  ن حضور

 تشکالت مورد نظر خويش٬ می بايست منتهی شود به پيدايش
 . همان سنديکايی که بدون آن هم اين مبارزات وجود داشت

  از همين جا راز جا به جايی نهادهای کارگری مورد نظر آی
 او با نهادهای موجود دولتی مثل خانه کارگر و شوراهای  ال

 به جايی نيازمند . می شود اسالمی کار آشکار  تثبيت اين جا
 پردازان  نظريه  که  است  رفرميزم  کاتاليزور  رسانی  مدد

 . سنديکاليزم اين نقش را به عهده می گيرند

 نيازمند  طبيعتًا  اکبری  کارگری اثبات حسين  تشکل  مدل
 زمينه  که  خوب می داند  او  اوًال  زيرا  است؛  پيشنهادی خود

 جنبش  خود  کارگری٬  تشکالت  است ساز  همان . اجتماعی
 در تاريخ جنبش های اجتماعی٬ « : گونه که وی تأکيد می کند

 فترت را  سستی و  ضعف و  که  دوران هايی خلق می شود
 کند  می  جنبش  اين  کامًال » . نصيب  و  بالفاصله  ايشان  اما
 به توصيف خويش  جنبش طبقه ی کارگر " ناشيانه٬  رويکرد

 نشان از پايان يا " به سوی سنديکاليسم  ی فترت را  فتن دوره
. می داند
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 سنديکايی ايران نيز  در مورد جنبش کارگری « : او می گويد
 با توجه به رويکرد روزافزون جنبش طبقه ی کارگر به سوی
 فترت دارد  ی  دوره  يافتن اين  از پايان  نشان  » . سنديکاليسم٬

 تصور ) همان جا (  لحظه فرض کنيم که  برای چند  حتی اگر
 از  اکبری  سوی رويکرد " حسين  به  کارگری  جنبش

 درست است٬ باز نبايد اين را پايان فترت جنبش " سنديکاليزم
 هدف يک  سنديکا  به  رسيدن  که  زيرا  فرض کنيم  کارگری

 نيست  اجتماعی  نمی . جنبش  است که  دليل  همين  به  درست
 رويکرد روزافزون جنبش طبقه ی کارگر به " توان پذيرفت

 سنديکاليزم  دليل٬ . است " سوی  همين  به  چنين و  برعکس٬
 فترت نيز  همان  ی  ادامه  در  توان  می  را  احتمالی  رويکرد

 کرد  و . ارزيابی  فترت  کشورها  از  بسياری  نقدًا  چه  چنان
 . رويکرد سنديکاليستی توامان مشاهده می شود

 عنصر  اکبری  حسين  که انقالبی ثانيًا  اجتماعی  يک جنبش
 به  و  کند  می  جنبش حذف  اين  از  است را  کهنه  نظام  نافی

 اين نتيجه می رسد که رويکرد جنبش ه  به  مين دليل و منطقًا
 است  سنديکا  سوی  به  کارگر  ی  وی . طبقه  طبيعی است که

 چنين نتيجه گيری کند زيرا که سنديکا بيانگر مطالبات انقالبی
 جنبش انقالبی طبقه ی کارگر نيست و درست به همين دليل

 هانی اين مدل تشکيالت کارگری همان مدل مطلوب سازمان ج
 اين مدل تشکل کارگری٬ مدل صنفی است و کاری . کار است

 سياست  براساس  آن  نهادن  بنياد  چند  هر  ندارد  سياست  به
 است  آی . سرمايه  نظر  مورد  سنديکاهای  واقع  و  ال  در  او

 مورد تأييد حسين اکبری٬ نوع تشکلی است که تنها يک بار با
 برای سياست سروکار دارد و آن جايی است که مبارزات را

رسيدن به مطالبات روزمره و توقف در اين مسير هدايت می
 فقط از اين به بعد کارگران عضو تشکالت سنديکايی با . کند

 بر اين سنديکاها  ی حاکم  اراده  اما  سياست سروکاری ندارد
 در جايی که قرار است سنديکا . مرتب به سراغ آن خواهند آمد

 زمان جهانی کار يک جنبه از سه جانبه گرايی مورد نظر سا
 که  گرايی  جانبه  سه  اصل  پذيرفتن  باشد٬  اکبری  حسين  و
 و يک رأی  عبارت است از دو رأی برای دولت و کارفرما
 سياسی  ی  اراده  پذيرفتن  و  سياسی  دخالت  کارگران٬  برای

 به همين دليل حسين اکبری در ترسيم وضعيت . حاکم می باشد
 او می . می شود استقالل سنديکا دچار يک اشتباه متدولوژيک

 سنديکا فارغ از تبعيت از دولت ها و احزاب و دسته « : گويد
هر ) همان جا ( » جات سياسی و بلوک های قدرت عمل می کند

 می بايست بتواند به عنوان يک بلوک پرقدرت  چند که حتمًا
 وارد عمل شود تا ناگزير به تبعيت از بلوک های قدرت نشود

 او  ال  ت که مورد تأييد آی اما پذيرفتن قوانين ضدکارگری دول
 نيز می باشد٬ مثل حق اعتصاب و يا سه جانبه گرايی توسط
 هم  اول٬  قدم  همان  در  اکبری٬  حسين  نظر  مورد  سنديکای
 قدرت و  و هم  از دست می دهد  دولت را  استقالل نسبت به

 . اتوريته ی مورد نياز يک تشکيالت مستقل کارگری را

 بی بديل بودن « حت تر در مجموع حسين اکبری برای بيان را
 می » سنديکا  پيش  را  کار  اسالمی  شورای  نظير  تشکالتی ٬ 

 بديل  نظرش بی  مورد  سنديکا  آن٬  به  نسبت  مسلمًا  که  کشد
 . اما آيا سنديکا بديل ندارد . جلوه گر خواهد شد

 : در اين جا به نگرش دوم می رسيم

 اين نگرش معتقد است که تشکل سنديکايی بی بديل نيست٬ هر
 تشک  دولتی چند  تشکالت  با  قياس  در  تواند  می  سنديکايی  ل

 موجود بديلی باشد اما سنديکاليزم به طور کلی گرايشی است
 سرمايه  چهارچوب  در  و  رفرميستی  صرفًا  ی  مبارزه  که

 دهد  می  سازمان  را  نظر . داری  مورد  تشکل  همان  اين  و
 محسن حکيمی در نقد خود به نظرات . او است  ال  دولت و آی

 آبان ۲۴ مندرج در روزنامه ی شرق در تاريخ حسين اکبری
 ضدسرمايه « : می نويسد  جنبش اجتماعی طبقه ی کارگر ذاتًا

 سرمايه  و  کار  اساسی  تضاد  از  منبعث  زيرا  است٬  داری
 ی  مبارزه  که  است  گرايشی  سنديکاليسم  که  آن  حال  است٬
 ضدسرمايه داری طبقه ی کارگر را به احزاب سياسی وا می

 تشکالت کارگری غيرحزبی را مبارزه ی گذارد و وظيفه ی
 داند  می  داری  سرمايه  چهارچوب  در  رفرميستی  » . صرفًا

 با  حکيمی  محسن  نظر  مورد  تشکل  مرزبندی  اين٬  بنابر
 عنصر  اکبری٬  حسين  داری سنديکاليزم  بودن ضدسرمايه
. مبارزات تشکالت کارگری است
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 محسن حکيمی معتقد است که جنبش اجتماعی طبقه ی کارگر
 ضدسرمايه داری است٬ لذا برای اين جنبش تشکالتی را ًا ذات

 سرمايه  در چارچوب نظام  را  مبارزه  که  می گيرد  در نظر
 در عمق ديدگاه وی عنصر مبارزه سياسی . داری قرار ندهد

 در کنار مبارزه برای دسترسی به مطالبات روزمره٬ ويژگی
 را  مبارزات  اين  که  است  کارگر  های  توده  تشکالت

 کند ضدسرمايه  می  گر  جلوه  محسن . داری  يک کالم٬  در
 بيان می کند  اين گونه  نظر خويش را  : حکيمی تشکل مورد

 ديدگاه «  برخالف  که  آن  بحث  ماحصل  و  کالم  يک  در
 سنديکاليستی آقای اکبری٬ سنديکا سازمان بی بديل کارگران

 و . نيست  مستقل  تشکل  همانا  بديل  اين  و  دارد٬  بديل
 است که طبقه ی کارگر ايران می ضدسرمايه داری کارگران

 تواند و بايد آن را هم در برابر شوراهای اسالمی کار و خانه
 سازمان  فرموده  اتحاديه های سرمايه  در مقابل  و هم  کارگر

 » . جهانی کار و وزارت کار برپا دارد

 تشکالت مورد  تشکالت کارگری بديل  اين چنين  درستی  به
 سازمان  و  وزارت کار  سنديکاليزم٬  است نظر  کار  . جهانی

 حتی می توان به صراحت گفت که چنين بديلی٬ مادام که طبقه
 وسيله ی ضروری  دارد  ی کارگر و جنبش کارگری وجود

 است  های کارگر  مبارزات توده  اما . برای سازمان دادن به
 حيات  استمرار  برای  تضمينی  چه  که  است  اين  سؤال

 پايداری اين نوع تشکل وجود  و  دارانه  آيا . دارد ضدسرمايه
 ضدسرمايه داری بودن جنبش اجتماعی طبقه ی ذات صرف

 مقابل  در  باشد  تشکل  نوع  اين  دفاعی  سپر  تواند  می  کارگر
 در  مبارزه  مسير  به  آن  نشدن  کشانده  برای  رفرميزم  هجوم
 داری  صرف ذات ضدسرمايه  آيا  داری؟  چارچوب سرمايه
 جنبش کارگری مواد الزم و کافی سياست ضدسرمايه داری

 ای که اين ت  گونه  به  کرد٬  خواهد  فراهم  شکالت کارگری را
 تشکالت بتواند از مبارزه در چارچوب سرمايه داری خارج
 شده به مبارزه ی ضدسرمايه داری منتقل شود؟ برای پاسخ به
 اين سؤاالت ابتدا می بايست به درک واحدی از خصوصيات

 مبارزات  های  ويژگی  داری و  کارگر ضدسرمايه  ی  طبقه
 . د رسي

 سرمايه  نافی  لزومًا  کارگری  جنبش  داری  ضدسرمايه  ذات
 بود  ذات ضدکارگری سرمايه . داری نخواهد  همان طور که

 اشاره . داری نفی کننده ی طبقه ی کارگر نخواهد بود  صرفًا
 ی  طبقه  جنبش  ی  دارانه  ضدسرمايه  مبارزاتی  عنصر  به
 حضور  به  نياز  جنبش٬  اين  ذاتی  عنصر  به  اتکا  با  کارگر

 بتواند دائم  جنبش  اين  که  کند  می  ايجاد  را  داری  سرمايه  ی
 لذا تضاد اساسی کار و سرمايه٬ . غريزه ی خود را جاری کند

 چنان چه ريشه ی خود را تنها از ذات ضديت اين دو طبقه با
 هم استنتاج کند٬ به طور طبيعی به وحدت اضداد خواهد رسيد

 ذيرد يک و اين نتيجه را خواهد داشت که تشکالت کارگری بپ
 مبارزه ی دائمی و الجرم در چارچوب سرمايه داری را بايد

 ذات ضدسرمايه داری طبقه ی کارگر ريشه ی . سازمان دهد
 اقتصادی دارد؛ صرف اتکا به اين ذات تدارک مبارزه ای به
 اين همان سنديکاليزم  و  می کند  ايجاد  را  حول همين محور

 . است

 ها  مبارزات تشکل  ی کارگری در سمت گيری سوسياليستی
 بدون چنين سمت گيری  اساسی است٬  اين تضاد  سنتز  واقع
 در  هنوز  کارگران  های  توده  مستقل  های  تشکل  مبارزات

 به همين دليل است که . چارچوب سرمايه داری باقی می ماند
 دليل  های کارگر به  توده  پذيرفت تشکالت مستقل  توان  نمی
 ترک  از  و  صنفی  های  حوزه  در  صرف  نکردن يب مبارزه

 ی  مبارزه  تواند  می  داری  سرمايه  با  سياسی  مبارزه
ضدسرمايه داری خارج از چارچوب سرمايه داری را جاری

 سياسی . کند  عنصر  بارزترين  بپذيريم  چه  چنان  نتيجه  در
 مبارزات کارگری٬ مبارزات ضدسرمايه داری با سمت گيری
 سوسياليستی است لذا می توانيم بپذيريم که تنها چنين تشکالت

 شده ک  داری خارج  چارچوب سرمايه  در  مبارزه  از  ارگری
 توده  مستقل  تشکيالت  عملکرد  صورت  اين  غير  در  است٬
 مبارزه  های کارگری٬ بدون سمت گيری سوسياليستی٬ نهايتًا

 . در همين چارچوب ارزيابی خواهد شد

 ی  های ويژه  بايست مشخصه  می  در اين صورت است که
 ک  کارگران  های  توده  مستقل  تشکل سازمان  از  را  آن  ه

 . رفرميستی سرمايه فرموده متمايز می کند٬ روشن بيان کنيم

 هدف استراتژيک جنبش  کارگری  تشکيالت  که  بپذيريم  اگر
 هدف  اين  به  رسيدن  برای  ای  وسيله  بلکه  نيست  کارگری
 در اين صورت بايد  است٬  سوسياليزم  به  يعنی  استراتژيک٬

 های ک  توده  تشکالت مستقل  لزومًا در نظر داشت که  ارگر٬
 به  شدن  تبديل  استعداد  بايست دارای  کارگران می  قيام  نهاد

 . باشد

 تشکالت کارگری بيانگر داخل يا خارج بودن مطالبات نوع
 است  داری  سرمايه  چارچوب  از  تشکالت  سری . اين  يک

که از دل مبارزات کارگری به طور طبيعی مطالبات انتقالی
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 که  است  مطالباتی  همان  آيد٬  می  سياسی بيرون  خصلت
 تعيين می کند  ی تشکل کارگری را  دارانه اين . ضدسرمايه

 مطالبات انتقالی٬ جهت مبارزات کارگری به سوی سوسياليزم
 را تعيين می کند و می تواند مرز خروج از چارچوب سرمايه

 نتيجه ی منطقی مبارزات کارگری . داری باشد  مطالباتی که
 دهی  پاسخ  به  قادر  داری  سرمايه  نيست است و  ها  آن  . به

 مطالبات منتقل کننده ی جنبش کارگری از سطح تالش برای
 کسب امتياز طبقاتی به سطح اعمال اراده برای لغو امتيازات

 ی . طبقاتی  مرحله  از  را  کارگری  مبارزات  که  مطالباتی
 هدايت  ی کسب قدرت سياسی  مرحله  به  مبارزات روزمره

 . می کند

 کارگری انواع گرايشات اما از آن جائی که تشکل توده های
 طبقه ی کارگر را در خود دارد؛ به موازات اختالف ميان اين
 به  رسيدن  برای  تشکالت  اين  نزديکی  و  دوری  گرايشات٬

 شد  خواهد  باعث  را  فوق  بيکار . سطح  رفرميزم  چون  و
 پشتوانه انواع امکانات عوام فريب وارد  نخواهد نشست و با

 ار  عدم  خطر  لذا  شد؛  توده کارزار خواهد  مستقل  تشکل  تقاء
 های کارگر از يک تشکل کارگری به طور کلی٬ به نهاد قيام
 کارگران٬ خطری است که از لحظه ی تولد چنين تشکالتی آن

 . را تهديد می کند

 کارگران٬  های  توده  مستقل  های  سازمان  حضور  بدون
 کاری  خرده  عمدتًا  و  تأثير  کم  و  مبارزات کارگری پراکنده

 ور چنين سازمان هايی٬ قطبی ايجاد خواهد با حض . خوهد بود
 تشکالت اخص جنبش کارگری  شد که چنان چه در پيوند با
 از  و  معين  اتوريته  با  را  جنبش کارگران  است  قادر  درآيد

 . موضع تحکم به سوی کسب قدرت سياسی هدايت کند

 مهدی رياضی٬ مقاله ای در . در اين جا نظر سوم مطرح است
 بديل سنديکا بی « ت تحت عنوان نقد نظر محسن حکيمی نوش

 که در سايت های مختلف و روزنامه ی » ستون فقرات نيست
 . چاپ شد ۱۳۸۲ آذر ۱۵ شرق در تاريخ

 مهدی رياضی در تأييد نظر محسن حکيمی مبنی بر اين که
 سنديکا مبارزه ی سياسی را به احزاب واگذار می کند٬ نشان

 فقرات  ستون  بورژوايی٬  احزاب  اين  که  دهد  سنديکا می
 ايشان بالفاصله و به درستی نتيجه می گيرد . خواهند شد  اما

 ستون  داشتن  بدون  نيز  کارگران  ای  توده  مستقل  تشکل  که
 . فقرات خويش٬ نمی تواند دوام بياورد

 سنديکاليزم  است  معتقد  که  اکبری  حسين  نظر  برخالف
 رويکرد جنبش کارگری است بايد دوباره متذکر شد که اصوًال

 گرايش . زمينه ساز تشکالت خويش می شود ری جنبش کارگ
 اين  درون  گرايشات  از  يکی  کارگران  اخص سوسياليستی

 ی . جنبش است  مبارزه  با  است  زمان  هم  گرايش  اين  تولد
 سمت گيری سوسياليستی  با  داری  در . ضدسرمايه  که  زيرا

 است که  کارگر  ی  گرايش طبقه  اين  ی واقع  انقالب برنامه
 سر  نظام  بديل  و  دهد کارگری  می  ارائه  را  داری اين . مايه

 ای کارگران  توده  مستقل  تشکل  در  بايد  و  تواند  گرايش می
 انواع  از  يکی  گرايش  اين  واقع  در  و  باشد  داشته  حضور

 باشد  می  تشکالت  اين  در  موجود  سازمان . گرايشات  اما
 پرور  سوسياليست  خودی خود  به  کارگران  ای  توده  مستقل

 ت  نمی  لزومًا  لذا  و  باشد  ساز واند نمی  حزب زمينه  ايجاد
 ی  زمينه  با  نيز  خود  که  زيرا  باشد  کارگر  ی  طبقه  انقالبی

 از جنبش  يکی  واقع  در  و  آيد  می  وجود  به  کارگری
 اخص  تشکالت  مانند  درست  است٬  جنبش  اين  محصوالت

 . کارگران کمونيست

 به  بودن  مسلح  دليل  به  کمونيست  کارگران  پيشرو  حزب
 مونيستی خويش٬ قادر است از تئوری و ساختمان تشکيالتی ک

 تأثيرات ايدئولوژی بورژوازی و نفوذ رفرميزم به درون خود
 کند  تشکل . جلوگيری  فقرات  ستون  تواند  حزب می  اين  لذا

 تشکيل دهد و در پيوند ارگانيک با  های مستقل کارگران را
 اين تشکيالت به حزب انقالب اجتماعی مبدل گشته مبارزات

 ب  را  کارگران  های  کند توده  هدايت  سوسياليزم  سوی اين . ه
 توسط  ی آن  اوليه  بر آمادگی نطفه های  بنا  حزب می تواند
 های  تشکل  موجوديت  از  قبل  کمونيست٬  پيشرو  کارگران
. مستقل کارگران٬ اکنون و يا بعد از آن اعالم موجوديت کند

 می  تنها  سوسياليزم٬  يعنی  داری  سرمايه  نظام  بديل  معرفی
 حز  اين  طرف  از  باشد تواند  به . ب  سوسياليزم  نه٬  اگر  و

 خواهد  ی تاريخی پيدا  داری جنبه  نظام سرمايه  بديل  عنوان
 کرد و تنها از اين لحاظ درست خواهد بود که در روند تکامل
 تاريخی اجتماعات٬ بشريت به سوی سوسياليزم خواهد رفت٬
 که  است  وضعيتی  اکنون٬  هم  جنبش کارگری  وضعيت  اما

 جنبش می تواند بديل سوسياليستی را گرايش سوسياليستی اين
 کارگر  های  توده  به  موجود  نظام  مقابل  در  کنکرت  و  نقدًا

 کند  وضعيت . معرفی  بديل  بورژوايی  آرايی  صف  انواع
 گرايش  همين  حضور  از  ها  آن  نگرانی  در  ريشه  موجود٬

 موازات . دارد  به وظيفه ی هر فعال کمونيست اين است که



 شش و ۀ چهل شمار ميليتانت
 ۱۱ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ شهريور

 ايجا  به  رسانی  ياری  در  ای تالش  توده  مستقل  تشکالت  د
 گرايش  کردن  پارچه  يک  برای  تالش  در  کارگران٬

 . سوسياليستی کارگری٬ يک لحظه را از دست ندهند

 : جمع بندی

 اصلی  ی  وظيفه  کارگران  ای  توده  مستقل  تشکالت  تشکيل
 نيست  کارگران  سوسياليستی  اين . گرايش  از  گرايش  اين

 ا . تشکالت حمايت می کند  ی کارگران برپايی تشکالت توده
 . وظيفه ی توده های کارگران است

 پيشروترين  کارگران  سوسياليستی  گرايش  که  جائی  آن  از
 وظيفه ی اصلی اين گرايش  گرايش طبقه ی کارگر است لذا

 است  خويش  سياسی  حزب  چنين . تشکيل  تشکيل  ضرورت
 عدم  يا  حضور  به  منوط  کمونيست٬  کارگران  توسط  حزبی

 کارگری  مستقل  های  تشکل  چنين حضور  از  منبعث  يا  و
 اين گرايش در درون جنبش کارگری است و . زمينه ای نيست

 کند  اين جنبش تعيين می  را  آن  ی حضور  در . زمينه  مگر
 اساس معتقد نباشيم که جنبش کارگری خود زمينه ساز پيدايش
 اين صورت بايد  در  است که  کارگران  گرايش سوسياليستی

 مستق  های  تشکل  خصوصيت  کدام  داد  می نشان  کارگری  ل
 تواند چنين زمينه ای را فراهم کند و اگر می تواند٬ اصوًال چه
 خود  نبايد  چرا  است٬  ی کارگر  حزب سياسی طبقه  به  نياز
 به  را  ای  وظيفه  چنين  کارگر  های  توده  مستقل  های  تشکل

 . عهده گيرند

 در نهايت چنانچه کمونيست ها ناچار شوند در يک تقسيم بندی
 ح  ايستگاه  تشکالت مکانيکی٬  بندی  تقسيم  در  خود  ضور

 ضرورت  به  توجه  با  بايست  می  کنند٬  تعيين  را  کارگری
 حضور ستون فقرات تشکالت مستقل توده های کارگر٬ يعنی
 حزب پيشتاز انقالبی طبقه ی کارگر٬ جايگاه خويش را تعيين

 ۱۳۸۲ آذر ۲۰ . کنند

 » لئون تروتسکی « ۀ زندگينام

 ) انقالب بلشويکی يکی از رهبران کبير (

 رنوا راسخ

ستار  شادی معصومی : ويرا

 ميالدی در روسيه چشم به ۱۸۷۹ در سال » لئون تروتسکی «
 بعد از . جهان گشود و خيلی سريع به فعاليت انقالبی کشيده شد

 وسيلۀ دستگيری  سال به  در  تزاری  زندان ۱۸۹۸ پليس  از
 انگلستان  به  و  و ) لندن ( گريخت  نويسندگان رفت  جمع  به

 در مورد کار بی وقفه و » لنين « . پيوست » ايسکرا « ۀ روزنام
 ثابت ه ب » تروتسکی « مستمر  نويسندگان  از  يکی  عنوان
 : می نويسد » پلخانوف « در نامه ای به » ايسکرا « ۀ روزنام

 مشغول نوشتن برای هر "  است که  ماه  تروتسکی برای چند
 باشد  می  انرژی ه ب . شماره  با  کلی او  کس طور  هر  از  تر

 ک ی او بدون ش ي توانا ... کار می کند » ايسکرا « برای ديگری
 است  متوسط  حد  از  و ؛ بيشتر  انرژی  با  عقيده٬  استحکام  با

 ". متعهد

 راه » ايسکرا « ۀ روزنام  از  بعد  و  ايران  به  اروپا  طريق  از
 يافت  می  انتقال  روسيه  به  اين . آذربايجان  شک٬  بدون

 طبق  آگاهی  در  هماهنگی کارگر ۀ روزنامه  و  تقويت ٬ 
 . ثر واقع شد ؤ های روسيه بسيار م دمکرات – سوسيال

 سوسيال  حزب  در  موجود  های  جناح  بين  در  اختالف  با
 يعنی  » ها منشويک « و ) اکثريت ( » ها بلشويک « : دمکرات

 مرژيانتسی ) اقليت (  گروه  فعالين  از  يکی  که  تروتسکی ٬ 
 رفت انترناسيونال بود٬ ابتدا موضع دفاع از منشويک ها را گ

 سال  از  بعد  نمود ۱۹۰۴ و  اتخاذ  را  طرفی  بی  . موضع
 با  به يک اختالف دو جانبه  اختالف تروتسکی در اين دوره
 مفهوم  با  وی  طرفی  از  معنا  بدين  شد؛  تبديل  جناح  دو  هر

 مخالفت می ٬ حزب٬ که جناح بلشويک آن را طرح کرده بود
 ها بر سر رهبری انقالب نمود و از طرفی ديگر٬ با منشويک

 اختالف می بود٬ بايد در دست بورژوازی به اعتقاد آنان که
 بلشويک ه داشت و  را مانند  انقالب آتی روسيه  رهبری  ها٬

 . پرولتری ارزيابی می کرد

 ٬ به روسيه بازگشت و به ۱۹۰۵ تروتسکی با شروع انقالب
در » رئيس شورای نمايندگان کارگران پترزبورگ « عنوان
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 ۱۹۰۵ ٬ با شکست انقالب . های انقالبی شرکت جست فعاليت
 اين بار توانست ب . دستگير و به سيبری تبعيد شد مجددًا  ه اما
 فرار کرده و به » اودسک « يک سورتمه گوزن کش از ۀ وسيل

 . ها در اروپا بپيوندد جمع سوسيال دمکرات

 ٬ اکثريت قريب به ۱۹۱۴ با شروع جنگ جهانی اول در سال
 ر طمطراق سوسيال که القاب پ ی هاي اتفاق احزاب و سازمان

 خود گذاشته بودند٬ به شووينيزم کور پيوسته و ر دمکرات را ب
 اتحاد پرولتاريا بر ۀ به وظايف انترناسيوناليستی خود در زمين

 . ی که عامل اصلی جنگ بودند٬ پشت پا زدند ي ها ضد حکومت

 را  ناپذيری  خستگی  تالش  مقطع  اين  در  تروتسکی  و  لنين
 طبق  آگاهی  ا ۀ برای  و  مبذول کارگر  اروپا  کارگری  حزاب

 به نتايج فاجعه بار جنگ جهانی جلب  داشته و توجه آنان را
 تالش . کردند  کنفرانس اين  تشکيل  سبب  » زيمروالد « ها٬

 تن از نمايندگان جريانات انترناسيوناليستی که ۳۸ مشتمل بر
 تروتسکی بعدها . همگی با جنگ جهانی مخالف بودند٬ گرديد

 آن  مورد  خا در  بهتی روزهای  و  تعجب  با  برانگيز  طره
 : محسوس چنين نگاشت

 سيس بين الملل٬ تمام انترناسيوناليست های أ نيم قرن بعد از ت «
 . » جهان می توانند در چهار کالسکه جا شوند

 با شروع دومين انقالب در روسيه٬ تروتسکی ۱۹۱۷ در سال
 و  منازعه  از  بعد  خودش  قول  به  و  بازگشت  کشور  آن  به

 بسياری با لنين٬ به همراه ساير مرژيانيست های نظری چالش
 پيوست  بلشويک  حزب  به  انترناسيونال  ب . های  ه تروتسکی

 انتخاب و در کنار  زودی به عنوان رئيس شورای پتروگراد
 بلشويک  دولت ساير  عليه  را  مسلحانه  قيام  متعهد٬  های

 . و به انجام رساند نمود کرنسکی٬ رهبری

 کی در اولين دولت شوراها به بعد از پيروزی انقالب٬ تروتس
 و همچنين به عنوان » در امور خارجه خلق کميسر « عنوان
 انتخاب » مرکزی حزب بلشويک ۀ دفتر سياسی کميت « عضو
 قدرت امپرياليستی٬ تجاوز به روسي زمانی . شد  ۀ که چهارده

 به شوروی را  نيروهای مسلح را  رياست تمام  آغاز نمودند٬
 ار  گذار  بنيان  و  گرفت  گرديد عهده  سرخ  رهبری . تش  با

 و اربابان خارجی ٬ تروتسکی ۀ خردمندان  گاردهای سفيد تمام
 . آنان٬ منکوب و نابود شدند

 شوروی٬ عالوه بر ۀ تروتسکی به عنوان کميسر جنگ روسي
 رهبری ارتش سرخ در خنثی کردن حمالت متجاوزان٬ سعی

 های آزاديبخش در نمود که از نظر مادی و معنوی به نهضت
 به طور مثال٬ . کمک برساند ) جمله ايران من ( سر جهان سرا

 ميزرا کوچک « بعد از تشکيل ارتش سرخ ايران به رياست
 جنگلی  های » خان  نامه  از  يکی  به  پاسخ  در  تروتسکی ٬ 

 : جنگلی ها چنين نوشت

 مملو از شادی «  را  خبر تشکيل ارتش سرخ ايران قلوب ما
 ايران برای در يک دهه و نيم گذشته٬ خلق زحمتکش . ساخت

 کرده است  متحدانه مبارزه شايستگی . آزادی خود  اين خلق 
 ه من ب . خود را برای آزادی به تمام جهانيان ثابت نموده است

 داير سخ خود را  نام ارتش سرخ کارگران روسيه٬ اعتقاد را
 اين  حق بر  تحت رهبری شورای جنگ انقالبی٬  ايران٬  که

 . ن می دارم بيا ٬ آزادی و استقالل خويش را کسب نمود

 مثاب  به  ايران  آزاد  زحمتکش  خلق  باد ه  از ۀ زند  عضوی
سيا و هم ۀ خانواد  . » جهان ۀ ملل آ

 شوراها٬  جوان  حکومت  به  شده  جنگ تحميل  پايان  از  بعد
 رسيد  نابودی  مرز  به  داخلی  برای بلشويک . اقتصاد  ها

 نوين  اقتصادی  سياست  صدمات٬  جانشين ) نپ ( جبران  را
 به اين صورت به اجرا » نپ « . ردند ک ی سياست کمونيزم جنگ

 در  خود  محصوالت  فروش  از  پس  دهقانان  که  شد  گذاشته
 دولت  به  جنسی  ماليات  عنوان  به  را  مالياتی  آزاد٬ بازار

 . پرداختند می

 برنام  کميت ۀ در  بر  غالب  جناح  حزب ۀ اقتصادی  مرکزی
 ب  که  سياست ۀ وسيل ه بلشويک ٬   شد  می  رهبری  استالين

 ب «  ثروتمند  همان سياست نوين » شويد دهقانان  پيشبرد  يعنی ٬ 
 . اقتصادی گذشته٬ گنجانده شده بود

 س اپوزيسيون چپ در درون حزب بلشويک أ تروتسکی در ر
 جناح  نظرات  نقد  سريع غ ضمن  کردن  صنعتی  تز  از  الب٬

 يافتن  ادامه  صورت  در  را  بزرگ  خطر  دو  و  کرده  دفاع
 : های گذشته٬ گوشزد کرد سياست

 ثروتمند خطر ارتباط دهق  ۱  بازار ) کوالک ( انان  با
 و  توليد  امر  در  کارشکنی  ايجاد  و  سرمايه  جهانی

 ؛ توزيع مواد غذايی

 ايجاد فاصله بين دهقانان و کارگران که در دوره  ۲
. های آتی از اتحاد آنان جلوگيری خواهد نمود
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 باند  با  بازی در درون حزب٬ اپوزيسيون جناح استالين ابتدا
 از تبليغات منفی قرار داد و بعدها با قبضه چپ را زير بارانی
 ٬ » شيستکا « ها را در تصفيه های موسوم به کردن قدرت٬ آن

 . حذف فيزيکی نمود

 آن  از  تروتسکی بزرگ ي جا استالين  ترين ی که می دانست٬
 های غير انسانی اوست٬ وی مانع بر سر راه اجرای سياست

 تسکی را اولين کشوری که ترو . تبعيد کرد ۱۹۲۹ را در سال
 پناهند  عنوان  پذيرفت ۀ به  بود ٬ سياسی  به . ترکيه  تروتسکی
 در حدود چهار سال » لئو « و پسرش » ناتاشا « همراه همسرش

