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 1389شماره سی و دوم  ،سال دوم،  دوازدهم خرداد ماه 

 به مناسبت دومین سال انتشار بسوي انقالب

به مناسبت آغاز دومین سال انتشار بسوی انقالب تصمیم گرفتیم که  سـرمـقـالـه ھـای  

شماره اول و دوم این نشریه که تو ضیح دھنده ی اھداف ما از انتشار آن بـوده اسـت را 

مجدداً منتشر سازیم تا خوانندگان ما بتوانند میزان موفقیت و یا عدم موفقیت مان را در این 

یادآوری می کنیم که مبارزات ضد دیکتاتوری مردمی پس از انتشار دو .  یکسال قضاوت کنند

 . شماره اول آغاز شد

 و اهداف آن”  بسوي انقالب“
  

فوری ترین ھدف کمونیست ھای ایران و جھان، سرنگونی حکومت دیکتاتوری سرمایه داری 
سـال   ١۶٠این ھدفی است که از ابتدای شکلگیری مرام کمونیـستی در بیـش از .   است

پیش اعالم شده و ھزاران ھزار کمونیست در راه رسیدن به این ھدف جان خود را از دست 
این ھدفی است که کمونیست ھـای ایـران، در خیابـان ھـا، زنـدان ھـا و حتـی .   داده اند

ھرکـس .   چسبیده به دیرک ھای اعدام فریاد زده اند و از پنھان داشتن آن شرم می کننـد
که این ھدف را مرکز فعالیت ھا و تبلیغات خود قرار نداده و ندھد، کمونیـست نیـست و بـا 

خواندن خود، تنھا، خیال بھره برداری از تاریخ با عظمـت ایـن نھـضت و اعتبـار "  کمونیست"
ھر آنکس که ھدف فوری کمونیست ھا و جنبش کارگری را به باال بردن .  آمیخته به آن دارد

دستمزد و شرایط فروش گرانتر نیروی کار به سرمایه دار محدود کند، نماینده سرمایه داران 
است و انگیزه ای جز تحمیق کارگران و به انحراف کشاندن مبـارزات طبقـه کـارگر از فـوری 

 .ترین و عاجل ترین نیاز مبارزه طبقاتی ندارد
اما آیا صرفاً با سرنگونی حکومت سرمایه داری، انقـالب اجتمـاعی بوقـوع پیوسـته اسـت؟ 

اوالً سرنگونی حکومت سرمایه داری فقط به معنای سرنگونی ھیـت حاکمـه کنونـی !  خیر
خصلت انحصاری سرمایه داران ھمواره باعث می شود که جناح بـسیار کوچـک و !   نیست

نھایتاً چند صد نفره ای از ایشان قـدرت حکومـتی را در دسـت گرفتـه و دیگـر جنـاح ھـای 
ھمانطور که جناح خمیـنی، سـرمایه داران ھـوادار .   سرمایه داری را از حکومت حذف کنند

شمسی حـذف  ۶٠را در اوایل سال ھای دھه ... جبھه ملی و نھضت آزادی و حزب توده و 
طرفدار خاتمی از حکومت در اوایـل دھـه "  اصالح طلبان"و یا، نمونه ی دیگر آن حذف .   کرد
دیکتاتوری و استبداد، طبیعت حاکمیت سرمایه داری است کـه ھمـواره .  شمسی بود ٨٠

جناحی را بر دیگر جناح ھای سرمایه داری غالب کرده و گروه ھای رقیب را از قـدرت حـذف 
در چنیــن شــرایطی اســت کــه جنــاح ھــای دیگــر ســرمایه داری بــه شــکل .   مــی کنــد

در آمده و در شرایط استبدادی، مانند حکومـت جمھـوری اسـالمی، )  اپوزیسیون" (مخالف"
البتـه در شـرایط دیگـری چـون .  [[مـی شـوند" تغییر رژیم"حتی، خواھان حذف فیزیکی و 

کشورھای غربی، که قدرت طبقه کارگر و تـشکالت آن بـه مراتـب بیـش از ایـران اسـت و 
ھرگونه برخورد قھرآمیز جناح ھای سرمایه داری با یکـدیگر مـی توانـد آغـازگر یـک انقـالب 
اجتماعی و سرنگونی کامل حاکمیت سرمایه داری گردد، این جا به جایی قدرت، از طریـق 

این نـوع جـا بـه جـایی قـدرت، یعنـی .]]  انتخابات و بصورت بدون خونریزی انجام می پذیرد
سرنگونی ھیت حاکمه و جا به جایی آن با جناح ھای دیگر سرمایه داری، انقـالب خوانـده 

.  از طریق قیام مردمی صورت پـذیرد ۵٧حتی اگر این جا به جایی، مانند سال  .   نمی شود
را یک انقالب شکـست خـورده مـی  ١٣۵٧به ھمین خاطر است که کمونیست ھا، انقالب 

انقالب زمانی پیروز می شود که کل دستگاه دیکتاتوری طبقـه سـرمایه دار منھـدم .   نامند
و حکومت مستقیم مردم در شکل شورایی و متکی به قدرت مردم مسلح جایگزیـن .  شود

در غیر اینصورت، انقالب شکست خورده است و نتیجـه ای جـز اسـتقرار مجـدد .   آن شود
بنامیم، یا " جمھوری اسالمی"حال مھم نیست نتیجه آن را .  دیکتاتوری سرمایه داری ندارد

، تا زمانیکه  حکومت شوراھای متکی بـر ...  و یا " جمھوری"و یا فقط " جمھوری دمکراتیک"
قدرت مسلح مردمی جایگزین حکومت استبدادی و یا پارلمانی بورژوازی نگـشته، انقالبـی 

بخواند، ھـدف و انگـیزه اش، " انقالب"در کار نبوده است و ھر آنکس که چنین نتیجه ای را 
سوار شدن بر اعتراضات مردمی برای گرفتن قدرت جناح سرمایه داری مطلوب خودش می 

انقالب، به معنی تغییر حاکمیت سرمایه داران از طریق انھدام ساختار : بطور خالصه.  باشد
حکومتی استبدادی و پارلمانی و جایگزین ساختن آن با حکومت مـستقیم مـردم از طریـق 

 .شوراھا می باشد
تمامی مردم ایران و بخـصوص !   آیا ما انقالب را صرفاً برای انقالب کردن می خواھیم؟  خیر

طبقه کارگر شاھد اند که این حکومت سرمایه داری است که ضرورت انقالب را بـه جامعـه 
این حکومت و اصوالً تمـامی نظـام اقتـصادی و سیاسـی و اجتماعـی .  تحمیل کرده است

