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 !مملو از خيز و افت
 رامين رحيمي

اجتماعي، ھر چه شعارھا و اھداف براي حكومت قابل  –مي گويند كه در مبارزات سياسي 
قبول تر و براي مردم قابل وصول تر باشد، تعداد وسـيع تـري را بـه ميـدان مبـارزه خواھنـد 

با تكيه به اين اصل است كه كمونيست ھاي انق4بي را مورد تھمت قرار مي دھند .  كشيد
كه با طرح اھداف دراز مدت تري كه براي مردم بصورت فوري قابل قبول و ھـضم نيـست، و 
داراي جنبه طبقاتي داشته و عمومي نمي باشد، باعث ايجاد تفرقه و انـشعاب در صـفوف 

.  مي شويم و ايشان را از جنبش ضد استبدادي تمام خلقي روي گردان مـي كنيـم" مردم"
اين انتقادات تا حدي جلو مي رود كه ما را متھم به آن مي كنند كه در عوض تحكيم مبـارزه 
عليه حكومت استبدادي، نيروھاي اپوزيسيون را آماج انتقادات خود قـرار داده ايـم و باعـث 

 اما، آيا اين اتھامات صّحت دارد؟.  تضعيف جنبش متحدانه يِ ضد استبدادي گشته ايم
 

از "  كـارگران كمونيـست ايـران"با نگاه به عملكرد چند ماھه ي اخير خواھيم ديد كه چگونه 
كـه  1388خـرداد  23ھمان لحظه يِ آغـازين ايـن مبـارزات، يعـني از سـاعات اوليّـه صـبح 

دانشجويان و جوانان ما اعتراضات ضد استبدادي را به مرحله عمل مستقيم كشاندند، ما و 
نيروھاي مان در كنارشان بوديم و كليه عناصر و گـروه ھـا و طبقـات اجتمـاعي و بخـصوص 

باز ھم با نگاه دقيق تري بـه .   طبقه كارگر را به شركت در اين مبارزات متحدانه فرا خوانديم
اين اقدامات و محتوايِ پيام ھاي ما، خواھيم ديد  كه ھمـواره بـه مـردم درگـير و حاضـر در 
ميدان، به رغم اخت4ف نظرھاي اساسي ايكه با رھبري اص4ح طلبان داشتيم بـه ديـده يِ 
ھمرزم و يار خيابـاني نگـاه كـرده و دوش بـه دوشـشان مبـارزه كـرديم تـا آنجـا كـه بـراي 

البته عده اي مي توانند اتخاذ .  سركوبگران حكومتي تمايزي بين ما و ديگران وجود نداشت
چنين روشي را از طرف ما حمل بر تاكتيك مخفي كاري و حفظ خود در زماني كه نيروھـاي 

اما، مسلماً نمي توانند با رجوع به واقعيـات، حـتي يـك .  مان بسيار قليل مي باشند، كنند
مثال از ايجاد افتراق و انشعاب در صفوف مردمي توسط ما بياورند و يا علت افـت جمعيتـي 

اما، در عين حال اين ھـم صـحيح اسـت .   در اين مبارزات را به عملكردھاي ما نسبت دھند
كه لحظه اي از انتقاد به رھبران اص4ح طلب و چـپ بـورژوازي دسـت بـر نداشـته و نقطـه 

با اين حساب، آيـا .   نظرات خود را بصورت واضح و روشن به ميان مردم برده و انتشار داديم
 !مي توان ما را متھم به ايجاد تفرقه و تضعيف مبارزات ضد استبدادي نمود؟ البته كه نه

 
ايجاد تفرقه و «بياييم و ببينيم كه چگونه مي توانند انتقادات ما به رھبران اص4ح طلب را به 

تعبير كنند؟  آيا بغير از آن است كه در چنـد ھفتـه »  تضعيف مبارزات متحدانه ضد استبدادي
زير پوشش ادعايِ قيوميـت منحـصرانه يِ " انحصارطلبي"ي اول مبارزات، ما ليبرال ھا را به 

" رنگيـن كمـاني"كرديم و با طرح " وحدت كلمه"و شعارھاي مردم فريبانه يِ " جنبش سبز"
بودن اين جنبش، رھبران انحصار طلـب را وادار بـه پـذيرش تنـوع اھـداف و خواسـته ھـاي 
جنبش دمكراتيك ساختيم؟ درصـورتيكه در ھمـان زمـان، آقـاي موسـوي مـردم را بـه طـرد 

ك4ھتان را صادقانه قاضي كنيد، .   فرا مي خواند" سبز"كمونيست ھا و انق4بيون از صفوف 
آيا اصرار ما بر تنوع اھداف و خواسـته ھـاي مـردم و دعوتـشان بـه اتحـاد در مبـارزات ضـد 
استبدادي، به رغم اين تفاوت ھا، تفرقه افكنانه بود، يا فراخوان آقاي موسـوي بـه طـرد آن 

و رھبري ايشان به ميدان بيايد؟  آيا افشايِ " سبز"بخش از جنبش كه حاضر نبود زير پرچم 
تضعيف جنبـش متحدانـه يِ ضـد «چنين روش مستبدانه اي، مي تواند بعنوان مثالي براي 

قلمداد شود؟   آيا مي توان ت4ش ھـاي مـا را بـراي تعريـف دمكراسـي، »  استبدادي مردم
بمثابه يك نظام سياسي و اجتماعي ايكه از طريق دخالت مستقيم مردم در امـور تـصميم 
گيري و اجرايي حكومتي محقق مي شود، ھنگاميكه رھـبران اصـ4ح طلـب كوشـش مـي 

" آزادي انتخـاب حاكمـان"از ديدگاه ليبراليسم  آن را بـه "  دمكراسي"كنند تا با نشر مفھوم 
معرفـي » ايجاد تفرقه و تضعيف جنيش متحدانه ضد استبدادي«محدود كنند، ت4شي براي 

كرد؟ آيا زمانيكه ما نشان مي دھيم استبداد وoيـت فقيـه در قـوانين اساسـي و اجرايـي 
گنجـايش دمكراتيـك قـانون اساسـي «جمھوري اس4مي نھادينه شـده اسـت و بـا طـرح 

» تـضعيف مبـارزات ضـد اسـتبدادي مـردم«مخالفت مي كنيم، در حال »  جمھوري اس4مي
ھستيم يا كسانيكه ايشان را به تمكين در برابر اين قوانين دعوت مي كننـد؟  آيـا تـشويق 
مردم در پيگيري خواسته ھا و اھداف ضداستبدادي شان به رغم سركوب ھـاي وحـشيانه 

است، يا رھنمود اص4ح » تضعيف مبارزات ضد استبدادي مردم«نظامي -يِ نيروھاي پليسي
تاكتيـك "طلبان مبني بر تمكين مطلق به قوانين استبدادي حكومت اس4مي تحـت عنـوان 

تنھا زماني بـه افـشاگري از " كارگران كمونيست ايران"؟  پس مي بينيم كه "عدم خشونت
جنبـش "ژوازي چـپِ  اپوزيسيون اص4ح طلب اقدام مي كنند كه رھبران اصـ4ح طلـب و بور

و چنيـن افـشاگري اي نـه .  در موضع مشتركي با حكومت استبدادي قرار مي گيرند" سبز
تنھا باعث تضعيف مبارزات متحدانه يِ ضد استبدادي نمي شـود، بلكـه بـه عكـس، باعـث 
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در عمل ھـم ديديـم .   آگاھي مردم نسبت به ماھيّت مشترك ليبرال ھا و مستبدين شده و مبارزات ايشان را قاطع تر و قوي تر مي سازد
و عدم تفرقه در صفوف مردمي چگونه به شكل برگزاري آكـسيون مـشتركي بـا نيروھـاي طرفـدار "  اتحاد"كه تعبير رھبران اص4ح طلب از 

 .بھمن ظاھر گشت و به ايجاد تفرقه در صف متحد نيروھاي مبارز عليه استبداد انجاميد 22حكومت استبدادي در 
 

اما اينكه چه چيز باعث افت ھاي موقتي و مقطعي در مبارزات انق4بي و ضد استبدادي مـردم مـي شـود و اعتراضـات را معـدودتر و كـم 
بلكه عدم  صداقت رھبران اصـ4ح .   شمارتر  مي سازد،  طرح شعارھا و اھداف درازمدت طبقاتي از طرف كمونيست ھاي انق4بي نيست

در دور اول مبارزات ضد استبدادي ديديم كـه .   طلب در اھداف اع4م شده و عدم پيگيري ايشان در خواسته ھاي دمكراتيك مردمي است
سعي در بھره برداري جناحي از مبارزات مردمـي " راه سبز اميد"چگونه رھبران اص4ح طلب بر خ4ف ادعاھايشان عمل كرده و با تشكيل 

حفظ نظام جمھوري اس4مي و استفاده از گنجايش «و مھمتر آنكه بر خ4ف اھداف و خواسته ھاي دمكراتيك مردم، ھدف خود را .   كردند
اين عقبگرد سياسي مصادف بود با شكست تاكتيك برگزاري تظاھرات ھاي روزانه در . اع4م نمودند» دمكراتيك قانون اساسي وoيت فقيه

امنيـتي حكومـت را وادار بـه    –كه سعي مـي كـرد تـا جنـاح نظـامي » فشار از پايين و چانه زني در باo«مناطق حساس حكومتي براي 
جنبـش «چنين اقدامات و شرايطي بود كه مردم را نسبت به انگيزه يِ رھـبري .  پذيرش جايگاه اص4ح طلبان در ھرم قدرت و ثروت گرداند

 .و روش ھاي تجويز شده از طرف ايشان مأيوس نمود و آنھا را براي يافتن شيوه ھاي بھتري به تأمل واداشت» سبز
 

كمونيست ھاي انق4بي، بر خ4ف باورھاي ليبرالي، كه توسل به مراجع و مراكز قدرت و ثروت را روش كـار خـود قـرار مـي دھنـد، عمـل 
به ھمين خاطر است كه در حين پيشبرد مبارزات متحدانه در ميدان عمل و .  آگاھانه ي توده ھا را عامل تغيير و تكامل اجتماعي مي دانند

. زدن ضربه ھاي عيني بر ساختار قدرت، ھرگز از جنبه ھاي آموزشي اين مبارزات غافل نگشته و پيگيرانه به افشاي حقايق مـي پردازنـد
درون "و "  مـسالمت جويانـه"آنچه كه باعثِ خستگي و نااميدي مردم مي شود، آگـاھي ايـشان بـه بـي اثـر بـودِن روش ھـاي پيـشين 

ايشان، در تجربه يِ روزمره خود، با مشاھده يِ عقب نشيني ھـاي فـاحش رھـبري اصـ4ح .   از سويِ اص4ح طلبان مي باشد" حكومتي
طلب از اھداف اع4م شده شان و اتخاذ مواضع مسالمت جويانه و بده بستان ھاي حكومتي، ھر چه بيـشتر بـه بـي اثـر بـودن راه ھـا و 
روشھاي ليبرالي و بي كفايتي رھبري اص4ح طلبان پي مي برند و تا زمانيكه اين نفي را با اتخاذ آگاھانه يِ روش ھاي جديدتر و مؤثرتري 

در حقيقت، افت و خـيز مبـارزات مردمـي در دوران ھـاي انق4بـي، بيانگـر .  نفي نكنند، از ميدان مبارزه و اقدام مستقيم دوري مي جويند
ايشان در ھر گام، با جمعبندي از ضعف ھاي مبارزاتي در گـام ھـاي .   مراحل مختلف و پر پيچ و خم آگاھي نسبي عمومي مردمي است

اين را در اولين افت اين مبارزات در پايان تابستان امسال تا .   پيشين، با نيرويي مضاعف، و قطعيّت بيشتري به ميدان مبارزه باز مي گردند
تظاھرات قدس تجربه كرديم و حضور مجدد مردم را با  آگاھي بيشتر انق4بي كه در اشكال جديدتري از سـازماندھي مبـارزات خيابـاني و 

ديديم كـه چگونـه از روز مراسـم قـدس، نيروھـاي مبـارز بـا .  محتواي شعارھا و روش ھاي نوين مبارزاتي شان مستتر بود، شاھد بوديم
و چگونه با تغيـير روش .   استق4ل بيشتري نسبت به گذشته مراكز گردھمآيي شان را مشخص كرده و شعارھايشان را تعيين مي كردند

روش ھاي معترضانه ي ايشان در ھر آكسيوني نسبت .  مبارزاتي قھارانه در مقابل نيروھاي سركوبگر صف آرايي كرده و درگير مي شدند
اين استق4ل در تصميم و اجرا و راديكاليزه شدن شعارھا و درگيري ھا به حدي بود كـه .   به آكسيون گذشته تغيير كرده و اعت4 مي يافت

ھمه روزه، اين رھبران بي كفايت در ھمراھي با امامان جمعه و مـسئولين .   رھبران اص4ح طلب را ھراسان به آغوش جناح رقيب انداخت
اما نيروھاي مبارز، در ھر قدم بي اثر بـودن . امنيتي مردم را از ساختارشكني منع مي كرده و از سركوب خونين مي ھراساندند –نظامي 

تا اينكه در عاشوراي سرخ چنان قدرت و قاطعيّتي .   اقدامات سركوبگرايانه و تو خالي بودن تھديدات حكومتيان را به رخ شان مي كشيدند
مھدي كروبـي چنـد روز .   كردند"  انق4بيگري"از خود نشان دادند كه حتي دقلباز ترين عنصر انحصار طلب را نيز وادار به بر كشيدن ماسك 

بھمن باoخره مجبور به اع4م تمكين از حكم حكومتي خامنه اي گشته و اعـ4 داشـت كـه رياسـت جمھـوري  22قبل از برگزاري مراسم 
 .  اين مبارزات قاطع مردم بود كه او را نيز وادار ساخت تا ماھيّت حكومتي خود را علني كند.  احمدي نژاد را به رسميّت مي شناسد

. اما بنظر ما، آنچه كه اينك مردم را به تأمل واداشته، صرفاً افشاي بيـشتر ماھيّـت ضـد انق4بـي و حكومـتي اصـ4ح طلبـان نمـي باشـد
بـودن مبـارزات و كمبـود "  بي تأثير"حكومت اس4مي و " قدر قدرتي"ھمچنين، برخ4ف برخي تعبيرات مرتجعانه، به دليل وقوف ايشان به 

آنھـا متوجـه .   در اين دور از مبارزات، مردم به بسياري از ضعف ھاي روش مبارزاتي شان پي بردنـد.  اعتماد به نفس شان ھم نمي باشد
شده اند كه تظاھرات ھاي خياباني، حتي با چنان قـاطعيّتي كـه در روز عاشـوراي سـرخ بوقـوع پيوسـت، بـراي سـاقط كـردن حكومـت 

اينك مردم به دنبال روش ھاي جديدي از مبارزه مـي گردنـد تـا بتواننـد .   استبدادي و جايگزيني آن با حكومتي دمكراتيك كفايت نمي كند
 .  درگيري نھايي را آغاز كرده و خود را شر حكومت استبدادي رھا سازند

 
دقيقـاً در ھميـن .   در اينجاست كه مسئوليّت بزرگي بر شانه يِ  كمونيست ھاي انق4بي و بويژه كارگران كمونيست ايران قرار مي گـيرد
تنھـا بـا شـركت .   مقطع است كه ما بايد واقعيّت مبارزه طبقاتي را براي مردم تشريح كنيم و موضع طبقـاتي ايـشان را بيادشـان بيـاوريم

. ايشان در سازماندھي طبقاتي شان است كه مي توانند نبرد نھايي را عليه حكومت سرمايه داري آغاز كرده و به پيروزي نھايي برسانند
اينك براي تمامي جامعه روشن گشته است كه بدون شركت آگاھانه يِ كـارگران در سـازماندھي طبقـاتي و بـه كـارگيري شـيوه ھـاي 

در چنين مقطعي است كه بي اعتباري تئـوري ھـاي بـورژوازي .   مبارزات انق4بي شان قادر به سرنگوني حكومت استبدادي نخواھند بود
راست و چپ در عمل انق4بي افشا مي شود و بار ديگر ثابت مي گردد كه تنھا نيرويي كه قادر به ثمر رساندن مبارزات عليه حكومت ھاي 

اين واقعيّت آنچنان عيان گشته است كه حتي .  استبدادي سرمايه داري و ديكتاتوري طبقاتي بورژوازي مي باشد، فقط طبقه كارگر است
اين اتفاقي نيست كه عوامل بورژوازي راست و چـپ در جنبـش .   عقب افتاده ترين عناصر سرمايه داري جھاني نيز بدان واقف گشته اند

كارگري، پس از ماه ھا سكوت و سكون به حركت و تق4 افتاده اند تا اين نيروي عظيم را كه مدتھاست در كـشاكش و اعتراضـات صـنفي 
و اين واقعيت ما را وارد مباحثي مي كند كـه ھـر يـك نيـاز بـه مقالـه اي .  خود دست و پا مي زند از پيوستن به جنبش سياسي باز دارند

 .جداگانه داشته و از حوصله اين مطلب خارج است

 !پيش بسوي انقالب، پيش بسوي جمهوري شوراها
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  1921فاجعه ی کرونشتات در سال 

 آغاز ضد انق�ب 
 (ICC)گرايش بين الملل کمونيستی : منبع

 ترجمه از بھروز نوايي

 

امروز ما شاھدان توقف تراژیک یک انق4ب اجتماعی  ھستيم كه به علت بی عملی مردمان اروپا در قبال نيروھای آگاه و مسلح ارتجاعی «
مـا شـاھد .   بنابراین این انق4ب به بازی زمانه بـا دشـمن درون و خـارج از کـشور تـنزل یافتـه اسـت.   محدود به درون مرزھای ملی ماند

 » .اشتباھات متعددی بودیم، اشتباھاتی که افشا شده اند و از دیدگاھي آزادی خواھانه حقایق مھمی را بر م4 كرده اند
 

ارائه >  1<"آنارشيست ھا و تجربه ی انق4ب روسيه"به عنوان پيش گفتار مقاله اش،  1921این چيزي بود که ویکتور سرگئی در ماه ژوئن 
با این که اين مقاله پيش .  ھدف از نگارش اين مقاله  ترقيب آنارشيست ھا به تأييد وجود  جوانب مثبت و کارگری در انق4ب اکتبر بود.  کرد

در کرونشتات عليه بلشویک ھا نگارش يافته بود، اما حتي در مقدمه ای کـه چنـد مـاه بعـد بـه آن اضـافه شـد ،  1921از قيام ماه مارس 
»  .از پارسال واضح تـر گـشته انـد«نتایج گرفته شده » صحت«البته به درستی ميگوید که .  سرگئی ھيچ اشاره ای به آن تراژدی نميکند

نه فقط به .  به یک سرزمين ديگر غير قابل تحمل می شد" انق4ب اجتماعی"آنچه این نقل قول مشخص ميکند این است که محدود بودن 
بود بلكه ھمچنين،  وقایع کنگره ی دھـم » تابش نوري که واقعيت را روشن می ساخت«علت وقوع کرونشتات، كه به گفته ی خود لنين 

، و شکـست عمليـات )اتخـاذ شـد)  فراكسيونيـسم(و ممنوعيت دسته بنـدی ھـا )نپ" (سياست جدید اقتصادی"که درآن مواضع (حزب 
، اين سـال را بـه  1921در آلمان و اتخاذ سياست جبھه ی سياسی واحد در طی کنگره ی سوّم کمينترن سال  1921انق4بی ماه مارس 

ھدف مقاله ی حاضر ارزیابی اھميت تاريخي آن انحطاط در ھشتاد و پنج سال .  سال انحطاط ھر دو انق4ب روسيه و جھانی مبدل ساخت
 .پيش است

 
کمون پاریس نمونه اي گذرا به آنچه طبقه ی کارگر قادر به دست یافتن اش ) نگارش يافته است 2006این مقاله در سال (سال پيش  135

روز این کمون به دست دولت بورژوازی  74اما پس از .  نمونه اي از چگونگي مديريت اجتماعي به وسيله ی خوِد شھروندانش.   است بود
 20,000كه تحت حمایت قدرت جھانی سرمایه داران بـود، بـه علـت محـدود شـدنش بـه يـك شـھر واحـد و کـشتار بيرحمانـه  " تی ير"

.  نفـر بـود 84در مقابل، تعداد قربانی ھای طبقه ی حاکم به دست کمون تنھـا .   ساقط شد 1871کارگرپاریسي طی یک ھفته در ماه مه 
بنابراین نشان داده مي شود كه ترور سفيد طبقه ی حاکمه تعدادش بسيار فزون تر و شيوه ھایش بسيار خوفناک تر از ترور سرخ طبقـه 

امـا .   ھمان گونه که مارکس اشاره کرد، محدود ماندن كمون به يك شھر مشکل اساسی کمون پاریس بـود.   سال پيش است 135کارگر 
 .مسئله ی پرولتاریای روسيه ھم که انق4بش در  محدوده يِ یک کشور باقی ماند ھمين بود

 
در روسيه ھمچنان تنھا مورد موجود تاریخی ست که درآن کـارگران عمـ4ً دولـت سـرمایه  1917گذشته از ھمه ی عيوب آن، انق4ب اکتبر 

مسئله ریشه ای ایـن .   به ھمين دليل ما به تحليل در راستای شناخت از آن ادامه ميدھيم.  داری را در سراسر کشور سرنگون ساختند
است که شرح دھيم چگونه انق4بی که گسترده ترین آزادی ھا را برای طبقه ی کارگر و نتيجتاً انسانيت به ارمغـان آورد تـدریجاً تـا سـال 

به رویداد ھشتاد و پنج )  تاريخي(اكنون که با درک عينی .   به یکی از عظيم ترین حکومت ھای استبدادی قرن بيستم مبّدل گشت 1928
سالی بود  1921.  نقطه ی عطفی در اين مسير بود که به شکست انق4ب منجر شد 1921سال پيش نظر می اندازیم ميفھميم که سال 

در آن سال  بيش از یک ميليون نفر از قحطی جان سپردند و بسياري دیگر از تيفـوس و  ديگـر .  که بحراني بودنش براي ھمگان واضح بود
و بـه ایـن .   و طغيان کرونشتات وقایع نـاگواری بودنـد) سونارکوم(اعتصابات عليه شورای کميسراسھای مردمی .  بيماری ھا تلف گشتند

بدبختی این حقيقت را اضافه کنيد که نه فقط انق4بی بين المللی که رھبران بلشویک انتظارش را داشتند بوقوع نپيوست، بلکه شکست 
 .  عمليات ماه مارس در آلمان نيز ھمچون ضربه ی چکشي پايين آمد

 
وظيفه ی ما در اینجا شرح وقایع به سادگی ترتيب تاریخي آنھا نيست، بلكه توضيح اينكه اين وقايع براي دوران كنوني ما داراي چه معني 

اين بسيار مضحك خواھد بود كه انق4بی .  ما آگاھيم که انق4بی ھمچون انق4ب روسيه را در پيش نخواھيم داشت.   اي مي باشد است
مانند تروتسکيست ھایی که معـضل رھـبری انقـ4ب را بـه گمـاردن . (بخواھد بصورت کورکورانه به تكرار آنچه كه در روسيه رخ داد بپردازد

ما بايد از تله ھایی که خيلی از به اصـط4ح مارکسيـست ھـا و انق4بيـون در آن ).   عناصر صادق در پست ھاي استراتژيك تقليل داده اند
ما تنھا با وقوف به آنچه واقعاً اتفاق افتاد قادر خواھيم .  گرفتار آمدند حذر کرده و به تجارب گذشته ھمچون به مثابه دستور عمل نگاه کنيم

و اولين قدم در راستای این روند لزوم بحث در مورد اھميت تاريخي اين رويداد ھـا .  بود که خود را برای مبارزات آتی به آگاھی مجھز کنيم
 . است

 
1918 – 1921 

 
شکست  1921و آنارشيست ھا فرياد ميزنند که انق4ب اكتبر مدتھا قبل از سال (Libertarian)<2>یک سری مارکسيست ھای آزادیخواه  

به عنوانی  1920ما اين واقعيّت را كه قدرت شورایی در خطه ی جمھوری شورایی فدرال سوسياليست روسيه در اواخر سال .  خورده بود
واقعيّت غير قابل انکار دیگر حضور .  >3<) وجود داشت 1919گرچه نمونه ھای اصيل آن تا سال (تو خالی تقليل یافته بود را نفی نميکنيم 

.  در حين جنگ داخلی بود که به دولتی در درون دولت تبديل گشته بـود)  سازمان امنيت حزب بلشويك" (چکا"بيش از اندازه و زیادی روي 
بلشویک ھا ژنرال ھای تزاری اي را كه  قول داده بودند  1917در ماه نوامبر سال .  اما ترور سرخ از وجود ھمين جنگ داخلی ناشی ميشد

اما نه تنھا چند ماه بعد ھمان ژنرال ھای تزاری حم4ت امپریاليست ھای فرانـسه و .   عليه ايشان اسلحه به دست نگيرند را رھا ساختند
شدت توسل طرفين  . انگليسی به روسيه فرماندھی کردند، بلکه کليه ی کارگران مشکوک به ھواداری از بلشویک ھا را ھم اعدام نمودند