 نام  ای به  کيپو « در جزيره  دخالت در » پرين  از  ای  لحظه
 فا  جهانی  نشد ر مسائل  خود ٬ غ  های  نوشته  و  مقاالت  با  و

 يستی جهان های سوسيال قيمتی را در اختيار جنبش ی نظرات ذ
 . قرار داد

 در فرانسه۱۹۳۳ ٬ در » دااليه « بعد از روی کار آمدن دولت
 کند  اقامت  کشور  آن  در  تا  شد  داده  اجازه  تروتسکی  . به

 ا رفت و به افشای سياست آن ج تروتسکی به همراه خانواده به
 داری جهانی ادامه داد  پيش بينی . های استالين و سرمايه  او

 که استالين برای  آيند کرد  در  اهداف خود  نه چندان ۀ پيشبرد
 به آتش و خون  هيتلر سازش خواهد کرد و جهان را  دور با

 کشيد  واقعيت تبديل شد؛ . خواهد  به  پيش بينی وی خيلی زود
 زمانی  درست  با يعنی  استالين  تروپ ي ر « که  وزير ( » بن

 وارد ) هيتلر ۀ خارج  بالکان  کشورهای  و  لهستان  سر  بر
 شدند ۀ مذاکر  رو  در  آن . رو  فرانسه٬ ي جا از  دولت  که  ی

 خارجی  روابط  و  داخلی  منافع  برای  را  تروتسکی  حضور
 خود مشکل ساز تلقی می کرد٬ از او خواست که اين کشور

 . را ترک کند

 ريبن تروپ و استالين در حال امضای معاهده

 داد  پناهندگی  تروتسکی  به  که  بود  کشوری  سومين  . نروژ
 نروژ  به  محض ورود  به  ای تروتسکی  دهکده  اقامت در  و

 های انقالبی پيگيرانه و شبانه روزی خود دور افتاده٬ فعاليت
 را آغاز نمود که قسمتی از آن شامل نقدهای سازنده در مورد

 انقالبی « ۀ اثر جاودان . احزاب مختلف کارگری در اروپا بود
 تحرير در ۀ را در همين کشور به رشت » خيانت شد آن که به

 ۱۹۱۷ ی بود از نظراتش در مورد انقالب آورد که مجموعه ا
 . مسيرش منحرف شد از صب ا های غ بوروکرات ۀ وسيل ه که ب

 های انقالبی تروتسکی همچنين سعی کرد تمامی سوسياليست
 و انترناسيوناليست را در زير يک پرچم و سازمان بين المللی

 تا عالوه بر ند گذاشت جمع ک » بين الملل چهارم « که نام آن را
 کرد  بر مبارزات پر  المللی٬  بين  بحران رهبری در سطح  ن

 . ثير گذارد أ کارگران در مقياس جهانی نيز ت

 ديگو ريورا و لئون تروتسکی

 ۷ بر اثر فشارهای دولت استالين بر نروژ٬ تروتسکی به مدت
 که آن ی ماه در محل اقامتش زندان  ناگزير گرديد  و سرانجام

 به مقصد مکزيک ترک کند  » تی ي س کزيکو م « در . کشور را
 خان  ريورا « نقاش نامدار ۀ در  مجددًا » ديگو  و  اقامت کرده
 های خود را در زمينه ارتباط گيری با جنبش جهانی فعاليت

 هنوز دو هفته از اقامتش در مکزيک نگذشته بود٬ . آغاز نمود
 بيدادگاه  دور دوم های فرمايشی مسکو جهت سرکوب و که
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 بلشويک  بازماندگان  با  حساب  رقيب ها تسويه  که  قديمی  ی
 بودند  شد ٬ استالين  با دادگاه . آغاز  داشتند  استالين سعی  های
 تمام أ طرح اين مس  که مجرمين دستگير شده  تروتسکی ًا له  با

 کشورهای  خواران  جيره  عنوان  به  را  آنان  دارند٬  رابطه
 کنند  معرفی  خائن  و  داری  ذکاوت . سرمايه  با  تروتسکی
 اگر  خواست  استالين  از  خوا خاصی  واقعيت می  های هد

 ها روشن شود٬ از دولت مکزيک اساسی اين خيمه شب بازی
 شخصًا او بخواهد تا وی را به حکومت استالين تحويل دهد تا

 بيدادگاه  در  واقعی  انقالبيون  شرافت  کند از  دفاع  او  . های
 که می استالين هيچ گونه جوابی به اين درخواست نداد٬ چرا

 پر تجربه تر و محبوب تر دانست حريف ميدان از وی بسيار
 . بوده و ماهيت او را افشا خواهد نمود

 ترين ی که تروتسکی و نظراتش را بزرگ ي جا استالين از آن
 خطر برای خود احساس می کرد٬ دست به کار شد تا به هر

 برای پيشبرد و اجرای اين هدف٬ . قيمتی شده وی را نابود کند
 در نظر گرفته » در رامون مرکا « استالينيست اسپانيايی به نام

 به . شد  تا  در مسکو تعليم داده و به مکزيک فرستادند  او را
 ترور  ترتيب  مسکو٬  طرفدار  کمونيست  حزب  کمک

 مسلحانه ۀ حمل ۱۹۴۰ در بيست و دوم مه . تروتسکی داده شود
 سوی ای  کمونيست از  حزب  عوامل  از  نفر  بيست
 در ) استالينيست (  تروتسکی  اقامت  محل  به  مکزيک
 تروتسکی از اين حمله جان » ن کويوآکا « صورت گرفت که

 برد  در  به  سو . سالم  اين  مورد  در  چنين ء تروتسکی  قصد
 : نوشت

 بود٬ ء سو «  شده  ريزی  برنامه  دقت  با  که  ناموفقی  قصد
ستالين ۀ ضرب  به ... مهلکی است بر ا  او بايد قدرت خود را

 گذارد سو . نمايش    چنين  ناپذير ء تکرار  اجتناب  قصدی
 بود ستثنايی ... خواهد  ا  پس يک حالت  اين  از  من  زندگی

 . » خواهد داشت و نه يک روال عادی

 تروتسکی با شکست مواجه شد٬ ۀ ی که حمله به خان ي جا از آن
 وارد » مرکادر «  ديگری  راه  از  کرد  سعی  آن حمله٬  طراح

 اين بار او با منشی تروتسکی طرح دوستی ريخت تا از . شود
 ت  تشکيالت  وارد  بتواند  م آن طريق  و  شده  موريت أ روتسکی

 پايان برساند  به  با . شوم خود را  و  او در اين کار موفق شد
 ٬ خود را هواخواه نظرات تروتسکی معرفی مستعار يک اسم

 اوت  بيستم  وی در روز  با  ديدار  برای  و  قرار ۱۹۴۰ کرد
 . مالقات گذاشت

 ای را  در روز مالقات برای سرگرم کردن تروتسکی٬ مقاله
 در  سر برای اصالح  مطالعه٬  هنگام  تا  داد  قرار  او  اختيار

 انجام دهد فرصت  هنگامی که تروتسکی . سوء قصد خود را
 نمود٬    مقاله  خواندن  به  شروع  تحريرش  ميز  پشت  در

 هفت » مرکادر «  که  آورد  فرود  سرش  بر  چنان  را  تبر
 رفت  فرو  تروتسکی  مغز  در  آن  از  تروتسکی . سانتيمتر

 مرکادر  با  بلکه  نمرد٬  از بالفاصله  بعد  و  شده  گالويز
 مرکادر  وسيلۀ دستگيری  افتاد به  زمين  بر  . محافظانش٬

 ۀ تروتسکی بيست و شش ساعت بعد از اين ترور جنايتکاران
 . عامل استالين در بيمارستان جان سپرد

 در مورد است او در متنی که به وصيت نامه اش شهرت يافته
 : های انسانی و کمونيستی اش چنين نوشت ديدگاه

 من طی چهل و سه سال زندگی گذشته در آگاهی همچنان "
 چهل و دو سال از اين مدت را من . يک انقالبی باقی مانده ام

 ام  جنگيده  مارکسيزم  پرچم  لوای  اين . در  که  بود  قرار  اگر
 ديگر باره از سرگيرم البته که از اين يا آن اشتباه  دوران را

 . که بوده است اما مسير زندگی ام همان بود ؛ پرهيز می کردم
 عنوان يک پرولتاريای انقالبی٬ يک مارکسيست٬ يک ه من ب

 به عنوان يک بی خدای  در نتيجه  و  ماترياليست ديالکتيک٬
 رفت  خواهم  جهان  اين  از  ناپذير  آيند . تغيير  به  من  ۀ اعتقاد

 کمونيستی انسانيت نه تنها سست نشده که امروز راسخ تر از
 . وزهای جوانی من است هميشه و پا برجاتر از اعتقادات ر

 که به سوی حياط گشوده » ناتاشا « هم اکنون  به سوی پنجره
 آزادانه را بازتر کرده است تا هوای تازه آمده و آن ٬ می شود

 من رديف های سبز درخشان علف را در . در اتاقم بگردد تر
 آفتاب را  در باالی آن٬ و  زير ديوار و آسمان آبی صاف را

 می بي  جا  همه  در  زيباست . نم گسترده  نسل . زندگی  بگذاريد
 های آينده آن را از ناپاکی ستم و تجاوز پاک کنند و از آن به

". تمامی لذت برند
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 شبح تروتسکيسم

 مازيار رازی

 گذشته  هفته  چند  ناگهان در  خرده به  های  گرايش  تمامی
 بورژوا٬ سانتريستی٬ استالنيستی و مائوئيستی دست در دست

 م  پای  جای  ديگر٬  تروتسکيستی " واضع يک  حزب " ضد
 را پر کردند؛ و از يک پليميک عادی و طبيعی بين دو توده

 اکتبر  انقالب  رهبران  از  و ۱۹۱۷ تن  لنين  يعنی  روسيه٬
 با  را  خود  ضديت  و  ساخته  عثمان  پيراهن  تروتسکی٬
 معرض نمايش  به  تروتسکی  اعتقادات  و  انقالبی  مارکسيزم

 نشان دهند که گذاشته اند و و بدين وسيله ظاهرًا  قصد دارند
 است  بوده  لنين  مواضع  پيش عليه  از  تروتسکستی  نظريات

 ! ظاهرًا هم اکنون هم بايد چنين باشد و

 خزعبالت  کشاندن  بيرون  خاک  زير  از  اصلی  علت  اول٬
 حزب توده اينست که آنها از رشد اعتقادات مارکسيزم انقالبی

 يعنی جعل هراسناک شده اند و با ابزار پوسيده حزب توده ای
 به زغم خود  و از " افشاگری " تاريخ٬ می خواهند وارد  شده

 مارکسيزم انقالبی در ايران  اين طريق جلوی گسترش عقايد
 کنند  مسدود  با . را  ايران  نسل جوان  امروزه  اينکه  از  غافل

 سال ها " لنينيسم  مارکسيسم " کثافات استالينی که تحت عنوان
 مرز  بود٬  شده  پيش داده  نسل  خورد  اعتقادات . بندی دارد به

 مقابل  در  انقالبی  مارکسيزم  نظريات  مثابه  به  تروتسکيزم
 در حال رشد گرايشات استالينيستی٬ مائوئيستی و سانتريستی

 به جای گذاشته  بر نسل جوان نقدًا  را  تاثيرات خود  و  است؛
 . است

 تروتسکی در دوم٬  و  پلميک لنين  لحن  است که  شايان ذکر
 ارگری عليه يک ديگر٬ يک امر طبيعی جنبش زنده انقالبی ک

 است و به هيچ وجه نمايانگر دشمنی دايمی آنها عليه يکديگر
 باشد  هر . نمی  رهبران  که  اينست  گردد  درک  بايد  چه  آن

 يک  با  لحن  شديدترين  با  کمونيستی می توانند  جنبش واقعی
 ای  دوره  پس از  و  باشند  پلميک داشته  ديگر در يک مقطع

 قرار گيرند حتی در درون يک تش  . کيالت عليه دشمن واحد

 تنها . در مورد لنين و تروتسکی چنين چيزی به وقوع پيوست
 استالينيست ها که به تشکيالت بورکراتيک منحط باور داشته
 با دشمنی شخصی تا حد نابودی  و دارند٬ اختالف سياسی را

 . فيزيکی و کشتار يکديگر يکسان می گيرند

 ر سال های قبل از انقالب اکتبر اختالفات لنين و تروتسکی د
 يکی نقش حزب و ديگری ماهيت : اساسًا بر سر دو مساله بود

 روسيه  آينده  و . انقالب  لنين  بين  اختالفات  حزب٬  مورد  در
 انکشاف  پروسه  از  تروتسکی  نادرست  فهم  از  تروتسکی

 نشأت می گرفت  تا حدودی شبيه به . آگاهی طبقاتی پرولتاريا
 تروت  اين روزالوگزامبورگ٬  در  بيستم  قرن  اوايل  در  سکی

 مارکسيزم به ما : " او می گفت . مورد بينشی عينی گرا داشت
 وی  زندگی  عينی  شرايط  را  پرولتاريا  منافع  که  آموزد  می

 کند  می  اجتناب . تعيين  چنان  و  نيرومند  چنان  منافع  اين
 ساخت که  خواهند  مجبور  را  پرولتاريا  باالخره  که  ناپذيرند

 در دايره  را  يعنی تحقق منافع آنها  بياورد٬  عينی آگاهی خود
 توجه  مورد  را  دهد ذهنی خود  قرار  . خود

 ما تروتسکی٬ "(  سياسی  در تکاليف  نقل  لنينيستی ٬  تئوری
 ) ٬ ۷ ارنست مندل٬ ص سازمان

 بر مبنای يک چنين جبری گرائی خوش بينانه ای٬ وی لنين را
 که می خواهد حزب را  می کرد  طبقه " جانشين " متهم  خود

 ناپذيری رسيدن . د ساز  اجتناب  بينش از  علت همين  به  دقيقًا
 ۱۹۱۷ پرولتاريا به آگاهی طبقاتی انقالبی بود که وی تا سال

 پی  منشويک ها  لنين عليه  ناپذير  خستگی  اهميت مبارزه  به
 نبرد٬ و اگر چه خود از نظر سياسی کامًال مخالف منشويک

 مبارزات طبق  تجربه  داشت که  اميد  بود٬ همواره  اتی حتی ها
 را نيز به مواضع سياسی صحيح خواهد کشاند  . منشويک ها
 از طرق مختلف سعی در  بار  چندين  که  اساس بود  اين  بر

 دمکراسی " وحدت " ايجاد  سوسيال  مختلف  های  جناح  بين
 عليه ۱۹۱۷ تقريبًا تمامی جدل های لنين قبل از . روسيه داشت
 مقاله ( تروتسکی  جمله  ای ده فريا پرده وحدت در نقض « از
 تروتسکی بعدًا . دقيقًا بر سر همين مساله است ) » ی طلب وحدت

 به اين اشتباه خود پی برد و در آثار بعدی خود نيز مکررًا به
 . آن اشاره کرده است

 ا  تجربه  فوريه خود  از  پس  روسيه٬  او ۱۹۱۷ نقالب  به ٬ 
 لنين . آموخت که جای هيچ گونه سازش با منشويک ها نيست

 اول  جلسه  در  باره  اين  در  کميته ) ۱۹۱۷ نوامبر ۱٤ ( خود
 پتروگراد حزب بلشويک٬ در بحث خود عليه جناحی از حزب
 سوسيال  و  ها  منشويک  با  ائتالفی  حکومت  تشکيل  که

: می کردند٬ چنين گفت رولوسيونرها را پيشنهاد
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 سازش "  مورد  در  سوسيال [ و  و  ها  منشويک  با
 را ] رولوسيونرها  اين باره  من حتی نمی توانم صحبت در ٬ 
 تروتسکی گفت که وحدت محال مدت ها پيش . جدی تلقی کنم

 تروتسکی اين را فهميد و از آن زمان به بعد بلشويک . است
 همانند بسياری اسناد اين جلسه٬ ." ( بهتری وجود نداشته است

 شد  استالينيستی  سانسور  دچار  اسناد٬  از  اصل . ديگر  کليشه
 کتاب  در  آن  انگليسی  ترجمه  با  همراه  آن٬  مکتب روسی

 استالين  پاث تحريف  انتشارات  تروتسکی٬  لئون  نوشته ٬ 
 .) آمده است ۱۲۳ الی ٬ ۱۰۱ صفحات ۱۹۷۲ فايندر٬

آتی در مورد اختالف لنين و تروتسکی بر سر تکاليف انقالب
 روسيه٬ نقش طبقات مختلف در آن و ماهيت دولتی که قادر به
 تحقق اين تکاليف باشد نوشته های مفصل تری موجود است

 ٬ لئون تروتسکی٬ سه بينش از انقالب روسيه رجوع شود به (
 طليعه٬  اندازها و ۱۳٥۳ انتشارات  چشم  و  لئون نتايج ٬ 

 نشر کارگری سوسياليستی اره فقط می توان اش ). تروتسکی٬
 بهار  جهت گيری حزب بلشويک در  تغيير  پس از  که  کرد

 وی عليه ۱۹۱۷  و مبارزه  بازگشت لنين به روسيه  يعنی با ٬ 
 قديمی "  های  دوره که " بلشويک  اين  با در  وحدت  از  دم

 منشويک ها و حتی پشتيبانی از حکومت موقت کرنسکی می
 وظايف پرولتاريا در انقالب " ( تزهای آوريل " زدند٬ با طرح

 و ) ٬ ترجمه فارسی در جلد دوم قسمت اول منتخب آثار لنين ما
 ای سخت و جامع٬  از طرف حزب پس از مبارزه  قبول آن
 و  تروتسکی  بين  سياسی  اساسی  اختالف  گونه  هيچ  ديگر
 بلشويک ها بر سر اين مسائل وجود نداشت و به همين دليل

 و در اثر مساعی وی جناح عظيمی از گرايش ( نيز تروتسکی
 حزب بلشويک پيوست ) Mezhraiontsy  نتسی مژرايو  . به

 در ۱۹۱۷ لنين در اکتبر  در کنفرانس پتروگراد بلشويک ها
 هيچ کس عليه " : مورد انتخاب کانديدای مجلس مؤسسان گفت

 ندارد  بحثی  تروتسکی  نظير  اينکه . کانديدائی  برای  اوًال٬
 بازگشت  از  پس  روسيه [ درست  يک ] به  موضع

 اتخ  اين دليل که در ميان انترناسيوناليست را  به  ثانيًا  کرد؛  اذ
 فعاليت کرد٬ و ] با بلشويکها [ مژرايونتسی ها برای ادغام آنها

 ثالثًا به اين علت که در روزهای دشوار ژوئيه شايستگی خود
 را به مثابه پشتيبان فداکار حزب پرولتاريای انقالبی به اثبات

 "( رسانيد  تر .  مدودف٬  روی  پيشين٬  کتاب  در  شده  جمه نقل
 ) ۳۶ انگليسی٬ ص

 يک ايراد ديگری طرح می کنند؛ و ها » ضد تروتسکيست «
 بر مبنای . آن نقل قول گورگی از لنين در باره تروتسکی است

 که يک اين  باور دارد  نقل قول است که می خواهند خواننده
 حتی در دورانی که تروتسکی به بلشويک ها پيوست و " لنين

 کمونيست بود  حزب  به " عضو  آگاه " قش واقعی ن " هم  وی

 گورکی . بود  به  تروتسکی  درباره  لنين  قول٬  نقل  اين  به  بنا
 ." تروتسکی با ماست٬ ولی از ما نيست " گفته است که

 است  نادرست  نيز  ايراد  اين  های . اما  نوشته  با  که  کساني
 کتب در " تصحيح " گورکی و به طور کلی با اوضاع چاپ و
 داشته باشند٬ می دانند دوران استالينيستی حتی کمی هم آشنايی

 که در اين دوره هر چاپ جديد کتابی٬ از آثار لنين گرفته تا
 غالب  جناح  مبارزات  اقتضای  به  بنا  ادبی٬  های  نوشته
 بورکراسی عليه ديگران٬ به سانسور و جعليات جديدی دچار

 " نقل قول " اين . می گشت و جانور تازه ای از آب در می آمد
 . پرفراز و نشيبی گذشته است گورکی هم از چنين سرنوشت

 نشريه  در  مرگ لنين  از  پس  يک ماه  Russkii " گورکی
Sovremennik " شماره   ۲۲۹ ٬  ٬ ٤٤ صفحات ۱۹۲٤ ٬ ۱ ٬

 اين همان . منتشر ساخت والديمير لنين قطعه ای تحت عنوان
 عنوان  تحت  بعدها  که  ايست  لنين " نوشته  از  ٬ " خاطراتی

 يک دوستی "  به  مربوط  يا " اسناد  و  های " لنين " ٬  زبان  به
 چاپ شد مختلف در سال  تجديد  در . های مختلف چندين بار

 اغلب از او می شيندم " : چنين آمده است ) ۱۹۲٤ ( نوشته اوليه
 کرد  می  تحسين  را  رفقا  به . که  بنا  که٬  آنان  باره  در  حتی

 شايعات٬ گويا از حسن توجه شخصی وی برخوردار نبودند٬
 تحسينی مناسب از جد  با  . يت شان صحبت کند لنين قادر بود

 از قضاوت مثبت لنين در باره يکی از اين رفقا تعجب کردم و
 . اشاره کردم که برای بسياری اين قدردانی غيرمنتظره است

 بله٬ ميدانم «  او ! بله٬  روابط من با  هستند کسانی که در باره
 دروغ های بسياری گفته می شود و به نظر . دروغ می گويند

 اره من و تروتسکی زياد دروغ می رسد که به خصوص در ب
 محکم بر ميز کوفت و گفت » . می گويند  و دلم « : مشتش را

 که قادر  اينان رفيق ديگری به من نشان دهند  می خواهد که
 نمونه  تقريبًا  ارتش  يک  سال٬  يک  فقط  عرض  در  باشد
 سازمان دهد٬ بله٬ و در عين حال احترام متخصصين نظامی

 برانگيزد  هم  چنين ش . را  داريم ولی ما  چيز . خصی  همه  ما
 " » ! و معجزات رخ خواهند داد ! داريم

 حتی  و  است  مسجل  ديگر  اکنون  تاريخی  مدارک  نظر  از
 بورکراسی  وسيله  به  تاريخ  تحريف  و  جعل  دهه  چندين
 از صفحه تاريخ پاک  استالينيستی هم نتوانسته اين حقيقت را

 های  نزديکترين همکار لنين در طی سال  که  تا ۱۹۱۷ کند
 خود خواندن کتاب جان ريد نقش . مرگش تروتسکی بود زمان

 از آن به . تروتسکی را در رهبری قيام اکتبر روشن می سازد
 بعد نيز نقش وی در ساختن ارتش سرخ و هدايت جنگ داخلی

 در نخستين . و در رهبری بين الملل سوم نياز به تفصيل ندارد
 هيأت  جزو  تروتسکی  سوم٬  الملل  بين  جهانی  کنگره چهار
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 های  گزارش بحث  تهيه  مسئول  بلشويک و  حزب  نمايندگی
 هيأت نمايندگی حزب بلشويک . مختلف بود  اول٬  کنگره  در

 و  بوخارين٬  زينويف٬  تروتسکی٬  لنين٬  از  بود  مرکب
 گزارش مربوط به . چيچرين  مانيفست تروتسکی مسئول تهيه

 در کنگره . بود بين الملل کمونيست خطاب به کارگران جهان
 هيأت  لنين٬ دوم٬  از  بود  مرکب  بلشويک  حزب  نمايندگی

 تروتسکی٬ زينويف٬ رادک٬ بوخارين٬ دزرژينسکی٬ ريگف٬
 ديگران  و  پکرفسکی٬  کروپسکايا٬  تامسکی٬  . ريازانف٬

 گزارش  مسئول  سوم . بود مانيفست تروتسکی  کنگره  : در
 لنين٬ تروتسکی٬ زينويف٬ کامنف٬ رادک٬ بوخارين٬ ريگف

 بحران اقتصادی سئول گزارش تروتسکی م . نفر ديگر ٦٥ و
 کمونيست  الملل  بين  نوين  تکاليف  و  کنگره . بود جهانی  در

 ديگران : چهارم  و  زينويف  تروتسکی٬  تروتسکی . لنين٬
 سياست اقتصادی جديد شوروی و چشم انداز مسئول گزارش
 . بود انقالب جهانی

 لنين در طی دوران بيماری اش٬ مکررًا از تروتسکی خواست
 ث هايی را در کميته مرکزی حزب در غياب که مسئوليت بح

 بگيرد  عهده  به  به . وی  لنين  های  نامه  از  بسياری  متن
 کتاب  در  پيشنهادات  نوع  اين  بر  مبنی  مکتب تروتسکی

 استالين  انگليسی ۷۷ الی ٥٦ صفحات ( تحريف  آمده ) متن
 لنين بر سر . است  مربوط به مبارزه  مهمترين آنها  ولی شايد

 باشد  گرجستان  دو ۱۹۲۳ مارس ٥ در . مسأله  آخرين  لنين
 يکی به استالين بود که در آن لنين از . نامه خود را ديکته کرد

 وی خواسته بود که به علت اهانتی که به کروپسگايا کرده بود
 تروتسکی در . از وی عذرخواهی کند  به  ديگری خطاب  و
 متن هر دو نامه در کتاب مدودف آمده . مورد مسأله گرجستان

 : نامه دوم چنين است ترجمه ). ۲۳ و ۲۲ صفحات ( است

 رفيق محترم تروتسکی "

 مايلم از شما بخواهم که دفاع از مسأله گرجستان را در کميته
 بگيريد  عهده  به  اين . مرکزی  فعًال  استالين  و  دزرژينسکی

 می کنند و من نمی توانم به بي طرفی آنها » تعقيب « مسأله را
 ان چه موافقت کنيد که چن . اتفاقًا درست برعکس . اطمينان کنم

 دفاع از اين مسأله را به عهده بگيريد٬ خيال من راحت خواهد
 تقبل کنيد٬ کل . شد  اگر به هر دليلی نمی خواهيد اين کار را

 بازگردانيد  من  به  را  عالمت . مطالب  را  بازگرداندن  اين
 . امتناع شما خواهم دانست

 " با بهترين درودهای رفيقانه٬ لنين

 يۀ لغو کارمزدی ريشه های نظر

 بخش سّوم و پايانی

 هر چند آنها زيگزاگی بودند

 وجود " استخدام تمام وقت " چيزی به عنوان IWW در زمان
 دوره . نداشت  يک  معموًال  اقتصادی  سيکل  ساله ۱۰ هر

 خودش که  ای  دوره  اقتصادی  کساد  و  ها  بحران  با  داشت٬
 که  کارگرانی  کرد؛  می  توليد  را  اضافی  کارگران  از لشکر

 بيکاری . بيرون رانده شده بودند ] کشور [ مرکز صنعتی شرق
 می  پايين  و  باال  ديگر  سيکلی  آغاز  و  يک سيکل  پايان  در
 . رفت٬ اما هميشه جزو سيمای دائمی آن دوران بشمار می آمد

 اقتصادی سال  اقتصادی جديدی سال ۱۹۰۷ بحران  کساد  و
 . باعث باد کردن لشکر بيکاران گرديد ۱۹۱۳  ۱۹۱٤ های

 مناطق  راهی  بخصوص جوانان٬  بيکار٬  کارگران  از  خيلی
 ديگر گشتند٬ همان گونه که نسل ديگری بعد از آنها در دهه

غرب که در حال پيشرفت . مجبور شد اين کار را بکند ۱۹۳۰
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 بود٬ به نيروی کار در حرکت نياز داشت و عرضه به طرف
 شد  می  کشيده  جمعيت . تقاضا  از  بزرگی  بخش  غرب  در

 در حرکت آن زمان٬ شايد اکثرًا از نيمه شرقی قاره کارگران
 . آمده بودند و شرايط زندگی بسيار سختی را داشتند

 آنها مصمم ترين بخش طبقه کارگر که در آن زمان و حاال٬
 آمدند٬  می  بشمار  قاره  شرقی  نيمه  صنعتی  مراکز  ساکن

 با . نبودند  بودند٬  آمده  که  جايی  هر  از  مهاجرين  اين  اما
 برنامه بيشترين  به  تغيير IWW آمادگی  يک  ايجاد  برای

 . بزرگ در نظم اجتماعی جواب مثبت دادند

IWW نداشتند   وابستگی مکانی  که  کارگران  اين  ميان  در
 اين کارگران به طور اتفاقی در مزارع کار . کامًال راحت بود
 می کردند  می رفتند تا . پيدا  قطار باربری به دنبال غله ها  با
 قطارباربری مراکز حمل و سالم به مقصد  با  برسد و دوباره

 بگيرند؛  شد٬  می  پيدا  که  کاری  هر  تا  گشتند  بازمی  نقل
 می  فرستاده  ايالت خود  و  بيرون شهر  به  آهن  کارگران راه
 به  دوباره  بعد  و  کنند  پيدا  موقت  کارهای  بتوانند  تا  شدند
 شهرهای بزرگ محل سکونت خود بازمی گشتند و دو باره به

 ران می پيوستند؛ کارگران چوب بری٬ معدن فلزات٬ خيل بيکا
 در  و  برده  بسر  ناامنی  در  هميشه  که  غيره  و  گيری  ماهی
 سخت ترين و بدوی ترين شرايط کار می کردند٬ البته وقتی

 . کار گيرشان می آمد

 اين قشر نازک از کارگرانی که در هيچ جا ساکن نبوده و از
 امتيازات  يودن ] شغلی [ کمترين  اعضای برخوردار  توده  د٬

IWW زيکزاکی ها اغلب به شوخی در . را تشکيل می دادند 
 کارگران صنعتی " ميان خود می گفتند که سازمانشان به جای

 . ناميده می شد " کارگران مهاجر جهان " می بايستی " جهان

 هيچ جايی برای سهيم کردن اين نيروی  نظام سياسی آمريکا
 محرک در غرب  نداشت و در حال گستر ] کشور [ کار  . ش٬

 در نظر  امکانات بسيار ناچيزی در هر زمينه ای برای آنها
 بود  شده  گرفته . گرفته  ناديده  کامًال  را  آنها  کلی  تدابير  در

 فاقد موقعيت شهروند دائمی بوده و از حق رأی و . بودند  آنها
 به  قانون  طبق  که  سکونتشان  محل  در  سياسی  حقوق  ساير

 بی  گرفت٬  می  تعلق  دائمی  بودند شهروندان  بی . بهره  آنها
 ای بودند٬ بدون  کس و کار و بدون خانمان های دور افتاده

 قرار می گرفتند؛ آنها  جايی در جامعه که مورد سوء استفاده
 . هيچ نداشتند که ببازند

 کردن  قانع  حال حق رأی نداشتند٬  هر  به  آنها  آنجايی که  از
 هرگونه  که  اين  به  سياسی " آنها  های " عمل  صندوق  پای ٬ 

 تجربيات . أی٬ چيزی جز توهم و تله نيست٬ کار سختی نبود ر
 سخت و تلخ گذشته اشان آنها را پيش از اين قانع کرده بود که
 برای وادار کردن استثمارگران به تسليم امتيازات متورم شده
 نياز  کاغذی  های  رأی  از  بيش  چيزی  به  کارگران  اشان٬

 و IWW . دارند  تند  جسورانه٬  انقالبی  برنامه  فراگيرنده با
 خود در عمل مستقيم٬ بيان کننده حرف دل آنها بوده و آنها با

 . کمال ميل گوش می دادند

IWW تبديل به يک سازمان همه کاره شده بود   : برای آنها
 به  و  مدرسه  خانه٬  و  گردهمايی  مرکز  حزب٬  اتحاديه٬

 بدون عقايد ماورالطبيعه  ايمانی که  عبارتی مذهب آنها٬ اما
 زند  آن  کردند با  می  زيبای . گی  بسيار  تصنيف های  بعضی

 هيل "  طور " جو  به  که  زيرا  شود  سپرده  خاطر  به  می بايد
 مذهبی برای شورشيان  قافيه  مانند شعرهای با  طعنه آميز به

IWW مهاجری در   کارگران  روحيه  جنگ برای حفظ  در
 بخش های پرجمعيت  در  که  بود  رو " آمده  شهرهای " اسکيد

 . خيابانی بشمار می آمدند بزرگ غربی ولگردهای

 های  محله  های  شده  مطرود  ها  رو " اين  امروزی " اسکيد
 بلکه بيشتر آنها جوانان ماجراجويی بودند که به زور . نيستند