سرمایه داری بر این مبنا قرار گرفته است که تمامی کارگران و مردم یک کشور تولید کنند، 
کارگـر .   اما منافع و ارزش حاصله از این تولید فقـط بـه جیـب سـرمایه داران سـرازیر شـود

کارگران خدماتی، به دستگاه ھـای تولیـد و کـارگر تولیـد و توزیـع !   تولیدی، تولید می کند
کارمندان، به کار گرفته می شوند تـا حـساب و کتـاب را .  خدمات رسانی می کنند... کاال 

بمناسبت دومین سال  :سرمقاله* 

 :”بسوي انقالب“انتشار 

 و اهداف آن” بسوي انقالب“ .1

 ”بسوي انقالب“چرا  .2
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معلمـان و اسـاتید نیـز .   طوری نگاه دارند تا تمامی ارزش ھای تولید شده و منافع تولید بـه جیـب و حـساب سـرمایه داران واریـز شـود
تعدادی .  مسولیت شان آموزش و پرورش کودکان و جوانان است تا سر به زیر بار آمده و تخصص خود را در اختیار سرمایه داران قرار دھند

از ایشان نیز که سرسپردگی شان به سرمایه اثبات شده، تبدیل به کارگزاران آن شده و در بخش بسیار کوچکی از سرمایه شریک مـی 
امروزه طبقه کارگر ایران مـی .  کارگران و اھالی  را در زیر یوغ سرمایه نگاه دارند... شوند تا بنام نماینده مجلس و وزیر و وکیل و سردار و 

بیند که ھر زمان که برای گرفتن حق و حقوق خود اقدامی می کند، با این ماشین عریض و طویل روبروست و ھر گـاه کـه از ایـن خیمـه 
زنان ما می بینند که ھرگاه .  شب بازی خسته شده و دست به اعتصاب و اعتراض می زند، با زندان و چوب و چماق و دار روبرو می گردد

برای حقوق برابر با مردان حرکتی می کنند، آنھا را برای سال ھا در دادگاه ھـا و راھـروی مجلـس و داالن ھـای کـارگزاری حکومـت بـه 
بیھودگی می چرخانند و ھر زمان که جان بر لب برای شکایت به میان مردم رفته تا جلب حمایت کنند، آنھا نیز در کنار کارگران به سـلول 

، کـه "اقلیـت"و یا قومیت ھا و مـذاھب باصـطالح .  ھای زندان انتقال می یابند و مورد تعرض و آزارھای روحی و جسمی واقع می شوند
خالصـه .   چیزی جز زندگی به راه و روش مورد اعتقاد و بر مبنای سنت ھا و فرھنگ خود ندارند نیز به ھمین سرنوشت  دچار می شـوند

آنکه، ھرکس که با راه و روش زندگی تحمیل شده سرمایه داری نسازد و بخواھد که از حقـوق دمکراتیـک، فـردی و انـسانی بھـره منـد 
شود، از آنجاییکه کنترل سرمایه داران بر سرنوشت اھالی و ابزار و روند تولید و منافع به دست آمده از آن را دچـار خلـل مـی کنـد، بایـد 

برقـراری .   امروزه کسی به غیر از سرمایه داران و کارگزاران آنھا نیستند کـه لـزوم وقـوع انقـالب را منکـر شـوند.   سرکوب و معدوم گردد
حکومت شوراھا، دیکتاتوری و کنترل اجتماعی سرمایه داران را از بین می برد و به تمـامی اسـتثمار شـوندگان و سـتمدیدگان ایـن حـق 

حکومت شوراھا، بالفاصله، یعنی روز بعـد از فروپاشـی حکومـت .   مساوی را می دھد تا مستقیماً در تعیین سرنوشت خود دخالت کنند
سرمایه، تمامی تبعیضات سیاسی و حقوقی را از میان برده و به تمامی اھالی، از ھر طبقه و جنسیت و قومیت و مذھب حق حاکمیـت 

در .   داده تا بتوانند با پیشبرد اراده ی متحد خود، در تمامی نقاط جمعیتی، به الغـاء روابـط و مناسـبات تبعیـض آمـیز کمـر ھمـت ببندنـد
حقیقت، سرنگونی حاکمیت و دیکتاتوری طبقه سرمایه دار، سرآغاز انقالب اجتماعی است که با محو ھرگونـه تبعیـض در ھـر گـام خـود 

تنھا باید ھشیار بود که ھر لحظه که حاکمیت شورایی، از طـرف ھـر حـزب و .   نھایتاً به جامعه ای عاری از تبعیضات طبقاتی می انجامد
 .دسته ای، ساقط شود،راھی جز بازگشت سرمایه داری و دیکتاتوری آن در انتظارمان نخواھد بود

 
 !پیش بسوی انقالب

 !پیش بسوی استقرار حکومت شوراھا
 "بسوی انقالب"سردبیری نشریه 

 
 

 ؟»بسوي انقالب«چرا 
زمانیکه چندین نشریه از این نوع ھم اکنون : را منتشر می کنیم که برخی از خوانندگان و فعاالن سیاسی میپرسند“ بسوی انقالب”زمانی دومین شماره 

در .  منتشر می شوند“  بسوی انقالب”منتشر می شوند ھدف و انگیزه ما از انتشار آن چه می باشد؟ اوالً ما معتقد نیستیم که نشریاتی از قبیل 
محتوای تمامی نشریاتی که تا . حقیقت به علت خالی بودن جای چنین نشریه ای در محافل کارگری و انقالبیون کمونیست تصمیم به انتشار آن گرفتیم

 ھایکنون از طرف کمیته ھای فعاالن کارگری منتشر می شدند، بدون استثنا، سطح جنبش کارگری را در مبارزات محدود به واحدھای صنفی و خواسته 
به ھمین علت است .  شغلی ارزیابی می کنند و ھدف خود را ارتقا این مبارزات به تشکیل تشکالت و سازمان ھای مستقل و آزاد کارگری قرار داده اند

، ضمن ھم عقیده “بسوی انقالب”اما، ھیئت تحریریه .  که صفحه ھای خود را تنھا با اخبار این مبارزات و مقاالتِ مداح مبارزات خودبخودی پر می کنند
بر  ه وبودن در سطح کنونی جنبش کارگری، ھدف خود را ارتقا این مبارزات به مبارزه یک طبقه انقالبی علیه حکومت و نظام سرمایه داری تعیین کرد