مثـ4ً ببينيـم کـه ژنـرال ویليـام اس گریـوز خـودش چـه گزارشـی داده .   به ترور در این جنگ طبقاتی به سختی قابل قياس با یکدیگر بود
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با دقت که محاسبه مي کنم ميتوانم بگويم که در سيبری شرقی در مقابل ھر صد نفر کشته شده به دسـت ضـّد بلـشویک ھـا، «:است
 >4<»  .یک نفر را به قتل رساندند) بلشویک ھا(آنان 

 
آن قدر ميشود گفت که وقتی بلـشویک ھـا بـه قـدرت .  ھمچنين، ما ادعا نميکنيم که انق4ب توليد را از روابط سرمایه داری آزاد کرده بود

واين بدان معني بود كه وقوع صـلح .  صنعت به توليد نظامی اختصاص یافته بود% 60چرا كه حداقل .  رسيدند اقتصاد کام4ً فلج  شده بود
بيش از نيم ميليون ... پس از اکتبر کشور از سقوط اقتصادی ھمچو مرگی سياه رنج برد«بنا به مشاھدات ادوارد آکتون؛ . برابر با بيكاري بود

 >5<» .اھالی کارگران به دنبال نان از پایتخت به خارج روانه شدند
.  حتّی کارگران شاغل نيز مجبور بودند وقت شان را به یافتن غذا اختصاص دھند و اين باعث تضعيف روحيه عمومي در توده ھای مردم بود

ت4ش ھای بلشویک ھا برای افزایش دیسيپلين کارگری منجر به انتخاب کـردن نماینـدگان جدیـدی شـد کـه شـکایت کـارگران را فزونـی 
البتـه در دیـو و .   با این ھمه تدریجاً حتی خود این کميته ھای کارخانه راجع به دیسيپلين و مقدار توليد کارگران نگران شـدند.  ميبخشيد

این مسئله مسلماً از آنجا ناشی ميـشد کـه بلـشویک ھـا برنامـه ) طرفداران آزادی فردی(ليبرتاریان ھا  –شياطين شناسی آنارشيست 
نشان داد چنين " پتروگراد سرخ"در کتاب " اسميت. اس"اما آنچنان که .  ابتکاری خود کارگران در کميته ھای کارخانه را نيز مانع مي شدند

از اول کار کميته .  فرد نميتواند این اوضاع را ھمچون پيروزی حزب بلشویک در قبال کميته ھای کارگری ببيند... «: دیدی ساده نگری ست
ف ھا متعھد بودند که ھم توليد کاo را تضمين کند و ھم زندگی در کارخانه را دمکراتيزه نمایند، اما شرایط صنعتی چنان بود که این دو ھـد

   251و  250صفحه ی »   .با یکدیگر در تضاد قرار داشتند
 

سـال .   عمدتاً یک حزبی کـارگری بـود 1917حزب بلشویک در سال .   اما جنگ داخلی خسارت ھای بيشتری به انق4ب وارد می ساخت
بيش از دو سوّم اعضای حزبی یا یک جور رئيس  1922تا سال .   آن کارگران دیروز به مقامات ارتشی، چکا و اداری مبدل شده بودند 1920

در عين حال مبارزه عليه حم4ت امپریاليست ھا و سفيد ھای روسيه به قفل گشتن دسته بندی ھا منجر شده .    بودند یا یک جور مدیر
مقدار بحث ھای درون حزبی کاھش یافت و به طور روز افزون موقعيت ھاي نمايندگي محلی به دست دبير محلي حزب پر ميگشت .   بود

آنجـا کـه سـازمان (بکار گرفتن سانتراليسم دمکراتيک در درون حـزب .   که به نوبه يِ خود برای سازمان ھای باoتر نماینده تعيين ميکردند
تنھا چيزي كـه بـاقی مانـده بـود .   در عمل از ھستی ساقط شده بود)  ھای پائين تر کليه ی سازمان ھای باoتر را منسوب می ساختند

فقط oزم بود که استالين دبير حزب شود تا رئيس ھمه ی دبيران منطقه ای گردد و كنترل قدرت سراسری را به دست .   سانتراليسم بود
سرگئي به پتروگراد باز گشته بود گـزارش  1919وقتی در پی اخراج شدن از فرانسه در ژانویه ی .   البته اين واقعه بعداً اتفاق افتاد.  گيرد
 :داد
ھيـچ کـدام مـان تـوی .   در مرکز پذیرش به ما نان و ماھی خـشک دادنـد... در حال ورود به دنيایی بودیم که از سرما تا مرگ یخ ميزدیم«

دخترانی که روسری سرخ به سر داشتند به ھمراه مبلغين عينکی سوی ما .   عمرش ھرگز چنين تغذیه ی مرگ باری را تجربه نکرده بود
اما انق4ب جھانی نجـات مـان . قحطی، تيفوس و ضّد انق4ب ھمه جا ھستند: "آمدند تا خ4صه ی بحران آشوب زده را برای مان بيان کنند

 >6<» .خواھد داد
 

،  یعنی وقتی که این ھمه در رنـج بودنـد 1921و ھمين باور به انق4ب جھانی بود که در قلوب طبقه ی کارگر روسيه، حتی در اوایل سال 
" پرولتاریای فرانسه در انتظار چه تأمل ميکند؟"ميزبان ھای جوان از سرگئی راجع به فرانسه می پرسيدند که . غنچه ھای اميد نھاده بود

 .اما، در واقع بيشتر اميد اغلب بلشویک ھا به  پرولتاریای آلمان بود
 

 )کمينترن(انترناسيونال سوّم 
 

اصرار در مخالفت قاطع با جنگ یگانه خـصلت ویـژه ی .   کلّ  برنامه ی بلشویک ھا را بدون درک مشخصات بين المللی آن، نميتوان فھميد
 .}7{حزب بلشویک، به مثابه تنھا حزب بزرگ اروپایی اي بود که ھمراه با مخالفت با جنگ خواسته ھاي انق4بی اي را مطرح ساخته بود 

موضعی کام4ً جدا از مواضع اکثریت سوسياليست ھای بی عمل و ميانه  زیمروالد و کينتالاين بلشویک ھا بودند که در کنفرانس ھای 
از حـزب (و آنگه که بلشویک ھا در روسيه به قـدرت رسـيدند آنھـا دقيقـاً بـا ھمـان سـخنی کـه رفيـق روزا لوکزامبـورگ .  رو اتخاذ کردند

قابل حل ) به تنھایی(این مسئله در روسيه .  مسئله ی سوسياليسم در روسيه مطرح شده«:گفته بود ھم آواز شدند) کمونيست آلمان
 ».نيست

 
سوسياليـسم در یـک )  یعنی اسـتقرار یـافتن(خوب مسلماً پيروزی نھایی «:  گفته بود 1918لنين در سومين کنگره ی شورا ھا در ژانویه 

 }8{» .کارگران و دھقانانی که قدرت شورایی را در دست دارند یکی از واحد ھای ارتش بزرگ جھانی می باشند.  کشور غير ممکن است
حقيقـت اجتنـاب ناپـذیر ایـن «:  ليتوسک او این مطلب را به این شکل بيـان کـرد  –و در ماه مارس  یعنی زمان پذیرفتن  معاھده ی برست 

 }9{» .است که بدون انق4ب آلمان ما رو به فنا ھستيم
 

دنباله رو امپریاليـسم  1914لنين نياز به انترناسيونال نوینی برای جایگزینی انترناسيونال دوم که از آگوست  1917سال "  تزھای آوریل"در 
کارگران و سوسيال دمکرات ھای سابق .  اين خوِد جنگ بود که زمينه ی مادی برای این انترناسيونال را تأمين نمود.  شده بود، مطرح كرد

اعتصابات در وین، در ھامبورگ و بـریمن و در سرتاسـر آلمـان باعـث .  در قبال دولت ھای خودشان مقاومت بيشتری در پيش گرفته بودند
، یکی از رھبران بلشویک، مشغول نگـارش " رادک"وقتی که خبر قيام ھای در وین به مسکو رسيد .  تسریع اختتام جنگ جھانی اوّل بود

من ھرگز با چشم ھای خود چنين وقایعی را ندیده «:  او در اين گزارش نوشت.  گزارش از تظاھرات ھاي خود بخودی در مقابل کرملين بود
توده ھای .  انق4ب جھانی سرانجام ظھور کرد.  کارگران زن و مرد و سربازان ارتش سرخ تا دیر وقت در شب پشت یکدیگر رژه ميرفتند.  ام

 }10{»  .مردم گوش شان را به شنيدن گامھای آھنين انق4ب تيز كرده بودند؛ انزوای ما با پایان رسيده بود
با این که بسياری از کارگران و سربازان سابق در سرتاسر اروپا به شکل روز افزونی طرفدار ایـده ی .   این اما، اندکی نابھنگام و نارس بود

حتی در جـایی مثـل آلمـان نيـز .   شورایی بودند، اما در اکثر این کشورھا این به عامل مستقيم تشکيل احزاب کمونيستی تبديل نگشت
با این که رفقا روزا لوکزامبورگ .  انق4بيون در متمایز ساختن مشخص خود از سوسياليست ھای ميھن پرست  افراطی  ناکام مانده بودند

و کارل ليبکنخت دست به تشکيل اتحادیه ی اسپارتاکيست زدند و ليکن از ترس منزوی شدن از توده ھای طبقه کارگر ھمچنـان در حـزب 
ھميـن نـوع برخـورد شـان بـود كـه نـه تنھـا .   باقی ماندند) که شامل کائوتسکی و برنشتاین ھم می شد." (دی. پی. اس. یو"ميانه رو 
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کارگران را سردرگم نموده بود، بلكه اسپارتاکيست ھا را از گروه ھای کوچک تر، اما با برنامه ھای سياسی صریح تر، ھمچون بریمان چپ 
با در نظر داشتن این نکته ھم که سوسيال دمکـرات ھـای بـصورت .   منزوی ساخته بود.) دی. کی. آی(و سوسياليست ھای بين الملل 

علني با شورا ھای کارگری مخالفت نمي كردند امـا در پـشت صـحنه در جھـت نـابود کـردن شـان فعـال بودنـد، بـدین مفھـوم بـود کـه 
اگـر دوبـاره .   حاميان شورا ھای کارگری به شمار نمی آمدند)  بدان طریقی در مورد بلشویک ھای روسيه صدق ميکند(اسپارتاکيست ھا 

گفته ی ویکتور سرگئی را که در آغاز این متن قرار دادیم بخوانيم در مـی یـابيم کـه تحریـک ھـای بـزرگ تـر بـورژوازی اروپـا کـه اصـط4ح 
سوسياليست ھا را در چارچوب دفاع ملی به خودشان چسبانده بودند یکی از عمده ترین عواملی بود که انق4ب آلمان و کشورھای دیگر 

 . را به شکست منجر ساخت
 

خبر رسيد که بين الملل دوّم یک بار دیگر تحت روند تجدید سـازمان قـرار دارد، بلـشویک ھـا را  1919بدين ترتيب، ھنگاميكه در ماه ژانویه 
موظف ساخت که نخبگاني را که احساسات شان جریحه دار شده بود به گرد ھم آیی برلين بـرای تـشکيل بيـن الملـل دیگـری ھدایـت 

اما قبل از آن که فرصت گرد ھم آیی پيش آید رفيق ليبکنخت مشغول اجرای قيام ھای تحت رھبری اسپارتاکيست ھا بود که به .    نمایند
طـی اقـدام بعـدی بـراي ت4فـی ايـن .   وسيله ی  سوسيال دمکرات ھا متحد با پروتو فاشيست ھای فری کورپز با شدت سرکوب گشت

 .  شكست بود كه صدھا کارگر زخمي شده و  رفقا کارل ليبکنخت و رزا لوکزامبورگ وحشيانه به قتل رسيدند
.  این انتقال قرار بود موقتی باشد تا آنکه انق4بات در غرب روی دھند.  سپس، محل قرار اولين ميتينگ بين الملل نوین به مسکو منتقل شد

و چون حزب کمونيست روسيه بود که ھم در عمل و .  با این ھمه این اولين گامی بود که سرنوشت انق4ب روسيه را به بين الملل گره زد
طـّی برگـزار .   ھم در اندیشه بر بين الملل تسلط داشت، كمينترن به سرعت به ارگانی در دفاع از قدرت شورایی در روسيه تقليـل يافـت

تمام پنجاه نفر نماینده ای که در مسکو جمع .  شدن اولين کنگره ی بين الملل کمونيستی كارھاي اندکی بيشتر از اع4نش صورت گرفت
شده بودند ھيچ برنامه ی رسمی اي برای خودشان نداشتند و این خود عاملی گشت که بلشویک ھا غلبه ی بيشتری بر ایـن سـازمان 

سومين بين الملل کارگري فی البداھه با جماھير شـوروی سوسياليـستی در «: لنين در انترناسيونال کمونيست اع4م کرد.  نوین بيابند
 }11{» .برخی مراتب ھمسان گشته است

بـرای پرولتاریـا متأسـفانه رونـد .   منظورش این بود که روند بروز انق4ب در جھان با پيشرفت سوسياليسم در روسيه یکسان  شده است
يعني با رشد ضد انق4ب در اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی اھداف انق4بی انترناسـيونال سـوم  .   انق4ب در جھت خ4ف پيش رفت

 .نيز نابود گشت
، وقتی که انق4ب جھانی و ضد انق4ب سرمایه داری در ُبھُبھه ی جدال تـن بـه تـن بـا یکـدیگر قـرار داشـتند، وجـود  1919با این ھمه در 

با تبديل شدنش به بيرقی که کارگران جھان می توانستند اطرافش گرد آيند، بر این مسئله ) ھر قدر ھم که نحيف بود(انترناسيونال سوّم 
) ی آلمـان(باواریا )  ایالت(بخصوص كه در آغاز این سال در .  كه جھت عمومي آن بر خ4ف اھداف راستين پرولتاریا است سرپوش گذاشت

حكومت ھاي ضد انق4بی بریتانيا، فرانسه و ایاoت متحده ی (و نيروھای متحد .  و مجارستان استقرار جمھوری شورایی اع4ن گشته بود
اع4ن کرد که نه تنھا یـورش "  للوید جورج"نخست وزیر بریتانيا .   با شورش ھای ارتش ھای خودشان در روسيه روبرو مواجه بودند) آمریکا

باعث اضطراب و نگرانی دولت بریتانيا در مرزھای خودش گشته "  ولز جنوبی"و " ک4ید"بریتانيا به روسيه به اتمام رسيده، بلکه قيام ھاِی 
اگر اقدامات نظامی جدی بر عليه بلشویک ھا انجام ميگرفت، آن حرکت ميتوانست انگلـستان را بلشویـست سـاخته و لنـدن ...«: است

 }12{»  .شورایی كند
 

در حـال بـه "  جمھوری شورايی بين المللـی"ناميده بود چون طّی یک سال بنظر مي آمد كه " آخرین ژوئيه ی دشوار"را لنين  1919ژوئيه 
جمھوری باواریا که .  اما، شرايطي که آن چنان سرمایه داری را تھدید ميکرد تداوم نيافت و به سرعت فرو نشست.  پيروزی رسيدن است

به دنبال آن جمھوری شورایی مجارستان که به خاطر جر و .  در ایاoت آلمانی تنھا ایالت شورایی باقی مانده بود تا پایان ماه مه فرو ریخت
.  بحث ھای درونی از پا افتاده بود و تحت حمله ی ارتش رومانی كه از حمایت دیگر متحدان بر خوردار بود، در مـاه آگوسـت سـاقط گـشت

در آستانه ی دروازه ھـای پتروگـراد قـرار داشـت و "  یدونيچ.  "روسھای سفيد در پائيز به تھدید آميز ترین نقطه عملياتشان  رسيده بودند
بقا و وجود رژیم به ریسمانی آویـزان گـشته ... «در اکتبر و نوامبر .  از اوکرائين برخاست" دنيکين"از سيبری به حرکت در آمد و " کولچاک"

 }13{»  .بود
 

کشته شده بودنـد،  1919برای افزودن به ف4کت اوضاع موجود، در حزب تازه کار کمونيست آلمان که بھترین رھبرانش بين ژانویه تا مارس 
حزب تاکتيک ھایي را براي استفاده از امکانات پارلمانی و .  باعث ایجاد انشعاب شد 1919در طّی کنگره ی ھایدلبرگ در اکتبر " پاول لوی"

پاول لوی که از پيروزی بـه قـدر .   اتحادیه ھای صنفی برای افزایش نفوذش اتخاذ کرده بود که به ناچيز ترين پيروزی ھايي ختم گشته بود
جنـاح .   پيشنھاد کرد که کليه ی كساني که عليه اکثریت رأی داده بودند اخراج گردند)  بر خ4ف نصيحت بلشویک ھا،(کافی راضی نبود، 

را تحت کنترل داشت بـه راه خـود رفتـه و )  از جمله برلين(چپ ھم که حدوداً نيمی از حزب را تشکيل ميداد و بخش ھای شمالی آلمان 
مشک4ت مشابھی نيز به شکل ھای متفاوتی در کشورھای دیگر پيـش .   را تشکيل داد) کی ای پی دی(حزب کارگران کمونيست آلمان 

بـه   –منجمله آنارکوسندیکاليست ھـا را   –لنين ت4ش ميکرد که ھمه ی کسانی که رفرميسم سوسيال دمکراتيک را رد کرده بودند .   آمد
در این زمان او ھمچنين به گروه ھای بریتانيایی که در حال مذاکرات برای تشکيلی حزبی نوین بودند گفت .  انترناسيونال سوّم جذب نماید

که خودش طرفدار استفاده از اتحادیه ھای صنفی و تاکتيک ھای پارلمانی ست، اما در عين حـال مخـالف كـسانيكه بـرای تاکتيـک ھـای 
 .  متفاوتی فراخوان ميدادند نيز نميباشد

 
بھـای پـيروزی اش ھـم .   مي4دی جنگ داخلی در روسيه با پيروزی خاتمه يافت، اما روسيه ھمچنان تنھا مانده بود 1920در انتھای سال 

اقتصاد دان بلشویک، .   شده و توليدات کشاورزی به نصف تقليل یافته بود 1913توليدات سال  5/1توليدات صنعتی .  البته تقریباً گزاف بود
سياسـت }   14{.  ارزیابی کرد»  به ابعاد غير قابل قياس در تاریخ انسانی«وضعيت اقتصادی را به عنوان فروپاشي اقتصاد " کریتسمان. ال"

مورد شورش ميـان  113به )  طبيعتاً (فرستادن دسته ھای نظامی به مناطق روستایی طّی جنگ داخلی برای تحویل گرفتن اجباري گندم 
).  نفـر را بـه عھـده گرفـت 50,000که در منطقه ی تامبوف اس آر سابق، آنتونـوف بـه تنھـایی رھـبری شـورش (دھقان ھا منجر گشت 

و رھبران بلشویکی از جمله لنين نيز (اعتراف کرد  1921بلشویک ھا در تسخير قدرت سياسی موّفق بودند اما ھمان گونه که بوخارین در 
در کرونشتات را لنين حاصـل از ھميـن  1921شورش ماه مارس .  بودند» پرولتاریا را در طّی ھمين روند از دست داده«) به اذعان داشتند

 .   واقعيت مادی ارزیابی کرد
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 اعتصابات در پتروگراد و کرونشتات
 

کرونشتات نقطه ایست که درک ھمگـان را .   ھيچ عنوانی در سراسر تاریخ انق4ب روسيه ھمچون کرونشتات دل ھا را به آتش نميکشاند
برای اکثر تروتسکيست ھا و استالينيست ھا ، كرنشتات عکس .   در رابطه با راھی که انق4ب را به شکست کشانيد به چالش ميکشاند

و یـا بـر مبنـای .  سفيد بود که از شرایط اسف بار پایان جنگ داخلی برای ایجاد انق4بی عليه پرولتاریا سوء استفاده کردنـد) روس(العمل 
علت وقوعش به خاطر آن بود که ملوانان کرونشتات اکنون ھمه کشاورز شده بودند و ایـن }   15{" حزب کارگران سوسياليست"برداشت 

راستين بر عليه دیکتاتوری بلشویک ھـا بـود؛ و بـرای " سومين انق4ب"برای آنارشيست ھا، این .  انق4ب ماھيتي خرده بورژوازی داشت
.  مورخين سرمایه داري این رویدادي شاد آوری بود که ثابت مي كرد كه ھر بديلي به سيستم سرمایه داری به استبداد ختم خواھد شد

این نشان مي .  تنھا دو پانویس تک خطی در اشاره به شورش کرونشتات نوشته است" انق4ب بلشویک"در جلد اول کتاب " کار. اچ. ای"
برای انق4بيون كنوني از این مطلب نميتوان بـه ایـن سـادگی .  دھد که تاریخ او، تاریخ دولت شوروی است، و نه تاریخ پرولتاریای انق4بی

گذشت، زیرا که چگونگي برخورد به این مطلب، خود، بيانگر روشي است که ما براي تحليل از مشک4ت تجربه ی انق4ب ھاي گذشته به 
 .كار مي گيريم

 
 –سازمان امنيتی حزب  –انتخابات شورا ھا زير چشمان نافذ چکا .  به یک پوسته ی تو خالی مبدل شده بود 1921قدرت شورایی تا سال 

یعنی خط توليدی با عمل سوار کردن قطعات بوسـيله (به ھمان ترتيب در حالی که مديريت کارخانجات به سيستم تایلور .   قرار گرفته بود
و کارفرمایی تک نفره تغيير يافته و بر انق4بی ترین طبقه ی کارگر در تاریخ تحميل شده بود، گارد ھای مسلح درون آن ) ی کارگران مختلف

سفيد در جريـان بـود، کـارگران ایـن شـرایط را بـه مثابـه )  روس ھای(تا ھنگامی که جنگ داخلی عليه .  کارخانجات استقرار يافته بودند
در عين حال در حاليكه تروتـسکی افـسرھای قـدیمی را بـرای شکـست دادن سـفيد ھـا وارد کارخانجـات .   اوضاعی ويژه پذیرفته بودند

کـه آخـرین ژنـرال نظامـی  1920اما در دسـامبر .   ميساخت،  کارگران باز گذاشتن دست اين افسران را در نيروھای نظامی پذیرفته بودند
مصادره اجباري گندم نيز ادامه داشت، حتی  .  سفيد از روسيه به خارج رانده شد، ھنوز ھم ع4ئم و روابط رژیم اضطراري باقی مانده بودند

بحـث در مـورد (فرا تر از آن تروتسکی اع4ن کرده بود که شيوه ھای حاکم در ارتش سرخ بایستی بر تمام نيروھای کـاری اسـتي4ء یابـد 
و اسـتبداد "  انـضباط آھنيـن"ھمه جا سخن از .   و دیگر انتخابات جدیدی برای شوراھای کارگری در کار نبود)  نظامی کردن نيروھای کاری

.  گشت) بوروکراسی(حزب، که بطور روز افزون به جای حزب کارگران به حزب کارگزاران مبدل شده بود، قربانی دیوان ساoری .  بيشتر بود
گروه ھایی :   سلسله مراتبي شدِن حزب نيز به جاي خود باعث ظھور نيروھای اپوزسيون در درون گروه ھای پرولتری حزب بلشویک شد

گـروه "بـه رھـبری شـلياپنيکوف، کولونتـای و، "  مخالفين کارگری"به رھبری اوسينسکی و ساپرونوف، "  دمکراتيک سنتراليست ھا"مثل 
عجيب .   بود 1917خواسته ھاي ايشان، با وجود ھر اشکال و ضعفی که داشتند، بازگشت به اصول انق4بی سال .  مياسنيکوف" کارگران

ما می بایستی شھامت داشته باشيم که مستقيم به چھره ی زننده ی واقعيت خيره «: لنين قادر بود بگوید که 1921نبود که در فوریه ی 
و اگر حزب نتواند به شدت و سرعت در شفا نمـودن بيمـاری اش .   حزب بيمار است، حزب از تب دچار لرزش و تشنج شده است.  شویم

 } 16{» .موفق گردد، شکافی ایجاد خواھد شد که برای انق4ب تأثيرات مھلکی به دنبال خواھد داشت
 

اما قبل از آن که مناظرات حزبی در دھمين کنگره حزب کمونيست روسيه امكـان طـرح يابنـد، در مـاه مـارس کـارگران پتروگـراد و مـسکو 
در پتروگراد اعتصابات در سطح عموم توده ھای کارگری بود که خواستار آزادی انتشارات، رھا ساختن زندانيان سياسی و .  اعتصاب کردند

که (برخی خواستار باز کردن بازار ھای محلی غذا برای مقابله کردن با کسری ھا رو به رشد غذائی .  بازگشت دمکراسی در کشور بودند
ضد انق4بيـون ھـم تـ4ش ميکردنـد کـه بـه وسـيله ی خواسـتار ایجـاد مجلـس .  بودند) مبدل ميگشت 1921رفته، رفته به قحطی سال 

سربازان براي در ھم شكستن .  عکس العمل بلشویک ھا حاکی از ترس و اضطراب شان بود.  موسسان شوند تا از شرایط استفاده ببرند
سازمان امنيت چکا به ضد تبليغات روي آورد و بـه دروغ شـايع نمـود كـه .   جلسات اعتصابی ھا و بازداشت رھبران اعتصابات اعزام شدند

ورود . درصورتيكه در آن مقطع پرولتارياي پتروگراد از پرولترھاي عميقاً وفادار به حزب بودند. جنبش اعتصاب متشکل از عناصر دھقاني است
چراکه از ھمان آغاز اع4ن بریدن جيره ی نـان جرقـه ھـای آتـش اعتـصابات را . آذوقه ی نان عامل  قوی اي در پايان دادن به اعتصابات بود