 به  يافته  سروسامان  مناطق  اصلی  صنايع  کارخانجات  از
 و  بهتر  فرصت  کسب  پی  در  يا  و  شده  رانده  بيرون

 آنها شديدًا زخمی و . ماجراجويی آن مناطق را رها کرده بودند
 بودند  نخورده  شکست  کسی  از  ولی  بودند  اين . خسته  آنها

 وضعيت  تخفيف در  برای  که  داشتند  را  خواسته  شجاعت و
 . سخت و تلخ زندگی خود بجنگند

 وقتی به عضويت  برای آنها خيلی IWW اما  در می آمدند٬
 های  برنامه  پيشبرد  برای  اتحاديه  در  عضويت  از  بيشتر

 به  زمينه ناچيزی  در  آنها  فوری  مطالبات  کسب  منظور
 ارزش داشت  طريق IWW . نيازهايشان  از  که  بود  مدعی

 يابند  دست  چيز  همه  به  توانستند  می  آنها  آنها . همبستگی  به
 برای  که  می کرد  تشويقشان  و  می داد  تازه  دنيای  ديدی از

 . منافع عمومی کل طبقه کارگر بجنگند

 IWW يغات و آکسيون های اين کارگران آواره در نتيجه تبل
 پيام  حامالن  رفتند٬  می  که  جا  هر  و  آمده  در  عضويت  به

 بودند  می  آن  ساده  کامًال  و  در . بزرگ  که  پيامی  خاطر  به
 سحرآميز  يک اتحاديه « کلمات  کارگری٬  قدرت همبستگی٬
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 کارگر  طبقه  رهايی  و  که » بزرگ  جا  هر  آنها  بود٬  نهفته
 در گروهی از کارگران « : رفتند٬ تعهد خود را تحکيم بخشيدند

 است  نهفته  قدرت  پای . » مرد٬  در  که  بود  کلماتی  ها  اين
 قدرتی که بايد در هر کشوری «  آمده بود » جو هيل « امضای

 » . حاکم باشد

 نگهبانان پيشرفته يک ارتش آزادی بخش برمی  را  خود  آنها
 بودند  هم  واقع  در  که  همانطوری  نگهبان . شمردندـ  اين  اما

 بدنه  از  صنعتی پيشرفته  های  محل  در  که  لشکری  اصلی
 جدا و منزوی و در نتيجه مجبور  تمرکز داشت٬ جدا شده بود

 به دست زدن به اعمال چريکی٬ در حالی که منتظر رسيدن
 . بود ] کشور [ کمک از جانب ارتش پرولتاريا مستقر در شرق

 مأموريت سازمان بود  به  اعتماد  وقتی که . لحظه شادمانی با
 بصو  ها  شعر زيکزاکی  خود  زيبای  ُکر  را " رت  سنگر

 خواندند٬ " نگهدار  می  در « را  صدا  به  شيپورها  که  شنيدند
 بودند که » آمده  معتقد  آنها واقعًا  با وجود اتحاديه امان ما « و

 » . می توانيم بر هر دشمنی فائق آييم

 در  اصلی  شاخه  عضويت  به  طرفداران  ميان  از  که  کسانی
 می دادند تا در جنگ با آمده بودند٬ کادرهای سازمان تشکيل

 لشکر کمکی را سازمان دهند و عقايد ] کشور [ شرق و غرب
 خود را نيز بدين وسيله خاطرنشان سازند؛ عقايدی که بخشی
 از آن را هر فرد در نتيجه تجربيات خود بدست آورد و بخشی

 های  آموزش  از  ناشی  ها . بود IWW ديگر  آموزش  اين
 ف  بر اساس گرايش خود آنها  رموله شده و نظام گرفته ظاهرًا

 به همين دليل پذيرش اين آموزش برايشان تا اين اندازه . بود
 . آسان بود

 خيلی از اين کارگرانی که تازه به عضويت در می آمدند٬ راه
 افتاده و به مناطق ديگر برای يافتن کار می رفتند و به همراه
 خود کارت قرمز و تعهدات تازه يافته خود را می بردند و به

 در سال های پيش از جنگ جهانی . ديگران انتقال می دادند
 اول٬ بخش های مترقی و راديکال جنبش کارگری همه بشدت

 . قرار گرفته بودند IWW تحت تأثير

 و IWW سوسياليست های چپی سمپات های سرسخت  بوده
 بودند  حتی به عضويت اين سازمان درآمده  آنها  ای از  . عده

 شمار  مورد  در  البته  مبارزان اين  از  فدراسيون " زيادی
 آمريکا  ( کارگری " AFL ( کرد   می  " صدق  دو .  مردان

 برای نان و AFL کسانی که به  زيادی وجود داشتند " کارتی

 را به خاطر اصولی که " کارت قرمز " پنيرشان تعلق داشتند و
 . بدان اعتقاد داشتند حمل می کردند

 ن و بعد در قلب جوانان زد٬ تا آن زما IWW جرقه ای را که
 به امروز هيچ جنبشی در اين کشور نزده است  . از آن هم تا

 پيوسته IWW ايده آليست های جوان از چهار سوی کشور به
 آن می گذاشتند  در راه  را  داشتند  هر چه  جنبش رهبران . و

 لياقت اعتصاب٬ سازماندهان٬ سخنرانان٬ شعرا و شهدای  با
 . خود را داشت

 تبليغات و تأثير وزنه روزافزون زحمات آن ساز  مان در راه
 آکسيون های قهرمانانه اش که در خيلی از موارد با شور تمام

 را در ميان يک نسل کامل IWW تبليغ می شد٬ عاقبت نفوذ
 از آمريکاييان راديکال از هر قشر و وابستگی بوسيله مفهوم
 برای  شکل  بهترين  عنوان  به  سازمان  آن  گرايی  اتحاديه

 گری و برنامه هايش برای سروسامان سازماندهی قدرت کار
 . دادن انقالبی به مبارزات طبقاتی ممکن ساخت

 در ميان کارگران فصلی IWW از زمان مجاهدات پيشگامان
 دهه دوم قرن ما٬ تا پيکت تصاحب نشده سرحدات غربی در

 های تظاهراتی شکست ناپذير و اعتصابات نشسته توده های
 در مراکز شر  توليد  خطوط  در کارگران  متمرکز  قی صنايع

 راهی طوالنی ولی نه . ٬ راهی طوالنی طی شده بود ۳۰ دهه
 صنعتی . مستقيم  گرايی  اتحاديه  پيام  که  بود  راه  اين  از  اما

 بقيه  از  بيش  که  يازد  دست  جاهايی  به  توانست  می  عاقبت
 قدرت تمام  نهايت با  می توانست در  داشت و  پذيرش آن را

 . منفجر گردد

 نقطه چرخش

 پر  بخش انقالبی  IWW ونده تمام  آن٬  يا الاقل بخش اعظم
 ۱٥ که تمامًا تبليغات و آکسيون بود٬ مربوط می شود به  آن

 اش دوران . سال اول عمر آن و آن داستانی پايدار است  بقيه
 . افول آن می باشد

 جنگ  به  آمريکا  متحده  اياالت  ورود  با  آن  چرخش  نقطه
 سال  در بهار  انقالب ۱۹۱۷ جهانی اول  در همان و  روسيه

 رد کرده و IWW را که " سياست " در آن زمان . سال رخ داد
 را  خانه  در  ورودش  با  و  بازگشت  بود٬  انداخته  دور  به

. شکست
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 اين دو رويداد ـ که دوباره آمريکا و روسيه را بر هم منطبق
 سال  مانند  درست  کرد٬  که ۱۹۰٥ می  داد  نشان  عمل " ـ

 يست که اين در درجه تنها انداختن رأی در صندوق ن " سياسی
 و  ها  اتحاديه  بين  مستقيم  تضاد  به  نسبت  اهميت  دوم
 صاحبکاران در زمينه مسائل اقتصادی قرار می گيرد٬ بلکه

 طبقاتی است  ذات اصلی مبارزه  در اعمال مخالف دو . دقيقًا
 که  است  مختلف  سياسی « طبقه  که » مرحله ٬ IWW فکر 

 ش  ظاهر  بگيرد٬  ناديده  می تواند  که  بود  عنوان کرده  به  و  د
 قدرت مرکزی طبقه حاکم عمل کرد و در حفظ قدرت دولت
 بود که در هر دو مورد نشان داده شد که چه طبقه ای حقيقتًا

 . حاکم بود

 از يک طرف٬ وقتی دولت فدرال آمريکا مستقيمًا در متالشی
 آن IWW کردن مراکز  دستگيری فعاالن  و  آنها  به  حمله  با

 اين امر به اثب  [ ات رسيد دخالت کرد٬  " يعنی .  " عمل سياسی ]
 کمر  داری  يک اتحاديه IWW دولت سرمايه  عنوان  به  را

 مجبور شد تا فعاليت های اصلی خود را به IWW . شکست
 از  استفاده  با  و  داده  دفاعی تغيير  فعاليت های يک سازمان
 روش های قانونی و تبليغاتی به دفاع از حقوق سياسی و مدنی

 تارا  برعليه  خود٬  سرمايه اعضای  دولت  قدرت  غارت  و  ج
 . دار بلند شود

 از طرف ديگر٬ همين نقش تعيين کننده عمل سياسی بوسيله
 شد  نمايش گذاشته  به  مثبت  بطور  روسيه  کارگران . انقالب

 به دست خود گرفتند و از آن قدرت  روسيه قدرت دولت را
 برای خلع سالح سرمايه داران و خفه کردن هرگونه کوششی

 اين در حقيقت مرحله اول . الب استفاده کردند از طرف ضدانق
 عالوه . انقالب بود و پيش درآمد هر آنچه که در پی می آمد

 انقالب پيروزمندانه٬  سازماندهی و هدايت اين  مرکز  براين٬
 انقالبيون  از  حزبی  بلکه  نبود٬  کاره  همه  يک اتحاديه  اتفاقًا
 ي  به  و  شده  متحد  هم  با  تحت يک برنامه  که  ک منتخبی بود

 . پای بند بودند ) نظم ( ديسيپلين

 اکنون وقت آن رسيده بود که دستور پيامبرگونه های وود به
 بنيانگذار سال IWW اعضای  کنوانسيون  در  به ۱۹۰٥ را

 آورد  نگاه : خاطر  روسيه  به  است  بهتر  آمريکايی  کارگران
 جنگ و انقالب٬ آمرانه . کنند و از نمونه روسی پيروی نمايند

 حاکمان٬  مفاهيم IWW ترينِ   تا  اين امر واداشته بود  به  را
 تئوريک خود را تازه کند؛ بيانديشد و بياموزد و در خود کمی

 . تغيير ايجاد کند

 گرفت؛  خواهد  انجام  کار  اين  که  می رسيد  نظر  به  در ابتدا
 اعضای  بوسيله  تمام  عالقه  با  بلشويک ها  IWW پيروزی

 ان با اطمينان در عکس العمل اول آنها٬ می تو . سالم داده شد
 گفت که آنها در اين پيروزی آن شکل کامل انتقام جويانه خود

 اما اين انگيزه آنی و اوليه . را از تمام زحمات خود می ديدند
 . پی گيری نشد

 رهبری قرار داشتند٬ از  که در مقام  بعضی از زيکزاکی ها
 درس هايی از جنگ و  تا  سعی کردند  وود  های  خود  جمله

 اما . يرند و افکار خود را با آن ها تنظيم کنند انقالب روسيه بگ
 باالخره  از چندين سال زيگزاک زدن٬  بعد  اکثريت بزرگی٬

 رفتند  ديگر  طرف  ترتيب . به  اين  فنا IWW به  به  محکوم
 شکست غم انگيزش در راه ديدن٬ شنيدن و آموختن از . گرديد

 . دو رويداد بزرگ٬ آن را محکوم به شکست و نابودی کرد

 ره کننده و موثر تئوری در اين مقطع خود را به شکل نقش ادا
 . عالی جا انداخت و اين در مدت زمانی کوتاه صورت گرفت

 فسيل شدن خود رسيده بود و IWW در حالی که  به مرحله
 معنای  باره  در  را  خود  نيافته  تکامل  مفاهيم  تا  کوشيد  می
 حقيقی عمل سياسی و احزاب سياسی به يک عقيده ضدسياسی

 و عقيم  حقيقت  به  که  بودند  اين  فکر  به  ديگران  کند٬  تبديل
 ديگران که سوسياليست های . چيزهای بزرگ تازه دست يابند

 جوان چپی بودند٬ بزودی خود را کمونيست خواندند در حالی
 بوده٬ اما در عوض IWW که فاقد تجربيات جنگی کادرهای

 امری  اين٬  که  ثبات کرد  اين  و  بودند  صحيح  دارای برنامه
 . تعيين کننده است

 را پشت سر گذاشته و IWW نوپا بزودی " حزب کمونيست "
 . تمام اين ها ظرف مدت دو يا سه سال اتفاق افتاد . به کنار زد

 ديگر IWW ۱۹۲۰ ٬ در پانزدهمين سالگرد تأسيسش در سال
 نيرويش  تمام  شده٬  خود  برگشت  غيرقابل  افول  جاده  وارد

 انسان های با ارزشی که بيشتر کادرهای آن٬ . تحليل رفته بود
 شده  تربيت  ای  مبارزات قهرمانانه  برای  و  شده  دست چين

 کردند  طی  سقوط را  راه  سازمان  با  هم  و . بودند  زجر  آنها
 ناراحتی زياد تحمل کرده و قابل ستايش بودند٬ اما مسائلی که
 بزرگ در  و  رويدادهای تازه  تمام  وجود  با  و  بود  پيش آمده

 بهترين مبارزان آن در ابتدا . مل نبود جهان٬ اين ديگر قابل تح
 شدند  منفعل  هم  بعد  و  کشيده  فعاليت  آن . دست از  دوم  رده

 کنترل را بدست گرفته و مرحله متالشی کردن و نابود کردن
. آن را به اتمام رساندند
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 که منجر به آميختن با جنبش IWW شکست کادرهای اصلی
 برای  و " حزب کمونيست " جديد  شد  می  کشور  اين  از در

 بود٬  گرفته  الهام  واقع [ انقالب روسيه  تاريخی ] در  نظر  از
 . سقط جنينی بود که شايد می شد از آن جلوگيری کرد

 عمل  بخش IWW در  ترين  انقالبی  بود؛  مبارز  بسيار
 در حالی که خود را IWW . پيشروی کارگری در اين کشور

 يک اتحاديه می ناميد٬ بيش از هر سازمان ديگری که خود را
 حزب می خواند٬ به مفهوم لنينی از يک حزب انقالبيون يک

 زيگزاگی ها هم در عمل و هم تا اندازه . حرفه ای نزديک بود
 به  کشور  اين  در  ديگری  گروه  هر  از  بيش  تئوری  در  ای

 . بلشويک های لنين نزديک بودند

 اما در آن . می بايستی يک همبستگی و ترکيب بوجود می آمد
 ع رخ می دادند و با وجود چند اتفاق شرايط که رويدادها سري

 آمريکا  کمونيست  حزب  رهبری  ناشايستگی  با  که  ناگوار
 . همراه شد٬ مانع سر راه گرديد

 در يافتن جايی برای خود در درون جنبشی IWW شکست
 تقصير روس  بود٬  انقالب روسيه شکل گرفته  که زير پرچم

 آن را بخش محق جنبشی که خود نماينده IWW آنها . ها نبود
 جزو  آن را  تا  و چندين بار سعی کردند  بشمار آورده  بودند٬

 نمايند  جديد  اتحاد  الملل . نيروهای  بين  مانيفست  اولين  در
 از جمله سازمان هايی بود IWW کمونيست ذکر شده بود که

 سپس در سال . که برای پيوستن از آن دعوت به عمل آمده بود
 کمونيست ۱۹۲۰  الملل  بين  اجرايی  کميته  سرگشاده ن ٬  امه

 به  در آن خواهان همکاری آن IWW خاصی را  و  فرستاد
 . سازمان گرديد

 انقالبی  پارلمانتاريزم  که  بود  آمده  لحنی برادرانه  با  در نامه
 بت پرست و  صندوق رأی رفورميزم  وجه مشترکی با  هيچ

 آن . ناچيز سوسياليست های راستگر ندارد  های وود در باره
 نکه خواندن نامه را به پايان رساندم بعد از اي « : نامه می گويد

 " خواستم تا نزد من بيايد و به او گفتم " رالف چالين " از  اين :
 اين هم از  داشتيم؛  آرزويش را  ما  ؛ IWW چيزی است که

 ) ۳٦۰ کتاب بيل های وود٬ ص ( » ." بال و پر گرفته

 و  دوستان  بهترين  تروتسکی  فرانسه٬  جنگ  دوران  در
 رجنگ با سنديکاليست ها يافته نزديکترين همکاران خود را د

 قابل . بود  های  نامه  از  شماری  در  روسيه  انقالب  از  بعد
 به صورت بروشور چاپ گرديد٬ او آنها را  مالحظه که بعدًا

 تزهای . به ضرورت پيوستن به نيروهای کمونيست ملزم نمود
 بين الملل کمونيست در کنگره دوم خود را اتخاذ کرد٬ روی

 سند  انقالبی  و  رسميت مترقی  به  جنگ را  از  پيش  يکاليزم
 ايدئولوژی  به  نسبت  گفت که  دوم " شناخت و  " انترناسيونال

 تا . يک قدم جلوتر بود  در عين حال سعی کرد  در اين تزها
 اشتباهات و محدوديت های سنديکاليزم  صبورانه و دوستانه٬

 . را در مورد مسئله حزب انقالبی و نقش آن توضيح دهد

 برعليه يک بحث صبورانه و مفيد و شايد موقعيت اصلی که
 منظم  انتقال  عمل IWW يک  بلشويزم  تر  ارجح  زمين  به

 . در آن زمان بود IWW کرد٬ تعقيب زجرآور و خشونت بار
 بيرون زد۱۹۱۷ ٬ وقتی انقالب روسيه با پيروزی در نوامبر

 نت های مالی سنگين در زندان IWW صدها فعال  با ضما
 و منتظر محاکم  يک سال پس از . ه خود بودند بسر می برده

 فدرال  المدت  طويل  های  زندان  به  را  آنها  محکوميت٬
 . فرستادند

 بزرگ  از ارتباط با رويدادهای تازه  را  زندانی شدنشان آنها
 می  احتماًال  نظرات گشت که  و مانع تبادل آزاد  کرد  محروم
 توانست به توافق و پيوستن و ترکيب جنبش سوسياليستی چپی

 ک  ديناميکی  جهت و  در  کمونيست " ه  حال " حزب  در  جديد
 به عنوان يک سازمان مجبور IWW . رشد بود٬ منجر گردد

 بود تا همه فعاليت های خود را در جهت کمپين برای فراهم
 آوردن وکيل مدافع برای اعضای قربانی شده خود٬ متمرکز

 به چيز ديگری . سازد  اعضای سازمان نه وقت داشتند و نه
 جذب : تی يک چيز که مهمترين همه بود ح  فکر می کردند

 . وتحليل از درس های جنگ و انقالب روسيه

 اعضای  شماری از  اينها٬  همه  را IWW عليرغم  خبر تازه
 کردند  و دنبال  را . شنيده  بلشويزم  تکامل آنها  آوری و  جمع

 به  و  دانستند  می  خود  انقالبی  کمونيست " مفاهيم  " حزب
 آنه . پيوستند  افکار  روند  وود  با های  ای  مصاحبه  در  را  ا

 به طور مختصر اين طور بيان نمود که در " مارکس ايستمن "
 نشريه  ( ليبراتور " در  بخش "  آوريل ) آزادی  به ۱۹۲۱ در
 : چاپ رسيد

 » احساس من درست مثل اين است که هميشه آنجا بوده ام٬ «
 تو به خاطر داری که من هميشه « : او به من گفت و ادامه داد

 چي  تنها  که  نفر می گفتم  هزار  پنجاه  احتياج داريم  ما  زی که
IWW ـای و بعد حدود يک ميليون عضو برای پشتيبانی از 

 حداقل من  آن شباهت ندارد؟  به  نظريه  اين  خوب مگر آنها؟
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 است که  اساسی اين  کار  که  داشتم  درک را  اين  از هميشه
 » . آنهايی که می دانستند بايستی يک سازمان ساخت

 IWW " مردان عمل با آکاهی طبقاتی٬ زيگزاگی ها به عنوان
 هميشه برای تأثيرگذاری بر توده ها به شکل يک " های حقيقی

 کردند  می  عمل  در . هيئت  اساسی  عقايد  حاوی  آنها  عمل
 بلشويک . مفاهيم لنينيستی در زمينه رابطه حزب و طبقه بود

 مردان تئوری در عملشان بودند٬ اين  از آنجايی که همه  ها٬
 دقيق  بسيار  در را  منطقی٬  نتايج  به  و  کرده  فرموله  تر

 حزبشان٬  جهت ساختن  طبقاتی  آگاه  عناصر  آن  سازماندهی
 . رساندند

 اميد  و  نظر من روشن می آمد  به  آن زمان  در  ها  اين  تمام
 بسيار داشتم که حداقل بخش عظيمی از زيگزاگی ها هم همين

 من هر کاری از دستم برمی آمد کردم؛ . تشخيص را می دادند
 کنم من  متقاعد  را  آنها  متقاعد . می توانستم  من باالخص در

 موفق  هم  تقريبًا  و  کشيدم  زحمت  جان  وينسنت سنت  کردن
 چه حد پيشرفت داشتم٬  تا  شدم؛ من در آن موقع نمی دانستم

 . بعدها متوجه شدم که ديگر خيلی دير شده بود

 با ضمانت مالی " لون ورت " وقتی که او از زندان فدرال در
 آم  سال  د بيرون  اوايل  در  کنم  می  فکر   بود ۱۹۱۹ که

 و به " شهر کانزاس " مقرب در سر راهش در  توقف کرده
 آمد  انقالب روسيه حرف . ديدن من  باره  در  روز  شب و  ما

 به اندازه من سمپات . زديم  من معتقدم که در آن موقع او هم
 که او معتقد  آن انقالب يک عمل بود . بود  و آن چيزی بود
 برای او اين تصور که روش روسی می تواند در اين اما . بود

 و  صورت پذيرد  هم  را IWW کشور  آن  شود  می  مجبور
 . بپذيرد٬ هنوز جا نيافتاده بود

 با  او  اساس " سياستمداران " و " حزب " خصومت  بر
 من . بود ] بر سر راهش [ تجربياتش در اين کشور٬ مانع ثابتی

 گوش دا  حال  بهر  او  و  کرده  ذکر  را  مسئله  چيزی اين  و  د
 حدود يک سال بعد٬ ما در نيويورک چندين بحث ديگر . نگفت

 او . داشتيم و اين زمانی بود که او هنوز با ضمانت بيرون بود
 ما در آن فرصت ها خيلی . ٬ به زندان برگشت ۱۹۲۱ در پاييز

 مقرب گوش  حرف زديم  و  من حرف زدم  بگويم  بهتر  يا
 . کرد

 برای کشيدن مردم به در آن روزها عالوه بر شوق و ذوق من
 کمونيزم٬ من محرکی شخصی و بسيار قوی داشتم و آن برنده

 بود  توجه به . شدن بر وينسنت سنت جان در جنبش جديد  با
 من از گذشته سنديکاليستی  که تکيه IWW اين که  می آمدم

 شديدی برضدروشنفکری داشت٬ در مبارزات درونی خود با
 ر " حزب کمونيست "  همبستگی با  و  گلو جوان  تا  آن٬  هبران

 آنها تقريبًا همگی جوان و روشنفکر . در فشار فرو رفته بودم
 بودند٬ بدون داشتن تجربه و يا احساسی برای جنبش توده ای

 مستقيم " و  طبقاتی " عمل  چندان . مبارزات  آنها  ميان  در
 هم غريبه  خودم  ميان مردم  و در  احساس راحتی نمی کردم

 . بودم

 اخالق  بر  روشنفکر " من  زيادی فائق " ی ضد  حدود  تا  خود
 " حزب کمونيست " آمده بودم؛ اما اين اطمينان را هم داشتم که

 يک رهبری روشنفکر خالص هرگز نخواهد توانست  با  تنها
 من در پی . در ميان جنبش توده ای طبقه کارگر جايی پيدا کند

 فکر می کردم که  و  بودم  از جانب پرولتاريا  يک تعادل قوا
 سن  بر  بتوانم  موفقيت اگر  امر  اين  در  شوم٬  پيروز  جان  ت

 . بوجود خواهم آورد؛ در حقيقت به اين امر مطمئن بودم

 مورد  در  را  کوشش خود  آخرين  که  باری  آن  دارم  ياد  به
 با هم برای خوردن شام بيرون رفتيم و شب . مقرب انجام دادم

 منزل  در  ترسکا " را  فلين " و " کارلو  گورلی  در " اليزابت
 ساح  در  استاتن " ل کابينی  آورديم " جزيره  لحظاتی . بسر  ما

 چند را بيشتر وقف ديدن دريا نکرديم٬ اگر چه اين اولين باری
 تمام . بود که من آن را می ديدم  اگرچه در طول شام و تقريبًا

 به  آينده  که  اين  مورد  در  من  تز  باره  در  ما  حزب " شب
 مبارزان " کمونيست  که  اين  و  داشت  نبايستی IWW تعلق
 ازه را در دست روشنفکران رها کند٬ بلکه بايد به آن حزب ت

 پيوسته و کمک به ساختن ماهيت پرولتاريايی آن نمايد٬ بحث
 . کرديم

 مقرب گوش . مثل همه بحث های قبلی٬ من متکلم وحده بودم
 هيچ نتيجه نهايی ای . می داد و ديگران هم همين کار را کردند

 من را کردند و نه نه رد نظرات : از اين بحث ها بيرون نيامد
 من ديگر خسته شده بودم و در آن مقطع . قبول پيشنهاداتم را

 . دست از بحث کشيدم

 بعد از آن سنت جان به شيکاگو بازگشت  . مدت زمانی کوتاه
 در  مسئول  بسيار IWW مقامات  کمونيزم  به  نسبت  آنجا

 طرفدار کمونيزم  گروه  در جنگ با  و  بوده  IWW متخاصم
 درست نمی دانم جريان چه بود٬ اما در هر من . در آنجا بودند

 گروه  طرف  او  و  شد  کشيده  ميان  به  جان  سنت  پای حال



 شش و ۀ چهل شمار ميليتانت
 ۲۳ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ شهريور

 گرفت  را  به . ضدکمونيستی  داشت٬  که  اخالقی  طبق  بعد
 محض تصميم گيری٬ رهبری آن را به عهده گرفت که قطعًا

 . راهی مجزا از راه کمونيست ها بود

 رلی فلين خود وقتی اليزابت گو  ۱۹۲٦ در سال  سال ها بعد
 دفاع کارگری بين " عاقبت به حزب کمونيست پيوست و در

 در ۱۷ " المللی  که آن شب بحث را  به همکاری پرداخت بود
 ياد آورد و چنين گفت  تو آن « : منزلش به  هيچ ميدانستی که

 شب تقريبًا مقرب را قانع کرده بودی؟ اگر کمی بيشتر اصرار
 دانستم و وقتی او من نمی » . کرده بودی شايد موفق می شدی

 چرا  که  شدم  متأسف  اين  از  عميقًا  من  زد٬  را  حرف  اين
 . سعی نکردم " قدری بيشتر "

 ساله بود و زندان های موقت و زندان ٥۰ مقرب در آن زمان
 بود  گذاشته  و . های طويل المدت تأثير خود را  او خسته بود

 شايد فکر می کرد که برای شروع دوباره در زمينه ای که او
نند همه ما خيلی چيزها را بايد ياد می گرفت٬ خيلی دير هم ما

 بود  به . شده  وقتی  هنوز  من  داشت٬  که  دليلی  هر  شکست
 وينسنت . گذشته نگاه می کنم٬ به خاطرش افسوس می خورم

 مبارزان  و  جان  با  IWW سنت  توانست  می  او  که  ای
 خودش به همراه بياورد٬ می توانستند تغييرات قابل مالحظه

 اتفاق افتاد٬ " حزب کمونيست " در ۱۹۲۰ ه که در دهه در آنچ
 . بوجود آورند

 ميراث

 راستين خود و اخذ IWW شکست نهايی  مبدأ  و ارتباط آن با
 ميراثش٬ به معنای بی اعتبار کردن سهم عظيم آن در تبليغات
 بعد از آن شکل گرفت٬  نفع جنبش انقالبی ای که  و عمل به

 باشد  روزهاي IWW . نمی  بهترين  بيشتر در  کارش  ش٬
 عنوان  به  درست  کارهای  آن  تمام  و  غلط  تا  بود  درست

 ماند  خواهد  باقی  آمريکايی  کارگران  حتی . دستاوردهای
 پيشنهادات  غلط می رسد IWW بعضی از  نظر  به  به  که

 بيافتد  اتفاق  واقع  به  که  بود  آن نرسيده  که زمان  اين   خاطر
 . اهد شد در دوره ای که در پيش است٬ حقانيتش ثابت خو

 درک  و  اساس IWW مفهوم  بر  کارگری٬  جمهوری  از
 شکل  با  فعلی  سياسی  ايالت  جايگزين  که  شغلی  نمايندگی
 قلمرويی نمايندگی می بود٬ پيش بينی فوق العاده ای از روند
 می بايستی در پی پيروزی کارگران  که الزامًا  پيشرفتی بود

 داد  می  رخ  کشور٬  اين  سازمان . در  از  جديد  شکل  اين

 های  برنامه  انعکاس  در  بقيه٬  با  متفاوت  و  اجتماعی
 حتی قبل از . قابل مالحظه بود IWW " کنوانسيون بنيانگذار "

 را که به " شوراهای کارگری " اين که بلشويک های روسی٬
 انقالب  نتيجه  در  خودی  به  خود  به ۱۹۰٥ طور  شد٬  ايجاد

 . عنوان شکل آينده حکومت به رسميت بشناسند

 اتحاديه گرايی صنعتی قطعًا درست بود٬ برای IWW برنامه
 هنوز زود IWW اگرچه اين مطالبه در آن مقطع٬ زير پرچم

 CIO اين امر در حد نهايت خود با ظهور و شکل گيری . بود
 . صحت خود را به اثبات رسانيد

 به همين ترتيب٬ تئوری اتحاديه گرايی انقالبی برای درک و
 دا  سرمايه  که  دورانی  در  عمومی٬  کشور قبول  اين  در  ری

روند صعودی خود را می پيمود و شکوفا می شد٬ خيلی زود
 دوران . بود  نمی IWW در  گسترده  ابعاد  در  برنامه  اين

 گرا . توانست به واقعيت بگرايد  رفورميست های اتحاديه  اما
 در دوران حاضر از پوسيدگی امپرياليزم٬ خود به جبر تاريخ

 در . تاريخ مواجه هستند محکوم شده و با التيماتومی از جانب
 تغييردهند و يا اين تغيير  اين التيماتوم يا بايد خصلت خود را

 . برای آنها داده خواهد شد

 به صرف  ای٬  های کارگری صنعتی توده  اتحاديه  کارگران
 اين حقيقت که وجود دارند٬ مبارزات خود را به طور غريزی

 برند  می  پيش  سوسياليزم  سوی  ذهنيت . به  که  ای  رهبری
 و  است؛ نيمی برده  داری دارد٬ از اتحاديه خود جدا  سرمايه

 صحنه آماده اين می . اين حالت پايدار نيست . نيمی آزاد است
 شود که اتحاديه های رفورميست به اتحاديه های انقالبی تبديل

 بوسيله  پيش  قرن  نيم  که  همانطور  انعکاش IWW شوند٬
 . يافت

 بين اتحاديه های بزرگترين تضاد در جنبش کارگری امروزه
 اعضای سازماندهی شده اشان و حزب  توده ای با ميليون ها
 باقی مانده است و  ای خود  انقالبی که هنوز در سطح هسته

 اتحاد بين پيشتاز انقالبی و طبقه٬ . فاصله بين اين دو می باشد
 انجام IWW کاری که  يک سازمان  درون  می خواست در

 رسيده بود و فرمول ناکافی دهد٬ از هم پاشيد٬ زيرا زمان آن ن
 يک . بود  متناقض به  جدايی  اين  که  رسيده  آن  وقت  اکنون

 . ترکيب تازه تبديل شود

 ترکيب  سوسياليست  اين  پيشتاز  و  طبقه  بين  در  ترکيب
دوره بعدی رخ خواهد داد٬ اما به روشی متفاوت با روشی که
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IWW کرد   تنهايی انجام . اتخاذ  يک سازمان به  بوسيله  اين
 به وسيله . واهد گرفت نخ  ساختن يک سازمان حزبی جداگانه