ما نیز معتقدیم که در حال حاضر، اتحاد کارگران حول محور . ھمین پایه به تبلیغ و ترویج خط مشی کمونیستی، و برنامه انقالبی پرولتاریا پرداخته است
اما برداشت ما از مبارزات طبقاتی پرولتاریا، سراسری شدن چنین مطالبات و مبارزاتی در . خواسته ھای صنفی واحد ھای اشتغالشان شکل می گیرد

از نظر ما ھنگامی مبارزه کارگران به مبارزه یک طبقه ارتقا می یابد که کارگران، عالوه بر سازماندھی صنفی منطقه ای و سراسری، . این محدوده نیست
البته، چنین تشکالتی نمی تواند مانند سازمان ھای صنفی، توده ای .  به تشکالت سیاسِی آگاه به نقش و موقعیت تاریخی طبقه کارگر دست یابند

قالبیون ان باشد، و در بر گیرنده ی کلیه ی کارگران بدون در نظر گرفتن باورھا و اھداف سیاسی شان باشد و تنھا سازمانده پیشروترین قشر کارگران و
به نظر ما تنھا با ایجاد چنین تشکالتی .  کمونیست، در ھسته ھای اجرایی و مطالعاتی و کمیته ھای منطقه ای و نھایتاً حزب سراسری خواھد بود

اگر ھم اکنون به ساختار این کمیته ھا و ائتالف ھای فعاالن کارگری نظری بیافکنید متوجه . مبارزه کارگران به سطح یک مبارزه طبقاتی ارتقا خواھد یافت
ست ونیخواھید شد که فعاالن مدعی کمونیسم، بدون ھیچ نقطه تمایزی، در کنار فعاالن راست وابسته به جناح ھای بورژوازی و امپریالیستی و ضد کم

بنظر ما، بدون ایجاد تشکالت سیاسی .  این خود نشاندھنده ی عدم توانایی چنین تشکالتی از ایجاد جنبش مستقل طبقه کارگر است. قرار گرفته اند
بر مبنای این باور بود که عده ای از فعاالن کمونیست تصمیم به .  طبقاتی کمونیستی کارگران، ھرگز جنبش مستقل طبقه کارگر شکل نخواھد گرفت

 .گرفتند“ بسوی انقالب”انتشار نشریه ای سیاسی تبلیغاتی کمونیستی 
با مطالعه ی . در کنار ھدف پر کردن خالء مطبوعاتی موجود در جنبش کارگری، ضعف ھای دیگر این جنبش و جنبش کمونیستی نیز مورد نظر قرار گرفت

نی بون عل مطالب منتشر شده در جنبش کارگری، کامالً واضح بود که برخی از رفقا در تشکالت و کمیته ھای دیگر نیز با ما ھم عقیده اند، اما به علت
ھمچنین به علت ھمکاری با عناصر غیر .  فعالیت این نوع تشکالت، قادر به صراحت کالم نبوده و حرف ھا و رھنمودھای خود را در لفافه می زنند

بنابراین ضروری بود تا چنین نشریه ای، .  کمونیست در چنین تشکالتی، نمی توانند به صراحت سیاست ھای اعمال شده در آنان را به نقد بکشند
ظرات واقعی د نمستقل از تمامی وابستگی ھای ایدئولوژیک و ارتباطی با نھادھای بورژوایی و امپریالیستی به وجود آید تا چنین رفقایی از یکطرف، بتوانن
رزه طبقاتی، مباخود را بدون ھیچ مالحظه و پرده پوشی بیان کنند، و از طرف دیگر، ھمفکران خود را یافته و در روند یک کار مشترک در پاسخگویی به نیاز 

 .دبه شناخت از جزئیات نظرات، توانایی ھا و ضعف ھای یکدیگر نائل آیند و زمینه ی اتحاد کمونیستی و ایجاد حزب طبقه کارگر را آماده سازن
بسیاری از رفقا در کارخانه ھا و محالت خود .  ھمچنین، یکی دیگر از ضعف ھای جنبش کمونیستی کارگران ایران، پراکندگی عناصر و محافل آنست

این عناصر و محافل، با داشتن توانایی ھای . مشغول به کار ھستند، بدون اینکه از وجود دیگران باخبر و دارای ارتباطات الزم با جنبش کمونیستی باشند
در ارتباط با ایشان، .  بسیار سازماندھی در مناطق خود، دقیقا به علت نداشتن تماس و ارتباط با دیگر کمونیست ھا، از لحاظ نظری نیاز به کمک دارند

این رفقا با . اول آنکه مطالب آموزشی آن می تواند در سطوح مختلف به یاری این رفقا بیاید. می تواند از چند زاویه مثمرثمر باشد“ بسوی انقالب”انتشار 

 جمهوري شورایی تنها شکل حکومت کارگري است
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از آن گذشته، در سطح رھبری چنین جمع .  استفاده از این متون می توانند مطالب مورد نیازشان برای تشکیل ھسته ھای مطالعاتی را تأمین کنند
و ھمچنین، صرف توزیع این نشریه و رساندنش به دست این . ھایی، این نشریه،  می تواند ایشان را از مباحث موجود در جنبش کمونیستی با خبر سازد

چنین کارکردی باعث تحرک بیشتر این ھسته ھا و محافل در سطح . رفقا، ارتباط منظم الزم بین این عناصر و محافل با دیگر گروه ھا و مناطق بوجود آید
 .چیزی که بیش از ھر چیز نیاز جنبش کمونیستی برای نفوذ در مناطق و ارتباط با جنبش ھای خودبخودی است. محلی شان خواھد شد

جنبش کمونیستی ایران در دریایی از !  خیر.  البته نباید از گفته ھای باال این نتیجه را گرفت که درباره ی جنبش وسیع و گسترده ای صحبت می کنیم
و اگر به زودی مورد حمایت ھای پیگیرانه رفقا، . سرکوب ھای فاشیستی، گرایشات رفرمیستی و اپورتونیستی برای بقاء و رشد خود دست و پا می زند

و  چاپدر داخل و خارج از کشور، چه از لحاظ تأمین مطالب برای انتشار مستمرانه و منظم نشریه و چه از لحاظ مالی، برای ایجاد امکانات بیشتر 
 .سازماندھی و حرفه ای گری قرار نگیرد، احتمال شکست دوباره آن می رود

 
 پیش بسوی ایجاد حزب طبقه کارگر

 پیش بسوی انقالب
 پیش بسوی استقرار حکومت شوراھا

 )1(علل غیبت طبقاتی کارگران در مبارزات ضد دیکتاتوري 
 رامین رحیمی

 

.  غیبت طبقه کارگر ایران در تحرکات ضد دیکتاتوری سال گذشته سوال ھای بسیاری را در میان جمـع ھـای کمونیـست برانگیختـه اسـت
اینکه اینک طبقه کارگر ایران در زیر شدیدترین فشارھای اقتصادی و اجتماعی قـرار دارد و جنبـش کـارگری در چنـد سـال گذشـته  رونـد 