 .  روشن کرده بود
 

ام  28در .  شورش کرونشتات که در این پایگاه دریایی روی داد عکس العمل مستقيمی در قبال اعتصابات پتروگراد و روش سرکوب آن بود
ایـن oیحـه  .   فوریه نمایندگانی از پتروگراد اوضاع را به آنھا گزارش دادند و oیحه ی ملوانان کشتی جنگـی پتروپاولوسـک تـصویب گـشت

امر مھم و قابل توجه آن اسـت کـه .   خواستار انتخابات جدیدی برای شورا و، آزاد ساختن کليه ی سوسياليست ھا و آنارشيست ھا بود
.  این oیحه خواستار آزاد کردن بورژوا ھا نبود و ملوانان شدیداً مخالف یک پيشنھاد ارتجاعی برای تشکيل دوباره ی مجلس موسسان بودند

oیحه از لحاظ اقتصادی بر مبناي مبلغ جيره بندی عادoنه تر، آزادي مقدار محدودی از توليدات صنعت دستی و مختار بـودن دھقـان ھـای 
در واقـع ايـن oیحـه عقـب .   برای توليدات آزاد، تا بدان حدی كه نتوانند روستایيان دیگری را بر سر زمين شان استخدام کنند، قرار داشت

 .  ، یعنی سياست نوین اقتصادی که لنين از قبل از وقوع این قيام مروج آن بود، توصيه مي كرد"نپ"نشيني محدودتري را نسبت به 
 
، یک استالينيست که رئيس جمھور آتی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی شد، راھي کرونشتات گـشت، و او در آنجـا بـا "کالينين"

 .  برخورد كرد) که ھنوز عم4ً شورش نکرده بودند(پرخاشگري شديدي به ملوانان 
حـزب «عينيت یافت کـه در سـر مقالـه اش اعـ4ن ميکـرد)  اخبار کرونشتات(واکنش ملوانان در نشر اولين نشریه ی کرونشتات ایزوستيا 

این حزب نشان داده که قادر نيست کشور را از افتضاحی که خـودش بـه بـار .   کمونيست، ارباب دولت، خود را از توده ھا جدا کرده است
حوادث بيشماری اخيراً در پتروگراد و مسکو روی داده نشان ميدھد که اطمينـانی کـه حـزب سـابقاً بـه تـوده ھـا .   آورده به بيرون کشاند

 }17{» .داشت را از دست داده است
.  تحت رھبری افسر سابق تزار ژنرال کوزلوسـکی اسـت"  یک نقشه ی سفيدھا"در مقابل دولت بلشویک اع4ن کرد که وقایع کرونشتات 

اينکه روزنامه ھای در تبعيد در پاریس قب4ً راجع به مشک4ت کرونشتات سخن گفته بودند، به رغم اع4ن مخالفت مبارزان کرونشتات با ضد 
اصوoً، بلشویک ھا به ضد انق4ب ھمچون امری کـه تنھـا از خـارج از .  انق4بيون، برای  دولت نقش مدرکی برای اثبات ادعا ھای شان بود

کشور منشاء ميگيرد می نگریستند و در نتيجه مبارزان کرونشتات مي بايستي اجباراً به طور عينی در خدمت ضـد انقـ4ب تبعيـدي مـي 
تـا آن موقعـی کـه دریـای اطـراف .   وجود م4حظات بسيار مھم و استراتژیک بود که در وحشت و اضطراب دولتمردان نقش داشـت.  بودند

اما، در بھار که یخ ھا آب ميشدند آنگـاه کرونـشتات از احاطـه ی کنـترل دولـت خـارج .  کرونشتات یخ زده بود، دسترسی به آن ممکن بود
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بـه ھميـن خـاطر بـود کـه .   گشته و خطر آن مي رفت که آن نقطه به پایه ای برای عمليات نيروھای سرمایه داری خـارجی مبـدل گـردد
) اولتيمـاتوم(تروتسکی به اھالی کرونشتات یک اتمام حجـت .   امکانات برای اجرای مذاکرات طوoنی بين دولت و ملوان ھا وجود نداشت

دیکتاتور "در مخالفت با تروتسکی به وی لقب " ایزوستيا ی کرونشتات"، ھمان زمان كه  نشریه ی 1921مارس  7آن التيماتوم در .  فرستاد
به وقوع پيوست و بـا شکـست روبـرو  – 1921در ھشتم ماه مارس  –یورش اول دولت روز بعد .  لقب بخشيد، رد شد" روسيه ی شوروی

 .  سرباز دولتی کشته شدند 500طّی اين يورش . شد
اگـر شـواھد .   در ھمـان روز آغـاز گـشت)  بلشویک(دھمين کنگره ی حزب کمونيست روسيه :  در این مقطع بود که وقفه ای حاصل شد
نقطه ی عطف مھمي در سرنوشت انق4ب شوروی بود، آنھا را در  دھمين کنگره حزبی آن  1921بيشتری oزم بود تا نشان دھد که سال 

. اولين آنھا نقش اتحادیه ھـای کـارگری در سيـستم شـوروی بـود.   سه مطلب عمده و بزرگ در کنفرانس مطرح بود.  شاھد مي باشيم
 1913زیرا در رژيم اضطراري طی جنگ داخلی توليدات کشاورزی به نصف ميزان آن در سال : دومی، انتخابِ سياستی در قبال دھقانان بود

 .و، سومين نکته، ممنوع ساختن دسته بندی درون حزبی بود. تقليل یافته بود
 

مسائل اتحادیه کارگری عمدتاً زیر بحث ھایی که به وسيله ی کارگران مخالف تحت رھبری آلکساندرا کولونتای و آلکـساندر شـلياپنيکوف 
کارگران مخالف خواستار آن بودند که اتحادیه ھای کارگری گردش ھـای توليـدی کارخانجـات  را تحـت رھـبری .  مطرح ميشد قرار داشت

دربـاره وظـائف اتحادیـه "نفر نماینده بودند، در تصویب نامه نھایی موسوم بـه  50اما از آنجا که آنھا تنھا دارای حدود .  خودشان قرار دھند
مبـدل گردنـد و در نتيجـه، " مدارس کمونيسم"به جای آن، تصميم گرفته شد که اتحادیه ھا به .  خواسته ی مذکور رد شد" ھای کارگری

... ھمان جائی است کـه "ھمچنين، تحت مفاد این تصویب نامه، اتحادیه ھای کارگری، .   آنھا دیگر قادر به ايفاي نقش نھاد دولتی نبودند
این به خودی خود مشھود بر شدت افول نيروی شورایی ست زیرا کـه ."   رھبران تحت سازماندھی خود توده ھای انتخاب خواھند گشت

 .اشاره کننده به این امر است که دمکراسی شورایی دیگر دوباره احيا نشده و مستقر نخواھد گشت
 

را كه مبتنی بر دادن ماليات به جايِ مصادره کردن حبوبات بود، مـورد )  نپ(در پانزدھم ماه مارس، کنگره ھمچنين سياست نوین اقتصادی 
.  در عمل، این سازش بيشتري از امتيازاتی بود که کرونشتاتي ھا خواسته بودند تا به دھقانان اعطاء شـود.   قبول و تصویب حزب قرار داد

ریازانوف این .  بسياری از بلشویک ھا با آن مخالفت کردند که ازجمله اوسينسکی از گروه سانتراليسم دمکراتيک در ميان آنھا قرار داشت
تنھـا : "لنيـن پاسـخ داد.   تعریف کرد بدان معنی که این عمل سازش دیگـری بـا طبقـه ی دشـمن اسـت" شکافی دھقانی"سياست را 

 ."سازشی با دھقان ھا كه ميتواند انق4ب را نجات دھد
زیرا که این عمل بـه خصوصـی کـردن . در واقع سياست نوین اقتصادی حاکی از حمله ی ھمه جانبه ی مستقيمی به طبقه ی کارگر بود

بدون حمایت از سوی دولت، آن کارخانجات کوچک کارگران را اخراج کردند و این به رشد سریع بيکـاری و .  کارخانجات کوچک تر منجر شد
در این مقطع حزب بلشویک ھم به حزب حاکم در یک کشور تبدیل شده بود که در انتظار انق4ب جھانی می .  کاھش حقوق ھا منجر شد

بـا ایـن .   خواھد چھار دستی به قدرت بچسبد و، ھمچنين حزبی بود که در عين حال به رھبری دھقان ھای ضد انق4بی مـشغول اسـت
ھمه، تا زمانی که حزب بلشویک به سنت بحث ھای آزادش وفادار بود، انق4بيون ھمچنان ميتوانستند تا حدودي اميد شان به فردا را حفظ 

 .نمایند
 

 1927با ایـن کـه تـأثيري نداشـت و دسـته بنـدی ھـا تـا  (با این ھمه مصوبه ی کنگره ی دھم حزب دسته بندی ھا را ممنوع اع4م کرد 
امـا ایـن . )  را در مـصوبه قيـد كردنـد"  کارگران مخـالف"و "  سانتراليسم دمکراتيک"ھمچنان در صحنه حضور داشتند، اسامی جریان ھای 

لنين، علناً در مورد خطراتی که وجود گرایشات مختلف در بحث .  مصوبه بلشویک ھا را مقيد ساخت که بيش از ھر زمان از حزب دفاع کنند
او اشتباھاً تصور ميکرد که کارگران مخالف ھوادار ایده ی اتحادیـه ھـای ضـد حزبـي .    اتحادیه ی صنفی داشتند واکنش زیادي نشان داد

این که او تا چه اندازه در اشتباه بود در ھمين واقعيـت تجلـی مـي كنـد کـه ھمزمـان بـا دفـاع بلـشویک ھـا از پایگـاه دریایـی .  ھستند
بخـشی از نماینـدگان .   کرونشتات، بقيه ی گروھبندي ھاي حزب نيز مشغول فعاليت ھايي برای منکوب کردن شورش كرنـشتات بودنـد

 .  مارس پيروز شدند، شامل ھمين دسته ھاي اپوزسيون بودند 18سيصد نفره ای که به کرونشتات یورش نھایی را برده و سرانجام در 
 

گر چه طعنه آميز می نماید اما در ھم شکستن کمون کرونشتات دقيقاً پنجاه سال پس از  تاریخی روی ميـداد کـه کمـون پـاریس شـکل 
نفـر از حملـه کننـد گـان  10,000در دید سرگئی جشن گرفتن برای کمون پاریس اندکی ناخوشایند بود چون در ھمـان زمـان  . گرفته بود

برخـی از ايـشان بـه دسـت چکـا بـه قتـل .   نفر دسـتگير شـدند 2,500نفر از مدافعين کشته شده و  1,500جانشان را از دست دادند و 
ارزیابی دردناک او از وضع موجود ھمان چيزي است كه ديگر حاضران بـه مـا .   با این ھمه، سرگئی خودش از حمله دفاع ميکرد.  رسيدند

پس از درنگ ھای متوالی و به ھمراه غم و اضطرابی غير قابل توصيف، رفقای کمونيست و من اع4م کردیم که در طرف «: ارائه مي دھند
!" انق4ب سوّم"کرونشتات آغاز انق4بی آزاد برای دمكراسي مردمی بود؛ نام .  چرا؟ بدین خاطر كه راه کرونشتات حق بود.  حزب قرار داریم

 .  عنوانی بود که برخی آنارشيست ھا که سرشان مملو از خيال ھای باطل است بدان داده بودند
با این ھمه کشور کام4ً خسته بود و از پا در آمده بود و توليدات متوقف شده بود؛ ھيچ اندوخته ای باقی نبود و حتی استقامت موجود در 

حزب که از .  نخبگان طبقه ی کارگر که طی مبارزه با رژیم قدیمی کپک زده بودند تلفات زیادی داده بودند.  قلوب توده ھا به آخر رسيده بود
از بقيه ی احزاب ھم فقط ھسته ای جزئـی موجـود بـود کـه .   نفوذ ھای قدرت طلب ورم کرده بود اعتقاد و اميد کمی به ارمغان می آورد

و آن .   اگر دیکتاتوری بلشویک ھا سرنگون ميشد آنگاه فاصله با آشفتگی به نزديكيِ يك مو بود.   شخصيت ھای شان مشکوک مينمودند
آشفتگی به شورش ھای دھقان ھا، کشتار کمونيست ھا، بازگشتن مھاجرین و در نھایت، به دیکتاتوری دیگری منجر ميشد که ایـن بـار 

 }18{» .ضد پرولتری بود
بعدھا، رھبران بلشویکي كه، ھمزمان با تكرار دروغ ھای چکا، کرونشتات را به توطئه ی گاردھـای سـفيد نـسبت ميدادنـد، حـرف شـان 

بـرادران مـشتبه "؛ ولی او ھم مجبور شد که عبـارت حـاکی از شـورش »خير، اص4ً اینگونه نبوده است:  بوخارین ولی نوشت.  ھمين بود
بعداً لنين دقيق تر گفت که کرونشتاتی ھا نه دولت سفيدان را می خواسـتند و نـه دولـت بلـشویک ھـا را .   را حذف نماید" پرولتری مان

حتی حزب کمونيست .  و در آن مقطع ھمين گفته در سطح بين المللی نيز مورد قبول قرار گرفت."   راه دیگری ھم موجود نيست"ليكن، 
 .پذیرفت که سرکوب کردن کرونشتات ضروري بوده است 1921آلمان ھم که از قبل در جھت خ4ف انترناسيونال سوم  موضع گرفته بود در 

 
اما با این ھمه، گفتن آن که تمام انترناسيوناليست ھای آن زمان از سرکوب کرونشتات حمایت کردند یک چيز است و از آن درس نگرفتـن 

تروتسکی ھنوز ميتوانست در تأليف زندگی نامه ی استالين بگوید که سرکوب کرونـشتات  1940با این که در آگوست .   چيز دیگری است
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امروزه ما نميتـوانيم بـه .   بوده، اما امروزه ما قادر ھستيم که به درس ھای تاریخی آن واقعه دید گسترده تری بيافکنيم" یک تراژدی oزم"
بـا ایـن ھمـه، گـر چـه .   طبق پيشامدش، ھر طرف که برنده مي شد، پيروزی از آن ضد انقـ4ب بـود.  کرونشتات به طور مجرد نگاه كنيم

شکست ملوانان کرونشتات شکستی برای قدرت شورایی در درون روسيه بود، اما حداقل دور نمای انق4ب جھاني ھنوز ھم بـاقي مـي 
درس حاصـله ایـن اسـت کـه .   مشکل اصلی در این بود که حزب، دولت بود.  و این، فاکتور حياتی در دیدگاه انق4بيون آن زمان بود.  ماند

شـاید در .   حزب، گذشته از کاری كه اعضای آن در داخل شورا ھای منطقه ای خاص انجام ميدھند، باید حزب پرولتاریـاي جھـانی باشـد
بـا ھـم  1921مقطعي در آینده مواردی پيش آید که دوباره اعضای حزب در رابطه با سختی ھایی خاص در اوضاع انق4بی اي مانند سـال 

نباید از لحـاظ فيزيكـي .   و معنی اش فقط در روحيه و احساسات نيست.  درگير شوند، اما حزب در آینده باید سازمانی بين المللی باشد
اگر معنای قدرت شورایی ھمان است که در نامش به چشم ميخورد، آنگاه شـورا ھـای ھـر .  صرفاً به یک منطقه ی واحد چسبيده باشد

اما، خود حزب تنھا به برنامه ی انق4ب بين المللی پرولتاریا وفادار . ناحيه مختار ھستند که نمایندگان خود را انتخاب کرده و خلع شان کنند
یعنی در مرحله ی انتقالی دولت کارگری از سرمایه داری به سوی کمونيسم حزب نه دولت است و، نه گرداننده ی قدرت دولتی .  است

 }  19{. خواھد بود
برای ما منفعت درک این تجربـه تـاریخی در ایـن اسـت کـه قـادر .   در آن زمان، دولت تازه کار کارگران انق4بی در یک مقطع حاد دوام آورد

و امروزه ھم ھنوز، ما از نتایج آن واقعه رنج .   ھستيم مشاھده کنيم به ھر حال، ھرچه كه پيش می آمد، ضد انق4ب در حال پيشروی بود
 .ميبریم

 
 عمليات مارس و سومين کنگره ی انترناسيونال کمونيستی

 
 1919ھمان طور کـه قبـ4ً اشـاره کـردیم در سـال .  کرونشتات یگانه واقعه ای نبود که نشان ميداد موج انق4ب در حال فرو نشيني ست

تمـام تـ4ش ھـا بـرای .  بود"  کارگران کمونيست آلمان"و، حزب " کمونيست آلمان"حاصل انشعاب کمونيست ھای آلمان تشكيل دو حزب 
از آغاز تشکيل اش ميـان توطئـه چيـنی و " حزب کمونيست آلمان"اساساً .  ایجاد پيوندي دوباره بين آنھا با گوش ھای سنگين روبرو شد

مصيبتی بود که طّی آن نه تنھا دو سـوّم اعـضایش را از دسـت داد "  عمليات مارس"شرکت آن در به اصط4ح .   انفعال در حال نوسان بود
بـه .  ، بلکه اراده و سيرت انق4بی طبقه ی کارگر را نيز از بين برد)نفر تنزل کرد 180,000نفر به  450,000یعنی طّی سه ماه تعدادش از ( 

واکنش نشان داد تـا ) که قصد داشت کارگران را خلع س4ح نماید(تشویق رادیک و ب4 کان، حزب کمونيست آلمان در برابر تحریکات ارتش 
کاپ "و، بخشاً برای این که در قياس با حزب سوسياليست كه طی . خدمتی در راستای بيرون آوردن روسيه ی شوروی از انزوا کرده باشد

توانسته بود با سازماندھی اعتصاباتی اقدامات جناح راست در جھت کودتا را با شكست مواجه سازد، نقش جدی تری بازی کرده " پوتش
در پایان عمليات رھبر حزب کمونيست آلمان در برلين ت4ش کرد تا با منفجر کردن ساختمان ھای حزب کمونيست آلمان کارگران را . باشند

آخرین شکست .   تحریک کند تا به رزم شان ادامه دھند؛ اما این تاکتيک به وسيله ی طبقه ی حاکم افشا گشت و نتيجه ای معکوس داد
کارگران آن شھر که قصد داشتند به جنگ ادامه دھند در نھایت با کارگران مبارزی درگير شدند کـه دیـده بودنـد .  در ھامبورگ صورت گرفت

 .   عمليات مارس خاتمه يافته است
 

مدتھا قبل از شکست عمليات مارس در آلمان، روسيه ی شوروی مشغول مذاکرات برای نجات خود در اوضاع امپریاليستی پـس از جنـگ 
معنای آاين مذاكرات به طور اتوماتيک ترك انق4ب جھانی نبود، بلکه به سادگی مفھومش نياز اقتصاد ضعيف شوروی به عقد قـرارداد .   بود

انگليـس را   -یعنی دو روز قبل از سرکوب کامل کرونشتات، دولت انگليس قرارداد شوروی  1921ام مارس  16در .   ھاي تجارت خارجی بود
که تلویحاً حاکی از به رسميت شناختن دولت بلشویک در مقابل ترك تبليغات ضد انگليسي در افغانستان و ھندوستان مـی بـود، امـضاء 

حتی زمانيكه در آلمان عمليـات مـارس در .  با این ھمه، مذاکرات پنھانی با ارتش و دولت آلمان برای مدت طوoنی تری در جریان بود.   كرد
بـه "  کراسـين"حتی کميـسيار تجـارت خـارجی شـوروی .   برای یک مأموریت تجاری آلمان  به مسکو رفته بود"  راتنو"حال روی دادن بود، 

 !کارگران آلمان اخطار  داده بود که در چنين شرایط بحرانی اعتصاب شان مانع از تحویل کاo ھا به اتحاد شوروی خواھد شد
.  اوضاع حاکی از ایـن بـود کـه مـوج انق4بـات رو بـه افـول کامـل ھـستند)  انترناسيونال سوم کمونيست(طی سومين کنگره ی کمينترن 

" سـال ھـا"آنھا انتظار داشتند طی چند ماھی انق4ب جھاني پيروز شود، اما امروزه صـحبت از  1919تروتسکی به نمایندگان گفت که در 
شکست در عمليات مارس، و شورش کرونشتات بر افکار رھبران بلشویک که بحث ھـای اصـلی را ترتيـب داده بودنـد بـه شـدت .  است

در این مقطع نگرانی بر سر این .  ماده ای از مواضع انق4بی مصوبه کنگره دوم نبود 21دیگر صحبت از ناسازگار بودن دفاع .  سنگينی ميکرد
با در نظر گرفتن این واقعيت که دوره ی امواج انق4بـی بـه سـر آمـده .   بود که چگونه برای احزاب کمونيست پایگاه توده ای به دست آورد

به کمـپ امپریاليـست ھـا پيوسـته بودنـد و بـا  1914معنی اش این بود که در جھت وحدت با ھمان سوسيال دمکرات ھایی که در سال 
بنابر ایـن سـومين کنگـره ی کمينـترن گـام .   کشتار صدھا کمونيست به دست فاشيست ھای زیرزمينی مشكلي نداشتند، گام بردارند

ھمچنين حاکی از آن بود که سرنوشت انق4ب جھانی و تغيير مسيرش .  بود 1921دیگری در راستای گردش به جھت ضد انق4ب در سال 
در .   روشـن گـشت"  مسئله ی ملی و اسـتعماری"اولين نشانه ي آن در مبحث .   به ضد انق4ب به سرنوشت روسيه پيوند خورده است

 9یعنی تنھا (حاo، .  سابق کمينترن سياستی اغراق آميز در قبال رابطه ی مبارزات آزادیبخش ملی عليه امپریاليسم با کمونيسم داشت
معنـی .   تغيير يافته بود" مسئله ی شرقی"به  " مبارزه آزادیبخش ملی و ضد استعماری"حتی عنوان آن نيز از ) ماه پس از کنفرانس باکو

.  قرارداد تجاری روسيه با امپراطوری بریتانيا به ع4وه ی قرارداد ھاي با ایران و ترکيه این بود که به کـشورھای مـذکور نبایـد تـوھين شـود
، اين بحث "فرصت طلبی خالص"با محکوم کردن سياست کمنيترن به مثابه " روی. ان. ام"تعجبی نيست که رفيق کمونيست ھندوستان 

 }20{. ارزیابی نموده بود" شایسته يِ کنگره ی انترناسيوناليسم دوم"را 
" پاول له وی"اگر از قبل با رھبر بد شگون حزب کمونيست آلمان .  اصِل تغيير مسير به سوی سوسيال دمکراسی در کل نيز صدق ميکرد

که در آغاز سال اخراج شده بود رابطه ای وجود نداشت، اينك با اين تغيير مسير سياسی در قبال سوسيال دمکراسی، در کنگره ی سوم 
اما نصایح رھبران بلشویک در کنگره ی سوم گرایش به .   با ج4دان طبقه ی کارگر را شایسته می یافت" جبھه ی متحد"کمينترن، عنوان 

منتھی کمونيست ھا این ایده را زمانی که قصد شان شکاف انداختن ميان احزاب سوسيال دمکراتيک .  تبدیل شده بود" توده ھا ی مردم"
خوب این شعار جدید معنی اش چيست؟  آيا چيزي به غير از ایجاد روابط حسنه با سوسيال دمکراسی در ھمه ی .  بود به کار برده بودند

سطوح بود؟  اگر چه اجداد سياسی مان در رھبری حزب کمونيست ایتاليای آن زمان با این شعار مخالف نبودند اما بر آن شـدند کـه یـک 
پيوسـتن بـه "برای آنھا ھمکاری در اعتصابات و دیگر فعاليت ھای کارگری به ھمراھی احزاب سوسيال دمکرات .  طور دیگر اجرایش نمایند

جبھـه ی "وقتی که حزب روسـيه شـعار .  بود اما در عين حال، مخالفت با رھبران سازشکار طبقاتی را نيز حفظ کرده و ادامه دادند" مردم
را در پيش گرفت دیگر روشن شده بود که از یاری رساندن به صفوف و فعالين احزاب مربوطه در جھان دیگـر خـبری نخواھـد بـود و "  متحد
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 .روابط با رھبری احزاب سوسيال دمکرات ھدف برنامه ی کاری شان است
 1921نـه تنھـا .   علناً گفته نشد اما عم4ً چنين گشت.   این اولين گام در راستای حذف کردن انق4ب در سطح جھانی در برنامه شان بود

نشان داده بود که جھت انق4ب روسيه اکنون به جھتی بر ضدیت با طبقه ی کارگر منحرف گشته، بلکه، این گام آغاز روندی بود که به زیر 
 .پای گذاشتن اصول پرولتری در سطح بين المللی ختم می شد

 .بنا به تحليل رفقای مان در حزب کمونيست سوّمين کنگره ی کمينترن نقطه ی گردش در تاریخ کمونيسم بين المللی بود
 

شعار انق4ب جھانی در روز جھانی طبقه ی کارگر از ليست شعارھای حزب کمونيست روسيه حـذف شـده  1921برای اولين بار در سال 
در ھر رونـدی شکـست و پـس روی پيـش مـی آیـد و .   برای انق4بيون آن زمان با این ھمه اھميت این مطلب خيلی ھم واضح نبود.  بود