 فعلی در جنبش کارگری  سوسياليست های پيشتاز حل تضاد
 اتحاد طبقه کارگر . است  اين حزب نه تنها مانعی بر سر راه

 . نخواهد شد که شرط الزم آن است

 طبقه کارگر تنها زمانی می تواند متحد شود که برای خودش
 استثمارگران به عنوان يک طبقه و به به يک طبقه تبديل شده

 بوروکرات های حاکم که در موعظه و عمل خود از . نگاه کند
 های کارگری  در اتحاديه  نهايتًا  می زنند٬  دم  همکاری طبقه

 شوند  می  دارها  سرمايه  حزب طرفدار  ايجاد  حزب . مدعی
 سوسياليست پيشتاز٬ نشانگر آگاهی طبقاتی است و سازمانش

 ت  نشاندهنده  بخشی نه  که  کارگری  جنبش  در  طبقاتی  جزيه
 بر  اتحاد  ايجاد  در  که  آيد  می  بشمار  آن  درون  در  کارگری
 اساسی انقالبی و موثر وسيله ساز گردد؛ يعنی به عنوان يک

 . طبقه برای خودش

IWW بر   تنها  نه  که  بود  انقالبيونی  از  سازمانی  در عمل
 تحاديه اساس مطالبات لحظه ای که تمام کارگران را در يک ا

 با هم متحد می ساخت٬ بلکه بر اساس اصول و برنامه٬ حتی
 اگر بدون تئوری٬ حرکت می کرد و در تجربه بسيار جلوتر
 اين  وجود  با  حتی  بود؛  خود  زمان  جريانات  از  خيلی  از

 را IWW که  خود  ديگران  و  ناميد  می  اتحاديه  را  خود
 . حزب می خواندند

 که  چيزی  بود  طبقه IWW اين  جنبش  آمريکا به  کارگر
 در تحليل . چه برای جنبش فعلی چه در آينده  ارزانی داشت

 که  پيشگامی  نقش  از  قدردانی  از  مملو  ای  خاطره  نهايی
 اميد بزرگش در ايجاد حزب انقالبی بازی کرد٬ برای برای

 به  آن  روی  از  تا  گذاشت  باقی  آمريکا  کارگری  پيشروی
 . ت زند سازماندهی و رهبری انقالبی رهايی بخش دس

 به  و  تکميل و جامع گشته  سازمان انقالبيون می بايد  مفهوم
 عصر  در  ها  طرح  ترين  پرقدرت  و  ترين  اساسی  عنوان
 انقالب پيروزمندانه  بايد با  سقوط و پوسيدگی امپرياليستی که

 شود  شناخته  برسد٬  پايان  به  کارگر  آمريکايی . طبقه  انقالب
 دا و مخصوص بيش از هر جايی ديگر نياز به يک سازمان ج

 يعنی  صحيح  نام  به  را  خود  که  دارد  انقالبی  پيشروان  از
 . بخواند » حزب «

 بود IWW زحمات تجربی  سرمايه آنانی خواهد  در اين راه
 می گيرند  به عهده  مسئوليت ساختن چنين حزبی را  آنها . که

 به ارث برده اند٬ ناديده نگرفته و بی IWW ميراثی را که از
 اما  شمارند٬  نمی  که اهميت  ديگران  تجربيات  از  استفاده  با

 . فرای مرزهای ما عمل کرده اند٬ به ارزش آن می افزايند

 نسل در پيش که وظيفه به ثمر رساندن مبارزات طبقاتی را بر
 را همان طوری " وظيفه تاريخی طبقه کارگر " تا  عهده دارد

 رساند " مقدمه " که در  به سرانجام  از رهبران  تشريح شده
 دلئون و سنت جان  IWW قديم  فراوان  دبز٬ های وود٬

 کرد  تجليل خواهد  آموخت و از نام آنها  در عين . خواهد  اما
 حال که از تمام تجربيات بزرگ زمان آنها تا کنون استفاده می
 در  تئوری راهگشا  به  اين تجربيات را  مردانی که  از  برند٬

 هم به عاريت خواهند برد  از روس ه . آوردند  ا آمريکايی ها
 ها٬  آلمانی  از  روس  که  طوری  همان  گيرند٬  می  درس

 . مارکس و انگلس درس گرفتند

 در کنوانسيون بنيانگذار  هنوز هم IWW نصيحت های وود
 راهی که روس ها رفتند٬ راه آينده آمريکای ما . صادق است

 جهان است  تمام  بلشويک های . و  انگلس٬  از مارکس و  بعد
 بزرگتري  و  متفکرين  بزرگترين  بودند روسی  . ن مردان عمل

 دليل اثبات آن است و در آن بحثی نيست  آن . انقالب روسيه
 تمام انحرافات و . انقالب هنوز به عنوان يک نمونه بر پا است

 . خيانت های استالينيزم هم نمی تواند در آن تغييری ايجاد نمايد

 الهام  لنين و تروتسکی در درجه اول  بلشويک های روسی
 پيشروی انقالبی از سال بخش هر قدمی بو  اند که  ۱۹۱۷ ده

 است  برداشته  کشور  اين  که . در  است  آنها  طرف  به  و
 کارگران آمريکايی برای رهنمايی در مراحل بعدی مبارزات

 ترکيب تجربيات . متکامل خود به سوی رهايی خواهند چرخيد
 است که نسخه پيروزی IWW آنها با ميراثشان از " روسی "

 . واهد بود طبقه کارگر آمريکا خ

 ۱۹٥٥ لوس آنجلس٬ ژوئن

 کانن . جيمز پ

سارا قاضی : ترجمه
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 سند اّول

 دستمزدهای کارمندان دفتری و مقامات رده باال

 ) ۱ ( پيش نويس فرمان شورای کميسريای خلق

 ۱۹۱۷ ) دسامبر ۱ ( نوامبر ۱۸ : نگارش

 انگليسی٬ : منبع  زبان  به  دّوم  ويراست  لنين٬  آثار  مجموعه
 ب ٬ ۳۷ صفحات ٬ ۴۲ مسکو٬ جلد ۱۹۶۵ رس٬ انتشارات پراگ

 . الف ۳۸ تا

 کيوان نوفرستی : مترجم از متن انگليسی به فارسی

 کاربرد  به  نياز  گرفتن  درنظر  با  خلق٬  کميسريای  شورای
 و ابزارهايی مؤثر جهت کاهش دستمزدهای کارمندان دفتری

 باال مقامات  دولتی٬ رده  های  بنگاه  و  مؤّسسات  تمامی  در
 : وصی٬ چنين حکم می کند عمومی و خص

 فرزند  ۱  چنان چه فاقد  برای کميسران خلق٬  سقف دستمزد
 شود؛ و در غير اين تثبيت روبل در ماه ۵۰۰ باشند٬ در سطح
 روبل اضافی به ازای هر فرزند پرداخت ۱۰۰ صورت٬ مبلغ

 گردد؛ مسکن نيز به گونه ای بايد باشد که بيش از يک اتاق به
 . يرد هر عضو خانواده تعلق نگ

 از تمامی شوراهای محلی نمايندگان کارگران٬ سربازان و  ۲
 ابزارهای  کابرد  تدارک و  با  تا  دهقانان درخواست می شود
 اعمال  باال  کارکنان رده  بر  ماليات هايی خاص را  انقالبی٬

 . نمايند

 تنظيم  ۳  به  نسبت  تا  شود  درخواست می  وزارت ماليه  از
 اين  پيرامون  عمومی  قانونی  نويس  سطح [ کاهش پيش  در

 . اقدام نمايد ] دستمزدها

 از وزارت ماليه و تمامی کميسرهای مربوطه درخواست  ۴
 شدۀ  بررسی هزينه های برآورد  نسبت به  سريعًا  تا  می شود
 وزارتخانه ها اقدام کنند و تمامی دستمزدها و حقوق مستمری

 . بيش از حد باال را کاهش دهند

 شورای کميسريای خلق اين پيش نويس طی جلسه ای در ) ۱ (
 دستمزدهای کميسرهای  مباحثات پيرامون مسألۀ  در خالل  و

 متن نهايی به . خلق نوشته و با اصالحات اندکی تصويب شد
 و تحت عنوان ) CPC ( عنوان فرمان شورای کميسريای خلق

 کارمندان دفتری و مقامات "  کميسرهای خلق و  الزحمۀ  حّق
 باال  تاريخ " رده  در ۱۹۱۷ ) امبر دس ۶ ( نوامبر ۲۳ در

 دهقانان "  و  کارگران  موقت  دولت  شمارۀ " روزنامۀ ٬ ۱۶ ٬ 
 . منتشر گرديد

 مسألۀ حّق الزحمۀ متخّصصين متعاقبًا از سوی حزب و دولت
 گرفت  قرار  تجديدنظر  مورد  شورای . شورايی  فرمان

 نرخ " دربارۀ ۱۹۱۸ ژانويۀ ) ۱۵ ( ۲ کميسريای خلق به تاريخ
 از همين مجلد نگاه ۵۲ حۀ به صف " ( دستمزد مقامات رده باال

 محدودّيت دستمزدهای کميسران خلق٬ ) کنيد  که  عنوان نمود
 مستلزم ممنوعّيت نرخ های باالتر دستمزد برای متخّصصين

 باشد  عمومی . نمی  سيستم  در  تغييری  چنين  اعمال  به  نياز
 اجرايی  کميتۀ  در  تصميمی  طی  الزحمه٬  حّق  و  ها  پاداش

 تشخيص ۱۹۱۸ آوريل ۲۹ مرکزی سراسر روسيه به تاريخ
 . داده شد

*** 

 سند دّوم

 نرخ های دستمزد مقامات رده باال

 ) ۱ ( پيش نويس تصميم شورای کميسريای خلق

 ۱۹۱۸ ژانويۀ ) پانزدهم ( دّوم : تاريخ نگارش

 انگليسی٬ : منبع  نسخۀ  دّوم  ويراست  لنين٬  آثار  مجموعه
 الف ٬ ۵۲ صفحۀ ٬ ۴۲ مسکو٬ جلد ۱۹۶۵ انتشارات پراگرس٬

 کيوان نوفرستی : از متن انگليسی به فارسی ترجمه

 های  نرخ  پيرامون  نيکوف  شلياپ  رفيق  تفّحص  و  تحقيق
 ): CPC ( دستمزد مقامات رده باال٬ شورای کميسريای خلق

 ماهانه  ۱  دستمزد  تعيين  فرمان  آنست که  روبل ۵۰۰ مؤّيد
 تقريبی  معيار  خلق٬  کميسريای  شورای  اعضای برای
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 پرداخت مبالغ دستمزدهای باال محسوب م  و مانع از  ی شود
 . بيشتر به متخّصصين نمی باشد

 فرمان  ۲  که  اين نکته جلب می کند  به  را  توّجه  بار ديگر
 انقالبی  ابزارهايی  اتخاذ  خواهان  خلق٬  کميسريای  شورای

 ) ۲ ( . برای کاهش دستمزدهای بيش از حد باال می باشد

 داماتی را کميسران خلق را ملزم می کند تا فورًا تمامی اق  ۳
 و تکميل فرمان مذکور صورت گرفته  راستای انجام  در  که

 . است٬ گزارش نمايند
 کمسير ماليه را ملزم می نمايد تا ضمن ارائۀ يک گزارش٬  ۴

 توضيح دهد که آيا اقدامات تصويب شده به منظور جمع آوری
 اين  پرداخت  از  گريز  های  راه  حذف  و  درآمد  بر  ماليات

 . ت يا خير ماليات٬ صورت گرفته اس
 محلی  ۵  و " شوراهای  سربازان  کارگران٬  نمايندگان

 مؤثرتری برای " دهقانان  ابزارهای  از  تا  دارد  می  ملزم  را
 باال  حد  از  بيش  درآمدهای  بر  خاص  ماليات  آوری  ٬ جمع

 . استفاده نمايند

 ) پانزدهم ( به تاريخ دّوم C.P.C اين پشنهاد لنين در جلسۀ ) ۱ (
 در ۱۹۱۸ ژانويۀ  بحث  طی  شلياپنيکوف ٬  تحقيق   مورد

 برای  خلق  دستمزد  کار امور کمسير  های  نرخ  پيرامون
 . ت کارخانه ها٬ پذيرفته شد مقامات باالی مديرّي

 ) دسامبر ۱ ( نوامبر ۱۸ در تاريخ C.P.C لنين به فرمان ) ۲ (
 عنوان ۱۹۱۷  تحت  نهايتًا  که  دارد  الزحمۀ " اشاره  حّق

 منتشر " ت رده باال کميسرهای خلق و کارمندان دفتری و مقاما
 نگاه کنيد ( پيش نويس فرمان٬ به وسيلۀ لنين نوشته شد . گرديد

 . ) ۷ از همين مجلد و يادداشت شمارۀ ۳۷ به صفحۀ

 حمايت حزب کمونيست از چاوز و ساختن جنبش : ونزوئال
 کنترل کارگری

 راشل بوث رويد

 رامين سپهری : مترجم

 ونزوئال  کمونيست  حزب  اوت٬  هفتم  ) PCV ( روز
 به پايان چ  هاردهمين کنگرۀ خود را پس از سه روز مباحثه٬

 نمايندۀ بين المللی ۴۳ نمايندۀ کشوری و ۲۵۶ بيش از . رساند
 سالگرد  چهارمين  و  هفتاد  با  همزمان  که  کنفرانس  اين  در

 ونزوئال تأسيس  کمونيست  شرکت برگزار حزب  گرديد٬
 . نمودند

 گ  بررسی قرار  کنفرانس مورد  اين  در  رفتند موضوعاتی که
 انتخابات رياست جمهوری  رهبری٬  مسألۀ  از  عبارت بودند

 ٬ ارزيابی پيشرفت انقالب بوليواری تا به اآلن و ۲۰۱۲ سال
 ائتالفی از نيروهای سياسی حامی  " قطب ميهنی " ايجاد يک

 خارجۀ . چاوز  روابط  دبير  ويمر٬  اظهار PCV کارلوس
 تعيين  در  کنفرانس  اين  که  ملی " داشت  جديد  حزب " جهت

 . مؤثر خواهد بود

 گفت  " ويمر  لحظۀ :  اين  در  بايد  ونزوئال  کمونيست  حزب
 ساله ۸۰ ما وارث تاريخی . تاريخی ساختار خود را تعديل کند

 همين  به  هستيم؛  ونزوئال  مردم  سوی  از  شدن  شناخته  و
 خاطرست که ما حضور داريم٬ وگرنه تاکنون به يک سکت

 ." تبديل شده بوديم

 چاوز

 ور ونزئال طی تماس کوتاه تلفنی خود هوگو چاوز رئيس جمه
 کنفرانس از  خاطر PCV به  اش قدردانی " حمايت دائم " به

 کانديدای . کرد  عنوان  به  انتخاب خود  به  که  رئيس جمهور٬
 جمهوری  رياست  انتخابات  برای  کمونيست  حزب  رسمی

 اتحاد ما٬ نه يک : " اطمينان داشت٬ خاطر نشان ساخت ۲۰۱۲
 يک ضرورت  بلکه  فرضی٬  به چيز  بايد  که  است  تاريخی

 دهيم  سوی سوسياليسم [ مسير ... ساخت آن ادامه  ] حرکت به
 سرشار است از تناقضات و انتخاب های دشوار٬ اّما اين تنها
 در حال حرکت به سوی يک هژمونی جديد  ما  مسير است؛

 ". هستيم

 اوت٬ نمايندگان به منظور بحث پيرامون اسناد منتشر ۵ روز
 کزی به چند کارگروه تقسيم شدند؛ اين شده از سوی کميتۀ مر

 اوت نيز مورد ۷ و ۶ اسناد سپس در بعد از ظهر روزهای
. بحث قرار گرفتند
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 روخاس  سوتو  فرناندو  کنگره٬  ملی  در طول   رئيس مجمع
 به  ديگر  که  مالی جهانی جديد  يک نظام  از ضرورت ايجاد

 سرپرست هيئت مقننه . دالر آمريکا وابسته نباشد٬ سخن گفت
 ز خوهان يک بحث بين المللی مبرم پيرامون اين موضوع٬ ني

 هم  دولت ها  ساير  و  آمريکای التين  ملل  خصوص ميان  به
 . چون ايران و روسيه٬ بود

 کنترل کارگری

 های  سخنرانی  طی  گذشته  همچون  که  موضوعاتی  از  يکی
 بود  کارگری  کنترل  مسألۀ  شد٬  مطرح  سال . کنفرانس  از

 همکاری با جنبش کنترل در حال PCV به اين سو٬ ۲۰۰۳
 کارگری برای تصويب يک قانون جديد و انقالبی از طريق

 است  ژوئيه٬ بيش از . مجمع ملی بوده  کارگر ۲۰۰۰ در ماه
 آوری  جمع  با  و  کردند  راهپيمايی  ملی  مجمع  سمت  به

 اعطای ۴۵٬۰۰۰  و  جديد  مقّررات  وضع  خواستار  امضا
 . قدرت بيش تر به کارگران شدند

 فيگرا٬  در PCV رهبر اسکار  کردن  کار  به  نياز  بر  که
 گفت  داشت٬  تأکيد  دهقانی  فّعالين  و  شوراها  با  ها  : اتحاديه

 بدون يک طبقۀ کارگر آگاه٬ هيچ سوسياليسمی وجود نخواهد "
 ". داشت

 افزود  " فيگرا  اعضای اپوزيسيون برای انتخاب يک کانديدا :
 ما  هستند؛  ديگر  يک  کردن  پاره  تکه  حال  مورد در  در

 که  چرا  زنيم٬  حرف می  انقالب  کردن  تر  عميق  چگونگی
 چاوز  هوگو  او  نام  و  ايم  داشته  را  خود  نمايندۀ  اين  پيش از

 ". فرياس است

 کنگره٬  پايان  کارگران PCV در  مبارزۀ  به  خود  تعّهد  بر
 يک  انقالبی " برای  و  جديد  کار  شوراهای " قانون  ايجاد ٬ 

 آگاهی انقالبی توده " برد سوسياليستی کارگران و نياز به  پيش
 . تأکيد کرد " ای

 " قطب ميهنی " هم چنين حزب کمونيست بر اهمّيت ايجاد يک
 از  شدن  آزاد  و  وحدت  ايجاد  در  مهم  گامی  عنوان  به

 امپرياليسم "  نمود " زنجيرهای  کميتۀ . تصريح  انتخابات
 بيش از  که  بود  آن  شاهد  عضوّيت در ۴۰ مرکزی  درصد

 به خصوص  صورت گرفت حزب از سوی نمايندگان جديد
 جنبش های کارگری  کمونيست و  اسکار . از طرف جوانان
 . فيگرا نيز مجّددًا به سمت رهبری حزب انتخاب شد

 : منبع

http://venezuelanalysis.com/ 

" " ی فرهنگ ماليات  ه داران بياموزيم   ! را از سرماي

 حامد راد

 هاست  بلندگوهای مّدت  ساير  و  اقتصادی  مطبوعات  در
 " فرهنگ ماليات دهی " تبليغاتی نوليرال های وطنی٬ از نبود

 اروپا٬  يا  مردم ايران گفته می شود و اين که اگر در آمريکا
 آنان " مردم "  به  عمًال  زنند٬  سرباز  ماليات  پرداخت  به از

 چنين تحليل هايی يک . جنايتکار نگاه می شود و غيره عنوان
 نه فقط هر روزه و به شکل تهّوع آوری تکرار می شود٬ که

 کامًال هدفدار و تا حدود بسيار زيادی گمراه کننده سطحی٬ که
 با . است  ما  ها  صحبت  اين  تمامی  کار " مردم " در  و  سر

 اقشار و طبقات مختلف تشکيل می از داريم؛ گويا اين مردم نه
 . ارا هستند شوند و نه نهاد ها و سازمان های طبقاتی خود را د

 می  هايی  فاکت  اّدعاهايشان  اثبات  برای  ما  های  نوليبرال
 برخالف واقع است  اصوًال  که  ٬ عنوان يک نمونه به . آورند

 دولتی  حسابرسی  ادارۀ  سوی  از  که  ای  ) GAO ( مطالعه
 منتشر شد٬ تصويری متفاوت با تحليل ۲۰۰۸ آمريکا در سال

 بين طبق اين گز . می کند های آن چنانی مزبور ارائه  ارش٬
 درصد از شرکت ٬ ۵۷ نزديک به ۲۰۰۵ تا ۱۹۹۸ سال های

 و  آمريکايی  خارجی ۷۲ های  های  شرکت  کّل  از  درصد
 مشغول به کار در اياالت متحده٬ دست کم به مّدت يک سال

 هم . اجتناب کردند فدرال بر درآمد از پرداخت هرگونه ماليات
 های  شرکت  از  نيمی  از  بيش  مذکور٬  دورۀ  طی  چنين٬

 درصد شرکت های آمريکايی برای ۴۲ رجی و قريب به خا
 سر باز  بيشتر از پرداخت ماليات بر درآمد  زدند دو سال يا

 فروش (  ميزان  دوره٬  اين  طی  که  است  بوده  حالی  در  اين
 به ). تريليون دالر می رسيده است ۲.۵ شرکت ها مجموعًا به
 درصد از شرکت های ٬ ۲۵ حدود ۲۰۰۵ عالوه٬ فقط در سال

 ناخالص برتر  فروش  وجود  با  تريليون ۱.۱ اياالت متحده٬
! هيچ گونه ماليات بر درآمدی نپرداختند در همان سال٬ دالر

 برای فرار از  شرکت ها  های متعّدد  راه  در همين گزارش٬
 از ضعف های  آگاهی  آن  ترين  مهم  که  شده٬  ماليات عنوان

 اين البته . سيستم مالياتی و استفاده از آن ها به نفع خود است
 نيست  که . موضوع چندان هم شگفت انگيز  اضافه کرد  بايد

 سياست های دموکرات ها و جمهوری خوهان هم نقشی بسيار
 بزرگ ترين شرکت  ماليات برخی از  خنثی کردن  در  زياد

 به عنوان مثال٬ در همين گزارش آمده است . های جهان داشت
 درصد از بزرگ ترين شرکت ٬ ۲۸ حدود ۲۰۰۵ که در سال

 اياالت متحده های  فّعالّيت در  به  دارايی  خارجی مشغول با
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 ماليات  ميليون دالر ۲۵۰ هايی بالغ بر  بر درآمد هيچ گونه
 . نکردند پرداخت فدرال

 های  بحث  وقتی  چگونه  که  بينيم  می  حال  اين  فرار " با
 ٬ ما مطرح می شود " فرهنگ مالياتی " يا عدم وجود " مالياتی

 نه با شرکت های سرما  رو " مردم " يه داری٬ که با يک باره
 می شويم  کنار . به رو  در  وقتی اين موضوع را  عالوه٬  به

 بحث کنونی کسری بودجه در اياالت متحده٬ نگاه کنيم٬ مسائل
 شود  می  تر  سنگين . روشن  بودجۀ  کسری  معضل  واقع  در

 به  آن  خالل  از  بايد  که  است  بستری  همان  آمريکا  کنونی
 شود  نگاه  مذکور  همان . گزارش  سياستمداران در  که  حال

 پرستاران٬  معلمين٬  از  داری  سرمايه  مدافع  و  راست
 می  کارگران  ساير  و  ها  نشان  آتش  اجتماعی٬  مددکاران
 به  کنند٬  قربانی  را  خود  ناکجاآباد  يک  اميد  به  که  خواهند
 فّعالّيت های  شرکت های سرمايه داری اطمينان می دهند که

 يافت  خواهد  ادامه  گذشته  چون  هم  ها  در . آن  ها  تمامی اين
 ضرر و " اجتماعی کردن " شرايطی صورت می گيرد که با

 زيان های بانک ها و ساير مراکز و مؤّسسات سرمايه داری
 بحران  يعنی انداختن بار آن بر گردۀ ( آمريکا در طول دورۀ

 ٬ اين مسّبين بحران به سوددآوری دست ) طبقۀ کارگر آمريکا
 . يافتند

 خالی  فقط  نه  ها٬  اين  رايج همۀ  اّدعاهای  بودن  محتوا   از
 فرهنگ ماليات دهی٬ توزيع عادالنۀ درآمد و ثروت از طريق

 را نشان می  سيستم کارا و عادالنۀ ماليات در آمريکا و غيره
 دهد٬ بلکه در يک سطح باالتر٬ به خوبی ورشکستگی و عدم

 . امکان چنين نظامی را به نمايش می گذارد

 : منابع
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 علل طغيان جوانان بريتانيا چيست؟

 مصاحبه ميليتانت با مازيار رازی

 وانان در واقعه طغيان های توده ای ج ٬ رفيق مازيار : ميليتانت
 توّج  است شهرهای بريتانيا  به خود جلب کرده  . ه جهانيان را

 علل اين طغيان ها را چگونه ارزيابی می کنيد؟

 ميليتانت : ر . م  خوانندگان  و  شما  به  درود  الزم . با  ابتدا  در
 . است گزارش کوتاهی در مورد اين واقعه بدهم

 نام بار ديگر جوانی به ۲۰۱۱ اوت ۴ پليس بريتانيا پنجشنبه
 به قتل رساند ۲۹ مارک داگان  عا کرده بود پليس اّد . ساله را

 که اين جوان به سوی آنان شليک کرده و سپس آنان مجبور به
 . شليک گلوله به مغز وی شدند

 عا مستقل امور پليس بريتانيا اّد ۀ اوت گزارش کميت ۱۰ ا در اّم
 مارک داگان داّل بر اين وجود ندارد که کرد که هيچ مدرکی

 مارک در ۀ در ضمن خانواد . باشد سوی پليس شليک کرده به
 ساعت هيچ اطالعی در مورد فرزندشان از سوی ۴۸ حدود

 . پليس دريافت نکردند

 و  بيکار  طغيان جوانان  به  پليس منجر  برخورد  عواقب اين
 لندن  شهر  لندن ( فقير  شرق  در  هکنی  و  که ) تاتنهام  شد

 شين در لندن و بالفاصله در چند روز به ساير مناطق فقير ن
 حيرت  شهرهای ديگر انگلستان گسترش يافت و جهانيان را

 . زده کرد

 دو نکته قابل ذکر ٬ ال شما در مورد اين واقعه ؤ در پاسخ به س
: است
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 ل٬ برخورد پليس به ويژه نسبت به فرزندان سياه پوستان و اّو
 پيش چند سال . باع ساير کشورها بسيار سخت و شديد است ت ا

 که پليس با شليک هشت گلوله به انيا شاهد بود بريت ۀ جامع نيز
 بودن ۀ به بهان ٬ برزيلی ۀ سال ۲۷ سر يک کارگر  به او شبيه

 . رسانيد به قتل ٬ وی را " تروريست " يک

 در پاسگاه های پليس بنابر گزارشات موثق به شکل روزانه
 دستگيرشدندگان به داليل واهی مورد ضرب و شتم قرار می

 ها ؛ گيرند  خيابان  و نيز در  بازجويی  مورد  پوستان  سياه
 تحقير آنان وجب م اين امر که می گيرند جستجويی بدنی قرار

 وجود گرايشات راسيستی در ۀ ها همه نشان دهند اين . شود می
 . ميان پليس است

 واقع دّو  به  مستقيمی  ربط  بريتانيا  در  اخير  طغيان  کشته ۀ م٬
 در بحران نظام سر  مايه شدن مارک داگان نداشته٬ که ريشه

 در چند روز پيش ما شاهد بحران عظيم اقتصادی . داری دارد
 بحران  دنبال  به  اقتصادی ديگری  ۲۰۰۸ ٬  ۲۰۰۹ بزرگ

 در  حاکمه  بورژوازی  مايگی  بی  ديگر  باری  که  ايم  بوده
 داری  سرمايه  بنيان سست نظام  چنين  هم  و  کشورها  تمامی

 نمايش گذاشت  به  در همان حال که پيامدهای اين . جهانی را
 بحران ادامه دارد٬ به کارگيری برنامه های رياضت اقتصادی

 ساير  حل " و  به " راه  سوی بورژوازی٬  از  شده  ارائه  های
 از  عظيمی  های  بخش  بين  در  عميق  های  نارضايتی  ايجاد

 . توده های مردم منجر شده است

 رهبران رفرميست و حتی  بحران " انقالبی " درحالی که  در
 توده  اند٬  رفته  فرو  خود  به های  تا  مجبورند  مردم  های
 بزنند  دست  اروپا٬ : مبارزات خودشان  اعتصاب در سراسر

 و  تظاهرات دانشجويی در بريتانيا٬ شورش های شمال آفريقا
 غيره  و  رهبران رفرميست هيچ . خاورميانه  در شرايطی که

 از آن٬  و بدتر  نمی کنند  ارائه  کارزاری برای مبارزه  گونه
 کنند٬ توده ها روش های جديدی حتی عليه رفرم اقداماتی می

 ابتکارات خود  به  بنا  و  زدن رهبران سنتی يافته  برای کنار
 اند  آمده  ها  خيابان  به  دنيا  در سراسر  بحران . برای مبارزه

 کنونی سرمايه داری٬ بارقه های بسيج ميليون ها نفر از مردم
 روشن  رياضتی  سياست  ابزارهای  عليه  را  جهان  سراسر

 ه  سياست  است؛  به کرده  کند  می  گمان  بورژوازی  که  ايی
 شود  می  منجر  داری  سرمايه  نظام  در . تثبيت  اخير  طغيان

 در  اخير  ای  توده  های  حرکات  اين  از  بخشی  نيز  بريتانيا
 . سراسر جهان است

 موضع مارکسيست های انقالبی در قبال اين طغيان : ميليتانت
 چيست؟

 بدون بديهی است که طغيان اخير به شکل خودانگيخته و : ر . م
 برنامه ريزی پيشين صورت گرفته و روش های بکارگرفته

 از جمله حمله به مسکن خانواده ها و ساير مراکز کسب ( شده
 ت تهاجم به نمی تواند در درازمّد ) کوچک و غيره کسبۀ کار و

 برساند  فرجام  به  را  داری  سرمايه  و . نظام  بيکار  جوانان
 ود را سازمان معترض برای مبارزه با سرمايه داری٬ بايد خ

 درازمّد  شکل  به  و  راستای داده  در  متشکل  سرنگونی ت و
 . نظام های فاسد سرمايه داری در سراسر جهان مبادرت کنند

 يافته  سازمان  غير  های  معکوسی ٬ واکنش  نتايج  تواند  می
 . برای پيشبرد مبارزه دربر داشته باشد

 از  حمايت  ضمن  انقالبی  های  مارکسيست  که  اينروست  از
 نظام سرمايه مبارزات  عليه  خيابان های بريتانيا  جوانان در

 دولت  داری و  همچنان ضمن افشای پليس سرمايه  و  داری٬
 ناآرام  اين  اصلی  مسببين  عنوان  به  توانند ی حاکم  نمی  ها٬

 . توافق با روش ها و اقدامات برنامه ريزی نشده داشته باشند
 ين در واقع اين واقعه بار ديگر ضرورت ايجاد يک سازمان ب

 نشان می دهد  بديهی است که در صورت . المللی انقالبی را
 نبود چنين سازمانی که قادر باشد جنبش های خود بخودی را
 سازمان دهد٬ جوانان بدون تجربه به اين گونه روش ها روی

 . می آوردند

 با تشکر : ميليتانت

۱۳۹۰ مرداد ۱۹
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 اسرائيل در بحران درونی فرو می رود

 توّج ۀ هفت در  نيروهای اخير  تهاجم  به  جهانيان  امنيتی ه
 اند در حال تعقيب پيکارجويانی بود که ظاهرًا ٬ اسرائيل  که ه

 شده  جنوب اسرائيل  وارد  مصر  مرز  از  عبور  با  شده  گفته
 است بودند  شده  جلب  افراد . ٬  هشت طی اين  خود  عمليات

 بودند  کشته  را  زمان . اسرائيلی  آن  حمالت ٬ از  به  اسرائيل
 ۱۴ منجر به مرگ که تاکنون زده دست غزه ر تالفی جويانه د

 است فلسطينی  اسرائيل٬ . شده  نخست وزير  نتانياهو٬  بنيامين
 امنّي  اطالعات و  سازمان  ارتش و  به از  کشورش  ت داخلی

 گروهی که حمله در مرز مصر " سران " خاطر از بين بردن
 است  کرده  قدردانی  داد٬  انجام  های . را  ماجراجويی  اين

 چه ا آن اّم . تازگی ندارد ٬ ست گرای اسرائيل دولت را ۀ وحشيان
 اعتراضات توده ای مردم اسرائيل عليه دولت ٬ تازگی داشته