ھمچنین اینکه این مبارزات بخصوص در سال اخیر با رشد تصاعدی روبرو بوده که .  صعودی ای را طی کرده است، غیر قابل انکار می باشد
نه تنھا باعث جذب اقشار گسترده تری از کارگران به مبارزه گشته، بلکه حتی باعث استفاده از تاکتیک ھای رادیکـالتری در ایـن مبـارزات 

امـا، واقعیـت غـیر قابـل انکـار دیگـری .  شده است نیز از واقعیت ھایی است که با رجوع به اخبار حکومتی قابل دسترسی و اثبات است
حکومـتی کـه چمـاق .   حاکی از عدم شرکت ایشان بمثابه یک طبقه در مبارزات ضد دیکتاتوری علیه حکومت مستبد سرمایه داری است

بازداشت ھای عناصر . سرکوبش بدون تبعیض و بال انقطاع بر سرو پیکر این جنبش و بخصوص عناصر فعال و قشر آگاه آن فرود آمده است
اعدام ھای ناموجـه کـارگران آگـاه زیـر لـوای ... و " تشویق به شورش"و " اقدام علیه کشور"فعال جنبش کارگری و محکومیـت ایشان به 

، تماماً نشاندھنده ِی آنـست کـه طبقـه کـارگر قربـانی اصـلی و عمـدهِ  "بمب گذاری"و " عضویت در گروه ھای مسلح"اتھامات دروغین 
با در نظر گرقتن موارد مذکور، ھیچ عنصر صادقی نمی تواند . دیکتاتوری طبق سرمایه دار و استبداد ھیئت حاکمه جمھوری اسالمی است

دلیل دیگری کـه اثبـات کننـده ی آمـادگی شـرایط بـرای .   مدعی عدم وجود شرایط عینی برای پیوستن طبقه کارگر به این مبارزات شود
پیوستن طبقه کارگر بخ مبارزات ضد دیکتاتوری است، شرکت ھزاران نفر از افراد متعلق به ایـن طبقـه بـصورت انفـرادی در مبـارزات اخیـر 

با نگاه کردن به لیست بازداشتی ھا و جان باختگان خـواھیم یافـت کـه بدنـه اصـلی تظـاھرات ھـای خیابـانی را جوانـان و فـارغ .  است
پس چرا شرکت کارگران در این مبارزات، شکل طبقاتی و سازمان یافته به خود نگرفـت و در محـدوده .  التحصیالن بیکار تشکیل می دادند

 پوپولیستی ودنباله روانه باقی ماند؟
در این باره اگر بخواھیم به سخنان فعاالن سندیکالیست جنبش کارگری رجوع کنیم، عوامل سرکوب وحشیانه جنبش کارگری و فعاالن آن 

درصورتیکه این عامل دلیل مھم دیگـری .  را مطرح می کنند که طبقه کارگر را از امکان دستیابی به تشکالت مستقل خود بازداشته است
علت دیگری که از طرف ایشان برای توضیح عدم استقبال طبقه کارگر از پیوستن .   برای تشویق کارگران به پیوستن به این مبارزات است

به این مبارزات است، ادعای رھبری اصالح طلبانی بر مبارزه ضد دیکتاتوری است که حامیان و مروجان ثابت قدم خصوصی سازی ھستند، 
و در طی دوران طوالنی صدارت و ریاست شان ھیچ اقدامی برای جلوگیری از تعرض سرمایه داران به حقوق کارگران نکـرده و بـرای الغـاء 
قراردادھای موقت و سفید امضاء کوششی به عمل نیاوردند و در سالھایی که  اختیاردار حکومت بوده اند، از سرکوب وحشیانه ِی جنبش 

 .  کارگری پرھیز ننمودند
گو اینکه در ادعاھای فوق بخشی از حقیقت نھفته است، اما بیان کننده ِی عامل اصلی عدم شـرکت طبقـاتی کـارگران در مبـارزات ضـد 

چرا که اگر عامل سرکوب را در نظر بگیریم، چگونه است که باعت جلوگـیری از مبـارزه بـرای خواسـته ھـای .   دیکتاتوری نمی تواند باشد
قوری و جداگانه ِی کارگران و اتخاذ تاکتیک ھای رادیکال، از جمله بستن جاده ھا، گروگان گرفتن مدیریت و ماشـین ھـای تولیـد و تـصرف 
محل اشتغالشان نگشته است؟ در مورد دلیل دوم مبنی بر عدم اعتماد کارگران به رھبری جنـاح اصـالح طلـب حکومـتی در مبـارزه ضـد 
دیکتاتوری، باید سوال کرد که چرا چنین امر مثبت و مبارکی به جای آنکه به حضور مستقل طبقه کارگر در این مبارزات بیانجامد بـه کنـاره 
گیری ایشان از مبارزاتی انجامیده که ھیچ قشر و طبقه ای باندازه طبقه کارگر در آن منفعتی ندارد؟  اینھـا تنفاقـضاتی اسـت کـه فعـاالن 

 .سندیکایی با محدود بودن دیدگاھشان در  ظاھر قضایا قادر به پاسخ دھی به آنھا نیستند
بـه "  لغو کار مـزدی"مثالً رفقای .   اما ھستند فعاالن کارگری ایکه علل عدم حضور طبقه کارگر در این مبارزات را از سطح به عمق می برند

کـارگران بـه علـت .   درستی معتقدند که عدم شرکت طبقاتی کارگران در مبارزات اخیر را باید در ناآگاھی طبقاتی کـارگران جـستجو کـرد
نداشتن آگاھی طبقاتی است که مبارزه علیه دیکتاتوری حکومت جمھوری اسالمی را از مبارزه علیه کارفرمای خود جدا دانسته و با اینکه 
حاضرند خطر خوردن چماق سرکوب حکومتی را در مبارزه علیه کارفرمای خود بپذیرند، اما حاضر نیستند تا ھمین خطر را برای شـرکت در 

با یافتن این علت می توان به مشکالت و نقایص .  مبارزات ضد دیکتاتوری که بخش الینفکی از مبارزات ضد سرمایه داری است تحمل کنند
بخصوص، می توان به علت عدم ارتقاء مبارزات خودبخودی کارگران علیه کارفرمایان منفرد بـه .   دیگر مبارزات طبقاتی کارگران نیز آگاه شد