ایجاد انق4ب در ھر کشوری که oزمه اش شکست .  تضادھایی که در سطح جھانی ظاھر ميشد به اولين تجربه ی انق4بی آویزان گشتند
دادن نظامی بورژوازی ست معنی اش این نيست که سوسياليسم دارد ساخته ميشود بلکه، تنھـا یعـنی شـرایط مناسـب و oزم بـرای 

در ھم شکستن دستگاه سياسی که غلبه ی بورژوازی در آن ميسر شده و جایگزین کردن آن با دستگاه .   ساختن آن فراھم شده است
برای پيشروی مؤثـر بـه .  پرولتری متکی بر دیکتاتوری پوoدین این طبقه، مسلماً امری ست حياتی ولی حتی خود آن نيز کافی نميباشد

سوی سوسياليسم، انق4ب به ساختار سياسی پيشرفته نياز دارد، به ع4وه ی یک اقتصاد کام4ً خود مختار که در آن سـال ھـا روسـيه 
بدین خاطر است که تنھا راه رھائی از عقب گرایی روسيه به پيروزی انق4ب در کشورھای غربی، ترجيحاً .   ھيچ کدام از این دو را نداشت

بر ھمين اساس بود که بين الملل کمونيستی و حزب بلشویک که اجباراً ستون فقرات کمينترن را .  کشورھای پيشرفته ی صنعتی است
با این .  تشکيل ميداند در دو کنگره ی اول موظف بودند که به تسریع و یا حداقل تشویق برای حل چاره ھای سازش نا پذیر انق4ب بپردازند

ھمه به دور انداختن استق4ل سياسی حزب طبقه و دیکتاتوری پرولتاریا نه رھبران سوسيال دمکرات را راضی کرد و نه متحد ساختن توده 
ھا حول محور یک برنامه ی انق4بی را ميسر ساخت، بلکه تنھا به گيج شدن پرولتاریای جھان، و به کند شدن س4ح مبارزاتي اش انجاميد 

 }21{. و اھدافش را تار و مبھم ساخت
تروتـسکی از .   انق4بيون باید با یک خوش بينی منطقی اميد داشته باشند که چنين پس روی ھا قابليت آن را دارند کـه معکـوس گردنـد

بوردیگـا علنـاً از  1922دفاع کرد اما موقت یعنی چند سال؟  در سـال "  استراتژی عقب نشينی موّقت"به مثابه " به سوی توده ھا"تقبل 
جبھـه ی "او مطالبه کرد کـه شـعار ھـای  1924تا سال }  22{. خطر افتادن جبھه ی متحد در چاه ریویزیونيسم کمونيستی سخن گفت"

تا این زمان با این ھمه تمام احزاب کمونيستی مربوط بـه انترناسـيونال بيـشتر در تباھـی .   به دور انداخته شود" دولت کارگران"و " متحد
بـه .   سقوط کرده بودند، یعنی رھبران شان بر اساس تطبيق به مسکو و منافع روابط خارجی دولت شـوروی انتخـاب گـشتند"  بلشویزم"

اصرار مسکو گرامشی جانشين بوردیگا شد و او از انواع وسائل سازمانی استفاده کرد تا تسلطی کـه چـپ کمونيـست ایتاليـا بـر حـزب 
تـا آن زمـان اجـداد .   }23{)  طـول مـی کـشيد 1926حتی اگر این روند تا کنگره ی ليونز در سـال (کمونيست ایتاليا داشت را نابود سازد 

را که پ4تفورم آن جمع بندی شان را از کليه ی سياست ھای افتـضاح کمينـترن ) اتحاد(سياسی مان در کمونيست چپ کميته ی اینتسا 
 .ارائه ميداد ایجاد کرده بودند

اشتباه است اگر فرض شود که در ھر شرایطی مصلحت ھای زمانی و مانور ھای تاکتيکی قادر به گسترده کردن زمينه ی حزبی باشـند 
 }24{. زیرا که روابط حزب با توده ھای مردم عمدتاً بر مبنای وضعيت عينی شکل می گيرد

 
 انقBب کار توده ھاست

 
تنھا زنجيره ای از شکست ھای نا مرتبط به یکدیگر نبود بلکه نمایانگر انتھای واقعی مـوج انق4بـی بـوده و  1921در جمع بندی پس سال 

برای انق4بيون آن زمان واضح بـود کـه پـس .  آغاز قطعی واژگونی روندی بود که انق4ب پرولتاریای جھان را در برنامه ی کار تاریخ نھاده بود
در دید بلشویک ھا آنھا موّظف بودند که سنگر و اسـتحکامات اصـلی پرولتاریـا را .  روی عظيمی در سطح بين المللی در حال وقوع است

اما ضعيف بودن پرولتاریای روسيه معنی اش این بود که بطور روز افزون حزب بلشویک .   حفظ کنند تا آن زمان که انق4ب جھانی ظھور کند
و این دولت بطور روز افزون در حال اجرای یکی از تولد یافت ھای سرمایه .   تنھا مدیریت دولت را به عھده نگرفته بلکه خودش دولت است

بنابرین ما با یکی از گيج کننده تـرین ضـّد انقـ4ب ھـای در تـاریخ ھـستيم کـه بـه دسـت .  داری شوروی در مقابله به طبقه ی کارگر بود
باo ترین تجلی کننده ی آگاھی طبقه ی کارگر بوده به  1917رویدادھای تاریخی، جنگ منفرد پرولتاریا عليه امپریاليسم، حزبی که در سال 

ھيچ کدام از این ھا به وسيله ی اپوزسيون درونی حزب بلشویک و حـتی خـود لنيـن ناگفتـه .  مامور شکست پرولتاریا مبدل شده است
 :لنين به نمایندگان گفت 1922در یازدھمين کنگره ی حزب کمونيست روسيه در ماه مارس .  باقی نمانده بود

چـه کـسی دارد کـی را ھدایـت :  و اگر ما این ماشين بزرگ  بوروکراتيک، این پشته ی عظيم را در نظر گيریم باید از خودمان بپرسـيم.... 
راستش را بخواھيد، آنھـا رھـبری اش .   ميکند؟  بسيار شک دارم که به راستی بشود گفت که کمونيست ھا آن پشته را ھدایت ميکنند

 }25{. نميکنند، خودشان ھدایت ميشوند
ھمـان  1921با این ھمه، تنھا به وسيله ی دسترسی خارق العاده ای پس از گذشت زمان به آن دوره داریم قادر ھستيم ببينيم که سال 

آنچـه از ایـن تجـارب .   سالی بود که انق4ب شکست خورد و این باید بخشی از صفحه ی جمع بندی مان راجع به تجربه ی روسيه باشد
آن گونه که اوتو روھل جمع بندی کرده بود قبل از آن کـه در رقابـت (دریافتيم این بود که چنين نيست که کليه ی احزاب بورژوازی ھستند 

از آنجایی که طبقه ی کارگر ھيچ ام4کـی !)   انتخاباتی برای کار کردن در دولت حزبی مکزیک، یعنی حزب مؤسسه ی انق4ب شرکت کند
و .   تنھا در سازمانی جمعی قادر به شکل گيری ست)  به شکل جمع بندی شده در برنامه اش(ندارد که از آنھا دفاع کند، ھوشياری اش 

ن از آنجا که برخی از کارگران بنا به تجارب شان زودتر از بقيه افکار انق4بی پيدا ميکنند، آنھا موّظف ھستند که برای سازماندھی خودشـا
این یعنی یک سازمان سياسی که بر اساس سازش کـاری بـا طبقـه ی سـرمایه دار مـستقر نبـوده و بلکـه .   نقش رھبری را بازی کنند

و رکود آن انق4ب نشان  1921ولی آنچه .  چنين ایده ای ما را تنھا به سوی حزبی انق4بی ھدایت ميکند.  دشمن ثابت قدم آن طبقه است
ھر چه اعضای محلی شان باید انجام دھند .  ميدھد آن است که آن حزب oزم است قبل از وقوع انق4ب بين المللی و مرکزیت یافته باشد

در سطح محله ای قـدرت بـه وسـيله ی شـوراھای .  اما حزب مذکور موظف است که خارج از کليه ی اعمال دولتی و کشوری باقی ماند
حـزب .   آنھا تنھا سازمان ھای کشوری باقی خواھند ماند تا آن که بورژوازی در سطح جھـان منکـوب گـردد.  مسلح کارگران اداره ميشود

پيشتاز سياسی ھست که از برنامه ی کمونيسم دفاع ميکند نه از ھر گونه ناحيه ای که مدعی پيـش رفتـن بـه سـوی کمونيـسم مـی 
و ایده آليستی می باشد اما مـا بایـد بـه   –یعنی مدینه فاضله   –کسانی احتماoً اعتراض خواھند کرد که این اندیشه ی اتوپيایی .  باشد

 :در دھمين کنگره ی حزبی 1921خاطر داشته باشيم که در ھمان سال 
وی لحظه ای مشوق این ایده بود کـه خـط و نـشان و .   برای لحظه ی کوتاھی لنين با ایده ی نوعی سوا کردن حزب و کشور oس ميزد
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را بخوانيد و در ميان 

 !مردم پخش كنيد

محدودیت برای ھر کدام از آن دو کشيده شود و پيشنھاد کرد که به ارگان ھای کشور استق4ل و آزادی بسيار بيـشتری در قبـال دخالـت 
 }26{. ھای حزبی داده شود

باعـث  1921چرا؟ به خاطر آن که وضـعيت سـال .  ولی ھاردینگ ميگوید که تقریباً ب4فاصله لنين دریافت که پيشنھادش قابل اجرا نيست
/بلشویک ھا قادر نبودند قدرت کشور را رھا کنند زیرا که در آن زمان دیگر شوراھای کارگری.  شده بود که بازنویسی دیروز غيرممکن گردد

داده شده بود و ساویت ھا ھستی سياسـی شـان را  1917اگر این پيشنھاد در نوامبر .   محلی به صدف ھای توخالی تبدیل شده بودند
بلشویک ھا به خيال به قدرت چسبيدن تنزل یافته بودند به اميـد ایـن کـه بـه  1921در .  حفظ کرده بودند آنگاه چنين اقداماتی ميسر بود

 ."چيزی پيش آید"شکل انق4ب جھانی 
اگر طبقه ی کارگر ھمه جانبه حرکت نکرده و ھستی اش را در درون حزب بين المللی و شوراھای کارگری مستقر نسازد ھمه ی این ھا 

.  در نھایت تنھا تضمين برای پيروزی گسترش نسبتاً سریع به حداقل کشورھای امپریاليست بزرگ ھستند.  به سادگی خيالبافی ھستند
آن امپریاليست ھا با تحميل کردن جنگ داخلی .  چون تا از کار نيافتند آنھا نيرو و قابليت آن را دارند که ھر گونه آغاز انق4بی را نابود سازند

با آن که از لحاظ نظامی بلشویک ھا در خطه ی روسيه پـيروز شـدند .   بين المللی قادر بودند که جسماً جمھوری شوروی را تخریب کنند
سياسـت جدیـد (اتخـاذ نـپ .   اما مفھوم انق4ب جھانی در دیگر کشورھا آن بود که مبارزه ی طبقاتی شکـست سياسـی خـورده اسـت

و امروزه ھستی طبقه ی کارگر ھنوز ھـم بـا پـی آمـد .  سنگ ھای قبر شکست سياسی بودند 1921و جبھه متحده در سال ) اقتصادی
 .ھای آنھا گریبان است

 
 :منابع
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 سرمايه دار مورد عالقه كاسترو
 نگران معامله با کوبا است؟ Sherritt Internationalآيا 

 !نه: رئيس يان د+نی می گويد

 

 راشل پالفر

 شايان.س: برگردان
 

خورشيد بر فرازھاوانای قدیمی می تابد اما مردی که کنـار نـرده ھـا ی 
او بی اعتنا بـه زیبـایی شـسته .  بالکن ایستاده، در سایه خزیده  است

نگاه خـيره .  رفته بندر، بر سقف ھای نيمه ویران بامھا خيره شده است
! رادلفـو:  تنھـا نـام کـوچکش را مـی گویـد.  اش oقيدانه و تھـی اسـت

مسئول دوربين بزرگ قدیمی است که  یکی از چنـدین چـيز عجيـب در 
این دوربين با استفاده از تکنولوژی قدیمی ، مجموعه ای از .  بندر است

درجـه را بـه صـفحه داخلـی جـام  360آیينه ھاست که چشم اندازی  
مانندی می رساند و دید کاملی را از بنـدر در اختيـار بيننـده قـرار مـی 

این مکان .  بنا به گفته ھا،  فيدل کاسترو دستور نصب این دوربين را داده بود        تا بتواند از مکانی امن و مناسب کل بندر را ببيند.  دھد 
 .اینک یکی  از جاذبه ھای توریستی است

 Sherrittبعد، تابستان گذشته به استخدام .  حقوق ام بود) پزوی قابل تبدیل 20( دoر  25ماھی کمتر از . آموزگار بودم:" رادولفو می گوید
شـوربختانه خوشـبختی اش چنـدان " .  پزوی قابل تبـدیل افـزایش یافـت 50با بن ھایی که می دھند در آمدم یکباره به ماھيانه .  در آمدم

بگو پروژه را دوباره ادامه . می شناسی، سفارش منو بکن   Sherrittاگه کسی را در : " می گوید. اوایل سال جاری پروژه قطع شد. نپایيد
 ". دھند

پزویـی در مـاه بـه سـختی امـرار  16او یکی از ميليونھا کوبایی است که با در آمد . اینک اپراتوری دوربين منبع اصلی درآمد رادولفو است
نابودی کشاورزی به ھمراه سقوط شدید بازار .  سال گذشته به علت فصل تندبادھا ، بخش کشاورزی بشدت آسيب دید. معاش می کند

با افزایش کاھش درآمدھا و نبود ذخایر ارزی، دولت . کاoھای کوبایی از جمله نيکل، گاز و نفت جزیره را گرفتار بحران بيسابقه اقتصادی کرد
این مسئله شامل شرکتی که رادولفو در . از پرداخت دستمزدھا در در قرادھای شراکت در سود با سرمایه گزاران خارجی سرباز می زند

این موضوع موجب شده،  ایان دoنی که گفته می شود سرمایه دار مورد ع4قه فيدل کاسترو، کارفرمای .  آن کار می کرد ھم شده است
 .سابق رادولفو  و بزرگترین سرمایه گذار خارجی است، با مشک4تی در موازنه فعاليت ھایش روبرو شود

ھيجـده سـال .  شرکت فرامليتی و مولتی بيليون دoری است که مرکز آن در تورنتو است Sherritt Internationalدoنی مدیرکل و رئيس  
او امتياز معادن را بدست آورد و در مقابل فيدل به ارز خارجی مـورد نيـاز بـرای سـرپا .  پيش معامله ای با رھبر کوبای کمونيست انجام داد

تکيه کرده  Sherritt Internationalاز آن زمان به بعد، اقتصاد کوبا در ھمه ابعاد به سرمایه گذاری ھای . نگھداشتن اقتصاد کوبا دست یافت
ذخایـر .  در صد  بنزین جزیره را تامين مـی کنـد 60ع4وه بر تامين شغل و سرمایه، شرکت دoنی در نيروگاھھایی برپا کرده و اینک .  است
تقریبا ً یک سوم این .  بيليون دoر افزایش یافته است 1/10اینک به باoتر از  1995ميليون دoر در سال  677از  Sherritt Internationalارزی 

سود، به دليل دسترسی شرکت به منابع انسانی و معدنی و نيز افزایش بی رویه قيمت ھای کاo در سطح جھان،  در دھه گذشته ،  از 
 . کوبا حاصل شده است

 Bayلقـب او در  .(  ایان دoنی مردی بلند باo و در ميانه ھای  دھه شصت خود،  با چشمان آبی بيروح و رفتار محترمانه ساختگی اسـت
Street  اشاره به خوش مشربی و در عين حال سرسختی وی در  –] نوعی ماھی درنده از جنس کوسه[ ، باراکودای خندان ً oکه احتما

اما در حال حاضر وی در دفتر خود در طبقه آخر ساختمان باشکوھی در یونگ  و .  اکثر عمر او در ھواپيماھا صرف می شود).  معامله است
 .تورنتو است و در باره نخستين م4قات خود با فيدل صحبت می کند) Yonge and Summerhill(سامرھيل 

بيليون دoر برای کوبا درآمد داشـت، سـاماندھی  3رھبر کوبا می خواست سقوط بازار شکر شوروی را که ساoنه بالغ بر . بود 1991سال 
دوران ویـژه دورانـی بـود کـه در آن .  تسریع کـرد)    período especial" (دوران ویژه"  از دست رفتن بازار شکر حرکت کوبا را به سوی . کند

کمبود غذا باعث شد تا مردم برای زنده ماندن به پوست پخته گریپ فروت پناه ببرند و برای تامين پروتئين در حمامھای خود خوک نگھداری 
 .کنند

ھمه دم مـی .  وقتی دوران بر وفق مراد باشد ھمه دوست آدم اند: " دoنی در حاليکه دستش را با غرور و تکبر تکان می دھد ، می گوید
امـا مـا در . "    می خنـدد"  اما اگر اوضاعت قدری به ھم بریزد آنگاه چھره واقعی دوست نمایان برایت آشکار می شود، مگه نه؟ .  جنبانند

درصد مواد غذایی خود را از خـارج  80در حال حاضر کوبا . حاo ھم ھمينطوره. ھمان دوران با ھم معامله کردیم و برای ھردوی ما خوب بود
بدبختانـه درآمـدھای .  توضـيح دھـد 2008ی کوبا را در سال )  آمریکا(  بيليون دoر 5/14این مسئله می تواند موضوع واردات . تھيه می کند

 .  سقوط کرد) آمریکا( بيليون دoر  8/3ارزی در ھمان سال در نتيجه بحران اقتصادی جھانی به سطح 
رائول از نظـر نـاظران مـسائل .  ، فيدل که از بيماری رنج می برد، شروع به واگذاری کنترل کشور به برادرجوانترش رائول کرد2006در سال 

خيلی ھا گمان می کردند رائول برای مقابله با بحران اقتصادی دروازه ھای . تر است)  عمل گرا( کوبا نسبت به دو برادر دیگرش پراگماتيک 
در حاليکه او برعکس عمل کرد و در طی  بھـار و تابـستان برنامـه ریاضـت اقتـصادی را . اقتصاد کشور را به روی خارجی ھا خواھد گشود

حاo کوبایی ھا کاoھای اساسی مثل مواد سوختی و الکتریسيته را جيره بندی کرده اند و ھميـن تابـستان گذشـته، رائـول .  اعمال کرد
 . درصد رسانده است 7/1به  6از  2009رشد برنامه ھای توسعه اقتصادی را برای بقيه سال 

در اصل کوبـا ذخـایر ارزی خـود را :"  سياستمداری بنام ھيدر برکمن ، تحليل گر ریسک در گروه اوروآسيای مستقر در نيویورک ، می گوید
به قرارداد )   Cupet(این کاھش چشمگير شاید بتواند علت اینکه چرا در اوایل امسال کمپانی دولتی نفت  کوبا، کوپت " . تمام کرده است

دولت کوبا خسارت ھر دو شرکت را پرداخت . پایان داد Pebercanویک شرکت از مونترال بنام  Sherrittدرازمدت خود در حوزه توليد نفت با  
در توليدات نفتی کوبا  Sherrittو از دست رفتن  یک چھارم از شبکه توليد  Pebercanکرد اما ھمين امر موجب فروپاشی شرکت مونترالی 
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 . نيازی به گفتن نيست که این امر موجب بيکاری رادولفو و افراد زیاد  دیگری مثل او شده است –شد 
سـقوط اتحـاد شـوروی .  می بينيم که ھم کاسترو و ھم دoنی حتا در شرایط بدتری از این شـرایط بودنـد 1991با نگاھی به اوضاع سال 

بدليل عدم توانایی در خرید بنزین بندرت ماشينی در خيابانھای ھاوانا  یافـت مـی .  بيليون دoری در اقتصاد کوبا شد 3موجب کسری تراز 
 .کاسترو بسيار ناراحت شده بود. شد

به تـازگی در )   Bruce Walter(و بروس والتر) ( Eric Sprott بھمراه شرکای جدیدش اریک اسپرات. دoنی ھم در موقعيت بدی قرار داشت
تنھا :" در این باره دoنی اینگونه توضيح می دھد . پيروزی که ارزشی نداشت. را به چنگ آورده بود Sherrittمبارزات مجمع عمومی کنترل  

ما کارخانجات تصفيه نيکل داشتيم بی آنکه نيکلـی .  در آستانه ورشکستگی بود Sherrittدليلی که من توانستم موفق شوم این بود که  
 ".برای تصفيه داشته باشيم 

که در آن یکی از سھام داران، سھامدارھای دیگـر را قـانع مـی کنـد از   –جنگ پراکسی یا مبارزه بر سر کسب رھبری در مجمع عمومی 
 Ronald(زمـانی کـه اربابـان حـاکم رونالـد پـرلمن .  غير از بدنامی چيزی به ارمغان نيـاورد 80در طی دھه   –مدیریت موجود خلع ید کنند 

Perelman ( و کارل ایکان)Carl Icahn  ( در وال استریت پرسه می زدند و کمتر در کانادا، جایی کـه در آن شـرکتھای معظـم تجـاری تحـت
آن را طعمه دoنی کرد و کودتای  Sherrittبه این ترتيب آسيب پذیری  .  حمایت قانون یا بھره ھای حفاظتی قرار داشتند، حضور می یافتند

 .،  وی را در زمره یکی از افراد مدعی در عرصه صنایع کانادا در آورد1990
بود که به مدت دو سال به خاطر نبود ِ نيکل مورد نياز  Sherrittی ِ  Albertaنخستين چالش دoنی،  در مسير ترقی، بازگشایی ذوب آھن  

وی با روسيه مذاکراتی انجام داد ولی . بھترین ھدف ھا برای رفع این مشکل به نظر دoنی، روسيه و کوبا بودند. به حال تعطيل درآمده بود
بعد، کام4 ً اتفاقی از او دعوت شد در مھمانی نھار بـا گروھـی از کوبـایی ھـا کـه بـه .  بنا به گفته خودش آنجا احساس راحتی نمی کرد

دoنی . ، وزیر سابق تجارت خارجی کوبا حضور داشت) Raúl de la Nuez(در ميان آنھا رائول د ِ o نوئز . آمریکا سفر کرده بودند، شرکت کند
برای دیـدار از کوبـا بـه آن 1991به این ترتيب در ژانویه ". درست مثل راک اند رول بود. در طی صرف نھار ھمش می خندیدیم: " می گوید

 . کشور رفت
. داد)   Moa(در ھاوانا، با مارکوس پورتال لئون، وزیر صنایع مادرم4قات کرد که ھمو ترتيب بازدید از فعاليت ھای مربوط بـه نيکـل را در مـوآ 

در این    -که خود آموزش خلبانی دیده بود و از مھمانداران خواسته بود در صورت امکان اجازه بدھند ھواپيما را شخصا ً ھدایت کند -دoنی 
ناگھـان خـود را در .  مھمانداران با درخواست من موافقت کردند و  به این ترتيب ما سوار ھواپيمای قدیمی روسی شـدیم:"  باره می گوید

خوشبختانه بدون ھيچ . ع4ئمی که قادر به خواندن ِ شان نبودم. کابين ھواپيما با دستگاھھایی که با حروف کریل نوشته شده بودم یافتم
به شرکت معادن آمریکا یـی فریپـورت  1959کوبایی ھا به دoنی اجازه دادند معدنی را که قبل از انق4ب " .  حادثه ناگواری سفر انجام شد

 . معدن در دست نھادھای دولتی کوبا کمتر از ظرفيت خود فعال بود. تعلق داشت، بررسی کند) Freeport-McMoRan(مک موران 
. ، جایی که دoنی چشم انداز دست اولی از صنایع  طبقه بندی شده ی ِ تازه تاسيس ِ کوبا بدست آورد)Varadero(بھد گروه عازم وارادرو

. در دومين روز حضور در وارادرو در طی ضيافت نھار این فرصت بدست آمد! م4قات با کاسترو: اما ھنوز ھدیه ی ِ اصلی را دریافت نکرده بود
و  Sherrittیکی  از اعضای ھئيت وزیران کاسترو در ضيافت حضور داشت  که از دoنی  در مورد چگونگـی  غلبـه اش بـر مجمـع عمومـی 

دoنی شروع به توضيح ماھيت جنگ پراکسی می کند اما فرد مخاطب با نگاھی حاکی از عدم . بدست گرفتن مدیریت آن سوال می کند
وزیر .  اینبار موضوع برای آن فرد روشن می شود"  انق4ب سھامداران: " دoنی دوباره توضيح می دھد. درک موضوع به وی خيره می شود

که مـسئول   -سرمایه افراد بازنشسته و نھادھای مالی  -نھادھا:" دoنی پاسخ می دھد" سھامداران چه کسانی ھستند؟:" می پرسد
م4قات در کاخ انق4ب، مکانی کـه قبـل از انقـ4ب . ھمين مرد بزودی ترتيب دیدار دoنی  با کاسترو را داد" . بھبود زندگی کارگران ھستند

دیکتاتور قبل از انقـ4ب  )  Fulgencio Batista(کاخ انق4ب  به دستور  فولجنسيو باتيستا . محل دادگستری در مرکز ھاوانا بود، انجام گرفت
 . کوبا، بنا شده بود