 نتانياهو  طول راستگرای  تهاجمات ۀ هفت در  اين  از  پيش
 ه توّج با که به غير از چند گزارش کوتاه٬ ه است بود مذکور

 . رو به رو نشد چندانی از سوی مطبوعات غربی

 بيش تل آويو در شهر ۱۳۹۰ ٬ مرداد ٬ ۱۶ موّرخ روز شنبه
 اين شهر هزار نفری ۵۰۰ ت جمعّي هزار نفر از کّل ۳۰۰ از

 در ( شدند » عدالت اجتماعی « خواهان به خيابان ها ريختند و
 کّل  حاضر٬  اسرائيل حال  نفر ۷/۷ حدود جمعيت  ميليون

 از ). است  بيش  زحمتکشان درصد ۲۰ امروزه  و  کارگران
 در بيت المقدس همان . زندگی می کنند فقر اسرائيل زير خّط
 از  بيش  شرکت ۳۰ روز  خيابانی  تظاهرات  در  نفر  هزار

 به . داشتند  سرعت  به  اسرائيل  مردم  اقتصادی  مطالبات
 اسد٬ مبارک٬ « ٬ » مصر فرامی رسد « شعارهای سياسی مانند
 اين . شدند تبديل » استعفای نتانياهو « و » نوبت نتانياهو است
 گسترد  در ضّد ۀ تظاهرات  داری  تاريخ ۶۰ سرمايه  سال

 است  بوده  بی سابقه  اعتراضات توده . اسرائيل  اين  دنبال  به
 ارض ( » هستادروت « ٬ ای  کارگران  سراسری  فدراسيون

 اين وقايع . نيز تهديد به يک اعتصاب عمومی کرد ) اسرائيل
 عمق نشان دهند  خود اسرائيل که در داری بحران سرمايه ۀ

 جهانی  داری  سرمايه  از  باشد است٬ بخشی  مبارزات . می
 مردم زحمتکش اسرائيل همراه با برداران و خواهران عرب

 است  خورده  پيوند  منطقه  در  اعتراضات مردم . خود  از  ما
 می  حمايت  اسرائيل  داری  سرمايه  نظام  مقابل  در  اسرائيل

 خواهان پيوند مبارزات کارگران اسرائيل با کارگران ٬ و کنيم
 بر  منظور  به  عربی  سرمايه کشورهای  های  دولت  کناری

 . حکومت های کارگری هستيم و تشکيل مستبد داری

 شورای دبيری گرايش مارکسيست های انقالبی ايران

 ۱۳۹۰ بيست نهم مرداد

 فلسطين و اسرائيل حقايقی پيرامون

 کيوان نوفرستی : مترجم

 ۲۰۱۱ ژوئن ٬ ۳ تاريخ آخرين به روز رسانی داده ها (
 ) می باشد

 سپتامبر ۲۹ ( ان باختۀ اسرائيلی و فلسطينی تعداد کودکان ج
 ) تاکنون ۲۰۰۰

 تاريخ  سو۲۰۰۰ ٬ سپتامبر ۲۹ از  اين  کودک ۱۲۴ به
 و  فلسطينی  نيروهای  دست  به  کودک ۱٬۴۶۳ اسرائيلی

 اند  منابع و ( فلسطينی به دست نيروهای اسرائيلی کشته شده
 ). اطالعات بيش تر

 سپتامبر ۲۹ ( تعداد جان باختگان اسرائيلی و فلسطينی
 ) تاکنون ۲۰۰۰

 اسرائيلی و دست ۱٬۰۷۴ به اين سو۲۰۰۰ ٬ سپتامبر ۲۹ از
 اند ۶٬۴۳۰ کم  باخته  منابع و اطالعات بيش ( فلسطينی جان
). تر
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 ۲۰۰۰ سپتامبر ۲۹ ( تعداد مجروحين اسرائيلی و فلسطينی
 ) تاکنون

 تعداد ۲۰۰۰ سپتامبر ۲۹ از  و ۹٬۲۲۶ ٬  اسرائيلی  شهروند
 اند ۴۵٬۰۴۱  شده  مجروح  فلسطينی  و م ( شهروند  نابع

 ). اطالعات بيش تر

 کمک های نظامی روزانۀ اياالت متحده به اسرائيل و
 ) ۲۰۱۱ سال مالی ( فلسطين

 مالی  سال  دست کم ۲۰۱۱ در طول  روزانه  اياالت متحده ٬ 
 اسرائيل ۸.۲  در قالب کمک نظامی در اختيار  ميليون دالر

 در حالی که همين رقم برای فلسطين صفر . قرار داده اشت
 ). منابع و اطالعات بيش تر ( می باشد

 های سياسی گروگان شمار فعلی زندانيان و

 در حال حاضر٬ يک اسرائيلی در زندان های فلسطين به سر
 در  فلسطينی  سياسی  زندانيان  تعداد  که  حالی  در  برد٬  می

 اسرائ  به کشور  می رسد ۵٬۵۵۴ يل  اطالعات ( نفر  و  منابع
 ). بيش تر

سطينی  ۱۹۶۷ ( تخريب منازل شهروندان اسرائيلی و فل
 ) تاکنون

 است٬  اسرائيل ويران نشده  تاکنون هيچ يک از منازل مردم
 هزار و ۲۴ به اين سو٬ نزديک به ۱۹۶۷ درحالی که از سال

 قرار گرفته ب خانۀ متعلق به مردم فلسطين مورد تخري ۸۱۳
 ). منابع و اطالعات بيش تر ( است

 قطعنامه های سازمان ملل در ارتباط با اسرائيل و فلسطين
 ) ۱۹۹۲ تا ۱۹۵۵ (

 های  سال  طی  مشمول ۱۹۹۲ تا ۱۹۵۵ در  اسرائيل ٬ ۶۵
 طی  در حالی که  است٬  بوده  از سوی سازمان ملل  قطعنامه
 صادر  فلسطين  عليه  ای  قطعنامه  گونه  هيچ  مذکور٬  دورۀ

). منابع و اطالعات بيش تر ( نگرديده است
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 نرخ بيکاری در اسرائيل و فلسطين

 اسرائيل  بيکاری  که ۶.۴ نرخ  حالی  در  باشد٬  می  درصد
 باختری  کرانۀ  در  نرخ  غّزه ۱۶.۵ همين  در  و  ۴۰ درصد

 ). منابع و اطالعات بيش تر ( درصد است

 رقانونی در اراضی اشغالی گاه های غي سکونت

 اسرائيل  حاضر٬  حال  مختّص ۲۳۶ در  پايگاه  و  سکونتگاه
 يهوديان در اراضی اشغال شده از فلسطين می باشد٬ در حالی
 اسرائيل  خاک  در  سکونتگاهی  گونه  هيچ  فلسطين  مردم  که

 ). منابع و اطالعات بيش تر ( ندارند

 : منبع

http://www.ifamericansknew.org 

 نگاهی به نابرابری درآمدی و فقر در اسرائيل

 آرمان پويان

 به دنبال بحران جهانی سرمايه داری٬ که عميق ترين بحران
 دهۀ  بزرگ  رکود  دورۀ  رود۱۹۳۰ ٬ از  می  شمار  به

 شرايط داخلی سرمايه داری اسرائيل نيز تشديد شده نابسامانی
 اسرائيل . است  در  اخير  اعتراضات  واقع  در ( در  ويژه  به

 داخلی اين سيستم بيانگر تشديد تناقضات ) پايتخت آن٬ تل آويو
 جامعۀ اسرائيل٬ برخالف آن چه که در نگاه نخست و . است

 تحت تبليغات رسانه های راست به نظر می رسد٬ از  عمومًا
 اقتصادی  های  نابرابری  تبعيض و  باالی  اجتماعی  سطوح

 برد  می  گزارش روزنامۀ . رنج  طبق  يک نمونه٬  عنوان  به
 تاريخ  به  حالی ۲۰۱۰ ژوئن ۲۲ هاآرتص٬  در  بحران ٬  که

 افزايش  درصدی شمار ميليونرهای ۱۷ اقتصادی جهانی٬ به
 سال  ميليونرهای اسرائيل ۲۰۰۹ جهان در  تعداد  شد٬  منجر

 اين افزايش تند٬ . درصد افزايش يافت ۴۳ نيز در اين سال٬
 اسرائيل را از نظر نرخ رشد تعداد ميليونرها به طور سرانه

 کنگ در رتبۀ ٬ پس از هند و هنگ ) يعنی نسبت به جمعّيت (
 طبق گزارش روزنامۀ هاآرتص٬ هنگ کنگ . سّوم قرار داد

 درصد افزايش٬ باالترين نرخ ميليونرها را داشت٬ در ۱۰۴ با
 اياالت متحده٬ . درصد بود ۵۰.۹ حالی که اين نرخ برای هند

 تعداد  ترين  بيش  با  کشورهايی  چنان  هم  ژاپن٬  و  آلمان
 باقی ماندند  ميليون ۱۰ بالغ بر ۲۰۰۹ ٬ طی سال . ميليونرها

 مجموع  که  است  داشته  وجود  جهان  سرتاسر  در  ميليونر
 در . تريليون دالر می رسيد ۳۹ دارايی های آن ها به بيش از

 اسرائيل  بين٬  است ۸۴۱۹ اين  داشته  سال . ميليونر  در  تنها
 است٬ ۸۳ ٬ ۲۰۰۹  داشته  وجود  اسرائيل  در  ميليونر  مولتی
 که در ۱۰ يعنی  آن چه  ثبت ۲۰۰۸ سال نفر بيش تر از  به

 . رسيده بود

 که شکاف های اقتصادی  همان حال  در  اجتماعی ميان  اّما
 حاکمّيت  و  واحد٬  کّل  يک  مثابۀ  به  اسرائيل٬  کارگر  طبقۀ
 تبعيض در درون ٬   شده  پيش آشکار  بيش از  داری  سرمايه

 نيز ) به خصوص ميان کارگران يهودی و عرب ( طبقۀ کارگر
 . حالتی حاد به خود گرفته است

 های  شاخص  از  يکی  مثابۀ  به  درآمد  گرفتن  نظر  در  با
 ناخالص ماهانه  وضعّيت اقتصادی  متوّسط درآمد  اجتماعی٬

 ۲۰۰۸ ٬ ۵٬۴۱۹ ميان شهروندان عرب در اسرائيل طی سال
 ۲٬۵۳۰ يعنی . بود ) دالر آمريکا ۱٬۴۶۵ ( ِشِکل جديد اسرائيل

 اسرائيل ِشِکل  نزديک به ) دالر ۶۸۵ ( جديد درصد۳۲ ٬ يا
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 چنين در سال ). ۱ جدول ( ايين تر از شهروندان يهودی پ  هم
 ٬ متوّسط درآمد ناخالص ماهانه در بين مردان و زنان ۲۰۰۸

 درصد پايين تر از ۲۸ و ۴۲ کارگر عرب به ترتيب قريب به
 . مردان و زنان کارگر يهودی در همان سال بوده است

 ی٬ بنابراين کامًال واضح است که از نظر ميزان رفاه اقتصاد
 نامساعد  وضع  در  اسرائيل  عرب  به تری جمعّيت  نسبت

 . جمعّيت يهودی برخوردار است

 به تفکيک گروه ( درآمد ناخالص ماهانۀ هر کارمند . ۱ جدول
 ۲۰۰۸ در سال ) جمعّيتی و جنسّيت

 ) می باشد " ِشِکل جديد اسرائيل " ارقام به واحد پول (

 زنان  مردان  جمع

۴٬۳۵۰  ۵٬۷۶۴  ۵٬۴۱۹   عرب

۶٬۰۴۶  ۹٬۹۶۶  ۷٬۹۴۹   يهودی

 درصد ۲۰۰۹ ٬ ۵۳.۵ بنابراين جای تعّجبی ندارد که در سال
 تقسيم بندی  فقرا  تمامی خانواده های عرب اسرائيل در زمرۀ
 های  خانواده  تمامی  برای  نسبت  اين  که  حالی  در  شدند٬

 است ۲۰.۵ اسرائيلی٬  بوده  خانواده . درصد  برای  رقم  اين
 باالت  مراتب  به  نشين  باديه  حدود های عرب  در  و  ۶۷.۲ ر

 . درصد است

 نزديک به  عرب تنها  شهروندان  آن که  وجود  کّل % ۲۰ با
 بخش از  باالترين  اّما  دهند٬  می  تشکيل  را  جمعّيت اسرائيل

 از مجموع افراد فقير در ۴۴.۵ ( جمعّيت فقير هستند  درصد
 بيمه٬ ). ۲۰۰۸ سال  ملی  مؤّسسۀ  گفتۀ  طبق  بين " بنابراين

 های عرب به  به نسبت خانواده  ها  نسبت آن  جمعّيت و  کّل
 ". وجود دارد  تقريبًا سه برابر  جمعّيت فقير٬ شکافی بزرگ

 شکاف در نرخ های درآمد و فقر٬ مستقيمًا نکتۀ مهم آنست که
 . با تبعيضات سنتی عليه شهروندان عرب اسرائيل ارتباط دارد

 تئودور اور ۲۰۰۴ در سال ٬ ) Theodor Or ( قاضی اسبق 
 به وضوح از چنين حقيقتی پرده برداشت و کشور ديوان عالی
 : بيان کرد

 شهروندان عرب اسرائيل٬ به خاطر عرب بودنشان٬ تبعيض "
 اين نابرابری در تعداد زيادی از بررسی . را تجربه می کنند

 ها و مطالعات ثبت شده٬ در دادرسی ها و قطعنامه های دولت

 سناد تأييد گشته و به عالوه در گزارشات بازرسان دولتی و ا
 ". بيان شده است نيز رسمی ديگر

 در اسرائيل٬ شوراهای محلی و شهرداری ها با توّجه به يک
 : امتيازی٬ رتبه بندی می شود ۱۰ اجتماعِی  مقياس اقتصادی

 فقيرترين ٬ ۱ بيانگر ثروتمندترين محالت و خوشۀ ۱۰ خوشۀ
 از ۷۵ . شهرهاست  را  بيش ترين سهم  عرب کشور٬  منطقۀ

 خوشه  ترين  دارند پايين  تقريبًا . ها  مجموع  در  ها  ۸۷ آن
 ٬ ۷۲ حدود ۳ تا ۱ درصد کّل مناطق موجود در خوشه های

 مناطق موجود در خوشه های  صفر و ۴ تا ۱ درصد از کّل
 ۱۰ تا ۷ درصد از مرفه ترين مناطق کشور در خوشه های

 در نتيجه٬ خدماتی که مقامات هر منطقه . را تشکيل می دهند
 و دارای کم ور کلی در محالت عرب٬ ارائه می کنند٬ به ط

 . و يا اصوًال وجود ندارد کيفيت پايين تر می باشد

 مقايسۀ هر دو جفت شهرهای عرب و يهودی نشين . ۲ جدول
 اجتماعی  مجاور يکديگر با استفاده از شاخص های اقتصادی

 صاحبان
 درآمد پايين
 تر از حّداقل

 به ( دستمزد
 ) درصد

 رتبه بندی
 خوشه ای
  ی اقتصاد

 اجتماعی

 متوّسط
 درآمد سرانه

 ِشِکل جديد (
 ) اسرائيل

 شهر

 شهرهای (
 يهودی نشين
 به رنگ
 خاکستری
 نشان داده
 ) شده است

۴۷.۱۳  ۵  ۲۶۲۶   الَعفولة

۵۸.۶۴  ۲  ۱۳۲۱   أّم الَفحم

۴۸.۵۳  ۴  ۲۵۳۰   ديمونا

۵۷.۰۷  ۱  ۱۰۵۹   راهط

۳۷.۵۹  ۷  ۳۸۲۳ 
 زخرون
 يعقوب

۵۷.۶۷  ۲  ۱۳۰۰   جسر الزرقاء

۴۷.۷۰  ۵  ۲۳۱۳   ِمجدال َهعيمق

۴۸.۸۸  ۳  ۱۷۴۷   شفا َعمرو

۴۲.۳۰  ۶  ۲۹۸۰   کارميئل

۵۴.۵۵  ۲  ۱۴۱۷  عّرابه
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 اجتماعی در ميان نمونه ای  ٬ اختالفات اقتصادی ۲ در جدول
 در مجاورت يکديگر  از شهرهای عرب و يهودی نشين که

 درآمد متوّسط در شهرهای . قرار دارند٬ نشان داده شده است
 ق٬ به طور قابل مالحظه و پيوسته ای پايين تر عرب نشين فو

 دارد  قرار  نشين  يهودی  شهرهای  درآمد  متوّسط  اين . از
 دالر ۳۷۰ ادل ع م ( ِشِکل جديد اسرائيل ۱٬۳۷۰ شکاف تقريبًا

 به همين جهت٬ تمامی شهرهای عرب نشين . می باشد ) آمريکا
 در حالی که . قرار می گيرند ۳ تا ۱ در نمونۀ فوق در خوشۀ

 . می باشند ۷ تا ۴ ی شهرهای يهودی نشين در خوشه های تمام
 به عالوه٬ نسبت حقوق بگيرانی که کم تر از حّداقل دستمزد
 ٬ دريافت می کنند در تمامی شهرهای عرب نشين نمونۀ فوق
 باشد  می  شهرهای يهودی نشين  در  نسبت مذکور  از  باالتر

 بالغ بر يعنی شهر شفا عمرو٬ اين نسبت٬ به جز يک مورد (
 ). نيمی از حقوق بگيران را دربر می گيرد

 به  متعلق  غيررسمی  روستاهای  اندازۀ  به  جايی  هيچ  در
 نشين  را ( اعراب باديه  روستاهای " که دولت اسرائيل آن ها

 قانون  برخالف  شده  نامد " ايجاد  ميان ) می  نابرابری ٬ 
 نيست  آشکار  اسرائيل  های  يهودی  و  روستاهای . فلسطينيان

 پيش از قرار دارد٬ رد بی توّجهی مقامات مزبور که شديدًا مو
 اين وجود ۱۹۴۸ استقرار اسرائيل در سال  با  وجود داشت٬
 تصويب  از  پس  ها  ملی " آن  ريزی قانون  ساخت برنامه  و

 ٬ " غيررسمی " روستاهای . شدند اعالم غيرقانونی " ) ۱۹۶۵ (
 بين . در هيچ يک از طبقه بندهی های رسمی قرار نمی گيرند

 شه ۹۰ تا ۷۵  در هزار  اسرائيل  نشين  باديه  فلسطينی  روند
 خدمات دولتی ی صحرا  و  نقب واقع در جنوب ساکن هستند

 تسهيالت  و  آموزش  تلفن٬  خطوط  آب٬  برق٬  مانند  ای  پايه
 درمانی يا در دسترس آنان قرار ندارد و يا بسيار ناچيز است؛

 ها  نقشه  از  حتی  افراد  هم اين  دولتی  های  ريزی  برنامه  و
 . می شوند ی مستثن

 به علت فقدان خدمات دولتی٬ من جمله مدارس و حمل و نقل
 بيشترين  غيررسمی  روستاهای  در  فقر  های  نرخ  عمومی٬

 دارد  اسرائيل  در  را  و . ميزان  محلی  شورای  هشت  از
 ٬ ) فقيرترين خوشه ( قرار می گيرند ۱ شهرداری که در خوشۀ

 در  نشين  باديه  اعراب  روستاهای  به  مربوط  مورد  هفت
 روستاهای غيررسمی٬ که سطوح فقر . می باشد صحرای نقب

 ای  مالحظه  قابل  طور  به  ها  آن  در  اجتماعی  محرومّيت  و
 باالتر است٬ حتی در محاسبات و انتشارات آماری دولت هم

 ٬ کميتۀ حقوق بشر ۲۰۱۰ در ژوئيۀ . درنظر گرفته نمی شوند
 اسرائيل خواست تا  از  ملل  دسترسی جمعّيت باديه " سازمان

 تارهای بهداشتی٬ آموزشی٬ آب و برق را صرف نشين به ساخ
 ". نظر از موقعّيت آن ها در قلمرو حاکمّيت٬ تضمين نمايد

 و مکانيسم سقوط اقتصادی همان طور که مالحظه می شود٬
 خسارات عظيمی برای زندگی درونی و ذاتی سرمايه داری٬

 به ) اعم از يهودی يا عرب ( فقيرترين خانواده های اسرائيلی
 آورد  های متوّسط بار  کودکان خانواده  بسياری از  است و  ه
 . به صفوف فقرا می پيوندند ديگر اکنون

 يهوديان  برای  امن  پنگاهی  ايجاد  هدف  با  ظاهرًا  اسرائيل٬
 شد  دولت٬ . ايجاد  رسمی  ايدئولوژی  عنوان  به  صهيونيسم٬

 يهوديان را٬ فارغ از خاستگاه " تمامی " تالش داشته و دارد تا
 وضعّيت کنونی . در کنار يک ديگر جمع کند آن ها٬ " طبقاتی "

 در گذشته٬ اسرائيل . اسرائيل هم ريشه در همين تناقض دارد
 شاهد دورۀ رونق اقتصادی بود٬ به همين جهت قادر بود تا از

 . ٬ استانداردهای زندگی را باال ببرد " دولت رفاه " طريق بسط
 ا ما شاهد گرسنگی و فقر در بين خانواده ه در حال حاضر اّما

 ر حاليست که بودجۀ همۀ اين ها د . اسرائيلی هستيم و کودکان
 جاری  سال  برای  اسرائيل  تقريبًا ) ۲۰۱۱ ( نظامی  به ٬ ۵۶ 

 اسرائيل  ِشِکل جديد  رسيده ) ميليارد دالر ۱۶ معادل ( ميليارد
 . در طول تاريخ اسرائيل رقم يعنی باالترين . است

 شد٬  مطلب اشاره  ابتدای  در  که  لی٬ وضعّيت فع همان طور
 کّل  که  بحرانی  داريست؛  سرمايه  تر  وسيع  بحران  بازتاب

 است  کرده  متأثر  را  اين . جهان  دولت نيز  های  سياست  اّما
 به عنوان يک نمونه٬ دولت در سال ( تأثير را دو چندان نموده

 اجرا ۲۰۰۳  به  را  کودکان  کاهش در کمک هزينۀ  برنامۀ ٬ 
 طبق شکاف های اجتماعی به حّدی رسيده است که .) گذاشت

 اسرائيل۱۸ ٬ گزارشات مختلف٬  در  کّل ۶۰ خانواده  درصد
 در دست دارند  بحران . ارزش سهام کمپانی های اسرائيل را

 های  وعده  بودن  پوشالی  خوبی  به  داری٬  سرمايه  جهانی
 برای  رفاه  در ايجاد  آشکار " تمامی " صهيونيسم را  يهوديان٬

 دارد  برمی  پرده  آن  خصلت طبقاتی  از  و  سازد  ۀ طبق . می
 اسرائيل  ساير زحمتکشان  و  کلّيت خود٬ کارگر  در  درست ٬

 طبقه ای های خود در جه  ساير هم  يک گزينه مانند  تنها  ان٬
 . يا سوسياليسم٬ يا بربرّيت : دارند در پيش پايشان
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Domke,  Ronit.  "Report:  43%  more  millionaires  in 
Israel in 2009", Haaretz, 2009 
Lavi,  Zvi.  "Defense  Budget  gets  additional  NIS 
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" بحران " سقف بدهی   و جنبۀ طبقاتی آن آمريکا در 

 سيروس پاشا

 متح  سال اياالت  مصّوب  قديمی  قانونی  که ۱۹۱۷ ده٬  دارد
 سقف ) به دالر ( بدهی دولت فدرال مطلق طبق آن برای ميزان

 از آن جا که دولت های ايالتی در آمريکا اجازه . تعيين می کند
 بدهی  بياورند٬  بدهی بيار  در نتيجه  کسری مالی و  تا  ندارند

 بدهی دولتی فدرال  تعيين يک سقف مطلق . مترادف است با
 : فوق العاده احمقانه است ٬ بدهی به دالر٬ به دو دليل روشن

 اّوًال٬ وقتی دولت فدرال هر سال متحّمل کسری مالی می شود
 و اين به بدهی آن می افزايد٬ سقف مطلق تعيين شده٬ طبيعتًا

 حال که قيمت ها ثانيًا٬ در همان . تمايل به افزايش پيدا می کند
 نيز  فدرال  دولت  مخارج  و  درآمد  روند٬  می  باال  توليد  و

 بنابراين سقف مطلق بدهی نيز الزامًا بايد به . افزايش می يابد
 به طور خالصه٬ سقف بدهی نياز دارد . همين خاطر باال برود

 با اين . جهت دهد تا هر چند وقت يک بار به سمت باال تغيير
 ک  ندارد  تعّجب  جای  کّرات حال  به  و  بارها  تغييری  چنين  ه

 صورت گرفته است؛ اگر چه به طور عجيبی شاهديم که هيچ
 و نه اصالح آن از ٬ ن لغو اين قانون قديمی است ها کس نه خوا

 توليد " مطلق " طريق تبديل سقف  درصدی از  مثًال  به  بدهی
 ). يعنی تعيين سقف نسبی برای بدهی ( ناخالص داخلی

 سق  ميزان  در  پيشين  بدهی٬ تغيير  گذشته ۱۲ ف  سال  فوريۀ
 گرفت ) ۲۰۱۰ (  سقف٬ ( صورت  دالر ۱۴.۳ اين  تريليون

 ش مشّخص بود٬ اين سقف همان طور که از پي ). تعيين گشت
 اّما . بار ديگر در سطحی باالتر تعيين می شد ستی نيز می باي

 و  امری عادی تلقی گردد  اين موضوع  می رفت که  انتظار
 توّجه هيچ کس واقع نشود  بودجۀ دولت . مورد  که  از آن جا

 هزينه  اقالم  تصويب و  مقننه  قّوۀ  وسيلۀ  به  و  قبل  از  فدرال
 های مختلف فدرال در آن تعيين شده بود٬ انتظار می رفت تا
 قبًال  هايی که  هزينه  با  در سقف بدهی برای مطابقت  تغيير

 بگيرد  صورت  طبيعی  طور  به  بود٬  شده  اين . تعيين  اّما
 متحده  اياالت  در  شد موضوع  تبديل  بحران  يک  زيرا . به

 جمهوری خوهان٬ که اين اواخر بيشتر به راست حرکت کرده
 آن ها هيچ گونه تغييری در سقف بدهی ضايت اند و بدون ر

 قالب  در  را  خود  خواهی  سهم  شد٬  نخواهد  داده  اثر  ترتيب
 به ويژه روی تأمين اجتماهی و  کاستن از هزينه های فدرال

 . آغاز کردند  * فقرا هم چون مديکر برنامه های رفاهی برای

 گرفت اّما  ناديده  نبايد  را  پافشاری  اين  طبقاتی  دولت . جنبۀ
 بوش٬  جورج  جمهوری  رياست  تحت  قبلی٬  جمهوری خواه
 ارمغان  برای ثروتمندان به  معافيت های مالياتی عظيمی را

 آورده بود که همين موضوع به تشديد نابرابری در درآمدهای
 . در آمريکا انجاميد ) مد پس از کسر ماليات درآ ( قابل تصّرف

 دسامبر  در  کردن ۲۰۱۰ اوباما  راضی  برای  تالش  در  و
 . جمهوری خواهان٬ با ادامۀ معافيت های مالياتی موافقت کرد
 که  است  بوده  اين  اوباما  نادرست  تصّور  ظاهرًا

 خواهان هم تالفی خواهند کرد و سقف بدهی را٬ که جمهوری
 يک موضوع عادی است٬ بدون طور که ديديم همان  عمومًا

 در واقع اّما جمهوری خواهان . هياهوی زياد باال خواهند برد
 را  و هم خرما  می خواستند  را . هر خر را  اوباما  که  ها  آن

 را ادامه ش تا معافّيت های مالياتی دورۀ بو وادار کرده بودند
 بدهی  سقف  افزايش  با  شرطی  به  تنها  کردند  اعالم  دهد٬

 واهند نمود که از اقالم هزينه های فدرال که به سود موافقت خ
 اوباما هم مجبور شده بود تا . کاسته شود فقرا می باشد٬ شديدًا

 در سايۀ قانون مسخره ای که سال . در مقبال آن ها تسليم شود
 است٬ جناح راست افراطی که در حال ۱۹۱۷  تصويب شده

 به يک جمهوری خواه تسلط دارد٬ توانست تا ب حاضر بر حز
 در . تغيير ارتجاعی مضحک ديگر در توزيع درآمد دست زند

 چنين پروسه ای٬ نفوذ راست افراطی در حوزۀ سياست قويًا
 افزايش يافته است؛ اکنون ديگر راست افراطی اطمينان دارد

 ی بزدل را به هر سويی که می خواهد٬ " اوباما " که می تواند
 . بکشاند

 بدهی٬ دولت اياالت متحده از آن جا که بدون افزايش در سقف
 شد  نمی  خود  های  پرداخت  انجام  به  که  قادر  موضوعی

 دولتی  شرمساری هر  باشد موجب  آمريکا  می  در  بسياری
 خوشحال هستند که باألخره از طريق توافقات متقابل راه حلی

 اّما شرايط توافقنامه ميان . برای اين بحران به دست آمده است
 . يگر برای آن ها اهمّيتی ندارد اوباما و جمهوری خواهان د

 اّما اين يک موضع ساده لوحانه است و آسيب های عظيمی را
 توافق مذکور به جامعۀ آمريکا  تند در ( که  در قالب عقبگرد

 در قالب تغيير قابل مالحظه ( ٬ سياست آمريکا ) توزيع درآمد
 به شکل تشديد رکود ( و به اقتصاد آمريکا و جهان ) به راست

 وارد آورده ) موردش بعدًا صحبت خواهيم کرد جهانی که در
 . است٬ ناديده می گيرد

 چارۀ  اوباما  موضوع٬  اين  در  که  کرد  خواهند  اّدعا  برخی
 ديگری نداشت و اين که او مجبور بود تا برای جلوگيری از
 در  آمريکا  دولت  قصور  دنبال  به  توانست  می  که  بحرانی

 خواهان تسليم پرداخت هايش به وجود آيد٬ در مقابل جمهوری
 است . شود  اشتباه  و  کننده  گمراه  صحبتی٬  چنين  يک  . اّما

 صرف نظر از اين حقيقت که اوباما همواره٬ و به خصوص
 کامًال  بوش٬  دورۀ  مالياتی  های  معافّيت  به  دادن  ادامه در
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 حّساس هم  برهۀ  اين  در  حتی  او  است٬  کرده  عمل  بردالنه
 راه برون رفت او يک . بزدل بودن خود را به نمايش گذاشت

 مشّخص داشت که بسياری هم پيشنهاد کرده بودند٬ ولی با اين
 از آن دنباله روی نکرد  برون رفت . وجود  در واقع اين راه

 : چنين بود

 دولت  بدهی  عنوان  به  دولتی٬  قرضۀ  اوراق  که  حالی  در
 محسوب می شود٬ پول منتشر شده شده از سوی دولت چنين

 در . نيست  تريليون ۱.۷ حال حاضر بانک مرکزی آمريکا٬
 دالر اوراق قرضۀ دولتی دارد که در تالش برای پايين آوردن

 بلندمّدت  اقتصادی ( نرخ های بهرۀ  تشويق بهبود  منظور  ) به
 است  بوده  ها  آن  بدهی . مشغول خريد  جزو  ها  اين  مجموع

 به  در تمامی محاسباتی که  دولتی به حساب می آيد و نتيجتًا
 ولتی در سقف قانونی مربوط می وجود يا عدم وجود بدهی د

 . شود٬ وارد می گردد

 جايگزين  را  خود  سوی  از  شده  چاپ  پول  تنها  دولت  اگر
 اوراق قرضه در پورتفوليوی هيأت مديرۀ بانک مرکزی قرار
 قرار  دهد٬ در اين صورت بدهی آن در حّد سقف تعيين شده

 گرفت  تقريبًا ( خواهد  سقف٬  بر  مازاد  ميزان  که  ۱.۵ چرا
 اين رقم از تريليون  تريليون دالر اوارق ۱.۷ دالر است که

 ). قرضۀ دولتی در نزد بانک مرکزی کم تر می باشد

 نيست  جديدی  ايدۀ  آمريکا٬  در  دولت  سوی  از  پول  : چاپ
 در وضعيتی مشابه که دولت فدرال به دنبال  آبراهام لينکلن٬
 بحران بدهی شده  های جنگ داخلی وارد  مالی هزينه  تأمين

 ناميده " Greenback " س هايی چاپ کرده بود که بود٬ اسکنا
 دالر ( می شد  به  برای اشاره  هنوز هم  اصطالح رايجی که