مبارزه سراسری و متحدانه ی طبقه کارگر علیه نظام سرمایه داری برای پیشبرد حقوق صنفی شان در زمینه ھای اقتصادی و اجتماعی، 
 . از جمله ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری نیز پاسخ داد

اما از طـرف .   پس می بینیم که سندیکالیست ھا با توقف در ظاھر قضایا از ارائه ِی راه حل مورد نیاز مبارزه طبقاتی کارگران باز می مانند
راه حل .  نیز بسیار کلی بوده و در عمل تفاوت چندانی با فعاالن سندیکالیست ندارد" لغو کار مزدی"دیگر، راه حل ارائه شده توسط رفقای 

ھجوم نظام سرمایه داری به سطح معیشت کارگران روز به روز ابعاد وسیع « :اینگونه طرح گشته است" در مقدمه " لغو کار مزدی"رفقای 
در یک سوی جامعه، انباشت عظیم ثروت را می بینیم و، . تری می یابد و کارگران بیش از پیش به اعماق مرگ و نیستی رانده می شوند

شکاف طبقاتی اکنون به .  درسوی دیگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی و سرکوب و توحش در مقیاسی بی سابقه ھستیم
این جنگ . چنان ورطه ھولناک و مرگباری تبدیل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمایه داری باقی نگذاشته است
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روزی نیست که شاھد تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پیمایی . راخوِد سرمایه داری بر کارگران تحمیل کرده است و خودکرده را تدبیر نیست
 ٢٢افزون بر این، کارگران به صورت گسترده در جنبش سیاسی جاری علیه جمھوری اسـالمی کـه بـه دنبـال انتخابـات .  کارگری نباشیم

 .آغازشده است، فعاالنه شرکت دارند ١٣٨٨خرداد 
و بـا آن کـه کـارگران درھمـه جـا مطالبـات    کارگران در جنبـش جـاری  -ھرچند پراکنده و نامتشکل  -با این ھمه و به رغم شرکت وسیع 

و یکی از مھـم تریـن .  یکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زیر یک پرچم سراسری و ضدسرمایه داری واحد گرد نیامده است
علت ھای عدم شکل گیری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدین سان به نتیجه نرسیدن این ھمه مبارزه کارگری را در ھمین جا 

واحد ارتقـا نیابـد  پیداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی و سراسری .  باید جست
گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی امان سـرمایه . کارگران به رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود راه به جایی نخواھند برد

به سطح معیشت کارگران برافراشتن یـک پـرچم یـا منشورسراسـری واحـد حـاوی مطالبـات پایـه ای و ضدسـرمایه داری طبقـه کارگـر 
نخست به معنای سـطح ابتـدایی و نـازل مطالبـات کـارگران ایـران :  پایه ای بودن مطالبات کارگران در این منشور به دو معناست    .است

به این معنا که این مطالبات صرفا کف و حداقل خواسـته ھـای  نسبت به حقوق متعارف کارگران در بخشی از جھان سرمایه داری و دوم 
 .طبقه کارگر ایران را تشکیل می دھند

مطالبـه    نفـس طـرح. اما مھم تر از این ھا توضیح این نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاویه و با چه رویکردی مطرح می کنند
مطالبـه کـارگران از .  کارگران از سرمایه داران و دولت آن ھا به معنای آن است که سرمایه سرمایه داران حاصل کار و تولید کارگران اسـت

برای سرمایه داران انجام داده اند اما در ازای آن ھیـچ چـیز نگرفتـه    که سرمایه داران از بابت ھیچ چیز نیست مگر از بابت کاراضافی ای 
 بنابراین، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمایه داران و دولت آن ھا می گویند که آنان باید این مطالبات را از محل ھمین کار .  اند

. بدین سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگیخته خویش نظم سرمایه را به چالش می کشند و بایـد بکـشند.  پرداخت نشده برآورده کنند
کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف این مضمون ضدسرمایه داری را بیان می کند که چرا باید من کار کنـم امـا دیگـری 

زاویه ای است که ما به مثابه   ثروت جامعه را من تولید کنم اما خودم از آن کامال بی بھره باشم؟ این ھمان رویکرد و  بخورد؟ چرا باید تمام
ما بر این باوریم که تحقق مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران در    .بخش کوچکی از طبقه کارگر منشور حاضر را برمبنای آن تدوین کرده ایم

از .  گرو ارتقای این رویکرد خودانگیخته سرمایه ستیز به افق خودآگاھانه مبارزه متشکل و شورایی طبقه کارگر برای الغای کار مزدی است
سوی دیگر، به نظر ما، طرح مطالبات پایه ای و مبارزه جنبش طبقه کارگر برای دستیابی به آن ھا صرفا با ھدف افزایش توان مادی و فکری 

ماده ای را ارائه می دھنـد کـه در محتـوا ھیـچ  ٢١ایشان سپس منشور »   .کارگران برای جامه عمل پوشیدن به این افق انجام می گیرد
ھر دوی این منشور و بیانیه مدعی .   ندارد" ٨٩سال  – بیانیه شماره یک شورای برگزاری مراسم روز جھانی کارگر"تفاوت اساسی ای با 

آن ھستند که باید توده ھای طبقه کارگر را حول چنین درخواست ھای حداقلی ای به میدان مبارزه سراسری کشاند تا کـارگران از درون 
پس اگر سندیکالیست ھا با توقف در ظاھر قـضایا بـه ارائـه راه حـل عملـی ای .  مبارزات خودبخودی شان به آگاھی طبقاتی دست یابند

و "  آگـاھی طبقـاتی پرولتاریـا"نیز با عدم بررسی روابط درونـی "  لغوکار مزدی"برای ارتقاء ضروری مبارزات طبقه کارگر نمی رسند، رفقای 
 .مکانیزم مشخص دستیابی کارگران به آن، به سطح باز گشته و نھایتاً به ھمانجایی می رسند که سندیکالیست ھا بودند

 

 مرور اجمالیِ تاریخچه مبارزات طبقه کارگر 

ھنگامی که از آگاھی طبقاتی صحبت می کنیم،آن آگاھی است که نقش طبقـه کـارگر را در ایـن برھـه از تـاریخ تکامـل جامعـه بـشری 
مشخص کرده و منافع آن را در تقابل با منافع دیگر طبقات اجتماعی لحاظ داشته و اھداف نھایی و مرحله ای و شیوه دسترسی به آنھا را 

با رجوع به تاریخ حیات و مبارزاتی طبقه کارگر متوجه می شویم که مبارزه آن برای احقاق حقوق خود و برخـورداری از زندگـی .  ارائه دھد
اما، ھنگام ظھور طبقه کارگـر .  بھتر در مقابل استثمار سرمایه داری از بدو ظھور این طبقه اجتماعی وجود داشته و با آن زاده شده است