. کاسـترو مـصاحب بـسيار مـاھری اسـت:"  دoنی که بی تردید از قماش آدمھایی است که ھميشه ایـده ای در سـر دارنـد، مـی گویـد
بعدھـا .  و بھترین وسيله برای این ھدف سوال از ایده ھای طرف مقابل است.  ت4ش برای کنترل مذاکره .  مکانيسم وی نوعی دفاع است

از .  وقتی اونو بيشتر شناختم، پی بردم که ھمه ی آدمھای ھدفمند در روی این کره خاکی حتماً  نھار یا شـامی بـا کاسـترو خـورده انـد
 " خودم پرسيدم چی ميخام بھش بگم؟ پس شروع به مصاحبه با وی کردم؟

سه سال بعد .   شد 1991این استراتژی کارگر افتاد و منجر به انعقاد نخستين قرار داد دoنی در خصوص حقوق معادن کوبا  در اوایل سال 
و شرکت دولتی جنرال نيکل کوبا ختم  Sherrittاین قرارداد گل کرد و به سرمایه گذاری مشترک جاه طلبانه ای بر اساس سھم سود بين 

فراوری شده و در بازارھـای  Sherrittاجازه ميداد نيکل و کبالت از معادن کوبا استخراج و در پاoیشگاه آلبرتای  Sherrittاین قرارداد به . شد
 . سپرد Sherrittکوبا ھمچنين معدن موآ را که کمتر از ظرفيت خود فعال بود به دست . جھانی به استثنای ایاoت متحده بفروش برسد

را طراحـی کنـد"  خـوش آمـد گویـی "  دoنی می خواست سرمایه گـذاری :  دoنی معامله جدیدی را به کوبا پيشنھاد کرد 1995در سال 
 دoنی ایده خود را به ھيئت مدیره با الھام از ایده اعضای پارلمان کانادا در قرن نوزدھم فروخت که با ارائـه شـرایط ليبرالـی بـه سـرمایه(  

دولـت کوبـا بـا ).  گذاران اروپایی و تضمين امنيت سرمایه، می خواستند  آنھا را به سرمایه گذاری در راه آھن پاسيفيک کانادا ترغيب کنند
بھد دoنی این نامه را به اط4ع سھامداران رسـاند و از آن بـه .  این پيشنھاد موافقت کرد و نامه ای حاوی رئوس مطالب به دoنی فرستاد

عنوان دليل مشخص برای اثبات مذاکره اش با کوبا و امکان دسترسی مطمئن اش بـه منـابع مـورد نيـاز شـرکت در آینـده  نامـشخص ، 
 .استفاده کرد

با ھدف سختگيری ھای بيشتر در تحریم تجـاری بـر )  برتون -ھلمز( در آن زمان، آمریکا درگير روند تصویب قانون اتحاد دمکراتيک و آزاد کوبا
بنـابر ایـن تـصميم گرفـت .  دoنی می دانست که عوامل ضد کاستروی موجود در آنجا بر اقدامات وی مھر تایيد نخواھنـد زد. ضد کوبا  بود

به این ترتيب وی بـه مـدیرانش مراجعـه و . در آورد Sherritt Internationalشرکت را دچار انشقاق سازد و فعاليتھای کوبا را تحت حمایت 
اگر حاضر به قبول قرار گرفتن در ليست سياه آمریکا بودند می توانستند در پست ھای خود باقی بماننـد و گرنـه :  پيشنھادی عرضه نمود

 . بروند  Sherrittمی توانستند به یکی از شعبه ھای جدید
افـرادی از قدیمـی :"  دoنی در این باره مـی گویـد. بعضی از آنھا که منافعی تجاری در ایاoت متحده داشتند، مجبور به جابه جایی شدند

دoنی در ھمين ایام دیداری از واشـنگتن دی سـی انجـام داد و بـه ".  ترھا نمی خواستند درگير ناراحتی ھا شوند اما اکثرا ً باقی ماندند
دoنی با توجه به روابط پيچيده ایاoت متحده بـا . اط4ع سفير کانادا رساند که قصد دارد فيدل کاسترو را به شریک عمده تجاری تبدیل کند

دoنـی در حاليکـه مـی .  کانادا و نيز حساسيت موضوع در افکار عمومی کانادا، ملتفت بود که اقدام اش مقبوليت عمومی نخواھـد یافـت
برتـون ميخـوام یـه   -وابسته اقتصادی سفارت گفت چکار ميخوای بکنی؟ گفتـم علـيرغم خواسـت ھلمـز: "  خندد قضيه را بازگو می کند 

ھشت ماه بعد از تـصویب قـانون  1996ھمانطور که با اطمينان قابل پيش بينی بود در " .  کشتی پر از سرمایه با اھداف خاص به کوبا ببرم
و خانواده   Sherritt Internationalبرتون، دoنی نامه ای دریافت کرد که حاکی از قرار گرفتن وی و ھمه مدیران و مامورین عاليرتبه   -ھلمز
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 . دoنی از ورود به آمریکا منع شده بود. ھایشان در ليست سياه وزارت خارجه ایاoت متحده بود
-Lincoln Diaz(لينکلن  دیـاز بـاoرت  1998در طی سالھای بعد شرکت موی دماغ oبی ضد کاسترو در ایاoت متحده بود تا اینکه در سال 

Balart ( نی با اشتياق فراوان نقش اش را به مثابه چھره اقتصادی کام4 ً شناخته شده : " عضو کنگره از ایالت فلوریدا اظھار داشت کهoد
من تا زمـانی کـه مـردم کوبـا اجـازه پيـدا کننـد .  این سياست ھمکاری بسيار ریسک آلود است. در ھمکاری با دیکتاتوری کاسترو پذیرفت

در واقع از خيلی وقت قبل تر، معامله با کوبا ."  باشم Sherrittنمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند ھرگز نمی خواھم به جای دoنی و یا  
قبل از اینکه دoنی معامله اش را با کاسترو به ھـم بزنـد بيـش از نـصف نيکـل شـرکت در :  به ثمر رسانده بود Sherrittنتایج اش را برای  

 .بازارھای ایاoت متحده به فروش رفته بود
Sherritt International تنـوع:  با سازماندھی شرکتی جدید در محل و با اتخاذ روند سياسی نوین فاز جدید بازی کوبایی خود را آغاز کرد .
Sherritt International  آغاز به سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز کرد  و تجارت سودآور خود را با تامين با ثبات منابع نفت و بنزین بنا نمود

وقتی مردم با فشار دادن :" دoنی در این خصوص می گوید.  و جایگاه خود را به عنوان یکی از بھترین دوستان خارجی کوبا مستحکم کرد
از نقطـه ".  این امکان را برایشان فراھم کرده است   Sherrittیک  کليد در منزل صاحب روشنایی می شوند می خواھيم بدانند که صنایع 

تن افزایش یافت کـه بيـش از دو برابـر  26500توليد به  1997تنھا در موآ تا سال . نظر تجاری، نتایج  بسيار تماشایی و غير عادی ھستند
نصف سود  1996بيست ميليون دoر در تجارت فوoد از دست داده بود اما در سال  1993در سال  Sherritt. بود 1994نسبت به توليد  سال 

وقـتی اکـثر شـرکتھای فعـال در  1997در سال . ميليون دoری  بود 147ميليون دoر از فروش  30حاصله از سرمایه گذاری مشترک با کوبا 
 . چھار ميليون دoر افزایش یافت Sherritt حوزه معدن به سختی از کاھش قيمت فلزات صدمه دیدند، سود

او نامه وزارت خارجه آمریکا را قاب کـرده و .  از نقطه نظر فردی، دoنی از موقعيت منحصر بفرد سرمایه داری اش بھترین استفاده ھا را کرد
دیوارھای  اتاقی در طبقه پایين با کاریکاتورھایی که تحریم تجاری آمریکا را به سخره گرفتـه ( ھنوز در دفتر خود در تورنتو نگھداری می کند

در یکـی از خانـه ھـای پروتکـل در ھاوانـا کوکتـل پارتـی :"  می گویـد.  در ضمن دoنی شروع به شناختن کاسترو کرد)  اند تزیين شده اند
دoنی  به عنوان " . کاسترو قدم ميزد و با یکایک  آنھا صحبت می کرد. بيش از صد نفر آنجا بودند. کاسترو وارد شد 10:30ساعت . داشتيم

. کمر دردم داشت منو می کـشت ، زانـوانم مـی شکـست. نزدیک بود از پا بيافتم 2:30ساعت . " ميزبان مجبور بود ھمراه کاسترو باشد
ناگھـان کاسـترو نگـاھی بـه سـاعت اش "  فوق العاده نياز به حمام داشتم تا حالم را به جا بياورد و او ھنوز داشت در اطراف پرسه مـيزد

به ھمين خاطر بطرف در خروجی براه افتاد اما در مسير خود دستی به شانه یکی از وزرای ارشدس " انداخت و فھميد که دیر شده است 
 !"من حالم خيلی خوشه بریم و چند تا از سفرا را بيدار کنيم! ھی: زد و گفت 

برای شروع  سواoتی ھستند مبنی بر . داشتن اوقات خوش با فيدل به کنار، اما تجارت در کوبا ریسک ھا و چالش ھای خاص خود را دارد
. در جزیره و خصوصا ً در فعاليت ھای موآ ، آن را مورد استفاده قرار می دھـد Sherrittاینکه چه کسی واقعا ً صاحب سرمایه ای است که 

برتون اذعان می دارد که تحریم تجاری ایاoت متحده نمی تواند برچيده شود مگر اینکه دارایی که دولت کوبا تصاحب می کند  -قانون ھلمز
ع4وه بر اینھا، این قانون به شھروندان آمریکا حق می دھد در محـاکم آمریکـا بـر عليـه شـرکتھای . به صاحبان قانونی آن برگردانده شود

بنابر این . داخلی و خارجی که دارایی ھا و کاoھای ملی شده بعد از انق4ب کوبا خریداری یا مورد استفاده قرار می دھند اقامه دعوا کنند
Freeport-McMoRan  در تئوری می تواند عليه ع4یقSherritt در موآ اقامه دعوا نماید. 

می تواند از این امر بھره مند شـود زیـرا سـابقه آن در کـشور بـه او  Sherrittھمچنين قابل تصور است که اگر تحریم تجاری برچيده شود 
امکان نسبی قدرتمندی را خواھد داد و به استثنای اعمال تنبيھی، به بـازار گـسترده آمریکـا بـرای توليـدات نفـت ، بـنزین و نيکـل خـود 

در ماه آوریل وقتی دولت اوباما اع4م نمود محدودیت ھای مربوط به مسافرت شـھروندان آمریکـا بـه جزیـره را برمـی . دسترسی پيدا کند
 . درصد افزایش یافت Sherritt 25چيند، قيمت سھام 

کـسانی .  در ھر صورت، توسعه و موفقيت شرکت در کوبا سواoت مھمی را در خصوص رابطه شرکت با نيروی کار محلی پيش مـی آورد 
را پيدا کرده اند بر اساس استانداردھای آمریکای شمالی بسيار فقير باقی مانده  Sherrittکه شانس کافی برای پيدا کردن کار در شرکت 

پزویی قابل تبدیل رادولفو، کـه وی آن را شـاھانه تلقـی مـی  50دستمزد .  اند و سطح درآمدشان نسبت به این استانداردھا پایين است
ما باید مواظـب :"  دoنی در بحث در خصوص وضع کارگران در کشورھای توسعه یافته می گوید . دoر آمریکا در ماه است 60کند، در حدود 

." دoر در ھـر سـاعت اسـتخدام کـنی 10اگر متوسط دستمزد دو دoر در روز باشد، نمی توانی کارگر را بـا . باشيم تا به تورم دامن نزنيم
مـا : "  در رابطه با نيروی  کار نه تنھا در کوبا بلکه در سراسر جھان  اشاره مـی کنـد Sherrittدoنی ھمچنين به آنچه سابقه نسبتا ً خوب 

در نتيجـه قراردھـای حاضـر مـا شـصت و :"  دoنی مدعی می شـود."  بھترین قانون مدیریت کارگری را در سراسر آمریکای شمالی داریم
از نيروی کار بھره مند خواھيم شد بدون اینکه یک روز کاری را به خاطر ناآرامی ھای کـارگری از دسـت   -از نظر من بيست و دو   –دوسال 
 ."  بدھيم

ادعای دoنی در سراسر واحد ھای شرکت در سراسر جھان صادق است، اما در مورد کوبا موضـوع ایـن اسـت کـه مباحثـات و مجـادoت 
(از سازمان دیده بان حقوق بشر)  Daniel Wilkinson(بنا به گفته دانيل ویلکينسون . کارگری در کوبا مورد تشویق و حمایت قرار نمی گيرد

Human Rights Watch  ( رژیم کاسترو بطور بالقوه ھرگونه نارضایتی سياسی را بطور سيستماتيک سرکوب می کند و حقوق اساسـی ،
شھروندان از جمله آزادی بيان، آزادی گردھمآیی و اجتماعات، و حق سازمانيابی برای دستيابی به حقوق و دسـتمزدھای عادoنـه تـر و 

 . بھبود شرایط کار را نفی می کند
منظورت این است که اونو دوست دارم؟ :" وقتی در باره منشور حقوق کوبایی ھا سوال می شود، دoنی با لفاظی سوالی طرح می کند

در کوبا ھمه شھروندانی که رژیم آنھا را مثبـت :"  ادامه می دھد ." اعمال نادرست زیادی در کوبا انجام می گيرد که باید تصحيح شود! نه
آیا می توانی در مورد مکزیکـو سـيتی .  ھمه کوبایی ھا از امکانات پزشکی اوليه برخوردارند. ارزیابی می کند در داخل سيستم قرار دارند

ما با ھمه این رژیم ھا رابطه تجاری داریم و در کوبا سـطحی از تاميـن :" مکثی می کند و ادامه می دھد" ھم این ادعا را داشته باشی؟
از نظر دoنی کوبا را نمی توان در مرحله بـاoتری از  اسـتانداردھای اخ4قـی  . " اجتماعی وجود دارد که در ھيچ جا به آن دست نيافته اند

 . نسبت به  چين و پاکستان قرار داد که از نظر وی مستحق سرزنش و محکوميت ھستند
نخـست وزیـر )  Jean Chrétien(چيزی کـه ژان چـرتين . مطمئناً  ملزم کردن دولت کوبا به رعایت موازین حقوق بشری امری آسان نيست

کتابی که به قلم جيمز   -)Rollercoaster(طبق مطالب رولرکاستر. در طی دیدار رسمی از کوبا آن را درک و اع4م نمود 1998وقت در سال 
وقتی چرتين در دیدار با کاسترو ليستی از چھار زندانی سياسی   –مشاور سابق دیپلماتيک به تحریر درآمد ) James Bartleman(بارتلمن 

ھيچگـاه ایـن چنيـن تحقيـر "  بود که به گفته چرتين " ھيس " در کوبا به وی تقدیم کرد و خواستار آزادی آنھا شد ، واکنش کاسترو به او 
 . و مذاکرات در ھمان جا خاتمه یافت" نشده بود

Sherritt  چنان با کوبا نزدیک و ادغام شده است که جمعی از مفسرین اقتصادی،  دارایی ھای شرکت را وکالتا ً متعلق به کوبـا محـسوب
. 1997بشکه از آغاز سـال  4000بشکه در روز افزایش داده است یعنی نزدیک به  30600توليد نفت اش را در کوبا به  Sherrittمی کنند،  



 

اسفند ماه   27،  30شماره     بسوي انقالب                                                                                                                     14صفحه      

شرکت ھم به خاطر  حباب کاoھا که قيمت نيکل را از قرار پوندی )  سود(  درآمد خالص
سھام شرکت 2007در سال . ميليون دoر آمریکا رسيد 370دoر آمریکا رساند به   17به 

بعـداً  .  دoر رسـيد 17.48به باoترین حد خود در تاریخ موجودیت شرکت ، یعـنی بـه  
دoر آمریکا بـه ازای ھرپونـد سـقوط  7بھای نيکل سير نزولی یافت و به حول و حوش 

متحمـل  2008ميليون دoر را در سال  290کرد که موجب شد شرکت ضرری در حدود 
به دليل : در ماه جوoی امسال، شرکت گزارش سود نيمسال اش را گزارش کرد. شود

و  Sherritt،  )  شــرکت دولــتی نفــت کوبــا(    Cupetمخفــی نگھداشــتن قــرارداد بيــن 
Pebercan  سودSherritt  ر  80برای سه ماھه دوم ازoبه )  در آمد سال قبل( ميليون د

 . درصد خواھد بود 70ميليون دoر کاھش خواھد یافت که کاھش سود در حدود  24
مسئولين کنسولگری کوبـا در اتـاوا از اظھـار نظـر در بـاره پنھـان نگھداشـتن قـرارداد 

،  که تاکنون تمام فعاليت  Pebercanخودداری می کنند و ت4ش برای تماس با مدیران 
ھای  تجاری خود را مسدود کرده اند، بی پاسخ مانده است و به ھيچ تلفـنی پاسـخ 

 . اما گزارشگران در آن زمان خبر داده بودند که موضوع به عدم پرداخت به موقع تعھدات دولت کوبا مربوط می شود. نمی دھند
شروع به فعاليت تجاری مشترک در کوبا  Pebercanو  Sherrittده سال پيش :" را در معام4ت اینگونه تصویر می کند Sherrittدoنی نقش 

گرچـه ایـن . "  ما بدون اینکه تعمدی در کار باشد بخشی از توان خـود را ازدسـت دادیـم. را اخراج کردند Pebercanاما کوبایی ھا . نمودند
 ." اما با در نظر گرفتن کل ماجرا اھميتی به این زیانھا نمی دھم" شرکت بعضی از اجاره ھایش را از دست داد 

برای جبران خسارت به دليل عدم انجام تعھدات اش در مقابل این شرکت ،  Sherrittميليون دoر آمریکا به  60، کوبا پذیرفت 2009در فوریه 
ميليون دoر آمریکا برای پيش خریـد نفـت و بـنزین پرداخـت کـرد کـه متعاقبـاً   160ع4وه بر این در اوایل سال جاری بيش از . پرداخت کند

Sherritt ف زنانـه مـی گویـد.  در بھره برداری از ذخایر سرمایه گذاری نمودo ،نی با اطمينان از سرمایه گذاری در کوباoدر حـال حاضـر :"  د
ليست خيره کننده ای از منابع در کوبا داریم ما ھنوز معادن نيکل مان تا بيست و پنج سال قابل بھره برداری است، ضمناً  ذخایر بيست و 

 ". ساله در اختيار داریم 15پنج ساله نفت و منابع انرژی 
وزیـر )  Peter Kent(  اوایل امسال دولت کوبا از صدور روادید برای پيـتر کنـت.  در ھر صورت، عدم اطمينان ھنوز ھم به قوت خود باقی است

کنادایی ِ مسئول آمریکایی ھا که بطور رسمی اع4م کرده بود ھدف سفرش رسيدگی و مذاکره در خصوص حقوق بشر است ، خودداری 
 Rodrigo(در مقابل و به عنوان عملی ت4فی جویانه دولت کانادا نيز از صدور روادید برای وزیر ارشد کابينـه کوبـا، رودریگـو مالميرکـا .  نمود

Malmierca ( که می خواست جھت شرکت در جلسه ھيئت مدیرهSherritt International  طرفه اینکه ھمه . به تورنتو بياید، خودداری کرد
) Mark Entwistle(   مـارک انتویـستل .  این وقایع زمانی رخ داد که باراک اوباما سياست مصالحه جویانه ای را در قبال کوبا را آغاز کرده بود

این اقدام شبيه این است که آمریکا در یک جھت می رود و نخست وزیـر مـا در جھتـی : "  سفير سابق کانادا در کوبا در اینمورد می گوید
بطور سنتی سياست تجاری کانادا در قبال کوبا عمل بدون حرف بود . دیگر پرچم ضد کمونيستی خود را در قایق کوچکش برافراشته باشد
 ) . سخنگوی کنت پاسخی به این  اظھار نظر نداد". ( اما در حال حاضر نخست وزیر سياست  دیگری را پيشه کرده است

Sherritt بزرگتریـن .  در چالش با مسائل بوجود آمده در خصوص کوبا بطور گسترده ای معام4ت  بين المللی اش را تنـوع بخـشيده اسـت
بيليون دoری در آمباتوی ماداگاسکار که مرکزش در  4.5پروژه ھای جدید اش با سوميتوموی ژاپن، منابع کره  در کره جنوبی، توسعه معدن 

تن نيکل استحصال کند اما به گفته دoنی در کشوری قرار دارد که دولت اش  60000شرکت انتظار دارد ساoنه .  مونترال است، می باشد
نخستين قراردادش را با دولتی منعقد کرد که در ماه مارس در کودتایی با پـشتيبانی  Sherritt.   بطور جھانی شناخته و تایيد نشده است

در مـاه جـوoی شـرکت . سلطان مطبوعات و جوکر سابق در دیسکوھا سرنگون شد) Andry Rajoelina(نظاميان،  از سوی آندره راجولينا 
گرچـه کـل قـرارداد در مخـاطره اسـت امـا .  در امتياز توسعه معدن است Sherrittفاش ساخت که راجولينا در صدد بررسی مجدد قرارداد 

البته مسئله بـازبينی باعـث شـده دیگـر از سـرمایه گـذاری .  ميليون دoر است 500دoنی می گوید کل منابع مالی افشاء شده شرکت 
 .بيشتر در معامله ای که آینده اش معلوم نيست ، خودداری کنند

ماداگاسـکار .  شـده اسـت  -ھر چند به دoیـل دیگـر  –در کوبا، باعث انتقادھایی از سوی فعالين  Sherrittپروژه آمباتووی ، مثل فعاليتھای  
درصد از گونه ھای حيات جھان را در خـود جـای داده اسـت کـه در  5دارای یکی از متمایزترین اکوسيستم ھای جھان است که در حدود 

ھکتار از اراضی جزیره را زیر و رو خواھد کرد که اکثر آنھا جنگل  1300معدن بيش از . درصد از آنھا اختصاصا ً در آن جزیره موجوداند 80حدود 
 . گونه از دوزیستان و بندپایان در آنجا ساکنند 130نوع ميمون پوزه دار و  16گونه از گياھان آوندی،  1400ھای بارانی ھستند که حدود 

ادامه مـی ".  در وسط یکی از در معرض خطرترین جنگل ھای بارانی جھان قرار دارد]  معدن آمباتوی: " [دoنی وضع دشوار را درک می کند
بعـد دوبـاره خاطرنـشان ."  آنجا جایی است که طبيعت نيکل را در آغوشش کشيده اسـت. در اینمورد کاری از دست من برنمی آید:" دھد

ميليون نفر جمعيت دارد کـه در حاشـيه زندگـی  20آنجا . " می کند که ساکنين محلی خود جنگل ھا را به آتش می کشند تا زنده بمانند
بر اساس اسـتانداردھایی کـه بانکھـا و سـایر . انتخاب توسعه است" شما در مورد آنھا چه می کنيد؟ توسعه یا عدم توسعه؟ . می کنند

 .خب مسئله ھمين جاست –سرمایه گذاران پذیرفته اند و تحت نظارت 
ایـن امـر باعـث شـده .  عليرغم خطرات و نگرانی ھای ھواخواھان محيط زیست، سرمایه گزاران به استراتژی دoنی پاسخ مثبت داده اند

) Mark Entwistle(مـارک انتویـستل.  دoر در اوایل اکتبر در ھر سھم افـزایش یابـد 7.64دoر در ماه مارس به  1.69قيمت سھام شرکت از 
او .  مامور قدیمی کوبا معتقد است روابط ویژه دoنی با کاسترو و کوبا به شرکت اجازه خواھد داد مشک4ت موجود در آنجا حل و فصل کنـد

شرکت ھا  برای موفقيت، باید اعتقاد داشته باشند که آنھا بر روی رابطه ای طوoنی مـدت بـا . کوبا بازاری استراتژیک  لست: " می گوید
قيمـت نيکـل مجـدداً  بـاo . آنھا در این راه به پيش خواھند رفت. را در این مسير قرار دادم Sherrittمن . کل ملت سرمایه گذاری می کنند

 ...تنھا به خاطر بودن در کوبا -خواھد رفت و ناگھان روزھای باشکوه تکرار خواھد شد
 
 

 جمهوري شورايي تنها شكل حكومت كارگري است
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 اخبار كارگري
 ھزار تومان تعيين شد ٣٠٣حداقل دستمزد کارگران 

 .ھزار تومان تعيين کرد ٣٠٣را  ١٣٨٩شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال 
درصدی  ١۵احمدرضا معينی، یک عضو این شورا به خبرگزاری ایلنا گفت که شورای عالی کار در جلسه امروز شنبه خود، رای به افزایش 

 .حقوق کارگران داده است
 .درصدی بانک مرکزی صورت گرفته است ١١به گفته آقای معينی، این افزایش برمبنای نرخ تورم 

 .تومان افزایش خواھد یافت ٧٠١جاری به اضافه روزانه   سایر سطوح مزدی نيز به ميزان ھفت درصد آخرین مزد ثابت یا مبنای سال
 ١٠٠تومان تعيين کرد و با افزایش  ٢٠٠مبلغ پایه سنوات کارگران را مبلغ  ٨٩شورای عالی کار برای سال «: معينی ھمچنين اظھار داشت