 جايگزينی اوراق قرضۀ دولتی با اسکناس ). استفاده می شود
 نرخ بهرۀ اوراق زيرا ؛ که موضوع مهمی نيست ( های دولتی

 درآمد بانک ۀ دولتی نزديک به صفر است و بخش عمد ۀ قرض
 ب  از  خزانه به هره مرکزی  به  حال  دولت هر  داری

 يک راه ) گردد می از ب  نظر  به  رسد ساختگی حّل ٬  اّم می  ا ؛
 يک مشکل ساختگی خود چون مشکل سقف بدهی در هر حال

 چيزيست که الزم دارد و اين تمام ساختگی حّل است٬ يک راه
 با حل راه  ٬ کامًال خواهان زورآزمايی جمهوری برای مقابله

 . کافی است

* Medicare : افراد   برای  سالمتی  بيمۀ  فدرال  ۶۵ سيستم
 . ساله و بيشتر

 : بخشی از مقالۀ

"America's  debt  ceiling  crisis"  (Aug  7,  2011) by P. 
Patnaik, http://pd.cpim.org/2011/0807_pd/08072011_18.html 

 سقف بدهی٬ اقتصاد تعيين بر سر به عمل آمده وافق ت
 آمريکا را عقب نگاه خواهد داشت

 جان راس نوشتۀ

 آرمان پويان : مترجم

 و  اوباما  پرزيدنت  مابين  گرفته  صورت  مذاکرات  ماحصل
 اياالت  فدرال  بدهی  سقف  تعيين  پيرامون  کنگره  رهبران
 متحده٬ به واقع يک پيروزی برای سياست جمهوری خواهان

 اّما اين موضوع کمکی به حّل مشکالت اقتصاد آمريکا . است
 توليد  آهستۀ  رشد  در  را  خود  که  مشکالتی  کرد؛  نخواهد

 ارقام ( منعکس کرد ناخالص داخلی  به  توّجه  که GDP با
 ). د توافقات منتشر گردي درست پيش از

 از آن جا که نتيجۀ مذاکرات تأثيری بر افزايش رشد اقتصادی
 داشت و  ميان از نيز امکان انگيزش مالی را منًا ض نخواهد

 بنابراين ريسک دور جديدی از  سياست بکارگيری می برد٬
 در تالش برای به حرکت واداشتن ) QE " ( ل کّمی پول سهي ت "

 يافت ٬ اقتصاد  خواهد  به . افزايش  تواند  می  موضوع  اين
 اگر . افزايش فشار توّرمی در چين و ساير کشورها منجر شود

 آهستۀ رشد  با روند  کند٬  پيدا  اقتصادی آمريکا همچنان ادامه
 توافق بر سر سقف بدهی در  اطمينان نمی توان گفت که آيا
 منتهی  آمريکا  بودجۀ  کسری  مالحظۀ  قابل  کاهش  به  عمل

 . خواهد شد يا خير

 است  روشن  مذکور  توافق  سياسی  پرزيدنت . پارامترهای
 کاهش  يک  خواهان  به " متوازن " اوباما  بودجه  کسری  در

 ک کاستن از هزينه ها و افزايش ماليات برای ثروتمندترين کم
 بود  آمريکا  افزايش ماليات . شهروندان  با  جمهوری خواهان

 ثروتمندان مخالفت کردند و گفتند که کسری بايد فقط از طريق
 يابد  کاهش  شده٬  بينی  پيش  های  هزينه  از  موضع . کاستن

 خواهان  منعکس است ٬ جمهوری  مذاکرات  نتيجۀ  ن هما . در
 توافق اخير  نيويورک تايمز آمده است٬  طور که در سرمقالۀ

 مطالبات "  کمال در مقابل  و  تمام  تقريبًا  شدن  گروگان ' تسليم
 يا آن گونه که ". افراطی های جمهوری خواه است ' گير مانند

 اصل کاهش هزينه ها در : " روزنامۀ بريتانيايی گاردين گفت
 تسل  نوعی  ماليات٬  افزايش  ابزارهای  بوده غياب  شدن  يم

 ". است

 جمهوری خواهانی که در توافق مذکور هم اعمال نفوذ کردند٬
 دشوارتر  نتيجه  در  و  فدرال  کسری  نخست مسّبب  وهلۀ در
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 جهانی  مالی  بحران  به  واکنش  برای  آمريکا  شرايط  کردن
 همان طور که سردبير اقتصادی گاردين٬ لری اليوت٬ . بودند

 کرد  نشان  " خاطر  موقع :  آن  بوش٬  و جورج  سفت  ّيت مالی
 و  گرفت  بود٬  رسيده  ارث  به  کلينتون  بيل  از  که  را  سختی

 کرد  ثروتمندان٬ . نابود  ماليات  کاهش  و  پرهزينه  جنگ  دو
 معنايی جز اين نداشت که تا زمان آغاز بحران وام های رهنی

 ٬ اياالت متحده از بدهی در بخش خصوصی اشباع اعتبار بی
 ای ض  ترازنامه  بخش عمومی٬  و  شود  به می  عيف از خود

 . " جای می گذارد

 که شهروندان متوّسط و  اين توافق کنونی محکوم است٬ چرا
 نه چندان مرفه آمريکا را با کاستن از هزينه های عمومی به
 حال جانب  عين  در  و  سازد  می  فقيرتر  کلمه  واقعی  معنای

 گيرد  می  يک . ثروتمندان را  لحاظ  از  توافق  اين  عالوه٬  به
 . ز بسيار نامناسب است سياست اقتصادی ني

 آخرين ارقام منتشر . رشد اقتصاد آمريکا شديدًا ضعيف است
 دّوم  ماهۀ  سه  به  که  داخلی  ناخالص  توليد  از  ۲۰۱۱ شده

 مربوط می شود٬ نشان داد که رشد ساالنۀ اقتصاد در سه ماهۀ
 در اين گزارش٬ رقم نرخ . درصد بوده است ۱.۳ مذکور٬ تنها

 ت سال جاری پس از تجديد برای سه ماهۀ نخس GDP رشد
 بزرگ ۰.۴ نظر به  حّداقل رکود  نقطۀ  تقليل يافت و  درصد
 به  آمريکا  نسبت  ناخالص داخلی  توليد  کاهش  ميزان  يعنی

 رکود  از  پيش  اوج  نظر٬  نقطۀ  تجديد  از  درصد ۵.۱ پس
 درصد پايين تر از نقطۀ ۰.۴ آمريکا هنوز GDP . اعالم شد

 سال  چهارم  ماهۀ  سه  در  خود  دارد ۲۰۰۷ اوج  در . قرار
 درآمدهای  از  کاستن  دنبال  به  اساسًا  ضعيف  رشد  عوض٬
 کسری  رفاهی٬  های  پرداخت  افزايش  چنين  هم  و  مالياتی

 . بودجه را در جهت افزايش آن تحت فشار قرار می دهد

 کاهش هزينه های دولتی پيش بينی شده بر طبق توافق به عمل
 به پايين آم  فرض ثبات ساير عوامل٬  با  دن هزينه های آمده٬

 انجامد  می  خانوار  و  دولت  اين . مصرفی  نظری٬  لحاظ  به
 سرمايه  يا  خالص صادرات  افزايش در  با  تواند  می  کاهش

 با اين حال بعيد است که چنين اتفاقی رخ . گذاری جبران شود
 از . دهد  های مصرفی  شدن هزينه  محدود  اين صورت٬  در

 مقا  در  مانعی  به  کل٬  تقاضای  آوردن  پايين  رشد طريق  بل
 . تبديل خواهد شد

 در تحليل اين موضوع که کدام يک از اين عوامل جايگزين
 گذاری؟ (  سرمايه  يا  خالص صادرات  تا ) افزايش  قادرست

 بايد  کند٬  جبران  را  مصرفی  های  هزينه  رشد  شدن  محدود
 اياالت متحده  بازرگانی  تراز  کسری  نشان ساخت که  خاطر

 ٬ خالص صادرات رو به گسترش است؛ يعنی به عبارت ديگر
 مه . در حال کاهش است  ماه  در  که  تراز بازرگانی آمريکا٬

 ميليارد دالر رسيده بود٬ ماه مه سال ۲۵.۵ به سطح ۲۰۱۰
 بنابر آخرين داده ( ميليارد دالر افزايش يافت ۵۰.۲ جاری به

 کسری خالص صادرات آمريکا نيز٬ به ). های ماهانۀ موجود
 ۳.۴ لی٬ از نقطۀ حّداقل عنوان درصدی از توليد ناخالص داخ

 درصد در سه ماهۀ ۳.۹ به ۲۰۱۰ درصد در سه ماهۀ چهارم
 . افزايش يافته و اين شکاف رو به گسترش است ۲۰۱۱ دّوم

 بنابراين در بهترين حالت بعيد است که خالص تجارت آمريکا
 منجر شود و بالعکس احتمال می رود GDP به افزايش رشد

 . که به کاهش آن بيانجامد

 ٬ ۳۸۸ هنوز ۲۰۰۵ يه گذاری ثابت٬ به قيمت های ثابت سرما
 در سه ماهۀ چهارم  اوج خود  ميليون دالر پايين تر از نقطۀ

 به عالوه سرمايه گذاری ثابت در سه . قرار دارد ۲۰۰۷ سال
 را تشکيل GDP درصد از ۱۵.۳ ماهۀ دّوم سال جاری٬ تنها

 داد  متحده٬ . می  اياالت  مصرفی  های  هزينه  کّل  بالعکس٬
 اين که سهم هزينه های مصرفی از . بود GDP درصِد ۸۸.۱
GDP گذاری ثابت است٬ به   شش برابر سهم سرمايه  تقريبًا

 اين معنی است که برای جبران يک درصد کاهش از هرگونه
 حدود  بايد  ثابت  گذاری  سرمايه  مصرفی٬  های  هزينه  رشد

 . شش درصد افزايش پيدا کند

 رود تا ساخت و ساز در به عالوه٬ در همان حال که گمان می
 گذاری در  سرمايه  باشد٬  رکود  چنان دچار  بخش مسکن هم

 آمريکا را تشکيل GDP درصد از ۹.۹ بخش غيرمسکن تنها
 دهد  در  می  مصرف  سهم  دهِم  يک  از  بيش  اندکی  يعنی

 بنابراين به ازای يک درصد کاهش در رشد . اقتصاد آمريکا
 در  ثابت  گذاری  سرمايه  مصرفی٬  های  بخش هزينه

 تقريبًا  بايد  برود ۱۰ غيرمسکن  باال  ای . درصد  نشانه  اّما
 وجود ندارد تا بتوان گفت که چنين حجمی از افزايش سرمايه

 . گذاری خود به خود رخ خواهد داد

 افزايش  برای  اقداماتی  انجام  از  آمريکا  دولت  همزمان٬
 در  و حتی اقدامی هم  بازمی زند  گذاری دولتی سر  سرمايه

. سرمايه گذاری خصوصی پيش بينی نمی کند زمينۀ افزايش

 توافق  دنبال  به  مصرفی  های  هزينه  محدودّيت  افزايش  با
 يا  خالص صادرات  در  کافی  رونق  نبود  و صورت گرفته٬



 شش و ۀ چهل شمار ميليتانت
 ۳۸ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ شهريور

 ادامه  آمريکا  آهستۀ  نسبتًا  اقتصادی  رشد  گذاری٬  سرمايه
 . خواهد يافت

 اّما عواقب احتمالی اين موضوع برای کشور چين چيست؟

 رش  دّومين اّول٬  ضعف در  معنای وجود  به  آمريکا  آهستۀ  د
 . بازار صادراتی مهّم چين پس از اتحاديۀ اروپاست

 دّوم٬ از آن جايی که توافق مذکور از کاربرد ابزارهای مالی
 اجتناب می کند٬ بنابراين احتماًال  برای رشد اقتصادی آمريکا

 ٬ يعنی دور جديدی از سياست تسهيل کّمی QE3 فشار متوّجه
 اين موضوع به افزايش فشارهای توّرمی در . ل خواهد شد پو

 . چين و ساير کشورها می شود

 سّوم٬ رشد اقتصادی آهستۀ اياالت متحده٬ همراه با تدوام رشد
 تبديل  و  آمريکا  از  زمان سبقت گرفتن چين  اقتصادی چين٬
  شدن آن به بزرگ ترين اقتصاد جهان را به جلو انداخته است

 احتماًال  زمان  است اين  ديگر  سال  هفت  تا  پنج  بين  چيزی
 ). ساله بود ۱۰ سابقًا تخمين ما٬ يک دورۀ (

 بدهی٬  سقف  سر  بر  آمده  عمل  به  توافق  پيامدهای  بنابراين
 اثراتی به مراتب گسترده تر نه فقط برای آمريکا٬ که هم چنين

 . برای ساير کشورها دربر خواهد داشت

 : منبع

http://www.chinadaily.com.cn 

 : : به نشريه به نشريه مقاالت ارسالی مقاالت ارسالی
 بيانگر ديدگاه های نشريه مطالب ارسالی برای نشريه (  الزامًا

 ) نمی باشد

*** 

 ايران ب ک های تر تعرض نظامی رژيم  و  ادامه : ردستان ک ه يه
 رد ک ار ملت ک ان

 شهاب گوالالن

 توطئه ٬ ردستان ک يه به ک تعرض جمهوری اسالمی ايران و تر
 عليه ای  و ک جديد  بر زخم پ ک نم در واقع ردها  های اشيدن

 خارجه قبل ی مدت . هاست ن آ گذشته  امور  ٬ ا ک مري آ وزير
 نفس  نظامی تازه  اروپا و فرمانده  در افغانستان آن ها نماينده

 تر  تر کرده يه سفر ک به  پايه  اين فرمانده ک و مسئولين بلند  با
 می  ز . نند ک مالقات  مدت  از  امور ی٬ وتاه ک مان بعد  وزير
 ٬ چند روزی طول کند يه دو بار به ايران سفر می ک خارجه تر
 کشد  می ک نمی  عراق  به  احمدی نژاد  اول  مشاور  و ه  رود

 ی مشاور احمد نيروهای نظامی ايران بعد از دو روز از سفر
 . می نمايند آغاز ردستان ک ک خا ه تعرض خود را ب ٬ نژاد

 گاهی آ ٬ يط حساس مهم است ردها در اين شرا ک چه برای ما ن آ
 مورد اتی چند در اين ک ن ؛ باشد چنين توطئه ای می نسبت به ما

 . اوضاع کنونی را به نفع ما رقم بزند وجود دارد که می تواند

 ردن ک وم ک صدا مح ٬ يک ا به نيروی خود ک قبل از هر چيز ات
 ما  دفاعی  نيروی  تقويت  و  نظامی  ش ه به ن تعرضات  ل ک ر

 نيروی تقويت ه ک در ميان ما هستند اگر چه جرياناتی . ن ک مم
 ه ک دانند و معتقدند ضرر خود می ه دفاعی را در اين شرايط ب

 جمهوری اسالمی به ديت تعرض بيشتری برای بهانه اين امر
 جمهوری . در اشتباهند کامًال اين طيف من نظر ه ب . خواهد داد
 يعنی در سی سال پيش و ٬ قدرت رسيدن ه غاز ب آ اسالمی در
 پي  از  ب ک٬ دايش پژا قبل  انقالبی ک ه حمله  شروع را ردستان

 اما شرايط رژيم از سی . نورزيد رد و از هيچ جنايتی دريغ ک
 به امروز  اگر در . تغييرات بسياری کرده است سال پيش تا

 پايگاه توده ای داشت و ک سی سال پيش جمهوری اسالمی اند
 استفاده ء مذهبی مردم خود سو ک توانست از توهمات پا می
 تجزيه " زدن برچسب ها را با تبليغات دروغين و با ن آ و ند ک

 ردستان ک روانه ٬ فار ک عليه ردها و با شعار جنگ ک ه ب " طلبی
اويزان نمايد٬ در شرايط آن ها گردن بر ليد بهشت را ک ند و ک
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 تنها فعلی  ساده آن نه  مذهبی  اندر ک بل ٬ مردم  دست  اران ک ه
 متنفرند و زمان رژيم٬ از جمهوری اسالمی بيزار و آن سابق

 ه ک ثر رسيده است چنان ک ا ز رژيم به حد ک نيروی گريز از مر
 درونی ارگان  چنان شدت پيدا تضاد  رده ک های قدرت رژيم

 ٬ س جهان ک قهرمان ب ٬ لی ک ه گاه از مسابقات محمد علی ک است
 ! شود هيجان انگيزتر می

 من از جريان ؤ س  در اين شرايط مخالف نيروی ک ی ي ها ال  ه
 : نست ٬ اي باشند دفاعی می

 های مخوف رژيم و ه از ترس زندان ک ی ي ها يا جوان آ ٬ اوًال
 پناه برده و محروميت اجتماعی وه ک ه ب ٬ نجه و تجاوز ک ش  ها

 قبول  از ک ی ها وه ک در اند٬ رده ک را  دفاع  حق  هم  ردستان
 ه معلوم نيست از ک ی وسيله پاسداران ه ندارند و ب را عقايد خود

 ب ک  می ک ه جا  روانه  م ردستان  بايد  تعرض قرار شوند  ورد
 دام وجدان انسانی وانقالبی قادر است چنين تعرضی ک ؟ يرند گ

 ! ند؟ ک وم ن ک را مح

 از خود ثانيًا٬  جزو مگر دفاع  حقوق مشروع و قانونی بين ٬
 ردها ک ه ه اين قانون ب ک المللی نيست؟ اگر هست پس چرا وقتی

 آ ٬ رسد می  و  شود سر بر سمان زمين  می  خراب  ها  و آن
 در ه ب رد ک احزاب بعضی از  اوضاع و شرايط ک علت عدم

 در صد غلط ديپلوماتي  در اين شرايط ک رژيم و مسائل صد
 با دست خود آب به آسياب دشمن می حساس و سرنوشت ساز

 ريزند؟

 باشيم قدرت و استح ثالثًا٬  ام هر رژيم بستگی به ک اگر معتقد
 ای  توده  دارد آ پايگاه  رژيم  آ ن  مسلحانه ٬  مبارزه  شرايط  يا

 دی اين رژيم در سی سال قبل منطقی بود يا در حال برای نابو
 بار اقتصادی و رسوائی ت ک حاضر ؟ گذشته از وضعيت فال

 دانند اين رژيم فاقد پايگاه توده ای همگان می ٬ سياسی جهانی
 ثريت ک ه ا ک وب مخالفين ک باشد و قدرت خود را تنها در سر می

 . داشته است باشند٬ نگه اپوزيسيون و مردم معترض می

 ک بايد شرايط را در ٬ وستان و رفقای مخالف نيروی دفاعی د
 شرايط . نيم ک  اين  در  مبارزه ٬ عنوان ر ه به ٬ اگر  مخالف

 اما اين را بدانيد در . ست حق طبيعی شما اين ٬ مسلحانه هستيد
 شرايط  ب ک ف ي تضع ٬ اين  دفاعی  نيروی  فراهم ه ردن  معنی

 ردن زمينه برای قدم بعدی حمله و تعرض جمهوری اسالمی ک
 بود ه ب  خواهد  شما  که . خود  طور  تعرض به همان  از  بعد

 پژا ٬ مجاهدين  رژيم يت در صورت موفق ٬ رسيد ک نوبت به

 پژا  از  رسيد قطع طور ه ب ک بعد  خواهد  . نوبت ديگران هم
 و  بنگريم  مسائل  به  باز  ديدی  با  لحظه  همين  است از  بهتر

 . نيم ک ف ن ي در برابر رژيم تضع ه هيچ وجه نيروی دفاعی را ب
 سياسی هستيد اگر  مبارزه  به  معتقد  بهترين ٬ در حال حاضر

 ب  است  اين  خست ه راه  تمام گی طور  لحظه  همين  از  ناپذير
 را  خود  رسوا نيروهای  و  افشا  برای  جهان  سراسر  ی ي در

 کنيد و ردستان بسيج ک ه تعرض رژيم و جلوگيری از تعرض ب
 در ا ی ي راهپيما  . دهيد ثر نقاط جهان ترتيب ک های طوالنی را

 ردن در اين ک اری ک م ک بودن و ] منفعل [ اوتی و پاسيو تف بی
 و قبل از اين است خود را بيشتر در تنگنا قرار دادن ٬ شرايط

 سخت بايد خود را باهم برای شرايط ٬ ه در تنگنا قرار گيريم ک
 هماهنگ آ  و  وقتی . نيم ک ماده  صورت٬  اين  غير  ناگهان در

 ازماندهی و غافلگير شده و در تنگنا قرار گيريم٬ فاقد توان س
 وب را با اشتباه ک ميدان سر امل خود خواهيم بود و ک هماهنگی

 سر  برای  خواهيم ٬ وبگران ک خود  باز  . رد ک بيشتر

 اهداف جمهوری اسالمی از اين تعرضات چيست ؟

 وب شديدتر ک جمهوری اسالمی برای سر ٬ قبل از هر چيز اوًال
 درونی  بيشتر اعدام ٬ معترضين  و و آنان های  ترس  ايجاد

 خواهد بحران درونی خود را به می ٬ شت بيشتر در جامعه وح
 تا همچون به بيرون انتقال دهد از درون ک بهانه جنگ با پژا

 گذشته هرصدای حق طلبانه و معترضی را به بهانه در حال
 در گلو خفه و مردم معترض را سرگرم مسائل ٬ جنگ بودن

 اد جنگ نمايد و در بين اپوزيسيون انشعاب و چند دستگی ايج
 . کاهی بگيرد ب گل الود آ ند تا بتواند از اين ک

 و خاور آ ترس و وحشت رژيم از انقالبات شمال ثانيًا٬  فريقا
 ميانه خواب را شب و روز از چشمان قدرتمداران جمهوری

 خيال خام ه شتی نشسته در لجنزار خود را ب ک اسالمی گرفته تا
 از اين طوفان نجات دهند  ال و همين دليل غير نرم ه ب . خود

 به هر در و ديواری می ٬ ديوانه وار  سر و صورت خود را
 ه سهمی از ژاندارم منطقه را در رقابت با همتای ک وبند تا بل ک

 قدرت  طرف  از  خود خود  نصيب  جهانی٬  . سازند های
 آن ندها تا برادران قاچاقچی و دالل خو آ جمهوری اسالمی از

 ه ک الباتی دانند طوفان انق خوب می اگاهند و کامًال در منطقه
 افی به اسد خواهد رسيد و خود از ذ در جريان است بعد از ق
 ومت بعثی ک چون ح ؛ در نخواهد برد ه اين طوفان جان سالم ب

 برای  اسد  اصلی آن ه بشار  عامل  و  مهم  بسيار  منطقه  در  ا
برای حفظ به همين خاطر باشد و در منطقه می آنان فعاليت



 شش و ۀ چهل شمار ميليتانت
 ۴۰ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ شهريور

 ه ود را در منطقه ب انات خ ک ام و تمام نيرو ٬ ومت بشار اسد ک ح
 عليه از جمله جنگ تحميلی چند روز پيش برد؛ ار خواهد ک
 چون ک ی در نقاط استراتژي ي ها ه يل پايگا ک ردستان برای تش ک

 ت  و  حفظ  برای  سوريه أ قنديل  با  خود  ارتباطات  و  ه ک مين
 ارتباطی منسجم با حزب اهللا لبنان و ديگر مزدوران خود در

 . ار السالم ص دوری چون ان منطقه دارد و جای دادن عوامل مز

 اين مسئله فراموش شود  نبايد  يه ک هر چند ايران و تر که اما
 در مورد ٬ و هم پيمان هستند متفق ردها ک وب ک برای سر  اما

 بر سر ٬ تضاد ؛ منطقه تضاد دارند در منطقه و ژاندارم بودن
 درونی آ ی قدرت  بر بحران و تضاد  آن ها شتی ناپذير است و

 ند ک يه اپوزيسيون سوريه را تقويت می ک افزايد٬ تر هميشه می
 اما جمهوری اسالمی . باشد ناری بشار اسد می ک و خواهان بر

 ومت بشار اسد ک چه ح چنان ٬ سخت از اين بابت نگران است
 شده قطع جمهوری اسالمی در منطقه رگ شاه ٬ سرنگون شود
 وال ز دوران ؛ پايان خواهد رسيد ه در منطقه ب آن و قلدرمنشی

 و توازن و عقب نشيبی بر  ادران قاچاقچی شروع خواهد شد
 خود آينده ه به ک ی ي کردها . هم خواهد خورد ر قوا در منطقه ب

 بيشتر ٬ انديشند می  بايد  لحظ  همين  ات در  نيروي ک با  به  شان ا
 امل ک و با هماهنگی سازند ماده آ برای چنين شرايطی خود را

 آن که رد ک ته مهم را نبايد فراموش ک زيرا اين ن ؛ سازمان دهند
 ب ک هايی  با ه ه  منافع ٬ زنند می را کردها ظاهر الف دوستی
 دارند ک مشتر  متعرضين  با  لحظ ک . ی  اين  در  يخی تار ه ردها

 خود را از امروز سازمان ٬ ی ي حساس بايد با هوشياری و دانا
 . رقم بزنند نفع خود ه بار برای هميشه ب ک داده تا تاريخ را ي

 مورد ک م ک  اين  در  سستی  و  اشتباها ٬ اری  و ت ادامه  گذشته
 . دشمنان خود خواهد بود ياری رساندن به

 گوالالن شهاب ر فراوان ک با تش

 بحث آزاد بحث آزاد
 اميد چپگرايان کرد به امپرياليزم نبايد « ۀ مقال پس از بازانتشار

 بر روی وب سايت ميليتانت٬ مباحثاتی صورت گرفت » باشد
 که تحت عنوان بحث آزاد در اين بخش از نشريه منتشر می

 ميليتانت . کنيم

*** 

 : حميد خليلی

 مازيار جان االن مقاله شما را بدقت خواندم و متوجه شدم که
 شما زحمت زيادی کشيدی و نيروی بيش از حدی سر مقاله

 و بر داشت من از مقاله شما اين است که شما به ! ات گذاشتی
 ناسيوناليسم کرد با قاطعيت و قهر طبقاتی و انقالبی برخورد

 انها  و  اشتباهات نميکنيد  از  گرفتن  درس  به  دعوت  به  را
 گذشته خودو به اتحاد ملی ميکنيد که در صورت انجام اين يا

 و سوال من . ان کار به حق و حقوق خودشان خواهند رسيد
 اين است که ايا ملت کرد حق و حقوق جداگانه ای از حق و
 و  کارگر  طبقه  و  ملتها  مگر  دارد؟  ديگر  ملتهای  حقوق

 اي  ديگر  خودشان زحمتکش  انسانی  حقوق  و  حق  از  ران
 برخوردار هستند که االن ملت کرد بايد با انها مساوی باشند؟
 در تمام ايران و جهان به ملتها و طبقه کارگر به يک اندازه و

 ميشود  مختلف ظلم  شکلهای  فارس . به  زحمتگش  و  کارگر
 . وضع بهتری از از کارگر بلوچ و عرب و سياه پوست ندارد

 ل و اختالف اصلی اصال ربطی به کرد و ک ش م دوست عزيز
 مشگل و اختالف ما طبقاتی است . فارس عرب و عجم ندارد

 از  به شکل جداگانه  حتی مطرح کردن حق و حقوق کرد  و
 نوع  يک  خود  و  ارتجاعی  زحمتکش  و  کارگر  طبقه  منافع

 ل کردستان بايد جداگانه به ک مش اصال چرا . ناسيوناليست است
 ل ما ک مش الت حل شود؟ ک مش از ديگر وا س گرفته شود و ث بح

 بدونه توهم به چپ و راست به کرد و فارس به عرب و عجم
 را  طبقاتی  مشگالت  و  است  طبقاتی  مشگل  يک
 سوسيال  امپرياليستی  و  شرقی  و  غربی  خودمختاريهای

 نميکنند  حل  مسئله . دمکراسی  با  شما  برخورد  شکل  اين  و
 و  کرد  ملت  حقوق  و  حق  کردن  مطرح  و  کردستان
 يعنی  از ديگر مليتها  کرن انها  خودمختاری ملت کرد و جدا
 طی کردن مرحله انقالب دمکراتيک با دورنمای سوسياليستی
 و  مهتدی  که  ميدهيد  سر  را  شعاری  همان  شما  دقيقا  است
 مازوجی سر ميدادند و سر می دهند با اين تفاوت که شما ان

 ميکنيد  مطرح  ديگری  شکل  به  را  با . شعار  اصال شما
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 و جوامع هيچ ن  اسيوناليزم و خطرناک بودن ان برای انسانها
 کنيد  نمی  ای  بلکه . اشاره  نداريد  ای  اشاره  ان  به  تنها  نه

 ناسيوناليستها را تشويق به اتخاذ تاکتيکها و سيايتهای ديگری
 الخره درک نکردم که شما چه ا و من ب . در مبارزاتشان ميکنيد

 و مارکس انقالبی نوع مارکسيستی هستيد که از طبقه کارگر
 دفاع  ملت  يک  خودمختاری  از  همزمان  و  ميرانيد  سخن
 تحت  شکل خاصی  به  ملت کرد  دوست عزيز  نه  ميکنيد؟؟؟
 و  زشت  برخورد  کرد  ملت  به  هست و  و  بوده  ستم  و  ظلم
 در  ديگر  زحمتکشان  و  کارگران  و  مليتها  به  نسبت  بدتری

 هستم که من معتقد . ايران و شايد در ديگر نقاط دنيا شده است
 اداره  و  است  برخوردار  خودمختاری  از  عراق  کردستان

 است  کردها  خود  توسط  کردستان . کردستان  هما  در  اما
 ميليونها  و  ميبرند  بسر  فقر  در  کودک  ميليونها  خودمختار

 ه برای انها با زبان کردی درس خواندن . انسان گرسنه هستند
 ی که يعنی خودمختار . با شکمهای گرسنه هيچ مفهومی ندارد

 حاکميت ان دست سرمايداری باشد برای ملت کرد بهر شکل
 . خطرناک است و حق و حقوق انها را کف دستشان نميگذارد

 دادنی  نه  است  گرفتنی  حقوق  و  حق  سيستمی ! تازه  ما  و
 منتهی  به سوسياليسم  اسم خودمختاری انقالبی که  ديگری به
 کردستان  زحمتکشان  و  کارگران  به  را  ان  که  نداريم  شود

 دهيم  حکومت . ارائه  و  خودمختاری  شعار  نوع  هر  پس
 است  سرمايداری  و  ارتجاعی  کرد ! خودمختار  ملت  مشگل

 مانند مشگالت ديگر طبقاتی است و مشگالت طبقاتی بايد به
 شوند  حل  مشگل ! شکل طبقاتی  نوشت که  بايد  صراحت  با

 طبقه کارگر و زحمتکش کرد تنها در يک جامعه سوسياليستی
 شد حل و فثل خوا  مقطعی . هد  خودمختاری را  حاال اگر شما

 بايد با صراخت برای شما بنويسم که يا . ميخواهيد قلمداد کنيد
 را  کرد  ملت  سر  يا  ميگذاريد  کاله  را  خود  از . سر  من

 سرمايدار  از  که  هستم  متنفر  اندازه  بهمان  کرد  سرمايدار
 پس خودکفا بودن و تحت سلطه . فارس و اروپائی و امريکائی

 اری کرد بودن برای طبقه کارگر و زحمتکش کرد نان سرمايد
 موفق ! و اب نميشود و دردی از دردهای انها را دوا نمی کند

 ! باشيد

*************** 

 مازيار رازی

 ی  مقاله  مورد  در  توجه شما  تشگر از  عزيز با  اميد « حميد
 باشد  نبايد  امپرياليزم  به  من کوشش خواهم . » چپگرايان کرد

 توان  در حد  و تجربيات نظری و عملی ام پاسخ برخی کرد
 . نکات مهم مطروحه توسط شما را بدهم

 شما به ناسيوناليسم کرد با قاطعيت و قهر « : می نويسيد  يک
 به  دعوت  به  را  انها  و  نميکنيد  برخورد  انقالبی  و  طبقاتی
 اتحاد ملی ميکنيد  درس گرفتن از اشتباهات گذشته خودو به

 ان کار به حق و حقوق خودشان که در صورت انجام اين يا
 » . خواهند رسيد

 ماهيت  باره  در  ای  مقاله  اين  که  دهم  توضيح  بايد  ابتدا
 نيست  ُکرد  به . ناسيوناليسم  است  نقدی  واقع  در  مقاله  اين
 و صالح مازوجی ) و رهبران کومه له ( مواضع عبداله مهتدی