که از روستا و زمین با زور و قھر بورژوازی کنده شده و برای گذران زندگی به مناطق صنعتی روی آورده بود، ھنوز به موقعیـت جدیـد خـود 
طبیعی است که رشد ذھنیت طبقه کارگر دوران گذاری را طـی کـرده باشـد کـه تاریـخ .   آگاه نشده و در توھمات گذشته باقی مانده بود

 . مبارزاتی او بر وجود چنین دورانی صحه می گذارد
 

 اتحادیه و تعاونی
در آغاز بر مبنای تسلط دیدگاه فردگرایانه و مرتجعانه ی دھقانی شاھد آن ھستیم که کارگران دنیـای صـنعتی را مـسبب دردھـای خـود 
تشخیص داده و از آنجاییکه شاھد بودند با ظھور تکنولوژی جدید به صف بیکاران می پیوندند و در فقر و گرسنگی فرو مـی رونـد، بـصورت 

مـدتھا بطـول انجامیـد تـا .   فردی دست به تخریب وسایل تولیدی می زدند که اینک بر خالف دوران دھقانی شان مالکیت آن را نداشـتند
طبقه کارگر به این درک برسد که تکنولوژی صنعتی نیست که چنین موقعیتی را به ایشان تحمیل کرده است، بلکه کارفرمایان ھستند که 

حس ھمبستگی در آغاز به صورت کم کاری ھای جمعی .   تمامی کارگران واحد تولیدی شان را در موقعیت و شرایط یکسان قرار داده اند
در اواخر قرن ھیجدھم و آغاز قرن نوزدھم پیشگامانی از طبقه کارگر بوجود آمدنـد .   و سپس به اعتصابات واحدھای تولیدی پراکنده رسید

ایـن سـندیکاھا در آغـاز در رشـته ھـای مختلـف .   که به درک ھم طبقه بودن کارگران رسیده و آغاز به سازماندھی سندیکا ھا پرداختند
البته سرمایه داران نیز در مقابل این .  صنعتی ظاھر گشتند و رفته رفته بصورت اتحاد جغرافیایی و سپس سراسری طبقه کارگر انجامیدند

قوانین ضد اتحادیه گری بسیار خشنی وضع نموده .  تحرکات ساکت نمانده و از کلیه امکانات خود برای سرکوب کارگران بھره برداری کردند
فعاالن اتحادیه ای شناسایی شده به بنـد و .   و از طریق دستگاه ھای سرکوب حکومتی و چماقداران خصوصی به تقابل متقابل پرداختند

ھر اعتصاب دستجمعی ای با خشونت و سرکوب تمـام .   زنجیر کشیده می شدند و یا در کوچه و پس کوچه ھا مورد ترور قرار می گرفتند
در این دوران ھا .  عیار روبرو می گشت و ھر تشکل مستقل کارگری غیرقانونی محسوب گشته و مورد سرکوب و تالشی قرار می گرفت

 . نتیجتاً از لحاظ شمار اعضا بسیار کم تعداد بودند.  اتحادیه ھا بصورت مخفی تشکیل می گشتند و فعالیت می کردند
. اما، در آغاز قرن نوزدھم، بخشی از سرمایه داران به این واقعیت پی می بردند که شرایط زندگی طبقه کارگر به نفع ایشان نمـی باشـد

ایشان که قشر نوظھور بورژوازی صنعتی بودند و متوجه گشته بودند که طبقه کارگر صرفاً تولید کننده ی کاالھا نبوده بلکه نقش خریدار و 
مصرف کننده ی تولیدات را نیز دارا می باشد و تا زمانیکه بورژوازی مـالک عمـده درآمـد ایـشان را از طریـق اجـاره منـازل و قیمـت بـاالی 
محصوالت کشاورزی و غذایی تصاحب می کند، کارگران قدرت خرید محصوالت ایشان را ندارند، ھمراه با تضاد منافع دیگـری، از قبیـل بـاال 

در ...  بودن تعرفه ھای گمرکی واردات و بسته بودن بازارھای جھانی به علت سیاست ھای حمایتی از بازار داخلی و بخـصوص غـالت و 
ایشان در آغاز سعی کردند تا از طریق انتخابات آزاد بـه درون سیـستم حاکمـه نفـوذ کننـد تـا بتواننـد .   مقابل بورژوازی مالک قرار گرفتند

اما بزودی متوجه گشتند که انحصار قدرت بورژوازی سنتی از طریـق .   اصالحات الزم برای رشد صنعت و تأمین منافع خود را عملی سازند
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در اینجـا بـود کـه .   قانون انتخابات و قوانین دیگری اعمال می شود که ھر دری را به روی ایـشان بـرای سـھم بـردن از قـدرت مـی بنـدد
معروف بودند، با اینکه خواھان حفظ نظام سـرمایه داری و )  لیبرال رادیکال  –بورژوا رادیکال " (رادیکالھا"نمایندگان فکری این قشر که با نام 

دیکتاتوری طبقاتی سرمایه داران بودند، متوجه گشتند که بدون نیروی طبقاتی کارگران و ترساندن بورژواھای سنتی از وقوع انقالب قـادر 
به ھمین علت، از راه ھای زیرکانه ِی پارلمانی استفاده کرده و با تصویب قوانین تعزیری .  به شکستن انحصار حکومتی ایشان نمی باشند

اما ھمین فرجه زمانی کوتاه کافی بود تـا بـا .  مالیم تری برای اتحادیه گران، برای مدت بسیار کوتاھی ھزینه اتحادیه گری را پایین آوردند
به سرعت نفوذ و فدرت این اتحادیه ھا بـه .   علنی شدن فعالیت اتحادیه گرایان، اتحادیه ھای سراسری و پر تعداد تشکیل و توسعه یابند

البته، بورژوا رادیکال ھا، پس از استفاده بردن از نیروی کارگران برای .  حدی شد که حکومتیان دیگر قادر به برگرداندن ایشان به خفا نبودند
عقب نشاندن بورژوازی سنتی و شکستن انحصار حکومتی ایشان، بر خالف قولھایی که به کارگران داده بودند عمل کرده و در مصالحه با 

 .رقیب ھم طبقه خود، قانون انتخاباتی را به تصویب رساندند که ھیچگونه محلی برای اعمال قدرت قانونی برای طبقه کارگر نماند
در این زمان بود که اشکال نوین سازماندھی طبقاتی کارگران، یعنی اتحادیه ھا و سندیکاھا بمثابـه ارگـان ھـای تـدافعی طبقـه کـارگر از 