 «.ھزار تومان در ماه افزایش داده است ٢٠درصدی بن کارگری، این مبلغ را 
شورای عالی کار نسبت » توجھی بی«این تصميم در شرایطی اتخاذ شده که حسن صادقی، رئيس مجمع پيشکسوتان جامعه کارگری از 

 .، انتقاد کرده است»احتمال بازنگری در دستمزدھای تعيين شده«به 
محکوم کردن «به منزله  ١٣٨٩ھزار تومان برای کارگران در سال  ٩٠٠در بخشی از این بيانيه آمده که تعيين دستمزد زیر 

 است» ھای حاکميت سرمایه بار و زیر خط فقر، توسط دولت و نھاد کارگران به یک زندگی فBکت
ھا، تورم افزایش خواھد یافت و شورای عالی کار باید به موضوع  با اجرای طرح ھدفمند کردن یارانه ١٣٨٩به گفته آقای صادقی، در سال 

 .کرد ھا توجه می بازنگری در دستمزد
ھزار تومان  ٩٠٠پيش از تصميم شورای عالی کار، چند تشکل کارگری با انتشار بيانيه مشترکی، خواستار تعيين حداقل دستمزد ماھيانه 

 .برای کارگران شده بودند
ھای یک زندگی مرفه و  تعيين دستمزد کارگران باید بر اساس نيازھای oزم برای حداقل«ھای کارگری اع4م کرده بودند که  این تشکل

 .انجام گيرد» انسانی
محکوم کردن کارگران به «به منزله  ١٣٨٩ھزار تومان برای کارگران در سال  ٩٠٠در بخش دیگری از این بيانيه آمده که تعيين دستمزد زیر 

 .است» ھای حاکميت سرمایه بار و زیر خط فقر، توسط دولت و نھاد یک زندگی ف4کت
 دولت و مجلس یک ریال به حقوق کارمندان اضافه نکردند

جمھور مبنی بر سياسی خواندن مصوب مجلس در کاھش درآمدھای دولت در محل  رئيس فراکسيون کارگری مجلس تصور معاون رئيس
 .ھا را نادرست خواند ھدفمند کردن یارانه

، یک ٨٩رویکرد مجلس در بررسی oیحه بودجه : وگو با خبرنگار ایلنا طرح این گونه مباحث را نادرست خواند و افزود عليرضا محجوب در گفت
 .رویکرد تخصصی بوده است

دولت باید بکوشد تا قانون : و مصوبه نھایی مجلس در این زمينه دارد تاکيد کرد ٨٩وی با اشاره به انتقادات بسياری که به oیحه بودجه 
 .را به درستی اجرا کند ٨٩بودجه 

متاسفانه نه دولت و نه مجلس یک ریال : اظھار داشت ٨٩محجوب در تشریح انتقاداتش به مصوبه نھایی مجلس در بررسی oیحه بودجه 
حقوق کارکنان را افزایش  داند باید برابر با نرخ تورم و شاخص زندگی،  به حقوق کارمندان اضافه نکردند این درحالی است که دولت می

 .اند به این موضوع پرداخته نشد و نمایندگان مجلس نيز در صحن علنی به پيشنھاد بنده رای نداده ٨٩دھد اما متاسفانه در oیحه بودجه 
این مصوبه بر : وی ھمچنين با اشاره به مصوبه امروز مجلس مبنی بر ادغام صندوق فوoد در سازمان تامين اجتماعی خاطرنشان کرد

آھن و زغال سنگ طلبکار است و الحاق آن به  ھای ھمچون شرکت ذوب خ4ف مصالح کشور بود چرا که صندوق فوoد به شدت از شرکت
ھای درمانی دارد و این تصميم غير  کند چرا که صندوق فوoد ھمچنان بدیھی سازمان تامين اجتماعی مشک4ت زیادی را ایجاد می

 .شد قيد می ٨٩ای نباید در قانون بودجه  بودجه
عليرغم این نام4یمات در قانون، ھمه باید کوشش کنيم تا قانون : نماینده تھران خطاب به ھمکارانش در مجلس و دولتمردان ادامه داد

تواند در موافقت و مخالفت با قانون بودجه صحبت کند اما  اگر چه گله و شکایت حق ھمه است و ھر کسی می .مصوب شده را اجرا کنيم
  .قانونی است مھم آن است که برای اجرای درست این قانون ت4ش شود چرا که اجرای قانون بد بھتراست بی

 دستگيری یکی از فعالين کارگری و جنبش زنان 
صبح سميرا ھوشياری ھنگام خروج از منزل توسط مامورین اداره اط4عات دستگير شده و خانواده ی  ١٠ساعت ٢٠/١٢/٨٨روز پنج شنبه 

منزل شخصی وی مورد تفتيش قرار دادند  مارس به ٨بی اط4ع ھستند oزم به یادآوری است مامورین چند روز قبل  وی از وضعيت نامبرده
 .و لوازم شخصی از قبيل کامپيوتر را به ھمراه خود بردند

 خبر دستگيری رضا اقدسی
نفر ماموراز اط4عات کرج وارد منزل رقا اقدسی شده و شروع به تفتيش منزل کرده وپس 6صبح 7ساعت  16/12/1388روز یکشنبه 

ازتفتيش و جمع آوری کتابھا، سی دی ھا و کيس آقای اقدسی و ھمسرش را با خود به ساختمان و زندان تازه ساز ھشتگرد کرج می 
  . برند

ھمان روز ھمسر آقای اقدسی را آزاد کرده ولی  18آقای اقدسی و ھمسرش را از ھم جدا کرده شروع به باز جویی می کنند وساعت 
 . با ھمسر آقای اقدسی را تا ظھر بازجویی می کنند 17/12/1388خود آقای اقدسی را بازداشت می کنند و روز 

ھم اکنون آقای اقدسی در زندان اط4عات ھشتگرد قرار دارد ولی ھمسر ایشان آزاد است و از او خواسته اند که چھار شنبه 
  .خود را به اط4عات ھشتگرد کرج معرفی نماید 27/12/1388
20/12/1388 

 كميته پيگيري ايجاد تشكل ھاي آزاد كارگري
 بازداشت و احضار چند فعال کارگری در شھرھای کردستان

 آژانس خبری موکریان
 سرویس حقوق بشر

براساس اخبار دریافتی از بوکان طی چند روز گذشته سه فعال کارگری این شھر به نام ھای عمر مينایی ، ھادی تنومند و کریم فاتحی 
 .توسط نيروھای امنيتی بازداشت شدند

تاکنون اتھام این فعاoن کارگری از سوی منابع رسمی در بوکان اع4م نشده اما گفته می شود که نامبردگان در رابطه با مراسم روز 
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 .جھانی زن و به اتھام عضویت در کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل ھای کارگری بازداشت گردیده اند
 .گفتنی است این شھروندان ھم اکنون در زندان مرکزی بوکان بسر می برند

از سوی دیگر خبرھای رسيده از سقز به آژانس خبری موکریان حاکی از آن است که محمود صالحی فعال سرشناس کارگری در روزھای 
روز جھانی زن صادر نموده مورد بازجویی قرار گرفته   مارس 8اخير به اداره اط4عات سقز احضار و در رابطه با بيانيه ای که به مناسبت 

 .است

 89بيانيه تشكل هاي مستقل جنبش كارگري در مورد حداقل دستمزد ها در سال 
بحث تعيين حداقل دستمزد كارگران ھمه ساله ، در اسفند ماه مطرح می شود و توجه بخش وسيعی از کارگران را به خود جلب می 

تنگاتنگی با زندگی  اما سوال اساسی در این ميان این است كه به راستی چه كسانی حق دارند برای دستمزد كارگران که ارتباط . نماید 
یا کارگران  و معيشت آنان دارد تصميم بگيرند و حد و اندازه آن را تعيين كنند؟ کسانی که ھيچ ربطی به زندگی و مسائل کارگران ندارند ؟ 

 ، که خود کار می کنند وھمه ثروت ھای مادی و معنوی جامعه و نعمت ھای بشری را توليد می نمایند ؟ 
  

جوامع ( درچنين جوامعی . كارگران با فروش نيروی كار و ایجاد خدمت در جامعه ، ثروت و رفاه ایجاد می کنند ، اما خود از آن بی بھره اند 
و مشقت دائمی و روز افزون طبقه ی کارگر  کارگران کار می کنند ، اما سرمایه داران از آن سود می برند و در ازای رنج ) سرمایه داری 

و این البته ممکن نمی شود مگر از طریق . خویش می افزایند   ،سرمایه داران ،روز به روز فربه و فربه تر می شوند و بر سود و سرمایه
بھره کشی و استثمار ھرچه وحشيانه تر و بی رحمانه تر طبقه کارگر و تحميل دستمزدھای چند برابر زیر خط فقر به این طبقه ؛ تا آنجا 

"   به شام شب شان محتاج" نيز برخوردار نيستند و به قول معروف  کارگران حتا از حداقل ھای یك زندگی انسانی و شرافتمندانه  که 
 این دستمزد ھا را چه کسانی تعيين می کنند ؟.ھستند 

  
در ایران شورای عالی دستمزد كه در واقع شورای تصميم گيری برای استثمار ھر چه بيشتر كارگران است در مورد حداقل دستمزد 

 :، یعنی "سه جانبــۀ اجتماعی " این شورا مركب است از به اصط4ح . كارگران تصميم می گيرد و آن را تعيين می نماید 
  

ــ نمایندگان دولت كه خود یك سرمایه دار عمده محسوب ميشود و تا آنجا که ممکن است خواست ھا و مطالبات كارگران را با تھدید و 
و در ھر جا و ھر مرحله با توان تمام از منافع کارفرماھا و .پاسخ می دھد و سركوب می كند. . . اخراج و دستگيری و زندان و ش4ق و 

 .سرمایه دارن پشتيبانی ميکند
سود ھای بيشتری   ــ نمایندگان كارفرمایان ، كه تا سر حد توان می كوشند دستمزد ھای كمتری به کارگران پرداخت شود تا خود به

 .دست یابند 
ضد  ــ و به اصط4ح نمایندگان کارگران ــ که از جانب خانه كارگر و کانون عالی شورا ھای اس4می كار تعيين ميشوند که تشكل ھایی 

كارگری و وابسته به سرمایه ھستند ــ و در تحميل حداقل دستمزد ، چندین برابر زیر خط فقر، به سرمایه داران ــ اعم از بخش ھای 
 .ــ یاری می رسانند  دولتی و خصوصی 

حتا . سه گروھی كه در این شورا برای تعيين دستمزد كارگران گرد ھم می آیند ھيچ كدام مدافع منافع و یا ھم منفعت با كارگران نيستند 
اگر به جای نماینده خانه کارگر و شورای اس4می كار ، نماینده ای به انتخاب كارگران در این شورا حضور داشته باشد، باز ھم كاری از 

بنابراین باید صراحتا گفت که این . دو رای نمایندگان دولت و كارفرمایان ، به یك رای این نماینده می چربد  چرا که . دست او بر نمی آید 
روشی است که ھمواره به ضرر کارگران تمام شده و تماماً در خدمت سرمایه داران و  –" سه جانبه گرایی"  –شيوه ی تعيين دستمزد 

 .کارفرمایان خواھد بود 
 محاسبه می كند و كارگران چه باید بكنند ؟  در شرایط حاضر چگونه حد اقل دستمزد کارگران را " شورای عالی کار " ببينيم که 

اول اینکه ھيچ گاه نرخ واقعی تورم از . به كارگران گفته می شود كه حد اقل دستمزد را ھمه ساله بر اساس نرخ تورم ، افزایش ميدھند 
در ثانی به فرض اع4م . اع4م نمی شود ) بانک مرکزی و یا مرکز آمار جمھوری اس4می ( طریق ارگان ھا و نھاد ھای وابسته به سرمایه 

اما در ھمين روش استثمارگرانۀ . نرخ واقعی تورم ، باز ھم تنھا بخش کوچکی از حاصل کار و دسترنج كارگران به آنان پرداخت ميشود
بر اساس نرخ تورم نيز ، تقلب ھا و ریاکاری ھای عدیده ای صورت می گيرد که تنھا به عنوان نمونه می توان به برخی از  افزایش دستمزد 

به عنوان مثال برای محاسبۀ نرخ تورم ، به جای در نظر گرفتن كاoھای اساسی و مورد نياز کارگران و : از جمله اینکه . آن ھا اشاره نمود 
تا حتی المقدور نرخ تورم را پایين ! ) نوع کاo  360( توده ھای مردم ، کاoھایی با درجۀ اھميت کمتر را نيز در محاسبه دخيل می کنند 

) درصد  25مقدار ( درصد اع4م ميكنند و بر این اساس  25درصد باشد ، نمایندگان سرمایه ، آن را  40و اگر نرخ تورم به طور واقعی . بياورند
درصد به دستمزد کارگران می  20درصد اع4م ميكنند اما فقط  29تورم را   حتا گاھی. شورای عالی کار ،دستمزد را افزایش می دھد

کاھش ) درصد  30( گاھی ھم به جای اع4م تورم واقعی اع4م می کنند که تورم به نسبت سال قبل ) . 87مانند اسفند سا ل ( افزایند 
تا موفق شوند دستمزد را تنھا به اندازه ی بسيار )  88مثل اقدام انان در اسفند ماه (   درصد رسيده است15و مث4 به  یافته است 

كمترازمقدارواقعی تورم افزایش دھند تا بدین ترتيب به تحميل حداقل دستمزد به کارگران و کسب حداكثر سود به نفع سرمایه داران نایل 
 .گردند و آن را برای طبقۀ سرمایه دارــ اعم از دولتی و خصوصی ــ متحقق کنند 

و را متوجه كارگران كنند و با انواع و اقسام بھانه ھا  گاھی اوقات ھم بحران ھای سرمایه داری را بھانه ميكنند تا معض4ت و درد و رنج آن 
بخوان استثمار ھر چه ( کارخانه ھا و شرکت ھا و تعدیل نيرو جھت بھره وری در کار " نوسازی"    و" خصوصی سازی"ترفند ھا ، مثل 

كاھش می دھند و ميزان سود خود را باo و   دستمزد ھا را. . . و تھدید و اجرای اخراج و بيکارسازی و ) بيرحمانه تر و وحشيانه تر کارگران 
چرا که برای طبقه سرمایه دار انچيزی که اھميت دارد ھمانا انباشت و سود بيشتر و بيشتر است ، نه وضعيت زندگی . باo تر می برند 

 .كارگران و مشقات و رنج و تعب آنان 
بنا براین . ھمه ی اینھا البته به خاطر این است كه دستمزد كمتری به کارگران تعلق گيرد و سود بيشتری نصيبب سرمایه داران شود 

داشتن به ) بخوان شورای عالی سرمایه ( از سرمایه داری و شورای عالی کار  انتظار دستمزدی متناسب با یک زندگی متعارف حتا ، 
 .واقع انتظاری بيھوده و عبث خواھد بود 

 جمهوري شورائي -نان، مسكن، آزادي 
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راھی برای رسيدن به حقوق ، خواست  اتحاد و تشكل ھای مستقل و كارگری خودمان  لذا ما كارگران باید بدانيم جز با اتكا به آگاھی ، 
 . ھا و مطالباتمان در ھمۀ عرصه ھا وجود ندارد 

پس باید در ت4ش و مبارزۀ خود به سمتی برود . است   طبقه کارگر، ھمه ی ثروت و رفاه بشری را توليد می کند ، اما از آن ھا بی نصيب
و در اصل دستمزد باید بر اساس ثروتی كه آنان توليد می كنند محاسبه . كه اساس این مناسبات و سيستم استثمارگرانه را بر ھم بزنند

 . شود و نه فقط به عنوان بخشی بسيار اندك ، از ارزش كاری که او مصرف ميکند 
 :بنا بر این تشكل ھای امضا كنندۀ ذیل اع4م ميكنند که 

ــ شورای عالی دستمزد بر اساس ماھيت اش و ھمينطور بنا به سابقه و عملكرد تا كنونی اش صرفا شورای عالی تشدید ِاستثمار 1
 .كارگران و حمایت عالی از منافع سرمایه داران بوده و ھست

ــ تعيين دستمزد كارگران باید بر اساس نيازھای oزم برای حداقل ھای یك زندگی مرفه و انسانی توسط نمایندگان واقعی كارگران و از 2 
 .سوی تشكل ھای مستقل كارگری انجام گيرد

ھزار تومان درامد در ماه  900 ــ حتا رقم رسمی و دولتی اع4م شده از سوی ارگانھای وابسته به حاکميت سرمایه ،برای خط فقر، مبلغ 3
كارگران به یك زندگی  ، به منزلۀ محكوم كردن  89ھزار تومان در سال  900كمتر از  لذا اع4م حداقل دستمزد . برآورد و اع4م شده است 

و در این صورت كارگران حق خود . ف4كت بار و زیر خط فقر، توسط دولت و نھاد ھای حاکميت سرمایه به صورت آشکار و رسمی می باشد 
 .زیر خط فقر ، عكس العمل مناسب و متحدی نشان دھند  دستمزد  ميدانند که به ھرگونه 

 88اسفند  18
 ھيات بازگشایی سندیكای کارگران نقاش و تزیينات ساختمان  -
 کارگران فلزکار مکانيک -
 : شورای ھمکاری تشکل ھا و فعالين کارگری  -
 كميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری         -
 كميته پيگيری ایجاد تشکل ھای ازاد کارگری         -
 جمع شورایی فعالين کارگری         -

  تحوeت جنبش کارگری؛ احضار، بازداشت، محاکمه، تجمع، اعتصاب
در ادامه عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقۀ کارگران واحدھای مختلف صنعتی در اصفھان، کارگران دست به تحصن، اعتصاب و تجمع زده 
و ھمزمان دو فعال کارگری در تھران احضار و محاکمه شده و چندین تن از فعاoن کارگری استان کردستان نيز، بدليل فعاليتھای صنفی و 

 .اعتراضی، احضار و بازداشت شدند
 اصفھـــان

کارگران بخش ُکک سازی ذوب آھن اصفھان، در پی عدم دریافت ماھھا دستمزد و مزایا یا ھرگونه کمکی دیگر، دست به اعتصاب و تجمع 
مقابل دفتر کارخانه زدند که متعاقب این امر ریاست دولتی کارخانه، وعدۀ پرداخت مساعده و بخشی از حقوق آنھا را داد تا این تجمع 

  .خاتمه یابد
 .ھمزمان بيست تن از کارگران معترض و اعتصابی شرکت احياگستران اسپادان در ذوب آھن اصفھان به دادگاه احضار شدند

به گزارش ارگان خبری فعاoن حقوق بشر در ایران، و به نقل از شورای موقت کارگران ذوب آھن اصفھان، در ادامه فشارھا به کارگران 
شرکت احياگستران اسپادان در ذوب آھن اصفھان، بيش از بيست نفر از کارگران این شرکت به دادگاه زرین شھر احضار شدند، احضار این 

کارخانه ذوب آھن در شکایت خود مدعی شده است که در اعتصابات . کارگران به شکایت کارخانه ذوب آھن اصفھان صورت گرفته است
  .کارگران این شرکت صدھا ميليون تومان خسارت دیده است

 .دليل اعتصاب کارگران، اعتراض به عدم پرداخت ماھھا حقوق و دستمزد خود اع4م شده بود
 کردستـــان

 .به گزارش سامانه خبری موکریان، طی روزھای اخير نيز، سه فعال کارگری شھر بوکان توسط نيروھای امنيتی بازداشت شدند
گفته می شود که این سه تن که عمر مينایی ، ھادی تنومند و کریم فاتحی نام دارند، در رابطه با مراسم روز جھانی زن و به اتھام 

  .عضویت در کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل ھای کارگری بازداشت گردیده اند
  .تاکنون اتھام دقيق این فعاoن کارگری از سوی منابع رسمی در بوکان اع4م نشده است

ھمزمان محمود صالحی فعال کارگری شھر سقز نيز، در روزھای اخير به اداره اط4عات آن شھر احضار و در رابطه با بيانيه ای که به 
 .مناسبت روز جھانی زن صادر نموده بود، مورد بازجویی قرار گرفته است

 تھـــران
در تھران نيز، ھمایون جابری از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران، روز سه شنبه ھفته جاری به دادگاه انق4ب فراخوانده 

 .شد ومورد محاکمه قرار گرفت
ساله و از اعضای سندیکای شرکت اتوبوسرانی تھران و  ٣٣به گزارش سامانه خبری فعالين حقوق بشر و دموکراسی، ھمایون جابری 

  .دادگاه انق4ب تھران فراخوانده و توسط قاضی محمدی محاکمه شد ١۴حومه، به شعبه 
  .را رد کردند”اقدام عليه امنيت ملی و اقدام عليه نظام “جابری و وکيلش آقای خورشيد، اتھامات نماینده دادستان اعم مبنی بر 

این فعال سندیکائی، ساعاتی پيش از شروع مراسم گراميداشت روز جھانی کارگر امسال، در خيابان توسط مامورین وزارت اط4عات 
  .دستگير و به زندان اوین منتقل شد و سه ھفته در بازداشت بسر برد

ھمزمان غ4مرضا خانی عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه نيز، شنبه دھم اسفند ماه بدليل 
  .گراميداشت روز جھانی کارگر به دادگاه فراخوانده شد ولی جلسه دادگاه او برای زمان نامشخصی به تعویق افتاد

oزم به ذکر اسيت ھم اکنون منصور اسانلو رئيس ھيئت مدیره سندیکای شرکت واحد تھران و ابراھيم مددی عضو ھيئت رئيسه آن 
 .سندیکا، در زندان بسر می برند

 قــــم
خبری کارگری از شھر قم نيز حکایت از آن دارد که کارگر جوانی در حين کار بر اثر سقوط از ساختمان و بدليل عدم وجود ایمنی کار، جان 

 .باخت
اسفند ماه، کارگری به نام غ4مرضا رضاوند در حين کار در ساختمان در حال ساختی  ١٩به گزارش ارگان خبری فعاoن حقوق بشر، غروب 

در منطقه ی شھرک قدس قم، بر اثر سقوط از ارتفاع شش متری دچار ضربه ی مغزی شد و علی رغم انتقال وی به بيمارستان جان 
 .باخت
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 بازگشت سيا به دانشگاه هاي آمريكا
 مينايي.م: برگردان  

 
ایجاد پست ھای آکادميـک از سـوی محافـل امنيتـی   CounterPunch      دیوید پرایس، انسان شناس آمریکایی، در شماره اخير مجله

نھادھای دولتی، از جمله سيا، اف بی آی، آژانـس .  آمریکا در بيست و دو دانشگاه آمریکا ، درطی چھار سال گذشته را افشاء کرده است
 -  ICCAEsیا " مرکز جوامع اط4عاتی برای ترجيحات اط4عاتی" امنيت ملی، آژانس دفاع اط4عاتی و امنيت کشور کمکھای مالی به ایجاد 

برنامـه دراز مـدت سيـستماتيک در دانـشگاھھا و کـالج ھـا بـرای "  ایجـاد ICCAEsھدف  .  تلفظ می شود، کرده اند ”.Icky“ که ایسکی 
) اسـتخدام اط4عـاتی (  توسـعه "  و ) "  نھادھـای اط4عـاتی(  استخدام و به خدمت گرفتن نخبگان واجد شرایط بـرای آژانـسھا و مراکـز 

 .است" کانالھای دانشجویی 
 

 :مھمان
یا یادداشت ھایی : ضد شورش  –دیوید پرایس، عضو موسس شبکه انسان شناسان متعھد، که ھمين اواخر کتاب  دشتنوشته ھای ضد 

پيرامون غيرنظامی کردن جامعه آمریکا از او منتشر شده ، ضمنا ً پرفسور انسانشناسی در دانشگاه سنت مارتين در لوسی واشـنگتن و 
تھدیـد و بکارگيری و سوء استفاده از انسان شناسی آمریکایی در جنگ جھانی دوم : جاسوسی انسان شناختی نویسنده 

 . مک کارتيسم و نظارت آف بی آی بر انسانشناسان فعال : انسان شناسی 
 

در آخرین شماره .  حاo برمی گردیم به افشاگری ھای اخير در خصوص نقش سيا در حوزه ھای دانشگاھی سراسر کشور:  آمی گودمن
انسان شناس دیوید پرایس،  ایجاد پـست ھـای آکادميـک از سـوی محافـل امنيـتی آمریکـا در بيـست و دو  CounterPunch     مجله

نھادھای دولتی، از جمله سيا، اف بی آی، آژانس امنيت ملی، آژانـس . .  دانشگاه آمریکا ، درطی چھار سال گذشته را افشاء کرده است
 کـه ایـسکی   -  ICCAEsیـا "  مرکز جوامـع اط4عـاتی بـرای ترجيحـات اط4عـاتی"  دفاع اط4عاتی و امنيت کشور کمکھای مالی به ایجاد 

“Icky.” ھدف  . تلفظ می شود کرده اندICCAEs برنامه دراز مدت سيستماتيک در دانشگاھھا و کالج ھا برای استخدام و به خدمت " ایجاد
 .است" کانالھای دانشجویی ) استخدام اط4عاتی ( توسعه " و ) " نھادھای اط4عاتی( گرفتن نخبگان واجد شرایط برای آژانسھا و مراکز 