 ايران (  کمونيست  حزب  رهبران  سال ) و  در  ۱۳۸۳ که
 است  شده  يک . نگاشته  درون  پيش در  در  سازمان  دو  اين

 ايران « سازمان  کمونيست  و » حزب  داشته  فعاليت  مشترکْا
 را  کارگر « و » سوسياليست « خود  معرفی می » مدافع طبقه

 گرچه عبداله مهتدی و کومه له به جريانی رفرميستی و . کنند
 همانطور که در مقاله به آن اشاره ( بورژوايی مبدل شده است

 و حز ) می شود  ب کمونيست ايران يک جريان سانتريستی ٬
 رفرميستی (  و  کارگری  مواضع  بين  نوسان  مانده ) در  باقی

 نقش . است  و  انتخابات عراق  از  پس  دو  اشتراک اين  وجه
 امپرياليزم اين بود که هردو توهماتی نسبت به نقش امپرياليزم

 داشتند  ايران  و  منطقه  در  نوين  تحوالت  تحقق  عبداله . در
 تصريحْا  نقش متهدی  اهميت  تلويحْا  مازوجی  صالح  و

 کردند  برجسته  را  دو . امپرياليزم  رهبر  دو  اين  اينرو  از
 کرده٬  معرفی  کمونيست  و  سوساليست  را  خود  که  جريانی

 . انتخاب شدند

 صفحه به نقد هر يک از ۲/۵ صفحه ای تنها ۲۰ اما اين مقاله
 و  پرداخته  و ۱۵ جريانات  امپرياليزم  نقش  به  صفحه

 به سخن ديگر . زی بومی در منطقه کرد پرداخته است بورژوا
 و  اين دو سازمان به افشای امپرياليزم  بهانه نقد  به  اين مقاله
 سرمايه داری و برجسته کردن اهميت نقش جنبش کارگری و

 . به ويژه شوراهای کارگری پرداخته است

 فرد  اين دو  از  کدام  هيچ  از  مقاله  درس « در اين  دعوت به
 اين مقاله . نشده است » باهات گذشته و اتحاد ملی گرفتن از اشت

 انهم  است٬  کرده  افشا  را  آنها  در واقع تناقض گويی و توهم
 پايه های کارگری و کمونيستی  خطاب به جنبش کارگری و

 اين . اين دو سازمان  ايد که  کرده  در بحث خودتان ادعا  شما
سازمان های چند نفره بيش نيستند و نيازی نيست که به آنها
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 شود  شما . برخورد  ارزيابی  که  کنم  ذکر  بايد  مورد  اين  در
 آی کاش چنين بود که شما ادعا می . کمی خوش باورانه است

 شماست نبايستی مطلبی در مورد . کنيد  آنصورت حق با  در
 شود  نوشته  ها  سازمان  متاسفانه . اين  واقعی  دنيای  در  اما

 درون  در  رفرميست  و  سانتريست  ناسيوناليست٬  جريانات
 خودشان  به  نسبت  ای را  عده  و  کرده  نفوذ  جنبش کارگری

 کنند  می  می . متوهم  را  شما  استدالل  همين  نمونه  برای
 اما ديديم که پس . توانستيم در مورد کردستان عراق طرح کنيم

 از سرنگونی صدام همان جريانات ناسيوناليست و رفرميست
 زحمتکش  مردم  اکثريت  آری  آزاد  نسبتا  انتخابات  يک در

 به دست گرفتند کر  . دستان به خود جلب کردند و حکومت را
 اکنون پس از سپری شدن چند سال است اعتصاب کارگران
 سرمايه  حکومت  عليه  سليمانيه  استان  در  شوک  شيوا  نفتی

 در ايران هم اگر حزب پيشتازی . داری خود آغاز شده است
 پس از  متاسفانه  باشد٬  نديده  پيش تدارکات الزم را از سالها

 ميان سر  در  ها  سازمان  همين  به  توهم  رژيم  اين  نگونی
 اين نکته اساسی را شما در بحثتان . کارگران زياد خواهد بود

 می گيريد  منظور . ناديده  به  واقع  در  ها  اين سازمان  به  نقد
 نقد . مماشات با آنان نيست و يا برجسته کردن نقششان نيست

 ست که شايد به آنها افشای آنان در انظار توده های زحمتکش ا
 . نسبت به آنها توهم داشته باشند

 مشگل و اختالف ما طبقاتی است و حتی « : می نوسيد  دو
 منافع  از  جداگانه  شکل  به  کرد  حقوق  و  حق  کردن  مطرح
 نوع  يک  خود  و  ارتجاعی  زحمتکش  و  کارگر  طبقه

 » . ناسيوناليست است

 از هر مليتی در ايران  تمامی کارگران  اين درست است که
 اين درست است که تمامی کارگران . ظلم و ستم هستند تحت

 اما در عين حال به مليت . در هرجای جهان استثمار می شوند
 ها غير فارس در ايران يک نوع ستم مشخص نيز وارد می

 است  ملی  ستم  آنهم  و  چرا . شود  موضوع  اين  تشيخص
 در » ناسيوناليستی «  کردها  که  نيست  درست  اين  آبا  است؟

 ح  از  محروم کردستان  مدارس  در  خود  زبان  آموختن  ق
 هستند؟ آيا همين موضوع برای مليت فارس صادق است؟ آيا
 مناطقی  عنوان  به  نشين  کرد  مناطق  که  نيست  درست  اين
 اشغالی توسط دولت مرکزی قلمداد می شود و هر لحظه خطر
 ايا  دارد؟  وجود  مرکزی  دولت  توسط  اشغال  و  باران  بمب

 فارس صادق است؟ دهها مورد همين موضوع در مورد مليت
 ديگر وجود دارد که اين ستم مضاعف را در جامعه ما نشان

 از اينرو است که مبارزه طبقاتی نيز در اين مناطق . می دهد
 . سنتا ابعداد بساير راديکال تر با تداوم طوالنی تر رخ می دهد
 کردستان نخستين منطقه در کل ايران بود که ماهيت ارتجاعی

 آيا بياد داريد که همان . روز نخست تشخيص داد رژيم را از
 . زمان اکثر کارگران ايران به خمينی و رژيم وی متوهم بودند

 های  سازمان  از  بسياری  که  کارگران  تنها  پيشرو « نه
 مائوئيست های حزب . هم چنين موضعی داشتند » کمونيستی

 رفتند  بنی صدر    دنبال  به  از . رنجبران  بخش قابل مالحظه
 های  از چريک  خلق  مبارز « فدايی  ضد » روحانيت

 آوردند  ميان  ما . امپرياليست سخن به   بخشی از حزب خود
 سوسياليست  توهم ) بابک زهرايی ( حزب کارگران  رژيم  به

 پس از انقالب ما از آنها به همين علت ( پيدا کرد  که سه ماه
 يک سازمان حتی . و غيره ) انشعاب کرديم  در اين دوره  آيا

 آنها چنين مواضعی در کردستان نسبت به ناسيوناليست ترين
 داشتند؟ واضح است که چنين نبود  اينها همه به علت . رژيم 

 است  ملی در اين منطقه  گی اعمال ستم  تشخيص . ويژه  چرا
 اين واقعيت ناسيوناليزم است؟

 بله ما به عنوان مارکسيست های انقالبی می دانيم که کارگر
 فارس و بريتانيايی و بلوچ و عرب و سياه و سفيد و کرد و

 می شوند  استثمار  آگاه . آمريکايی همه  بايد  در عين حال  اما
 که  آيد  می  مضاعف وارد  ستم  برخی مليت ها  بر  که  باشيم

 چرا تشخيص . وضعيت آنها را مرکزی تر از سايرين می کند
 سوق » انقالب دمکراتيک « اين واقعيت عينی ما را به موضع

 می گوييم انقالب  ايران يک انقالب سوسياليستی می دهد؟ ما
 است  کارگری  تکاليف . و  حل  به  قادر  کارگر  طبقه  تنها
 دمکراتيک  مسئله ملی٬ مسئله ارضی٬ مسئله زنان٬ ( بورژوا

 اما انقالب از حساسترين . است ) مسئله جمهوری و دمکراسی
 شود  می  آغاز  خود  را . نقطه  آنها  برخی  بر  مضاعف  ستم

 داری  سرمايه  مبارزات ضد  حلقه سرمايه پيشگام  و  می کند
 اتحاد کارگران . داری از ضعيفترين نقطه آن گسست می کند

 سراسر ايران بايد با توجه به اين شرايط عينی ارزيابی شود و
 خود مختاری « اين بحث هيچ ارتباطی به طرفداری از شعار

 اينها الفبای اعتقادات راستين . و ناسيوناليستی ندارد » انقالبی
. موفق باشيد . که بايد به آنها توجه شود کمونيستی است
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 معّرفی کتاب معّرفی کتاب
 » » سرمايه داری زامبی سرمايه داری زامبی « «

 اثری از کريس هارمن اثری از کريس هارمن

 مصاحبۀ نشريۀ کارگر سوسياليست با کريس هارمن

 آرمان پويان : ترجمه

" عنوان کتاب جديد شما در مورد بحران اقتصادی٬  سرمايه 
" داری زامبی  مفهوم اين عبارت چيست؟ . است 

 تحليلگ  اصطالح برخی  از  زامبی " ران  های  برای " بانک
 توصيف وضعّيتی استفاده می کنند که در آن سيستم بانکی هر

 می تحت سيطرۀ خود در ٬ را که در اطرافش قرار دارد آن چه
 . می گذارد و تأثيرات مخّربی بر آن آورد

 يک بانِک زامبی٬ بانکی است بی فايده که با حمايت دولت به
 ٬ تأثيرات " مرده ها " بنابراين اين . دهد فّعالّيت خود ادامه می
 . دارند " زنده ها " وحشتناکی بر حيات

 اصطالح  از  استفاده  من٬  گمان  به  داری " بنابراين  سرمايه
 برای توصيف سيستم٬ در کلّيت خود٬ مناسب به نظر " زامبی

 کتاب جديد من نگاهی است به اين مسأله که چگونه . می رسيد

 مارکس توان  های کارل  چرايی ذاتی تئوری  تا  دارد  آن را
 . بودن بحران در سيستم سرمايه داری را نشان دهد

 مارکس سرمايه دارای را به مثابۀ تسلط مرده ها بر زندگان٬
 او توضيح داد که چگونه . به عبارتی گذشته بر آينده٬ می بيند

 توليدات حاصل کار انسان ها بر زندگی آنان و زندگی آيندگان
 ان بر آن چه توليد می کنند٬ نحوۀ توليد٬ کارگر . چيره می شود

 ميزان توليد يا آن چه بر سر کاالها پس از ساخته شدن آن می
 بنابراين توليدات٬ به عنوان چيزی بيگانه . آيد٬ کنترلی ندارند
 قدرت تمامی  بروز ] ٬ يعنی کارگران سازندگان اصلی آن [ با

 . می کند

 طور خاص يک اصطالح من  به  زامبی٬  داری  اسب سرمايه
 . برای دورۀ کنونی است

 داری صنعتی از حدودًا  پيش آغاز ۲۵۰ وقتی سرمايه  سال
 احاطه کرد  که تمامی جهان را  پويا  . شد٬ سيستمی بود شديدًا
 اين سيستم هميشه بحران هايی را از سر گذرانده است؛ اّما از

 ٬ وارد يک فاز بلند بحران شده که در آن ۱۹۷۰ اواسط دهۀ
 رکودهای عميق تر و عميق تری متناظر با ٬ دوره های رونق

 . بوده است

 سرمايه داران انگيزه ای نداشته اند تا تمامی سود خود را بر
 بازگشت  نرخ  که  چرا  کنند٬  گذاری  سرمايه  توليد  گسترش

 پايين بوده است  گذاری های آنان  برای حفظ . سرمايه  آن ها
 همين . سودهای خود٬ به کاهش حقوق کارگران دست زده اند

 شد م  منجر  بدهی  قرض و  تر  بيش  افزايش  به  اّما . وضوع
 بتوانند  از آن چه  مؤّسسات مالی مبلغی بيش تر  و  بانک ها

 به همين موضوع٬ جرقه های . بازپس گيرند٬ وام اعطا کردند
 مالی " اصطالح  بحران کنونی را ۱ " تنگنای  پيش و  سال  دو

 . شعله ور ساخت

 چه چيزی موجب اين بحران شد؟

 انان متعارف اعالم کردند که اين فقط يک مشکل اکثر اقتصادد
 است  بوده  ماليه  نيست . مربوط به  موضوع اين  بحران٬ . اّما

 بنيادی تر در درون سيستم    بازتاب يک مشکل عميق تر و
 مارکس٬ بحران را خصيصۀ اصلی سرمايه داری می . است

 به جلو حرکت می دهد . دانست  از آن . رقابت٬ سيستم را  اّما
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 بيش ترين حّد ممکن جا که هر  سرمايه دار تالش می کند تا
 ر ط از يک بازار را برای خود به چنگ بياورد٬ هميشه اين خ

 وجود دارد که کّل توليدات از آن چه می تواند به فروش رسد٬
 . فزونی گيرد

 نخست٬ کارگرانی . اين گرايش غلبه کند يز می تواند بر دو چ
 سه  روی  را  خود  حقوق  تا  قادرند  که  از هستند  معّينی  م

 دّوم٬ سرمايه دارانی هستند که . کنند خرج کاالهای توليد شده
 جديد٬ خريد ت د سودهای خود را بر روی کارخانجا می توانن

 اند  شده  توليد  اين پروسه  در  آهن٬ ( ساير کاالهايی که  مانند
 اگر هر يک از اين . سرمايه گذاری کنند ) فوالد٬ نفت و برق

 د  سقوط کند٬  تقاضا  تواند دو منشأ  می  ر آن صورت اقتصاد
 . وارد رکود گردد

 . اضافه توليد٬ باعث ايجاد فشارهايی در درون سيستم می شود
 فروش نرسد٬ آن گاه کارخانجات پول خود را  به  اگر کاالها

 اخراج می کنند  و کارگران را  بدان . از دست می دهند  اين
 به  قادر  ديگر  مذکور  کارگران  که  کاالهای خ معناست  ريد

 بنابراين اين تولي  و  کارخانجات نيستند٬  از سوی ساير  شده  د
 به  و  کنند  می  اخراج  را  خود  کارگران  نيز  ها  کارخانه

 . دامن می زنند مشکالت عميق تری

 بحران  درون کنونی در  به  را  پول  عظيمی  مقادير  دولت ٬ 
ستم  ا سرازير سي  خواهد . ست کرده  چه  اقدام  اين  پيامدهای
 بود؟

 رکت فراملی و هر بانکی٬ سطوح هر ش . هيچ کس نمی داند
 نمی خواهد رقبا  پنهان نگاه می دارد؛ چرا که  بدهی خود را

 کنند  پيدا  مزيتی  آنان  به  به . نسبت  نسبت  داران  سرمايه
 سودهای خود مبالغه می کنند٬ به اين دليل که می خواهند تا

 بنابراين کسی نمی . ارزش بازار سهام آن ها افزايش پيدا کند
 . ا٬ يا زيان های واقعی سيستم تا چه حّدی است داند که سوده

 از پول برای پر  تا  در تالش اند  يک گودال کردن دولت ها
 بزرگ استفاده کنند؛ گودالی که کسی واقعًا نمی داند تا چه حد

 پول . بزرگ است  تا  تالش می کنند  نزديک٬ آن ها  در آيندۀ
 . خود را بازپس گيرند؛ منتها از مردم و نه بانکداران

 نسبت به ديگران وضع د  برخی دولت ها  ر چنين وضعّيتی٬
 دارند  ترين . بهتری  بزرگ  متحده  اياالت  مثال٬  عنوان  به

 لحظۀ  که  دارد  را  آن  توان  احتماًال  و  است  جهان  اقتصاد
 اّما دولت های اروپای . موعود را به زمان ديگری موکول کند

 يا در بريتان . شرقی٬ مثل لتونی٬ در تنگنايی جّدی قرار دارند
 بينابينی  قدرتمندترين بوده موقعّيتی  از  يکی  هنوز  و

 . اقتصادهای جهان است

 بريتانيا  دولت  که  گويند  متعارف می  اقتصاددانان  از  بسيار
 مجبور خواهد شد تا يا با افزايش شديد ماليات ها٬ يا حمله به
 که به  شايد هر دو مورد٬ پول هايی را  خدمات عمومی و يا

 . ه است٬ بازپس گيرد بانک ها روانه کرد

 سر  بر  زنی  چانه  مشغول  کارگر٬  حزب  و  کاران  محافظه
 حزب کارگر خواهان . سطح کاهش هزينه های عمومی هستند

 اين کاهش هست٬ اّما وانمود می کند که چنين چيزی رخ نمی
 دهد؛ در حالی که محافظه کاران بی پرده و آشکار از کاهش

 . هزينه های عمومی صحبت کرده اند

 ايدئولوژی نئوليبراليسم٬ آي  بر  بحران اقتصادی تأثيری هم  ا
 سال گذشته ۳۰ يعنی سياست های بازار آزادی که در طول

 بر جهان مسلط بوده است٬ داشت؟

 برای توجيه حمالت  نئوليبراليسم٬ ايدئولوژی ايست که اساسًا
 کارگران به کار می رود  مداخلۀ . عليه  علی رغم شعار عدم

 از بنگاه های بزرگ دولت در بازار آز  پيوسته  دولت ها  اد٬
 اّما اين مسأله هميسه پشت درهای . اقتصادی حمايت کرده اند

 می شد  انجام  ها . بسته  آن  امروز  جاست که  اين  تفاوت در
 . مجبورند تا اين کار را به طور علنی انجام دهند

 بنابراين اکنون ديگر راحت تر می توان اّدعا کرد که بحران
 تقصير آن به گردن که ۱۹۷۰ س با بحران دهۀ جاری٬ در قيا

 خود  معلول  افتاد٬  نفتی  های  شيخ  و  کارگری  های  اتحاديه
. سرمايه داری بوده است
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 بخش اعظم  که بانک ها٬  می توانند ببينند  امروز اکثر مردم
 بودند  ضّد . مشکل  های  بحث  نيست که  معنا  بدان  اين  البته
 هر روز در . برسد تواند خود به خود به پيروزی سيستم می

 پناهجويان٬  به  ای جديد  حمله  مطبوعات دست راستی شاهد
 . و کارگران مهاجر هستيم " مساعده بگيران "

 ٬ هم " کارگران و کارفرمايان باهم شريک هستند " اين ايده که
 هدف چنين عقيده ای آنست که اّدعا کند همۀ . چنان وجود دارد
 های  سال  در  بنابرا " رونق " ما  و  شديم  در منتفع  اکنون  ين

 . دورۀ رکود٬ بايد متحّمل ضرر گرديم

 دارد  مشّخصی  اثرات  عقيده٬  انجمن . اين  مثال٬  عنوان  به
 بريتانيا  هوايی  خطوط  کاهش ) BALPA ( خلبانان  پيشنهاد

 هوايی  خطوط  کارگران  کار  ساعات  افزايش  و  دستمزد
 . داده است به شرکت " کمک " بريتانيا را برای

 بسياری . قتصادی بهره ای نبردند اّما مردم عادی از رونق ا
 قرض های زير بار مجبور بودند تا فقط برای گذران زندگی٬

 . بروند سنگين

 عی دفاعی درمی غلتند و می در هر بحرانی٬ مردم به موِض
 مسئول هستيم  بپذيرند که همگی ما اّما در . توانند اين ايده را

 زندگی خود  از شرايط وخيم  می توانند  آن ها  به عين حال٬
 بيايند  و . خشم  سيستم  عليه  را  مباحثاتی  بايد  ها  سوسياليست

 کردن تمامی کارگران٬ مطرح سازند  کارگران٬ . برای متحد
 ميان  وضوح تمايز  و به  باشند  وقتی درگير مبارزه  ويژه  به
 گوش  هايی  بحث  چنين  به  ببينند٬  را  جامعه  طبقاتی  خطوط

 . فراخواهند داد

 مشکالت سرماي  و  مسائل  دنبال  عقايد به  به  عالقه  داری٬  ه
 بين  در  مارکسيستی  اقتصاد  چنين  هم  و  مارکسيستی٬

. دانشگاهيان٬ احيا شده است

 ٬ اکونوميست و فايننشال تايمز نشريات اقتصادی غالب٬ مثل
 مجبور بوده اند تا به جای صحبت از پيامبران بازار آزاد٬ به
 به عنوان حامی مداخلۀ  کينز٬  جان مينارد  صحبت در مورد

 . ولتی٬ روی بياورند د

 به عالوه در چنين روندی٬ آن ها نمی توانستند تا از صحبت
 اگر کسی قصد دارد تا ديناميسم . پيرامون مارکس طفره بروند

 مارکس  به  بايد  ناگزير  درک کند٬  را  داری  رجوع سرمايه
 . نمايد

شانه هايی از بهبود اقتصادی وجود دارد؟  آيا ن

 مفّسرين و تحليلگران گفته اند در چند هفتۀ اخير٬ تعدادی از
همين موضوع . که اقتصاد اکنون بايد بهبود خود را آغاز کند

 دانند  نمی  چيز  هيچ  افراد  اين  که  دهد  می  بازارهای . نشان
 حدودًا  سقوط  پس از  ديگر ۵۰ بورس٬  بار  خود٬  درصدی

 . درصد در طی چهار ماه گذشته رشد کرده اند ۲۰ نزديک به

 فاصله وضعّيت فعلی اقتصاد  با آن چه بود هنوز فرسنگ ها
 ب . ارد د  تا  بخواهيد  شما  اگر  بازارهای ا البته  در  قماربازی

 . بورس٬ پول در بياوريد٬ مختاريد

 که  گويند  می  تغيير " برخی  است " لحظۀ  البته . فرارسيده
 اقتصاد  بلکه  يافته٬  خاتمه  رکود  اين نيست که  آن ها  منظور

 می دانند ن آن ها . ی کند ديگر با شّدت روندی نزولی را طی نم
 تزريق مبالغ ع  آيا  بحران ظ که  يمی پول به سيستم٬ به خاتمۀ
 . خواهد انجاميد يا خير

 اگر اقتصاد بهبود خود را آغاز کند٬ اثر آن برای مردم عادی
 بود  ملموس نخواهد  مّدت ها  مّدت . تا  مثال  عنوان  به  يعنی

 تأخير  با  بيکاری٬  اقتص [ زمان  بهبود  آغاز  دنبال  ] ادی به
 . شروع به کاهش خواهد کرد

 اند  اگر شما موقعی . رهبران ما٬ ريشۀ بحران را حل نکرده
 که به آنفوالنزا مبتال هستيد٬ قرص پروفن مصرف کنيد٬ فقط
 نهايتًا  اّما  شد٬  خواهيد  راحت  سردرد  شّر  از  ساعت  چند

 گشت  بازخواهد  اين . سردرد  از  کارفرمايان  اگر  بنابراين
 شوند  خارج  هم  بحران بحران  يک  آغاز  های  شرط  پيش ٬ 
 . د کرد ن عميق تر را ايجاد خواه

 : منبع

 ژوئن ٬ ۲۷ موّرخ ۲۱۵۷ نشريۀ کارگر سوسياليست٬ شمارۀ
۲۰۰۹
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 انتشار کتاب بين الملل چهارم انتشار کتاب بين الملل چهارم

 فصل هشتم

 ها تروتسکيست » راهپيمايی طوالنی «

 نتايج  شمارشی  فصل  اين  نوشتن  از  ما  منظور  است  مسلم
 جنبشی که دير زمانی است به راه جنبش تروتسکيستی نيست؛

 پيمائی طوالنی خود ادامه می دهد٬ آزمايش های فراوانی را
 اين که هم اکنون مرحله ی تازه و پر  پشت سر گذارده٬ و با
 نويدتری را در پيش دارد٬ هنوز بايد بر موانع عظيمی برای

 ما در اينجا فقط به اظهاراتی چند . نيل به هدف خود فائق آيد
 به بسنده  پرسش آنان که  پيش از هر چيز به  تا  کرد  خواهيم

 انديشه های تروتسکيستی جلب گشته اند ولی از ضعف کمی
 شگفت اند٬  در  يکند٬  م  دفاع  ها  انديشه  اين  از  که  سازمانی
 در  مواردی  در  نيز  تروتسکيست  هر  که  سوالی  بر  يعنی

 سؤال . اعماق ذهن خويش طرح ساخته است٬ پاسخ گفته باشيم
 آيا وجود بين الملل چهارم از ديدگاه تاريخی : اين است مزبور

 تروتسکی در اقدام به بنيان گزاری بين توجيه پذير است  ؟ آيا
 بين الملل  الملل چهارم و در گفتن اين که کار او برای ايجاد

 ٬ و مهمتر از ۱۹۱۷ مهمتر از " عمل زندگی او و " مهمترين "
 يرقابل تعويض غ " به معنای تام کلمه " و " دوران جنگ داخلی

 محق بود  های ۱ بود؛  گفته  به  نمی دانيم  الزم  در اين جا  ما  ؟

 ۷۵ و ۷۴ صفحات " يادداشت های زمان تبعيد " به کتاب ۱
 سوم . کنيد رجوع  ی ) ۱۹۲۹  ۱۹۴۰ ( جلد  نامه  زندگی

 برجسته ی تروتسکی نوشته ی ايزاک دويچر  يا آن که وقايع
 فعاليت های  و  آثار  به  واقع  در  درستی شرح می دهد  به  را
 تروتسکی در اين دوره و باالخص به ده سال آخری که وی
 پردازد  نمی  بود٬  کرده  الملل  بين  سازماندهی  وقف  . اساسًا

 که  چنين دويچر  بود  پذيرا  را  تروتسکی  های  اساس انديشه
 حيات٬  در  شرکت  جای  به  تروتسکی  که  داشت  عقيده
 نظر  از  که  تروتسکيستی٬  جنبش  های  بحران  و  معضالت
 بايست  می  نبود٬  وقت  اتالف  جز  چيزی  اصل  در  دويچر
 قسمت اعظم وقت خود را مصروف نوشتن آثاری مانند تاريخ

 مارکس کارهای اما . انقالب روسيه می داشت  که  همانگونه
 سال  يچند  اقتصادی برا  ی مسائل  در باره  را  تئوريک خود
 به بين الملل اول و مشکالت داخلی  کنار گذاشت تا وقتش را

 کسانی که به قصد پيکار با بين الملل مشکالت آن را با شعف
 تمام برجسته می سازند و مايل نيستند نيروی سياسی و توان
 نمی  فراتر  مساول  سطح  صورت از  هر  در  و  ببينند  را  آن

 . روند٬ بپردازيم

 ر يک مقياس تاريخی٬ که در اينگونه موارد اگر بر مسائل د
 اين صورت تاريخ  در  بنگريم٬  باشد٬  مقياس معتبر می  تنها
 طويل جنبش تروتسکيستی و بين الملل چهارم نظر به وقايعی

 يرد به خودی خود اثبات حقانيت تاريخی آن را " که در بر می
 است  بين . شامل  کارگری  جنبش  تاريخ  قرن  نيم  طول  در
 در طی آن انحالل جامعه ی سرمايه داری و پيدايش المللی که

 ناظر چه حقايقی بوده  است٬  جهان سوسياليستی آغاز گرفته
 سنن  با  هنگام  آن  در  جنبشکارگر  که  ممالکی  تمام  در  ايم؟
 مسجل  زير  واقعيت  است  داشته  طوالنی  سابقه  مارکسيستی

 و : است  انقالب  و  جنگ  از  مشحون  ی  دهه  چند  از  بعد
 اشيسم و استالينيسم٬ که در طی آن سازمان های ضدانقالب و ف

 به عرصه ی  پا  طبقه ی کارگر و مارکسيسم  نام  متعددی به
 سال  همه  اين  از  پس  که  سازمانهائی  تنها  نهادند٬  وجود
 تناوب  و  شدنها  سرکوب  ها٬  انشعاب  ها٬  بحران  عليرغم
 اند٬ آنانی  حفظ کرده  را  بقای خود  و فروشدنها٬  پيشرفت ها

 بين الملل چهارم٬ مرتبط می باشند هستند که ي  با  نمی توان . ا
 اين چنين ) و چه سالهائی ( واقعيتی را که در طول دهها سال

 تداوم داشته است اتفاقی دانست و يا به صفات مبارزه جويانه
 مبارزينی وجود . ی خاص مسبت داد  در همه ی سازمان ها

 گوناگون  صفات  از  و  کرده  آن  وقف  را  خود  که  اند  داشته
 توضيح چنين پديده ای . سياسی و سازماندهی عاری نبوده اند

 از طريق پرداخت به علل عينی و دالئل ژرف تاريخی  تنها
 در اين مورد انديشه ی هگل به درستی . امکان پذير می باشد

 : صدق می کند

 مشکالتی که اغلب بی شباهت به غوامض ( آن اختصاص دهد
 ٬ تروتسکی نيز قبل از هر چيز يک ) بين الملل چهارم نبودند
 ويژه عميقًا در مورد اشتباه سال های مبارز انقالبی بود و به

 خود در مقايسه با موضع لنين درباره ی مسأله ۱۹۱۷ ما قبل
 از نظر او مبارزه برای بين الملل چهارم . حزب٬ انديشيده بود

 ادامه ی مبارزه ی لنين در جهت ايجاد يک حزب لنينيستی در
. مقياسی جهانی بود
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 واقعيت دارد (  که  آن چه عقالنی است آنچه  عقالنی است و
 علت عميق اين وضع به تمام طول اين سالها .). واقعيت دارد

 مربوط می گردد و دارای عموميت بين المللی است٬ چنانکه
 . در زير خواهيم ديد

 الملل  بين  که  را  دفعات معظالتی  به  پيشين  صفحات  در  ما
 اجه چهارم٬ به علت شرائط عينی اوضاع بين المللی با آن مو

 پيش از هر چيز خصلت پرآشوب . بوده است توضيح داده ايم
 اين دوران که پر از چرخش های ناگهانی و نيروهای گريز
 از مرکز بود و اختالف عميق آن با دوره ی قبلی٬ يعنی دوره
 قابل توجه  قرن نوزدهم٬  ثلث سوم  داری در  سرمايه  صعود
 تدريج  انباشت  ی  اجازه  ديگر  موقعيت  اين  باشد؛  ی می

 وقوع  به  دوره  آن  در  که  ترتيبی  به  را  کارگری  نيروهای
 پيوست و به تشکيل احزاب بزرگی که قادر به سازماندهی کل
 های  شبکه  درون  آن  پيشرو  قشر  همچنين  و  کارگر  طبقه

 همچنين بايد ظهور ناگهانی . وسيعی بودند منجر شد٬ نمی دهد
 تخريب حزب بلشويک٬  به  داشت که  در نظر  را  استالينيسم
 انقالب  پيروزی  مبنای  بر  که  انقالبی  الملل  بين  محور  اين

 تشنجات سياسی و سنگدلی های . اکتبر بنا گرديده بود٬ انجاميد
 بورکراسی شوروی بارها نيروهای انقالبی مهمی را از جهت
 بن  از طريق بيراهه به  اصلی خويش خارج کرده و آنان را

 رمايه داری در دوران قبل٬ اوج تدريجی س . بست کشانده است
 تر  موذيانه  رويزيونيسم  هم  و  برنشتاين  گرائی  تجديدنظر

 بود  گشته  موجب  را  نخستين . کائوتسکی  وحشتناک  تاريخ
 انواع مختلفی از رويزيونيسم  از ( دولت کارگری منفرد شده

 بورکراسی : قبيل  داری دولتی است٬  شوروی نوعی سرمايه
 ده است و را رواج دا ) يک طبقه ی جديد استثمارگر می باشد

 جانبداران اينگونه نظريات از به رسميت شناختن انقالب٬ که
 در زير اين نقاب هول انگيز پنهان گشته بود٬ خودداری می

 کشورهای . ورزيدند  در  انسان  نفر  ميلياردها  االمر  آخر  و
 تحت استعمار از صورت طعمه منفعل تاريخ به در آمدند و با

 فاصله  تا  با يک يا تکاپوی بسيار تالش کردند  را  ی قرن ها
 جنبه  انقالب آنان نيز غالبًا  به طريقی که  جهش بپيمايند  چند

 . های غريبی به خود گرفت

 يا  اين موقعيت و  زمينه ی داخلی جنبش کارگری علی رغم
 دقيقًا به سبب آن٬ از تلنبار تشکيالت قديمی آکنده ماند چرا که

 به زندگی توده های کارگر بهرحال نمی توانند بدون سازمان
 در تاريخ هيچگونه هستی از نيستی محض زائيده . ادامه دهند