اما ھنوز اقداماتی برای باال بـردن .   اجحافات سرمایه داری و برای فروش گران قیمت تر نیروی کار طبقه کارگر به شکل کامل خود رسیدند
در این زمینه از یکسو، نماینـدگان تـازه وارد .  کارایی کارگران و قدرت خرید ایشان باقی بود تا بورژواھای صنعتی را به اھداف خود برساند

و از طرف دیگر، بورژوا سوسیالیست ھا، .  ایشان در پارلمان به تصویب قوانینی پرداختند که قیمت غالت و دیگر مواد خوراکی را پایین آورد
مستقیماً درگیر اقداماتی برای بـاال بـردن اسـتاندارد زنـدگی و بھـتر کـردن ) ھواداران سوسیالیست تخیلی رابرت اوئن" (اوئنیسم"بویژه 

در عین حال، باال بردن سـطح .   از جمله این اقدامات بود" تعاونی ھای مصرف"بوجود آمدن و توسعه ِی .  شرایط کاری طبقه کارگر شدند
پس از آنجاییکه سرمایه داری صنعتی دوران جوانی و شکوفایی خود .   زندگی کارگران نمی توانست از جیب سرمایه داران بیرون می آمد

را می گذراند، رابرت اوئن قادر گشت تا شیوه ھایی در مدیریت طراحی کند که در عین کارایی و در نتیجه اسـتثمار بیـشتر طبقـه کـارگر، 
 . سطح زندگی ایشان را نیز باالتر ببرد

 

 اولین حزب سیاسی طبقه کارگر
لیبرالھا باعث شد تا بسیاری از فعاالن کارگری متوجه اھمیت سیاست در زندگـی -دخالت دادن طبقه کارگر در امور سیاسی توسط بورژوا

شان شوند و  خیانت لیبرال رادیکال ھا به کارگران باعث شد تا ایشان به از توھم داشتن منافع مشترک با سرمایه داران بیرون آمده و به 
مـاده ای کـه قکـر مـی کردنـد  ۶)  چـارت(نتیجتاً گروھی از کارگران لندن با طرح منشوری .   لزوم استقالل سیاسی طبقه کارگر پی ببرند

ماده مطروحـه مـی  ۶با رجوع به .  برآورده کننده ی منافع طبقه کارگر می باشد، اولین تشکل مستقل سیاسی کارگران را سازمان دادند
بینیم که علیرغم تشکیل تشکلی مستقل، فعاالن کارگری موسس آن ھمان اھدافی را دنبال کردند که در مبارزات مشترکشان با لیـبرال 

نتیجه آنکه، با وجود داشتن تشکلی مستقل و جلب میلیون ھا کارگر در پشتیبانی از )  ١. (  رادیکالھا بعنوان اھداف عمومی پذیرفته بودند
آن، به علت نبود آگاھی طبقاتی به جایگاه مستقل طبقه کارگر در دوران سرمایه داری و نقـش تـاریخی طبقـه کـارگر و منـافع و اھـداف 
مشخص طبقاتی آن در این دوران، نھایتاً از اھداف و شیوه ھایی استفاده کردند که باز ھم دنباله روی از منـافع بـورژوازی محـسوب مـی 

به ھمین دلیل نیز جنبش چارتیستی طبقه کارگر با رویکرد مجدد لیبرال رادیکالھا به این طبقه، از نظر سیاسی منحل گشت و بـا .  گشت
سرکوب خونین رھبران و فعاالن آن توسط ھیئت حاکمه ای که اینک لیبرال رادیکالھا را نیز در خود جای داده بود، عمالً و رسماً با شکست 

 . مواجه شد
 

 سوسیالیسم علمی
این سند بر مبنـای درک علمـی ای کـه .   انتشار یافت"  مانیفست حزب کمونیست"در بھبھه جنبش چارتیستی بود که سندی با عنوان 

نتیجه مطالعه ی کارل مارکس و فردریش انگلس ، دو تن از انقالبیون سوسیالیست آلمانی، از چگونگی تکامل جوامع بشری، جایگاه روابط 
و مناسبات تولید و نقش مبارزه طبقاتی در این روند و بخصوص مکانیزم و دینامیزم موجود در روابط و مناسبات سرمایه داری، تھیـه شـده 

در این سند، جایگاه طبقه کارگر در تقابل با نظام  طبقاتی سرمایه داری بعنوان تنھا طبقه انقالبـی در ایـن مقطـع از تکامـل جامعـه .   بود
ما اینک به جزئیات آن نمی پردازیم، اما .  ھمچنین، نتایج علمی این تقابل طبقاتی نیز مورد بررسی قرار داشت.  بشری منظور گشته بود

 :بخشی از آن را که چگونگی دستیابی طبقه کارگر به آگاھی مستقل طبقاتی را تشریح کرده در زیر می آوریم
بـورژوازى در حـال .  بطور کلى تصادماتى که در درون جامعه کھن وجود دارد از بسیارى لحاظ به جريان رشد پرولتاريا مـساعدت مینمايـد «

مبارزه بالانقطاع است؛ در آغاز بر ضد اشراف، سپس علیه آن قسمتھايى از بورژوازى که منافع آنھا با پیشرفت صنايع متضاد است و بطور 
طى ھمه اين مبارزات بورژوازى ناگزير است از پرولتاريا استمداد کند و وى را به يـارى طلبـد و .  دائم علیه بورژوازى ھمه کشورھاى بیگانه

بنابراين اين خود بورژوازى است که به پرولتاريا عناصر آموزش خود را میدھد، به عبارت . بدين سان او را به عرصه جنبش سیاسى بکشاند
 . ديگر سالح ضد خويش را در اختیار وى میگذارد

ا و اما بعد، چنانکه ديديم ترقى صنايع قشرھاى تام و تمامى از طبقه حاکمه را به داخل پرولتاريا میراند و يـا الاقـل شـرايط زنـدگى آنھـا ر
 . اينان نیز به میزان زياد، عناصر آموزش را براى پرولتاريا ھمراه میآورند. دستخوش تھديد قرار میدھد

اى که در درون طبقه حاکمه و تمام جامعه کھن انجـام  سرانجام، ھنگامى که مبارزه طبقاتى به لحظه قطعى نزديک میشود، جريان تجزيه
میپذيرد، چنان جنبه پرجوش و شديدى بخود میگیرد که بخش کوچکى از طبقـه حاکمـه از آن روگـردان شـده بـه طبقـه انقالبـى، يعنـى 