چگونه سـيا مجـدداً بـه محيـط ھـای دانـشگاھی :  کودتای خاموش" تحت عنوان  CounterPunchدیوید پرایس این مقاله را برای خبرنامه 
 دشتنوشـته ھـایدیوید پرایس، عضو موسس شبکه انسان شناسان متعھد، که ھمين اواخر کتاب  .  نوشته است" آمریکا بازمی گردد

از او منتشر شده ، ضمنا ً پرفسور انسانشناسـی  یا یادداشت ھایی پيرامون غيرنظامی کردن جامعه آمریکا:  ضد شورش   –ضد
بکـارگيری و سـوء اسـتفاده از انـسان :  جاسوسـی انـسان شـناختی در دانشگاه سنت مارتين در لوسی واشنگتن و نویسنده 

 .شناسی آمریکایی در جنگ جھانی دوم 
 

 .بگویيد در دانشگاھھای آمریکا چه می گذرد. خوش آمدید" دمکراسی ھم اکنون " پرفسور پرایس به شبکه 
 

 .صبح بخير آمی :دیوید پرایس
ميدونی که در واقع از بيست  سال پيش  اونو شروع کرده ، از اون موقعی که دانشگاھھا کم کم به سوی بنگاھی شدن تغيير ]  نامفھوم[

مسير دادند و به ھمين خاطر ع4یق و ترجيحات تحقيقاتی به جای اینکه از پرفسورھا و استادان دانشگاه سرچشمه بگيرد از محافل خارج 
جنجال آفرینی ھا ی پرزیدنت بوش و اعضای کنگره و . بعد از یازده سپتامبر این دگرگونی بسيار شدیدتر شد. از دانشگاه ھدایت می شد

ادعا می کردند اگر رابطه محافل اط4عاتی و آکادميک بيشتر بود می شد از رخ دادن واقعه یازده .  محافل اط4عاتی در پنتاگون شروع شد
برنامه محققين اطBعاتی از جمله آنھا .  در واقع جریان بعد از یازده سپتامبر پروزه ھای متعددی را به ميان آورد .  سپتامبر جلوگيری کرد

 Intelligence Community(برنامــه محققيــن جوامــع اطBعــاتی و یــا  Intelligence Scholars Program) (Pat Roberts پــت رابرتــز
Scholars Program (پای آنھا را به محيط ھای دانشگاھی باز کرد و برنامه  محققان را با محافل اط4عاتی مرتبط نمود و بود که بطور سری

 .را به راه انداخت Minerva Consortium for the Pentagon)( کنسرسيوم مينروا برای پنتاگونھایی مثل 
 

ھمچنانکه خودت ھم گفتی حاo توی بيست ودو دانشگاه ، این مراکز آشکارا . از نظر تجاوزگری فوق العاده تعجب آوره ICCAEبرنامه اخير 
این اقدام برای  افکار عمومی اینگونه توجيـه مـی . ایجاد شده اند و اساتيد با مجموعه متنوعی آژانس ھای اط4عاتی ھمکاری می کنند

شود که گویی ھمکاری مراکز اط4عاتی و امنيتی با نھادھای دانشگاھی و تحقيقاتی برای امنيت کشور مفيد است و باعث ارتقای سطح 
، آژانس امنيت ملی، اف بی آی، امنيـت کـشور، و سـایر )سيا(  از اینرو نھادھای مثل آژانس اط4عات مرکزی . آمادگی مامورین می شود

 .نھادھای مربوطه شروع به رسوخ و نفوذ در مراکز دانشگاھی ما کرده و حضورشان لحظه به لحظه گسترده تر می شود
 

 چيست؟    ICCAEsواکنش دانشجویان و اساتيد نسبت به برنامه  : آمی گودمن
 

یکـی از کارھـایی کـه مـن در مقالـه منتـشره در .  ميدونی کـه آگـاھی از ایـن موضـوع خيلـی جـسته و گریختـه اسـت :دیوید پرایس
CounterPunch  کردم  صحبت در باره ایجاد مراکز   ICCAEدر ضمن به مدارک بسيار مھـم و . در حوزه ھای متعدد دانشگاھی بوده  است

جالبی از دانشگاه واشنگتن دست پيدا کرده ام که نشان می دھند وقتی این برنامه ھا در مرحلـه طـرح و برنامـه ریـزی بودنـد مباحثـات 
من یادداشت ھا و تذکرھایی از اعضای بخش انسان شناسی ، مرکـز . بسياری در محافل داخلی دانشگاه بر سر آنھا انجام گرفته است

مطالعات جنوب شرق آسيا، بنياد مطالعات بين الملل، گروھی از کتابدارھا، مطالعات آمریکای oتين، مطالعات بين الملل مکتب جکسون در 
مخالفت . اختيار دارم که نشان می دھند مسئولين و روسای دانشکده ھا با جزئيات کامل و شدت و حدت با این مسئله مخالفت کرده اند

اشاره شده و در محافل داخلی بـشدت )  سيا (  ھایی که در آن به تاریخچه سياه سازمان ھای اط4عاتی منجمله آژانس اط4عات مرکزی
اما در دانشگاه واشنگتن مثل سایر مراکز دانـشگاھی دیگـر ایـن مخالفـت ھـا از سـوی .  در برابر ایجاد این نھادھا ایستادگی شده است

 . مسئولين مربوطه و نھادھای دولتی نادیده گرفته شده و عليرغم اعتراضات اقدام به تاسيس مراکز اط4عاتی شده است
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 .ھم صحبت کن) McFate(در پایان، در باره مک فيت  :آمی گودمن

 
 مونتگمری مک فيت؟  :دیوید پرایس

 
 . آره :آمی گودمن

 
مونتگمری مک فيت یکی از انسان شناسان آمریکایی است که در چند برنامه تحقيقاتی با ھدف کاربرد انـسان شناسـی : دیوید پرایس

برنامـه ای کـه بـا   –تيم ھای عمليـات انـسانی .  و مھمترین آنھا ایجاد تيم ھای عمليات انسانی است  مشارکت دارددر مسائل نظامی 
در نظـر دارنـد از انـسان شناسـان    -استفاده از پيمانکاران و نفوذ دادن تيم ھای کاری از جمله دانشمندان علوم اجتماعی عمل می کند

استفاده کنند، اما واقعيت این است که انسانشناسان به دليل م4حظات اخ4قی حاضر به ھمکاری بـا آنـان نيـستند و آنھـا از ایـن بابـت 
بشدت در محظور قرار دارند و از اینرو با استفاده از نيروھای نظامی به مراکز علمی نفوذ می کنند و ھم اینـک در افغانـستان و عـراق بـا 

 . استفاده از تفنگداران دریایی در برنامه ھای تجربی مشارکت دارند
. و ھمچنانکه می دانيد، افکار عمومی را اینگونه توجيه می کنند که حضور تيم ھای کاربردی و تحقيقاتی باعث کاھش صدمات می شـود

امـا کـام4ً  مـشخص ".  فرشتگان نشسته بر شانه ھای فرماندھان منطقه نـبرد : "  در این خصوص مک فيت این عبارت را بکار برده است
می دانی که به این سادگی نيست کـه اسـتادان .  معلوم است اھداف دیگری پيگيری می شود.  است که کاسه ای زیر نيم کاسه است

دو ماه پيش انجمن انسانشناسان آمریکا گزارشی مفصل و دقيق در . این برنامه بسيار بحث انگيز است. در صحنه ھای جنگ حاضر باشند
خصوص مشک4ت مربوط به این تيم ھای کاربردی در یافت کرد و ھمانگونه که در جریان ھستيد مجددا ً با صدور بيانيه ای برنامه موجود را 

 . محکوم نمود
 

 . می خواھيم دنباله این ماجرا را بگيریم. خب دیوید پرایس عزیز، از اینکه وقتتان را در اختيار ما قرار دادید تشکر می کنم: آمی گودمن
 

 

” جريان كمونيست بين الملل“معرفي    
Internationalist Communist Current 

 اساس نطرات 
این سيستم بشریت را دو بار در دايره . از جنگ اول جھانی سرمایداری ان سيستم اجتماعی است که وارد دوران زوال خود شده است-1

سرمایه داری وارد اخرین مرحله خود یعنی مرحله  80از سالھای . بربریتی از بحران، جنگ جھانی، بازسازی و بحران دوباره فرو برد
 .گندیدگی شده است

 .انق4ب جھانی کمونيستی یا نابودی بشریت: در مقا بل این نزول تاریخی ناگزیر، فقط یک راه انتخاب برای بشریت بر جای ميماند
اولين ت4ش پرلتاریا برای به سرانجام رساندن انق4ب در زمانی که شرایط برای انق4ب پرلتری فراھم نبود  1871کمون پاریس در سال -2

در کشور روسيه اولين گام را به  1917تحت آن شرایطی که ورود سرمایه داری به دوران زوالش باعث شده بود انق4ب اکتبر . ميباشد
این انق4ب در ميان یک موج انق4بی جھانی نقطه پایانی به جنگ امپریاليستی نھاد .سوی یک انق4ب جھانی کمونيستی واقعی برداشت

 .و چندین سال بعد از آن طول کشيد
استالينيسم . انق4ب روسيه را به انزوا و تغير ھویت محکوم کرد 1919-23شکست موج انق4بی بخصوص شکست آن در آلمان در سالھای 

 .محصول انق4ب روسيه نبود بلکه گورکن آن بود
کوبا و غيره , رژیم ھای دولتی که تحت نام سوسياليسم یا کمونيسم در اتحاد شوروی و کشور ھایی مثل کشورھای اروپای شرقی -3

تشکيل شدند چيزی بجز شکل بيرحمانه گرایش عمومی سرمایه داری به سوی سرمایه دولتی که خود مشخصه دوران زوال آن است 
 .نمی باشد

اعم از کوچک و , جنگ ھای امپریالستی ھستند وآنھا بخشی از ستيز مرگ و زندگی ميان دولتھا, از آغاز قرن بيستم ھمه جنگ ھا-4
 .بزرگ برای بچنگ آوردن و یا حفظ جاھایی در سطح جھانی می باشند 

طبقه کارگر تنھا با ھمبستگی بين المللی اش و . این جنگھا چيز دیگری برای بشریت نمی توانندبه ارمغان بياورنند به جز مرگ و فساد
 مبارزه اش عليه بورژوازی در ھمه کشورھا ميتواند پاسخی به این جنگھا بدھد

, حق خود مختاری خلق ھا به ھر بھانه ای که مطرح شوند اعم از قومی, ھمه ایدئولوژی ھای ناِسيوناليستی در باره استق4ل ملی-5
, بدين طريق که با فراخواندن آنھا در جانبداری اين يا آن دسته بورژوازی. تاريخی يا مذھبی برای کارگران سم واقعی محسوب ميشوند

کارگران را به آن سمتی سوق ميدھند که در مقابل يکد يگرقرار بگيرنند و يکديگر را به قتل برسانند برای بلند پروازيھا و جنگھايی که 
 .استثمارکنندھايشان بر پا ميدارنند

ھر گونه فراخوان برای شرکت درسيرک انتخابات . در دوران زوال سرمايداری؛ پارلمان و انتخابات چيزی جز تغييری ظاھری نيست -6
. " پارلمانی؛ فقط دروغھايی را که اين انتخابات را ھمچون انتخابات واقعی در مقابل استثمار شدگان جلوه ميدھد؛ تقويت ميسازد

شکل خاص رياکارانه تسلط بورژوازی است و فرق اساسی با شکل ھای ديگر ديکتاتوري ھای سرمايه داری مثل استالينسم " دمکراسی
 .و فاشيسم ندارد

کمونيستھای " ( کمونيستی"واحزاب " سوسياليستی" " احزاب کارگری" ھمه به اصط4ح . تمام جناح ھای بورژوازی مرتجع ھستنند-7
)آنارشيستھای رسمی, وئما , طرفداران ترتسکی ( و ھمچنين سازمانھای چپ افراطی) سابق که ھنوز خود را کمونيست می نامنند

جبھه ھای ضد فاشيستی يا جبھه متحد , تمامی تاکتيکھای جبھه ھای خلقی. جناح چپ دستگاه سياسی سرمايه را تشکيل ميدھند
می که منافع پرولتاريارا با منافع يک فراکسيون از بورژوازی در ھم آميخته می کنند؛ فقط به خفه کردن و منحرف شدن مبارزه پرلتاريا منجر 

 .گردند
با وارد شدن سرمايه داری به دوران زوالش؛ اتحاديه ھا در ھمه جا به سازمانھای انتظامی سرمايه داری در درون طبقه کارگر تبديل -8



 

اسفند ماه   27،  30شماره     بسوي انقالب                                                                                                                     20صفحه      

اعم از رسمی يا آنھايی که در حيطه کار فعال ھستنند و به کارگران نزديک تر و بر عکس , اشکال سازمانھای جنبش اتحاديه ای. شده اند
 .اتحاديه ھای رسمی راديکالتر ھستند؛ فقط در خدمت به نظم در آوردن و تخريب مبارزه طبقه کارگر ھستند

برای اينکه طبقه کارگر در انجام مبارزه اش بتواند موفق گردد؛ بايد مبارزه اش را متشکل کند وخود توسعه و تشکل اين مبارزه را از  -9
طريق تشکيل جلسات مستقل عمومی و کميته ھايی از نمايندگان که توسط اين جلسات انتخاب می شوند و در ھر لحظه قابل عزل می 

 .باشند به عھده بگيرد
آن بيان oيه ھای اجتماعی بدون آينده تاريخی و تبارز مت4شی شدن خرده . تروريسم به ھيچ وجھی ابزار مبارزه طبقه کارگر نيست-10

م ميان دولتھا صورت ميگيرد نيست ولی به ھر صورت ئبورژوازی می باشد ھر چند که آن به طور مستقيم ناشی جنگ ھايی که به طور دا
به اين دليل که مبلغ عمليات گروه ھای مخفی کوچکی ميباشد که کام4 ضد آن . زمينه تغذيه برای بھره برداری بورژوازی را بوجود می آورد

 .خشونت طبقاتی است که از آگاھی و عمل سازمان يافته توده ھای پرلتاريا ناشی می شود
او به خاطر مبارزه انق4بی اش . طبقه کارگر تنھا طبقه ای است که قادر است انق4ب کمونيستی را به به سرانجام درستی برساند -11

برای اينکه سرمايه داری را نابود کند بايد او ھمه دولتھا را سرنگون کند و در . ناچاراً به درگيری با دولت سرمايه داری کشيده می شود
 .که تمامی پرلتاريِا در آن جمع شده اند, قدرت بين المللی شورا ھای کارگری: سطح جھانی ديکتاتوری پرولتاريا را بنا نھد

کمونيسم نابود کردن . و يا ملی کردن اقتصاد نيست" گردانی-خود"دگرگونی کمونيستی جامعه بوسيله شوراھای کارگری به معنای -12
کمونيسم آن . مرزھای ملی, توليد کاoيی, نابودی کار مزدی: آگاھانه مناسبات جامعه سرمايه داری توسط طبقه کارگر را می طلبد

 . ساختمان جامعه جھانی را که ھمه فعاليت بر روی ارضای کامل احتياجات بشری متمرکز باشد طلب می کند
پيشاھنگ اين طبقه را تشيکيل , تشکي4ت انق4بی سياسی به عنوان عامل فعالی در روند عموميت دادن آگاھی درون پرولتاريا-13

بلکه شرکت فعال در متحد کردن اين . به نام او نيست" دست گرفتن قدرت"و يا در " سازماندھی کردن طبقه کارگر" نقش او. ميدھد
مبارزه و شرکت به منظور اِنکه کارگران خودشان کنترل بر مبارزه را در دست بگيرند و ترسيم سمت و سوی سياسی انق4بی برایمبارزه 

 . پرولتاريا می باشد
 :فعاليت ما

 .وری از اھداف و ابزار مبارزه پرولتاريا و شرايط فوری و تاريخی آنتئروشن ساختن جنبه ھای سياسی و -1
 .مداخله متشکل و متحد و متمرکز در سطح بين المللی به منظور ياری رساندن به روندی که منجر به عمل انق4بی طبقه کارگر گردد-2
تجديد سازمان انق4بيون برای بنای يک حزب جھانی کمونيستی واقعی که برای پرولتاريا ضروری است در سرنگونی تسلط سرمايه -3

 .داری و به سوی يک جامعه کمونيستی
 :سابقه سياسی ما 

نقطه نظرات تشک4ت انق4بی و فعاليت آنھا محصول تجربيات گذشته طبقه کارگر و درسھايی است که سازمانھای سياسی از زمان -1
-1847(بنابراين جريان بين المللی کمونيستی خود را به اتحاديه کمونيستھای مارکس و انگلس . بوجود آمدنشان از آن بيرون کشيده اند

-1928بين الملل کمونيستی , 1889-1914,بين الملل سوسياليستی, 1864-1872,جمعيت بين المللی کارگران(سه بين الملل, ) 1852
از درون انترناسيونال سومی که به بيراھه کشيده شده بود و خود را جدا  1920-1930و فراکسيون ھا ی چپی که در سالھای , )1919

 )ھلند و ايتاليا, به طور خاص جناح چپ آلمان( کردند متعلق می داند 
 :زيرنويس

decomposition گنديده گی 
decline  زوال 

 ايدلوزي جنبش ضد جهاني سازي دامي است براي طبقه كارگر 
در نوامبر گذشته در پاریس گسترش رشد نيروی جنبش ضد جھانی سازی را در خ4ل ده سال ) ESF( موفقيت فروم اجتماعی 

محدود در نوع نه در تنوع جغرافيایی بخصوص زیاد شدن ( گذشته بعد از کمی شک و تردید برجسته نمود و باoخر کميت مخاطبين محدود 
 )مخاطبين بعد از جذب متفکرانی از درون دانشگاه و غير دانشگاھی

 1999شھرت عمومی این جنبش به رادیک4یسم موجود درخ4ل تظاھرات سياتل .افزایش یافت وگوی سبقت را از ایدلوزی جاری ستاند 
 ..و پوشش خبری و چندین اتفاق پيش بينی نشده دیگر برمی گردد wto((اوج برگزاری بازار چھانی 

در محل پورتو الگر )  2003/ 2002. 2001(فرومی که توانست بازیگران اصلی اقتصادی در سه سال متوالی  wsf((فروم اجتمایی جھانی 
شھری که سنبل شھروندان خود مدیریتی بنظر می رسد باشد به انجام رساند وھدفش جایگزینی با فروم اجتماعی داووس ) برزیل ( 

 .است 
بصورت محلی و منطقه ای و قاره ای در  wsf( ( از ان زمان تا بحال این موج رو به گسترش ادامه داشته است واین فروم اجتمایی جھانی 

اجتماع دیگر انھا با انتشار زیادی روزنامه مجله و افزایش ) یکی از انھا وچند تای دیگر در افریقا  ESFمث4 (حا ل گسترش یافتن است 
در دھلی برگزار گردید و ابھام زیادی ایجاد نموده است اما امروز بصورت واضح به سواoت این تجمع 2004کنفرانس ھا و تظاھرات در زانویه 

ممکن است بدون مواجھه شدن با تفکر این موج جنبش ضد جھانی سازی این اندیشه را بارور ساخت که چگونه این جنبش ضد جھانی 
سازی به این سرعت و شتاب شگل گرفته است وچرایی ھایی را که بدنبال دارد از قبيل شدت بروز این حادثه با چنين سرعت وقدرت و 

 شایعات زیاد و باoتر از ھمه چرا حاo؟
جواب این سوال برای جنبش ضد جھانی سازی اگرچه جنبش انھا با چنين استقبالی روبرو می شود ساده است و جواب مشگ4ت 

گفته می شود چگونه خبرگزاری ھاورسانه ھا که تحت حاکميت جھانی سازی . جامعه بشری که با ان مواجھه شده است را در بر دارد
موفقيت این جنبش نشانی از احتياجات واقعی است اما ! بلی .است این چنين حجيم این گفته ھا و رفتاررا تحت پوشش قرار ميدھد 

یعنی دھقانان فقير (سود این احتياجات نسيب چه گروھی می گردد ودر ثانی واقعا چه کسی از این جنبش نفع می برد ایا طبقه محروم 
 که ادعا می کند از ان دفاع می کند یا اینکه نظم موجود که منافع مالی را ارتقاع می دھد؟) زنان زندانيان کارگران وغيره 

بھترین پاسخی که می شود به این سوال داد این استکه باید نياز ایدلوزبک سرمایه داری رابشکافيم حقيقت این است که طبقه حاکم 
 برای به انحراف کشاندن اگاھی طبقاتی به دنبال بھترین راه است

با ما ھمراه است اما در حال حاضر به نقطه ای رسيده  1960اولين نقطه ای را که باید م4حظه کنيم بحران اقتصادیی است که ازسال 
کره (دروغ ھای بيشرمانه ای که رشد دو رقمی ازدھای اسيا . است که بورزوازی مجبوراست انرا به زبان واقعی تری بيان کند از جمله

برای س4مت واستمرار سيستم سرمایه داری بعد از فروپاشی بلوک شرق که بيش از این دوام نياورد و اتش این .. ) جنوبی تایوان و
ازدھای (که ميخواست راه توسعه اقتصادی انھا...)اندونری تایلند ( ازدھا که خاموش شد را مطرح می کرد و یاھمچنين ببرھای اسيا 
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را ادامه دھد از غریدن باز ایستاد و دست گدایی برای طلبکارنش گشوده است را مطرح می کرد ویا با این دروغ که کشورھای ) اسيا 
جدید با اقتصاد جدید زاده می شوند ولی قانون بی رحم عرضه وتقاضا انبوھی از کاo ھا را در دست کمپانی ھا وانھاد و این دروغ کمتر 

 ..توانست پابگيرد
امروزه مفھوم پس رفت چيزی که ھر سرمایه ملی تقصير انرا به گردن ھمسایه اش می اندازد خيلی به سر زبان ھا افتاده و این وازه ثقل 

کوشش کنيد و "وضعيت اقتصادی را در مرکز سيستم سرمایه داری می پوشاند ھم زمان از طرف دیگر مکرا به ما گفته می شود 
تا به یک اقتصاد سالم برسيم این گفته ھا نمی تواند دستيازیی که بورزوازی بر عليه طبقه کارگر انجام می دھد "کمربندھا را سفت ببندید

را بپوشاند با سنگين شدن بحران گرفتن مطالبات سخت تر می شود و شایعات گسترش می یابد و برای حفظ منافع طبقه کارگر وحدت و 
 .باھم بودن بيشتر از گذشته oزم می شود

چنين ھجومی اگرچه عکس العمل طبقه کارگر را برمی انگيزاند اما این عکس العمل نسبت به کشورھای مختلف شگلھای گوناگون به 
خود مبگيرد با این وجود این خود یک الگویی است که می تواند جنبش طبقه کارگررا بارورسازد و وضعيت اگاھی طبقاتی رادر درون عناصر 

طبقه کارگر شعله ور سازد رشد اگاھی در درون طبقه دیدنی نيست با این حال سواoت گوناگونی در حول حوش چرایی ھجوم طبقه 
بوروزازی برعليه طبقه کارگر را شگل می دھد ایجاد جنگ ھای بی پایان که ھراز گاھی در یک منطقه از جھان به دليل بحرانھای اقتصادی 

شعله ورمی گردد چنين سواoتی شگل گيری مبارزات بر عليه این عناصر را بطور موثر مطرح می نمایيد که بسادگی سرنوشت مرگ و 
این سواoت در این سطح ھم ھنوز در مرحله جنينی است و راه طوoنی oزم است تا .مير طبيعت بشری را بصورت سطحی توضيح دھد

حاکميت سيستم سرمایه داری مورد تھدید قرارگيرد با این حال این سواoت در اين سطح ھر چند ساده به عھده طبقه حاکمه که در مرکز 
توجه ایده لوزی جنبش ضد جھانی سازی قرار دارد گذاشته شده که به ایجاد اوھام بپردازد تا مبادا با پيجيده تر شدن سوالھا جرقه 

ما باید بخاطر داشته باشيم بعد از .چنين ترکيبی واکنش طبقه حاکمه برعليه شگل گيری اگاھی طبقاتی می باشد. اگاھي ايجاد كردد
کمونيست مرد زنده باد " فروپاشی بلوک شرق معروف به رزیم ھای سوسياليست که مرکز توجه بود مکررا این مسئله تکرار ميگشت 

برجسته کردن ونسبت دادن فقر و جنگ به بر خورد این دو قطب جھانی واینکه جھان بد مرد و جھان خوب ماند اما این جھان " ليبراليسم 
خوب که می توانست بقا یابد و امکان وجود می داشت چيزی نبود جزء ھمان ليبرال دموکراسی که الھام دھنده صلح و خوشبختی است 

 ولی درواقع منشاء تمام فقر و جنگ است
نگذشته بود که ) لصط4حی که ریگان ریس جمھور وقت امریکا درمورد روسيه بکار می برد (مدت زیادی از فروپاشی امپریاليسم شيطان 

قھرمان پيروز دنيای جدید چھره کریه خودش را یعنی پيش قراول جنگ وفقرنمایان ساخت درزمانی کمتر از ده سال با تولد جنبش ضد 
ليبراليسم جھانی پيش بينی کرده بود که بحرانھای .جھانی سازی با شعار جھانی دیگر باید ليبراليسم جدید جھانی را به چالش کشيد