 چيز  هر  از  پيش  انقالبی  جديد  های  رهبری  و  است  نشده
 بواسطه ی بحران های عظيم سازمان های قديمی پديدار گشته

 اگر مارکسيسم عبارت از تاريخ در مرحله ی خودآگاهی . اند
 رئطی جز از راه يافتن است٬ اين خودآگاهی يافتن در چنان ش

 . پرورش صبورانه و پرتکلف و رنج ميسر نبود

 اين  و  سال  اين همه  ورای  از  اند  توانسته  که  سازمان هائی
 به دليل  تنها  آزمايشات مشقت بار جان سالم به در برند  همه
 اخير  سال  پنجاه  واقعيت  اعماق  در  خود  پرتوان  های  ريشه

 . جهان در اين توفيق جسته اند

 الملل دوم از يکسو از طريق تاريخ طبقه ی سازمان های بين
 کارگر ممالک کهن اروپائی به هنگام پيگردی و کاميابی اين
 ای خويش جهت دفاع از منافع روزانه  طبقه در تشکل توده
 ی  جامعه  با  سوی ديگر  از  و  اند٬  وابسته  طبقه  آن  به  اش٬
 وسائل جوابگوئی به  مادامی که  تا  داری پيوند دارند  سرمايه

 های رفرميستی طبقه ی کارگر را در خود دارد به قوت نياز
 .۱ خود باقی می ماند

 مطرح ۱  را  اين سوال  توان  می  اينجا  بقای : کرد در  اگر
 سوسيال دموکراسی به بقای سرمايه داری وابسته است٬ آيا از
 از  مستقل  دليلی  به  کارگری  دول  درون  در  آن  رفتن  ميان
 وجود ترور استالينيستی در آن دول توضيح پذير نيست؟ بدين

 در اين کشورها توجيه پذير " حزب واحد " ترتيب آيا نظريه ی
 لعه ی عميقی موجود است نيست؟ در اين مورد زمينه ی مطا

 اين کتاب جای نمی گيرد  بدينسان . که در چهارچوب مقاصد
 جهش انقالبی و ) الف : به گفتن مطالب زيرين بنسده می کنيم

 پيروزی انقالب از نقطه نظر تاريخی تضعيف قابل مالحظه
 سازمان های رفرميستی و سانتريستی ) ولی نه الزامًا نابودی (

 جامعه ی در حال گذار به سوسياليسم در ) را در بر دارند؛ ب
 طبقه ی کارگر در طول دوره ی مشخصيف تا وقتی که اقشار
 ميان  روابط  ی  درباره  را  مختلفی  نظر  نقاط  گوناگون
 حال  در  هستند٬  مدت دارا  دراز  منافع  و  روزانه  احتياجات

بنابراين٬ در چنين جامعه ای احزاب . افتراق باقی خواهد ماند
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 احزاب کمونيستی سنتی نيروی اصلی خود را مديون اينن که
 به حول پيروزی انقالب اکتبر و اتحاد شوروی بنا گشته اند و
 جهان  ساير  به  شوروی  مرزهای  از  انقالب  اين  فرارويش

 ی٬ از آنجا که اولين و اولين دولت کارگر . انگاشته می شوند
 برای  دولت کارگری بود٬  برای مدتی طوالنی تنها  ويژه  به
 جای  ای نو به  ضرورت جانشين ساختن جامعه  بر  آنان که
 داری آگاهی می يافتند٬ قطب جاذبی به شمار  جهان سرمايه

 تروتسکيست ها به کرات اين حقيقت را که پيشرفت . می رفت
 ويژه  به  شوروی٬  اتحاد  وسيع اقتصادی  تودهای  برای

 کشورهای عقب مانده٬ اهميتی بس اوليتر از امر نابودی کامل
 بازگو  داشت٬  بورکراتيک  رژيم  بدست  کارگری  دمکراسی
 نموده اند چرا که اين توده ها هيچگاه با مزايای هر چند اندک

 از نظر مبارزين اين . دمکراسی بورژوائی آشنا نگرديده بودند
 ناچيز اتحادشوروی ضروری و کشورها کمک مادی هر چند

 می  کرملين  سياست  خيانتکارانه  مانورهای  از  تر  محسوس
 در کشورهای سرمايه داری فراوانند مبارزين صميمی . نمود

 و انقالبی که به مدت دراز در مقام اعضاء احزاب کمونيست
 از  خويش را  نگرانی  و  بيم  حال  عين  در  و  اند  مانده  باقی

 شته اند٬ زيرا که اينان در مرحله سياست اين  احزاب ابراز دا
 ی فرونشينی جنبش انقالبی شاخه ی ديگری را نمی ديدند تا

 بياويزند  آن  و ! بر  تولد  ديگری  کارگری  دول  بود  الزم
 اقشاری بالنسبه  که  تا  بروز يابند  اختالفات نظری ميان آنان
 دولت  ميان  شده  سياسی  شديدًا  مبارزين  قشر  از  تر  وسيع

 آ  رهبری  و  قائل کارگری  مشخص تفاوت  يک زمان  در  ن
 با  کرملين  ی  سازشکارانه  مدارهای  و  قرار  به  و  گردند
 جهانی  سوسياليستی  انقالب  زبان  به  که  جهانی  امپرياليسم

 " راهنما " انجام می گرفت٬ پی برند و از اين راه مسکو مقام
 ببازد و اين بار بحرانی مهلک گريبانگير احزاب  و قطب را

 شود  کارگری احزاب . کمونيست  دولتی  رهبری  به  که  ی
 کشورهای سرمايه داری به دليل انحطاط رفرميستی خود دير

 خواهن  وجود  خصلتی مختلف  دارای  بعضی  که  داشت  د
رفرميست تر و برخی صاحب خصوصيتی انقالبی تر خواهند

 اما اين معضل از آن آينده است وبه دست انسان فردا به . بود
 نظريه ای امکان  نحوی برتر از آن چه که امروز از ديدگاه

 . پذير باشد٬ گشوده خواهد گشت

 آنها  اعضاء  و  گشت  خواهند  درونی  تجزيه  گرفتار  زود  يا
 و سياست سازمان  آشکار  ميان رفرميسم  شد  مجبور خواهند

 . ۱ های جديد انقالبی و در حال رشد يکی را برگزينند

 ه پيوندی با جامعه ی سرمايه بين الملل چهارم آشکارا هيچگون
 سرکوبی هم که از جانب اولين دولت کارگری٬ . داری نداشت

 که بين الملل هرگز از دفاع آز آن بار نايستاد و هم واژه٬ چه
 از نظر سياسی در مقابل جهان سرمايه داری٬ و چه از نظر

 رويزيونيستی  های  جريان  مقابل  در  جمله  تئوريک  از  و
 به مدا ۲ استالينيستها  می شد٬  وارد  الملل  بين  بر  بود٬  آن  فع

 جانب  از  وارده  ضربات  از  تر  کشنده  و  شديدتر  مراتب
 با وجود اين بين الملل چهارم توانسته است . سرمايه داری بود

 که در عرض  زيرا  ادامه داده و گسترش يابد  به حيات خود
 و  بنيادی  منافع  که  بوده  سازمانی  تنها  طوالنی  ساليان  اين

 پ  کرده تاريخی  نمايندگی  المللی  بين  مقياس  در  را  رولتاريا
 مافوق  حقوق  همچون  را  نمايندگی  حق  اين  هيگاه  و  است

 است  ننموده  عطا  برخود  خويشتن  در . طبيعی  سازمان  اين
 زمان بنياد خود خويشاوندی َنَسبی خود را با حزب بلشويک و
 بين الملل کمونيست هم چون ميراثی از دست لئون تروتسکی

 اپوز  بود و  کرده  دريافت  شوروی  اتحاد  چپ اين . يسيون
 سازمان وارث به حق بلشويسم و بين الملل کمونيست و ادامه

 تروتسکی خارن ۱  پيدايش استالينيسم٬  آغاز  ساخته در  شان
 بود که اين پديده در صورت عدم طرد آن احزاب کمونيستی
 به راهی ميان کمونيسم و رفرميسم خواهد کشاند و چنين  را

 تأخير زمانی در . موضعی نمی تواند به مدت زياد پايدار بماند
 اين مورد بسيار طوالنی تر از پيش بينی تروتسکی بوده است

 ا با فراست بسيار تشخيص اما وی گرايش اساسی اين فرآيند ر
 . داده بود

 صفحات بيش شماری مذبوحانه معرفی استالينيسم همچون ۲
 است  آمده  در  تحرير  به  بلشويسم  مشروع  نشان . فرزند  اما

 و  استالينيسم  سياسی  مفاهيم  ميان  ای  نظريه  تشابهات  دادن
 از  پس  بالفاصله  که  چپی  مختلف  گرايشات  سياسی  مفاهيم

 رون سوسيال دمکراسی پديدار شدند جنگ جهانی اول در د
 منشويسم٬ مارکسيسم اتريشی٬ ماکسيماليسم ايتاليائی٬ گرايش (

 در  براکه    BrackeZyromski زيرومسکی
. کار مشکلی نيست .S.F.I.O درون
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 احزاب کمونيست تحت سلطه ی . دهنده ی راه و رسم آنان بود
 استالينيسم و هم چنين بين الملل کمونيست٬ که حال ديگر در
 بود٬  انحالل  شرف  در  و  گرائيده  پستی  به  استالينيسم  دست

 . ديگر جز غاصبين مقام انقالبی نبودند

 اساسًا  چهارم  الملل  به بين  که  بود  الملل  بين  يک  مثابه  به
 نمايندگی منافع پرولتاريا ادامه می داد٬ و در اين مقام هيچيک
 از اکتسابات پرولتاريا را رد نکرد٬ ولی در عين حا معتقد بود

 چيک از که تا پيروزی انقالب در مقياس جهانی نبايد برای هي
 قائل شد  ای  اکتسابات در مقابل ديگران حق ويژه  تمام . اين

 جز  اما  اند  ادعای سوسياليست بودن کرده  سازمان هائی که
 اعداف ملی هدف ديگری را دنبال ننموده و بخش متشکله ای
 يا  اند٬ در عرض اين سالها  از يک سازمان بين المللی نبوده

 تعيين کننده ی سياسی محکوم به فنا شده و يا در مقابل مسائل
 . دچار لغزش شده اند

 آن  مهر داوری سخت تاريخ بر  المللی که  اين زمينه ی بين
 واقعًا  که  کسانی  جانب  از  نبايد  هيچگاه  است٬  نشدنی  پاک

 فراموش گردد  اند٬  زيرا . جويای پيروزی جهانی سوسياليسم
 که وحدت امروزی جهان٬ به طرزی غيرقابل قياس٬ کامل تر

 تروتسکی در ديپاچه ای که به . از هميشه است و غامض تر
 سال  نقل مانيفست کمونيست مناسبت نودمين  ضمن  نوشت٬

 عمل مشترک پرولتاريا٬ حداقل در : " اين قطعه از مارکس که
 می  وی  آزادی  شروط  اولين  از  يکی  متمدن٬  کشورهای

 رشد بعدی سرمايه داری چنان از : " ٬ خود چنين افزود " باشد
 سياره ما را " متمدن " و غير " متمدن " ای نزديک همه بخش ه

 به يکديگر مرتبط ساخته است که مسأله انقالب سوسياليستی
 است  گرفته  خود  به  قطعی خصلتی جهانی  مورد . بطور  در

 اين مسأله ی بنيادی بورکراسی شوروی سعی در تصفيه ی
 است مانيفست  شوروی . کرده  دولت  بناپارتيستی انحطاط

 بود  دروغ  مرگبار  يک نمايش  در  سوسياليسم  ی  نظريه  ن
 ." کشور بود

 است٬  از نوشتن اين سطور گذشته  در عرض سی سالی که
 طرفداران  عقائد  کشور " برخالف  يک  در  و " سوسياليسم

 که نوعی انطباق عقيده ی اول٬ که در دوران " راههای ملی "
 است  گشته  نيرومندتر  سوسياليستی  انقالب  المللی  هيچ . بين

 از جنگ ويت  بهتر  و چيز  ضرورت يک استراتژی جامع  نام
 هيچ . جهانی جنبش انقالبی را عليه امپرياليسم نشان نداده است

 چيز بهتر از تهاجم شوروی به چکسلواکی نمايانگر آن نبود
 در اثر لوث آن به خاطر منافع ملی يک  فقط سوسياليسم  که

 . بورکراسی به چه درجه ی پستی نزول تواند کرد

 ي  مقام  در  مبارزه  دنبال برای  واقعی٬  انترناسيوناليست  ک
 بلکه . کردن سياست جهانی از طريق مطبوعات کافی نيست

 بايد به تعيين يک سياست بين المللی پرداخت و اين جز از راه
 آنانی که در سراسر جهان به مبارزه اشتغال دارند  ارتباط با

 باشد  نمی  رغم . ميسر  علی  چهارم  الملل  بين  به  که  چه  آن
 نيروی سياسی غيرقابل قياسی بخشنده است ضعف عددی آن

 بدان درجه که رهبران قدرت هائی نظير اتحاد شوروی و  تا
 چين را٬ که آگاهی روشنی از منافع بورکراتيک خود دارند و
 ندارند٬  را  تعقيب ارواح  سرگرميهائی مانند  حوصله  مطمئنًا
 سازمان  چهار  الملل  بين  است که  اين  است٬  بيمناک ساخته

 اس  خود٬ واحدی  اعضاء  عملی  اقدامات  طريق  از  که  ت
 و دهقانان طغيانگر آمريکای  جنگجويان چريک بيشه زارها
 التين٬ سياهان اياالت متحده٬ پيکارگران آفريقای جنوبی٬ خلق
 انقالبی  مبارزين  شمالی٬  آفريقای  و  سياه٬  آفريقای  های
 مبارزين  آسيائی٬  کشورهای  برخی  مبارزين  خاورميانه٬

 کا  دول  شوروی٬ پيشرو  اتحاد  و  شرقی  اروپای  رگری
 زحمتکشان و اقشار جوان و پيشرو اروپای غربی و غيره را

 در مبارزات تبلغياتی ضدانقالبی . به يکديگر مربوط می سازد
 به  غالبًا  عليه بين الملل چهارم٬  بورژوازی و استالينيست ها
 اين سازمان نقشی نسبت داده می شود که از آن وی نيست و

 درجه  نفوذ يا  حد  از  که  گردد  می  اطالق  آن  بر  نفوذی  ی
 اما هيچگاه مبارزه ی بزرگی نبوده و . واقعی آن باالتر است

 نداشته  شرکت  چهارم  الملل  بين  مبارزين  آن  در  که  نيست
 درسهائی که اين مبارزين در اينگونه مبارزات آموخته . باشند

 ای  نظريه  تحليل سياسی و  ساختن  دقيق تر  و  کاملتر  در  اند
 از آنجا که نمی توان . جنبش بين المللی به کار بسته شده است

 مسائل  از  معتبری  حقيقتًا  شناخت  هيچگونه  عمل  از  مستقل
 داشت٬ بين الملل چهارم امروزه تنها سازمان انقالبی است که
 در سهای مبارزات طبقاتی تمام قاره ها را جذب خود ساخته

 ت که تحليل ها و به همين دليل اس . و به آن يگانگی می بخشد
 جهانی  سطح  در  آن  گيريهای  مدعی  موضع  که  آن بدون
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 بر انديشه های پرداخته ی  مصون بودن از خطا باشد  غالبًا
 افراد و گروه های ديگر٬ هر قدر هم که هوشمندانه بوده و يا
 باشند٬  نيت  حسن  صاحب  سوسياليسم  و  انقالب  به  نسبت

 . برتری داشته اند

 نمونه ی  چشمگير عوارض محدوديت ديد بين در اين باره٬
 می باشد  اين رهبری از کليه . المللی٬ در رهبری کوبا هويدا

 رهبری های دول کارگری ديگر دراين امر متجزا می گردد
 دادن  سازمان  به  رساندن  ياری  کوشش در  با  را٬  خود  که
 واقعًا  التين٬  امريکای  در  سوسياليسم  برای  مبارزه

 اين رهبری . است انترناسيوناليست نشان داده  اين وصف٬  با
 تعداد زيادی از مدافعين و دوستان خود را به ۱۹۶۸ در سال

 و  فرانسه  در  مه  ماه  جريانات  مورد  در  خود  علت سکوت
 بسيار  چکسلواکی٬  به  شوروی  تهاجم  ی  درباره  موضعش

 کمبودهای سياسی اين رهبری در عين دريافت . مأيوس کرد
 رهای استعمارزده از کجا صحيح آن از مسائل انقالب در کشو

 سياسی  کمبودهای  گونه  اين  وجود  علت  گردند؟  می  ناشی
 محدود ماندن افق ديد اين رهبری به مسائل آمريکای التين و

 باشد  می  استعمارزده  کارگری . ممالک  های  جنبش  مسائل
 اروپا و دول کارگری اروپای شرقی و اتحاد شوروی از نظر

 رهبری در سطح بين المللی آن پنهان مانده است زيار که اين
 با سازمان هائيکه قادرند افق ديد آن را گسترده و بدان ادراک
 عميق تر و جامع تری از اين مسائل عرضه کنند٬ رابطه ای

 . ندارد

 سال  از  که  مطرح شده ۱۹۳۳ استداللی  بار  چند  حال  به  تا
 عبارت از آن است که قبل از ايجاد بين الملل چهارم می بايد

 ه ساختن احزاب انقالبی توده ای در مقياس ملی کرد و اقدام ب
 بنياد بين الملل تنها به صورت نقطه ی اوج چنين فرآيندی می

 عملی گردد  ی . تواند  طريقه  با  اين مسأله  عبارت ديگر٬  به
 ابتدا می بايد ديوارها : خانه سازی متشابه فرض گرديده است

 استوار ساخت  نها سقف و سپس بر باالی آ ) احزاب ملی ( را
 داد  قرار  الملل ( را  عدم ). بين  دال بر  ی انديشيدن  نحوه  اين

 شناخت کامل از مناسبات ميان بين الملل و بخش های ملی آن
 به ياد آوريم که تا امروز هيچ . در دنيای قرن بيستم می باشد

 سازمان باالخص ملی برنامه ای را که بتواند به نحوی حقيقتًا
 عصر ما و منجمله در سطح ملی کامل به ضروريات انقالبی

 چگونه می توان در دورانی . پاسخ دهد٬ فراهم نياورده است
 که صفات مشخصه آن در واقع به طرز مداوم جنگ و انقالب

 ترين گوشته " دور افتاده " و ضدانقالب است و آن چه که در
 های جهان رخ می دهد واکنش خود را در متروپول ها بوجود

 نقالبی را صرفًا در محدوده ی ملی می آورد٬ ساختن حزب ا
 متصور شد؟ چنين عملی به جای آن که به نيروهای انقالبی
 به  را  آنان  بدهد٬  را  آينده  ساختن  آمده  جهت  مبارزه  امکان

 از آنجا که . بازگشت به دوران سرآمده ی ديرين واتواند داشت
 يک کشور "  در  ملی " و " سوسياليسم  های  نمی " راه  وجود

 داشت٬ اب  زار انقالب جهانی نيز جز يک حزب جهانی تواند
 بود  تواند  تراز . نمی  ناهم  رشد  دليل  به  حزبی  چنين  بنای

 صورت  به  در همه ی کشورها  نمی تواند  انقالب در جهان
 گيرد  انجام  و . موزون  ای٬  توده  انقالبی و  المللی  بين  ايجاد

 نظر  از  تکليف جدا  دو  کشور  هر  در  انقالبی  احزاب  بنای
 اين امر يک فرآيند واحد است که . يل نمی دهد زمانی را تشک

 در اثر عملکرد متقابل و مداوم ميان بين الملل و سازمان های
 و سرانجام برای فهم اهميت اين مسأله . ملی آن شکل می گيرد

 به  تا  که بورژوازی در طی دوران ها  بی فايده نيست بدانيم
 بود  بيمناک  الملل  بين  يک  وجود  از  خصوصًا  اندازه  ه چه

 . است

 انقالب  در  تمامًا  تقريبًا  جهانی٬  انقالب  که  دورانی  در
 رفرميسم خصلت مشخصه  و  ضداستعماری خالصه می شد
 دوران در اروپای غربی و شرقی بود٬ مسأله بين الملل تحت

 با نقطه ی عطف عظيم . الشعاع مسائل ديگر قرار گرفته بود
 پيشرو ۱۹۶۸ سال  سازمان  هر  برای  که  نپائيد  ديری
 انقالبی ضرورت هماهنگ ساختن فعاليت ها ما  رکسيستی و

 فکر بنای . در سطح بين المللی در صدر مسائل قرار گرفت
 بين الملل بيش از يک قرن پيش در اروپا تولد يافته و چند بار
 به مرحله ی اجرا درآمده است و چند دهه ی حيات استالينيسم

 از ميان نبرده است  اروپا . اين سنت را  آن منطقه به عالوه٬
 نيروهای  تراکم  حد  باالترين  آن  در  که  است  جهان  از  ای
 بيش از هر جای ديگر  اين نيروها  و  توليدی يافت می گردد
 . در اين نقطه يا زنجيرهای فشرده دول ملی در حال تصادمند
 ميان رشد  ای دو جنگ جهانی چيزی جز تضاد  علل ريشه

 عمر کرده نيروهای توليدی و دول ملی کهنسال و بيش از حد
با فقدان پيروزی انقالب سوسياليستی٬ که می . ی اروپا نيست
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 توانست فدراسيون سوسياليستی ملل اروپا را ايجاد کند٬ بيش
 از بيست سال است که ما شاهد منظره ی اروپائی هستيم که با
 تقسيم آلمان٬ از لحاظ جغرافيائی و اجتماعی به دوپاره گشته

 کاري  نيز  کدام  هر  در  و  بازار " وحدت " کاتور است  يعنی ٬ 
 از طرف ديگر٬ در  از يک طرف و کمکن   مشترک اروپا

 می باشد  اجرا  ناچارًا . حال  انقالبی در اروپا  برخاست جديد
 مسأله ی تجديد وحدت سوسياليستی کشورهای اروپا و از آنجا
 بار ديگر در دستور  را  مسأله ی بين الملل انقالبی پرولتاريا

 . روز قرار خواهد داد

 از راه بين الملل  آيا سازمان انقالبی و بين المللی آينده صرفًا
 چهارم٬ با چارچوب فعلی آن٬ صورت خواهد گرفت و يا آن
 طرح  اينگونه  گرديد؟  خواهد  پديدار  ديگری  طريق  از  که
 سوال خواهی نخواهی طفره رفتن از مسأله در شکل واقعی و

 سازمان هيچکس نمی تواند مدعی باشد که . امروزی آن است
 های توده ای انقالبی و مارکسيستی يکباره همچون مينروا  از
 آسائی  بيرون خواهند جست و به طرز معجزه  مغز ژوپيتر 

 گشت  خواهد  زاده  ای  توده  و  انقالبی  الملل  ها . بين  سازمان
 همان اند که امروزه وجود دارند و بايد تالش مبارزه جويانه

 ز نمود تا بتوان موقعيت ی خود را بر اساس واقعيات روز آغا
 . موجود را تعبير شکل داد

 در اين همه سال قادر به  بين الملل چهارم  در تأسف اين که
 بسيج و رهبری جنبش های توده ای نبوده است٬ ما خود اول
 کسانيم٬ ما بدون انکار اشتباهاتی که سازمان ما مرتکب گشته

 ري  مسائل  اشتباهات متوجه  اين  که  داريم  ای چنين عقيده  شه
 در  است بطوريکه حتی در صورت احتراز از آنها  نگرديده
 ای  توده  جنبش کارگری  و  چهارم  الملل  بين  ميان  مناسبات

 که٬ . تغييرات کيفی ظاهر نمی شد  کرد  مشکل بتوان تصور
 امکانات عينی رهبری جنبش توده  سال گذشته  اگر در پنجاه
 ار ای وجود می داشت٬ پس چگونه در ميان اقدامات بی شم

 مشکل  حل  در  گروهی  هيچ  مختلف  هائی  گروه  جانب  از
 نيامد  بيرون  موفق  ها  توده  مارکسيستی  و  انقالبی  . رهبری
 هيچيک از افراد بی شماری که به انتقاد از بين الملل چهارم
 پرداخته اند راه بهتر به انجام رساندن اين عمل را نشان نداده

 به هنگامی که در مقابل٬ . و خود بهتر از آن عمل نکرده اند
 انقالب سوسياليستی حرکت جديدی در کشورهای اروپائی می

 يابد اين بين الملل چهارم است که در رديف اول نبردها جای
 جنبش  به  تحرک بخشی  به  شروع  که  آنند  مبارزين  و  دارد

 . های توده ای در برخی از اين کشورها کرده اند

 ريخ آن٬ تاريخ بين الملل چهارم ميان فرقه های ديگر نيست؛ تا
 حزب مارکسيست انقالبی بين المللی در طی پر عذاب ترين

 است  سوسياليستی  انقالب  گسترش جنبش کارگری٬ . دوران
 ويران  را  داری  سرمايه  نظام  که  پيدايش دولی  ی  بواسطه
 در چهارچوب  فراسوی سازمانهائی که صرفًا  به  اند٬  ساخته

 دايش انکشاف جامعه ی سرمايه داری مبارزه می کنند٬ به پي
 است  انجاميده  ای  العاده  خارق  جنبش . مرکب  بسط  اين

 کارگری در واقع در طول سالها عقب نشينی قابل مالحظه ی
 ی سازماندهی  زمينه  در  انقالبی  مارکسيست و  پيشرو  قشر
 به  وادار  عمل سياسی  ی  زمينه  در  قشر  اين  و  بوده  همراه

 الملل اما در عرصه ی نظريه بين . ترک صحنه گرديده است
 است  يک سانتيمتر عقب ننشسته  حتی يک روز هم  . چهارم
 و  غنی  تئوريک بسيار  کارهای  سازمان  اين  آن٬  بر  عالوه
 اختيار  در  که  داده  انجام  متعددی  مسائل  مورد  در  پرثمری

 باشد  می  جديد  از . نسلهای  عبارتند  مسائل  بورکراسی : اين
 استالينيس  بورکراسی های دول کارگری٬  م٬ های کارگری و

 تحت  ممالک  در  انقالب  مداوم  انکشاف  سياسی٬  انقالب
 قوی  دولت  و  فاشيسم  به  مربوط  های  نظريه  استعمار٬

 تاريخ بين الملل تاريخی است که شرکت . بناپارتيستی و غيره
 چنگ آوردهای نظريه . کنندگان در آن همه به حق سرافرازند

 کادرهای  سازمان  مقام  در  چهارم  الملل  بين  سياسی  و  ای
 شرو٬ گذر آن را از مرحله ای که عبور از آن اين چنين به پي

 ساخت  ممکن خواهد  انجاميده است٬  پيوستن . درازا  امروزه٬
 به بين الملل چهارم٬ از نقطه نظر مکانی٬ يعنی مرتبط ساختن
 قاره ها  نبردهائی که در ممالک متعدد و در تمام  خويش به

 يه سرمايه جريان دارد٬ جهت تعيين يک استراتژی جهانی عل
 داری به همراهی ساير مبارزين بين الملل چهارم٬ و به کار

 ممکنه  جای  هر  در  استراتژی  اين  بين . بردن  به  پيوستن  و
 و  اکتبر  انقالب  بازيابی  از  عبارت  همچنين  چهارم  الملل
 و حمل  کمونيست و در عرض زمان٬  بين الملل  و  بلشويسم

 ظفرمند  قصد  به  امروزی  نبردهای  در  آنان  آرمان پرچم  ی
. های ايشان است



 شش و ۀ چهل شمار ميليتانت
 ۵۲ دورۀ دّوم  پنجم سال  ۱۳۹۰ شهريور

 مطلب ارسالی از سوی فّعالين شبکۀ همبستگی کارگری

 کاهش دستمزد و مزايای کارگران کشاورزی : بريتانيا

 ۲۰۱۱ اوت ۷ دنی استيونز٬

 ) CMR ( کميتۀ احيای مارکسيستی : منبع

 فّعالين شبکۀ همبستگی کارگران ايران : ترجمه از

 اعالم شد که قرارست تا هيئت دس  تمزدهای کشاورزی اخيرًا
) AWB ( تعيين   سر  بر  مذاکره  وظيفۀ  که  نهادی  مثابۀ  به ٬ 

 را بر عهده سطح دستمزدها و ساير مزايای کارگران کشاورز
 . ٬ ملغی گردد دارد

 سال  از  که  کشاورزی٬  دستمزدهای  هيئت  ۱۹۲۴ حذف
 هزار نفر از ۱۴ وجود داشته است٬ به آن معناست که تاکنون

 دريافت غرامت به خود مشمول کارگران کشاورز ديگر خود
 . بيماری و سه روز تعطيلی اضافی نخواهند بود دستمزد ايام

 درآمدهای خود ) درصد ۴۷ ( بسياری  سقوط شديد  نيز شاهد
 ! خواهند بود

 ليبرال دموکرات٬  به دنبال طرح دولت ائتالفی محافظه کار
 تعيين  مسئول  که  تاريخی  هيئتی  عنوان  به  مذکور٬  هيئت

 متأسفانه . خش کشاورزی است٬ حذف خواهد شد دستمزدهای ب
 که در واقع انجمن سرمايه ) NFU ( اتحاديۀ ملی کشاورزان

 ٬ نسبت به اين حرکت می باشد داران کشاورزی در انگلستان
 پس " را به عنوان AWB دولت بسيار خوش بين است و حتی

 ! توصيف نمود " ماندۀ مناسبات صنعتی

 مشاورين  از  يکی  چنين  هئيت " : گفت NUF هم  حذف
 دستمزدها٬ هم به کارفرمايان و هم به کارگران به طور مشابه
 داشته  پذيرتری  انعطاف  کاری  شرايط  تا  داد  خواهد  اجازه

 سوی و باشند؛  به  حرکت  بلکه  آخر٬  به  تا  رقابت  يک  نه
 ) ۲۰۱۱ اوت ۳ فايننشال تايمز٬ " ( موقعّيت بهتر برای همه

 بهتر " اين  کشاورزی ی " موقعّيت  کارگران  مواجه که  آن  با
 خواهند شد٬ کاهش حقوق از حّداقل دستمزد صنعتی به حّداقل

 ملی  ساعت دستمزد  هر  ۶۶ برای . است ) پوند ۵.۹۳ ( در
 پوند در ٬ ۶.۵۸ که در حال حاضر " درجه دو " هزار کارگر

 کاهش  يک  اين  گيرند٬  می  دستمزد  درصدی ۹.۹ ساعت
 بود  داشت که ! خواهد  نخواهد  وجود  الزامی  ديگر  به ضمنًا
 در ۱۶ تا ۱۴ کارگران  يا  هفته  آخر  عمومًا  که  ای  ساله

 حوزۀ  به  مربوط  مشاغل  در  استخدام  به  تابستان  تعطيالت
 حّداقل دستمزِد  ازای ۲.۹۸ کشاورزی درمی آيند٬  پوندی به

 . تعلق گيرد کار هر ساعت

 : عبارتند از اين که " موقعّيت بهتر " ساير اجزای اين

 غرام   دريافت  برای  کارگران  ايام حق  دستمزد  ت
 پوند در هفته پس از يک سال ۲۶۰ بيماری تا سقف

 . کار در شغل خود٬ حذف خواهد شد

۳۱ حق کارگران کشاورزی تمام وقت برای داشتن 
 روز تعطيلی در سال نيز تغيير می کند و جای خود را

 . خواهد داد ) سطح ملی تعطيالت در سال ( روز ۲۸ به

 کاران  تضييقی محافظه  حال " نارنجی " و " آبی " برنامۀ  در
 اگر بخواهيم . راه يافتن به تمامی بخش های طبقۀ کارگر است

 شانسی در مبارزۀ طبقاتی داشته باشيم٬ بايد به يک استراتژی
 . متحد و مبارزه جويانۀ طبقاتی مجّهز شويم

: : سردبير سردبير

 مازيار رازی مازيار رازی

 : : همکاران اين شماره همکاران اين شماره

 ن نوفرستی٬ عليرضا بيانی٬ ن نوفرستی٬ عليرضا بيانی٬ آرمان پويان٬ کيوا آرمان پويان٬ کيوا

 شادی معصومی٬ شادی معصومی٬ رامين سپهری٬ کيومرث عادل٬ رامين سپهری٬ کيومرث عادل٬

 سيروس پاشا٬ سارا قاضی٬ سيروس پاشا٬ سارا قاضی٬ نازنين صالحی٬ نازنين صالحی٬

 ٬ رنوا راسخ٬ حامد راد ٬ رنوا راسخ٬ حامد راد مازيار رازی مازيار رازی
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