سيکلی در دراز مدت تاثير گذار بر اگاھی ھای طبقاتی خواھد بود و دود غليظی که بر اگاھی ھای طبقاتی سایه افکنده است بصورتی 
که جھان موجود را از منظر طبقه حاکمه بنگرد در دراز مدت ناپدید خواھد شد و طبقه کارگر به این حقيقت دست خواھد یافت که دنيای 

دیگری بدون سلطه سرمایه داری امکان وجود خواھد داشت رشد فکری و اگاھی ھای طبقه کارگر سواoتی را موجب خواھد شد از 
 :جمله اینکه 

 واقعيت وضعيت جھان چيست ؟ – 1
 منظر برون رفت از ان – 2
 چگونگی رسيذن به این منظر – 3

طبقه کارگر قادر است که علت اساسی که متضمن این وضعيت است را .این سه سوال مرکز توجه جنبش کارگری از سر اغاز بوده است 
بفھمد زیرا که از یک منظر می توان به جھانی دیگرکه از طریق قانون انق4بی بوسيله خود طبقه امکان پذیر است دست یافت طبقه کارگر 

 .قاذر است با مجھز نمودن خود جھت سرنگونی سرمایه داری وایجاد ساختار کمونيستی بکوشد
تجربه بما می اموزد که ما نباید توانستن فھم بورزوازی از مسير پروسه رشد اگاھی طبقاتی که چگونه شگل می گيرد و خطرات تاریخی 

 .که ایدولوزی جھانی دیگرباید بر اساس این سه مطلب استوار است ) عليرغم ظاھر گوناگونی (واین چرایی . که در بر دارد غافل باشيم 
جزئی از ایدلوزی گيج کننده ) جنبش ضد جھانی سازی ( واقعيت جھان امروز بسرعت اشکار می کند که ایدولوزی جھان دیگرباید  – 1

بورزوازی است و با دروغ سرمایه داری در باری چگونگی وضعيت اقتصادیش شریک می باشد برای جنبش ضد جھانی سازی از جمله 
انارشيست ھا و چپ ھا واقعيت بحران سيستم سرمایه داری پنھان شده در زیر یکسری چانه زنی و اعتماد سازی است در حاليکه تمام 

وقتيکه فقر حتی در .نقاط جھان ما از ب4یای بحران اقتصادی تجزیه می گردد ولی تمام مصائب را بر سر شرکت ھای چند مليت می اندازند
مرکز صنعتی ترین کشورھا در حال گسترش است علت رابر سر شرکت ھای چند مليتی که برای سود حرص می زنند می اندازند یا انکه 

جھان ما برای ھمه سرمایه بی پایانی دارد اگر چند اقليت بی رحم انرا تصاحب نکنند ھمه چيز حل می شود اگر ما تکامل و وضعيت 
جھان موجود را بفھميم یعنی بحران را یک عنصر انتقادی از این طرح بھم پيوسته oپوشانی شده است بحران قطعی سرمایه داری که 

 منشا فساد سيستم سرمایه داری است
برای حاکميت سرمایه داری فنا ناپذیری سيستم سرمایه که روزی باید از صحنه تاریخی حذف شود موضوع خيلی مھمی است که باید 

نقدش از دید طبقه کارگر مصون بماند این جيزی است که سرمایه می کوشد انجام دھد بحران اقتصادیش را با این سخنان که روزگار 
خوشی منتظر ماست را ناچيز بشمارد معھذا ھر چه بيشتر با این گفته ھا نوید خوبی می دھند وضعيت بدتری نصيب ما می شود 

 .سرمایه داری کوشش می کند دروغ ھای گذشته را با اینکه جھانی دیگر ممکن است دوباره بپروراند 
 .اگرچه شعارجھانی دیگرباید نتواند جنبش ضد جھانی سازی را با چنين شعارھایی از این قبيل از این مھلکه برھاند 

مانند ( ھر قسمی از این جنبش نقد ویزه خودش را با گوناگونی متفاوت با قسمت ھای دیگر که ممکن است رنگ اميزی شده باشد – 2
را با جھان امروز دارد این موضوعات نه فقط نقد ) محيط زیست یا تئوری اقتصادی یا فرھنگ و غذا یا گرایشات سکسی و ليستی بی انتھا 

بھمين دليل است که شعار جھانی دیگر باید به این سرعت عموميت پيدامی کند جھانی .بلکه راه برون رفت از انھم ارائه می دھد
 ...خودگردان در درون سيستم سرمایه جھانی بدون کمبود غذا و غيره 

البته برای حاکميت سرمایه این گونه شعارھا اگرچه شعارھا خيلی فریبنده باشد ھيچگونه خطری به سيستم سرمایه وارد نخواھد 
در حقيقت این یکی می تواند طبقه کارگر رابا راه حلی ارایش شده درسيستم بيمار سرمایه غوطه ور سازد تنھا منظرطبقه .کرد 

 .مسبب اصلی سرنگونی سرمایه در حال نزع باشد .کارگراست که می تواند به این وحشيگری و فقر خاتمه دھد و
سومين موضوع جنبش ضد جھانی سازی از دو موضوع قبلی ناشی می شود بعد از مخفی نمودن دليل فقروحشيگری در جامعه  – 3

سرمایه داری وپنھان نمودن اینکه تنھا طبقه کارگر می تواند این سيستم را نابود سازد چيزی که باقی می ماند که این مطلب را اشاء 
شورش ھای وسيع در کشورھای جھان سوم یا حتی جنبش ھایی که بر له فساد در اروپا مبارزه می کنند جنبش ضد جھانی : دھد 

ظاھرا اگرچه این شورش ھا واکنشی به بدبختی که نسيب بشریت گردیده است اما .سازی این کار را می توانند به انجام رسانند
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ھيچکدام از اینھا نميتواند ان نظمی که سيستم سرمایه برقرار نموده و از انجا ھجومش را اغاز کرده خللی وارد سازد تاریخ یکصد پنجاه 
سال جنبش کارگری به ما نشان داده تنھا نيرویی که قادر است این جامعه را تغير دھد جنبش کارگری است او نه فقط تنھا طبقه ایی 
است که می تواند برعليه سرمایه داری بپاخيزد بلکه تنھا طبقه ایی است که کليد فارغ شدن براین سيستم را در دست دارد برای به 

م درھانجام رساندن این امر او بایدخود مختار با اتحاد جھانی و مستقل از سایر طبفات عمل کند بورزوازی بخوبی این را می داند از اینرو با 
اميزی مبارزات خرده بورزوازی در غالب ھای گوناگون با جنبش کارگری می خواھد در مرحله اول از ھدف اوکه ھمانا سرنگونی سرمایه 

 .داری است جلو گيری کند و دوما از رشد و توسعه اگاھی ھای طبقاتی ا و رامانع شود 
طبقه کارگر از پتانسيل وظرفيت .این نوع پيچيدگی که برای بورزوازی ھم نسبتا جدید می باشد در پاسخ به این خطر می باشد 

برخوردار است طبقه حاکمه بعداز جنگ اول جھانی و بدنبال ان انق4ب  20سرنگونی سرمایه داری از دوره نزول این سيستم در اوایل قرن 
درچين مورد تھدید قرار داد این  1927در المان تا  1919سپس با موج انق4بی که قدرت سرمایه را برای چندین سال از سال  1917اکتبر 

منتظر نمی ماند و برنامه اش را تمام شده تلقی نمی کند طبقه کارگر به مدت یک قرن  1990خطر را فھميده است بنا بر این سرمایه تا 
است که در معرض حم4ت ایدولوزیک بصورت طبيعت واقعی بحران در اندیشه کمونيسم و پتانسيل مبارزه طبقاتی بوده است موج جنبش 
ضد جھانی سازی ھم بدون مقدمه نمی تواند دراندیشه تاریخی سرمایه داری نباشد اگرچه این حقيقت طبقه حاکمه را بران داشت که با 

 .برخورد با طبقه کارگر در سطح ایدولوزیک از یک پيچيدگی خاصی تبعيت نما ید
 بورزوازی به ایدولوزی ارایش شده محتاج است

اساسا ھمان مشگل پيچيده ای است که " شما تيم برنده را نمی توانی تغير بدی :" ھمانند مفسرین ورزشی شبيه به اینکه مگویند
از اینرو زمانيکه مجبوربه پاسخگوی سواoت انھا .بورزوازی بکار می برد که طبقه کارگر نتواند اگاھی انق4بی اش را رشد و تغيير دھد

) استالينيست و سوسيال دموکرات (بصورت سنتی این احزاب چپ .ھستند ھمانگونه که در باo مشاھده شد تغير پذیر نمی باشد
ھمانند یک ماشين وظيفه اشان پنھان نمودن تاریخ ورشکستگی مدل توليد سرمایه داری است و یا ارائه دادن راه کار غلط وبه انحراف 

 .کشاندن چشم انداز مبارزاتی طبقه کارگرمی باشند
اعتصاب بزرگ (با اغاز بحران جدید سرمایه داری و ظھور مجدد طبقه کارگر بعد از چھار ده از انق4ب اکتبر1960ایدولوزی این احزاب بعد از 

و در برخورد با خيزش تند مبارزاتی طبقه کارگرپوشش را از دست داد چپ این ایده ) در ایتاليا وغيره  1969پایيز داغ "فرانسه  1969ماه مه 
یکی از شقوقی که این دولت جایگزین می توانست بيان .را ترویج ميداد که دولت جایگزین می تواند پاسخگوی عروج طبقه کارگر باشد

 کند این بود که دولت ھا باید نقش بزرگتری دراقتصاد ایفا نمایند چيزیکه بعد از پایان جنگ دوم جھانی و دوران نوسازی با بحران تکانده
تشدید شد احزاب چب از طبقه کارگر می خواستند معتدل باشند یا حتی در بعضی مواقع جلوی مبارزاتی انھا را سد ميکردند که  1967

بویزه (از ان زمان چپ .تغيرات از درون صندوق انتخابات وبه صحنه امدن دولت ھای چپ که منافع کارگران را تامين می کند صورت گيرد
در چندین دولت ھایی نه فقط بمنظور دفاع از کارگران بلکه با کنترل بحران و با )سوسيال دموکرات و یا کمونيست ھای مثل کشور فرانسه 

حمله به سطح معيشت طبقه کارگر شرکت کرد بيش از این فروپاشی بلوک شرق که بنام رزیم ھای سوسياليستی خوانده می شد در 
 اعتبار این احزاب کمونيست که از ان رزیم ھا دفاع می کردند بر باد رفت واز نفوذ انھا در بين اکثریت طبقه کارگر محروم ماند 1980پایان 

با عميق شدن بحران سرمایه داری طبقه کارگر به صحنه مبارزاتی کشيده می شود ودر ھمان زمان بازتاب این اندیشه که واقعيت جامعه 
احزابی که بصورت سنتی از منافع سرمایه داری به طرفداری از طبقه کارگر .بر چه چيزی استوار است در درون طبقه گسترش می یابد

به خاطر این .دفاع می کردند بطور جدی بی اعتبار می شوند و این چيزی است که نقش انھا را درادامه راه گذشته دشوار می سازد
بنابراین جنبش ضد جھانی سازی در پرتو و .موضوع است که دیگر انھا نمی توانند در خط مقدم با مطالبات کارگری مانور و پاسخ دھند

را در )  2(اگرچه احزاب سنتی با نقد توام با احتياط بدعت اموزی ھایش .اقتباس ھمان ترمی است که از احزاب چپ مایه گرفته است
نسبت به جنبش ضد جھانی سازی در )بویزه احزاب کمونيست ( اینده بی اعتبار سازد اما نمی تواند واقعيت این موضوع که احزاب چپ 

 .ابتدا راه ھستند کتمان کند
 .نقاط برجسته مشترک در ابھام افرینی بين چپ قدیمی و این جنبش ضد جھانی سازی را ميشود با تعریف مرکزی زیر مشاھده کرد

 چگونه چھره قدیمی را باید اراست
که بعنوان اصلی ترین تئوری پرداز  attac ( ( 3((برای فھم جاری موضوع اصلی جنبش ضد جھانی سازی ما بر اساس نوشته ھای اتک 

 این جنبش می باشد ميپردازیم
 Ignacio(بعداز موج فزاینده ای از تماس ھایی مکرری که در رابطه با مقاله اگنشو رمنت 1998رسما در جون attac( ( این سازمان

Ramonet  ( نفر در  30000نشانه موفقيت اتک را درعضویت بيش از .در روزنامه لوموند دیپلماتيک منتشر شد شگل گرفت 1997در دسامبر
بيش صد نفر از اعضای ) اتحاد نمایندگان انجمن ھای محلی  –گروه انجمن ھا –اتحادیه ھا ( سازمان  1000از ميان  2000پایان سال 

کميته 250پارلمان فراتسه گروه زیادی از کارمندان ایا لت ھا مخصوصا معلمين وتعدادی زیادی دیپلمات وھنرمند وگروه ھای مشھور در
ایجاد شد کسی که شھرتش مرھون )  Tobin tax(این سازمان قدرتمند از لحاظ ایدولوزیک بدور ایده .محلی می باشد می توان دانست 

از معام4ت مالی ماليات اخذ وبه تصویب % 0 5تابان پيشنھاد می کند که .برنده شدن در جایزه نوبل اقتصادی است بنام جميز تابان است 
از این ماليات اندوخته وجمع اوری شده ميتوان " اتک " وشامل اینگونه معام4ت گردد که بتوان از افزایش احتکار جلوگيری کرد مطابق گفته 

چرااز اینگونه ماليات ھا ؟ بدین منظور که با سود نھفته در معام4ت مالی مقابله به . کمک کرد )  4( در رشد و توسعه کشور ھای فقير 
ابن سمبل اقتصادی جنبش جھانی سازی است که به ) حداقل تناقض این گفته پنھان نمودن سود در معام4ت ما لی است ( مثل شود 

 .اختصار می خواھد ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقيرتر کند
 گرهنقطه حرکت برای اناليز نمودن آتک از جامعه حاضر بدین قرار است که بازارمالی اقتصاد جھانی را نا امن وجامعه را نابرابر می کند این 
گاھی است که شانس مردم رادر شگل دھی به موسسات دمکراتيک واقتدار کشورھا را در تصدی سود عمومی کاھش می دھد و 

 .را بيان می کند) . 5.(جانشين این تفکر منطقی خشک می شود که تنھا سود کمپانی ھای فرا مليتی و بازار مالی
یکی از حقيقت ھای برجسته در اواخر قرن " مطابق به گفته آتک علت رنق اقتصادی است ؟ و بعد ما جواب ھای بعدی را می یابيم ! چه 

بيستم قدرت ورشد سرمایه مالی دراقتصاد جھانی ھستيم این پروسه ای است که رشد سرمایه مالی در اقتصاد جھانی سازی رااز 
در چھار چوب :" بعد در ادامه توضيحات این تغير را در اواخر قرن بيستم بيان می کند که " منتج و اعمال می کندG7انتخاب سياسی سران 

انجام می گرفت رھبران با مزد بگيران به توافق رسيدن كه افزايش باراوري در درون شركت را  1970که تا اواخر سال  6((توافق فوردیست 
به شراكت بگذارند چيزي كه ارزش افزوده شراكت را حفظ و ممكن مي ساخت يعني ھمكاري در افزايش سود بين سه نفر در درون 

شركت ظاھر شدن سرمايه سھامي يعني پايان اين رزيم سنتي كه جاي خودش را به يك مدل جديد سھامي داد جيزي كه برتري مطلق 
ھدف اوليه كمپاني ھا پيش از اين بر روي بورس سھام كه ارزش سھام . را به اندوخته مالي مي داد به ديگر سخن سرمايه خود شركت 

را بوجود مي اورد لحاظ مي شد به سخن ديگر ارزش سھام را ترفيع مي داد حين ايجاد افزايش ارزش اضافه ثروت سھام داران نيز افزايش 
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کمپانی ھای چند مليتی و .مسبب دگرگونی در تجارت ھم ھست  G7مي يافت مطابق گفته جنبش ضد جھاني سازي انتخاب جدید 
شرکت ھای بزرگ مالی بيش از این سودی از توليدات کاoیی عایدشان نخواھد شد و بنابراین بر روی کمپانی ھا فشار می اورند که تا 

 .حداکثر امکان سھام را در توليدات سرمایه ای ھزینه کنند که در برگشت به دوره ای بعدی طوoنی تر گردد
بشتر از این با نقل قول کردن از جنبش ضد جھانی سازی احتياجی نيست از این چيز ھای که ما نمایش دادیم سه چيز بصورت واضح 

 :مبرھن است 
 این جنبش چيز جدیدی اختراع نکرده است

 طبيعت این ایدولوزی ماھيتا بورزوازی است
 ایده ای که بوسيله جنبش ضد جھانی سازی بچرخش افتاده خطری است برای طبقه کارگر

شرکت ھای چند مليتی است که درگذشته احزاب . ظاھرا شرکت ھای فرا ملتی امروز استق4شان را از قدرت کشوری جدا نموده اند و شبيه به
به انھا حمله می کردند در واقعيت ھرچه انھا را بناميم فرامليتی یا چند مليتی دارای مليتی ھستند که حداکثر  1970چپ به ھمان دليل در سالھای 

سھام دارانش دارا ھستند در حقيقت شرکت ھای چند مليتی کمپانی ھای بزرگی ھستند از ان کشورھای قدرتمند که اولين و مھمترین ان ای4ت 
شبيه شرکتی که به ( متحده امریکا است واینھا ابزار ان کشورھا ھستند سياست امپریاليستی با س4ح نظامی و دیپلماتيک و این یا ان شرکت ملی 

مطيع این یا ان شرکت بزرگ چند مليتی ھستند این چيزی نيست مگر استي4ی قدرت ھای بزرگ که این چند مليتی ھا ) جمھوری موز خوانده می شود 
مطالبات چپ بمنظور خنثی نمودن این غولھای عظيم در شرکت دادن کشورھای دیگر در 1970قب4 در خ4ل سالھای . بر اساس ان استوار می باشند

 .درون این کمپانی ھا و بمنظور دریافت سھم خوب از ان ثروتی که توليد می کنند می بود
و ما باید بطور زرفی این دروغ طبيعی راکه دولت ھا ابزاری نيستند که ازسود در برابر استثمار .دراین سطح آتک وکو مطلقا چيز جدیدی را کشف نکرده اند 

و برعکس دولت ھا ابزاری ھستند در سرپا نگھداشتن این نظم برای دست یابی به سود بيشتر برای طبقه حاکمه و .دفاع کنند را برجسته سازیم 
در بھترین حالت و بھتراست که فرض کنيم قانونی است که دولت در بعضی مواقع برای نگھداشتن نظم موجود مخالف اجرایش به .استثمار طبقه مزدبگير

 .وسيله طبقه حاکمه است 
محدود را چه اتفاقی در این اغاز دوره ای سرمایه رخ داد که دولت انگليس قانونی به تصویب رساند که استثمار اجباری و کارکودکان در بعضی موارد .

اگرچه بعضی از سرمایه داران برای سود انرا مضر می دانند اندازه نگھداشتن نظم و اعتدال است که قدرت طبقه کارگر که منبع درامد تمام .ميکند 
 ذیتسرمایه داری است تا به سن بزرگ سالی نرسد یک توده ویرانگر نيست مشابھا وقتی دولت نازی یک قسمت معينی از طبقه حاکمه را مورد ازار ا

 .قطعا دفاع از منافع طبقه استثمار شونده نيست) بطور مشخص بورزوازی یھود ( قرار داد 
وقتيکه .نددولت رفاه ھم بر اساس این افسانه بوجود امد که بگذار طبقه استثمار شونده جاودانگی استثمار سرمایه داری و قانون بورزوازی را قبول ک

صورت حقيقی خودش را نمایش می دھد ثابت نگھداشتن دستمزد ھا کم کردن "چپ یا راست "س4مت سرمایه رو به نقصان می گذارد دولت رفاه 
و وقتيکه طبقه کارگر از چنين قربانی شدنی امتناع می کند .بودجه اجتمایی تحليل بردن س4متی وکاستن مزد بی کاری و اعانه وحقوق بازنشستگی 

 .البته این دولت است که با زبان چماق وگازاشگ اور و دستگيری واگر اینھا موثر نی افتاد با گلوله برای انھا دليل می اورد
جنبش ضد جھانی سازی در بھترین رسوم چپ ک4سيک این عقيده را رسوخ می دھد که دولت می تواند در برابر ستم شرکت ھای چند مليتی از 

 محرومان حمایت کند در این حالت ما می توانيم سرمایه داری خوب در برابر سرمایه داری بعد داشته باشيم
د ام کشف آتک با تمام صحبت ھایش در باره سھام دار وگروگذار این است که ھدف اصلی سرمایه داری و حقيت این امر که چگونه سرمایه داری بوجود

 .ایجادسود است کاریکاتو مسخره ای از این عقيده که سرمایه داری سرمایه گذاری ميکند که سود طوoنی مدتی بدست بياور 
یا به قدرت رسيدن رونالد ریگان یامارگرت تاچر  G 7باتوجه به این اندیشه سخت فرض بوجود امدن احتکاررا در سرمایه مالی جھانی که انھم درجمع سران

 احتکار به ھمان اندازه سرمایه داری است.قدمت. است می داند 
خاطر نشان کرد وقتی که بحران جدید سرمایه داری با اضافه توليد مواجھه می شود سرمایه داری برای حفظ ارزش اضافه که دارا  19مارکس در قرن 

بورزوازی بصورت پراگماتيسم این را فھميده است اگر بازار به .است و حتی ارزش سرمایه اوليه برای پر بار ساختن سرمایه اش دست به احتکار می زند 
این چيزیکه مارکس خاطر نشان می .نقطه اشباع برسد کاoیی که اوبوسيله ماشينی که خریده است توليدکرده است بدون فروش باقی خواھد ماند 

وبدین طریق جنبش احتکاری که اینروزھا شاھدش ھستيم نتيجه .کند بحران تجارت ناشی از احتکار می باشد احتکار ع4مت اوليه بحران تجارت است 
 .این گروه سرمایه داری یا سرمایه داری که فاقد احساس مدنيت است نمی باشد بلکه روندی است در بحران عمومی سرمایه داری 

 در زیر لوای مسخره و حماقت اناليز علمی متخصصين ضد جھانی سازی یک عقيده ای در ميان مدافعان سيستم سرمایه داری از قدیم اoیام وجود
خرده بورزوازی سوسياليست پرودن کوشش نمود که بمنظور 19داشته است که طبقه کارگر را از چشم انداز انق4بی خودش دور نگھدارد در اواسط قرن 

 .ترویج نمودن تعاونی ھا و معام4ت منصفانه در سرمایه داری تمایزی بين سرمایه خوب وسرمایه بد ایجاد کند 
قه بعدا تئوریسن معروف جریان رفرميستی در درون جنبش طبقه کارگر برنشتين کوشش نمود که چنين بقبوoند که سرمایه داری می تواند منافع طب

وھدف طبقه کارگر و کوشش .استثمار شده را تا مادامی که از طرف طبقه کارگر به ان فشار می اورد در چارچوب ان سيستم مثل پارلمان حفظ کند 
 اریاومتضمن پيروزی سرمایه داری خوب در برابر سرمایه داری بد است که با خود خواھی و نزدیک بينی اش مخالف توسعه وتکامل اقتصاد سرمایه د

 .است
. دندرگرامروزه آتک و دوستانش پشنھاد می کنند به دوران توافق فوردیسم که ظاھرادر دوره ای که این خوی حيوانی سرمایه مالی وجود نداشته است ب

پس ترند جھانی دیگر باید این ھمکاری و انتخاب را درسيستم .جایيکه ارزش سودھا از طریق شراکت سھامی بين کارگر وسرمایه دارھا افزایش می یابد
 .سرمایه با این اوھام می اميزد 

ن با بوجود اوردن این اعتماد که سرمایه داری در ھجومش بر عليه طبقه کارگر عقب نشينی خواھد نمود در صورتی که بحران سرمایه داری از ای -1
 واقعيت سر چشمه می گيرد که این سيستم توانایی عبور و در امدن از این بحران را ندارد

 .با دoلت ضمنی به این مطلب که مصالحی بين سرمایه وکار موجود است -2
مروز ی ابطور خ4صه از کارگران خواسته می شود که با نحوه توليد سيستم سرمایه داری نجنگيد چيزی که منشاءاستثمار بدبختی ودرنده خویی که دنيا

ه را فراگرفته است و بمنظور منصرف نمودن ازت4ش ھای خویش از دست یابی به منافع طبقاتی مشترک باز ماند و ازسيستمی ھمانند سيستم سرمای
ضد جھانی سازی زمينه ای بس وسيع برای که دوباره سازی شده و مھلک است حمایت کنند در حال حاضر برای رھایی از شکاکيت جنبش 

ه مداخله نمودن بمنظور جنگيدن با این ایده خطرناک وجود دارد حداقل از ان عناصر طبقه کارگر کسانيکه این واقعيت را دریافت نموده اند ک
تنھا التر ناتيو موجود در جھان امروز کمونيست است و انھم در خ4ل مخالفان ثابت قدم به بورزوازی و تمام ایده لوزی ھایش از جمله 

جنبش ضد جھانی سازی که اخيرا مطرح شده است و باید بصورت پرحراتی با این جریانات از جمله سوسيال دموکراسی و استالينيسم 
 .مبارزه کرد امکان پذیر است 

 
 الوند. ترجمه از م

 از سایت جریان کمونيست بين الملل
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