به ھمین جھت است که مانند گذشته، که بخشى از نجباء بسوى بورژوازى میآمدند، اکنون نیـز .  اى که آينده از آن اوست، میپیوندد طبقه
اند از لحاظ تئورى به درک جنبـش اجتمـاعى نائـل آينـد، بـه پرولتاريـا  اى از صاحبنظران بورژوازى که توانسته قسمتى از بورژوازى و يا عده

 ) ٢( » . میگروند
 

ی براھمانطور که در مرور تاریخچه مبارزات کارگری دیدیم، طبقه کارگر از درون مبارزه طبقاتی خود تنھا به درک لزوم اتحاد علیه کارفرمایان 
این سوء استفاده سرمایه داران از تضاد منافع پرولتاریا در رقابت درونی خود بود که کارگران را به .  بھبود شرایط زندگی و کار خود رسید

باز ھم دیدیم که این تجربه، باعث پی بردن . عمل سیاسی کشاند و زمینه تجربه مستقیم و جمعی ایشان را در این زمینه مھیا ساخت
برای ارتقاء کامل مبارزات کارگران . فعاالن کارگری به لزوم استقالل سیاسی شان در ھمان چارچوب ھای تعیین شده سرمایه داران گشت

بمثابه ی مبارزات یک طبقه مستقل انقالبی، نیاز به آگاھی ای بود که در طی تکامل جنبش سوسیالیستی روشنفکران بورژوازی و توسط 
.  از طریق پیوستن و آموزش به طبقه کارگر منتقل گشت" جریان تجزیه ِی درونی طبقه حاکم"عناصری از ھمین قشر کشف شده و در اثر 

 –طبقه کارگر تنھا زمانی از یک نیروی بالقوه انقالبی به طبقه ای مستقل انقالبی تبدیل می گردد که مسلح به برنامه ای سیاسی 
بر " درباره پرولتاریا و راه پیش رو "  من در مطلب .  اقتصادی و اجتماعی طراحی شده بر مبنای اصول سوسیالیسم علمی شده باشد
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 -هفته نامه   سیاسی »بسوي انقالب«

 تبلیغاتی کارگران کمونیست
       maktabema@maktabema.net:تماس با ما

http://www.cwiran.com آدرس سایت ورودی      
http://mag.cwiran.com   سایت بسوی انقالب    
http://fa.cwiran.com    خبرنامھ کارگری ندای سرخ 
http://en.cwiran.com        سایت انگلیسی 

  »بسوي انقالب«

را بخوانید و در میان 

 !مردم پخش کنید

 اخبارمحل اشتغال و سکونت و مفاالت خود را به آدرس

maktabema@maktabema.net 

 بفرستید

پس سوأل تحمیل شده در چنین شرایطی این نیست که آیا طبقه کارگر را باید به جدالی نا « ) ٣. ( روی اھمیت این عامل پافشاری کردم
» مسالمت آمیز«برابر و محکوم به شکست دعوت کرد یا نه؟ بلکه اینست که آیا طبقه کارگر باید به میل خود به قربانگاه رفته و به صورت 

گردنش را در خدمت قصاب بگذارد؟ یا اینکه باید خود را آماده جدال کند؟ و اگر ھستند گروھی از کمونیست ھا که معتقد به لزوم جدال 
طبقاتی می باشند، آیا باید این جدال را محدود به تاکتیک ھای تدافعِی و بی حاصل سازند؟ و یا اینکه تمامی کوشش خود را به کار گیرند 

 تا طبقه کارگر را در این جدال به پیروزی برسانند؟ در این نقطه است که ما به ضرورت و یا عدم ضرورت اتخاذ استراتژی و تاکتیک انقالبی
طبقه کارگر یا انقالبی است یا ھیچ  :و در ھمین نقطه است که ما باید گفته ی مارکس را به خاطر بیاوریم که می گفت .می رسیم

  !چیز نیست
اگر ما کمی واقع بینانه به دور خود نگاه کنیم و اقشار مختلف کارگری را در نظر بگیریم، آن را آلوده  .واقعیت نیز این گفته را تصدیق می کند

گزارشات میدانی نشان می دھد که بخشی بسیار کوچکی از کارگران توسط حکومت دیکتاتوری  .به انواع نظریات ارتجاعی می یابیم
آن سرباز و یا کادر تھتانی  .اسالمی خریداری شده و در لباس ھای شخصی و فرم بسیج به سرکوب مبارزات توده ای می پردازند

اعضای شوراھای اسالمی کار نیز از اعضای طبقه کارگر می باشند  .نیروھای سرکوبگر و پلیس نیز جزئی از طبقه کارگر تعریف می شود
البته اکنون می بینیم که با قدری تغییر، نگراِن دستمزدھا و شرایط زندگی (که در زمانی جاسوسی آنھا را در واحدھای تولیدی می کردند

بازھم این بخشی از کارگرانند که تحت تأثیر دیدگاه ھای محدود نگر بورژوازی قرار ). شان نیز شده اند و گھگاه اعتراضاتی ھم می کنند
گرفته و نا آگاه به حقیقت تاریخی، جایگاه و نقش شان در مبارزه طبقاتی را محدود به مبارزه برای فروش گران قیمت تر نیروی کارشان به 

اما، برخی  .شرایط اجتماعی و سیاسی می باشند“ غیر قابل تغییر بودن“برخی از این دیدگاه ھا بصورت عریان مدافع . بورژوازی کرده اند
 .، ھمان باور را تبلیغ می کنند…، مانند حزب توده و اکثریت و “کمونیستی”دیگر، با پوشیدن لباس ھای سرخ و ژست ھای 

در کشورھای غربی،  .برخی از فاشیست ترین عوامل بورژوازی از کارگرانند .در سطح جھانی نیز اوضاع تغییر چندانی با ایران ندارد
اینھا ھمان اقشاری  .قشرھایی از طبقه کارگر از جمله نژاد پرستان دو آتشه و مذھبی ھای متعصب و ناسیونالیست ھای کور می باشند

در دیگر  .از کارگرانند که در مواقع ضروری، بنابر نیازھای کارفرمایان و حکومت ھای سرمایه دار به جان کارگران انقالبی و مھاجر می افتند
 .کشورھای جھان نیز اوضاع طبقه کارگر به ھمین گونه است و تفاوت چندانی با ما ندارد

 ! »طبقه کارگر یا انقالبی است و یا ضد خود است «پس ما با جرأت می توانیم به کلمات مارکس اضافه کنیم که 
دولت بـه  ”دوران جدید”ھمانطور که حزب بورژوائی در پروس با باور به اینکه با آغاز «  : مارکس در نامه ی خود به شوایتزر توضیح می دھد

لطف شاھزاده نایب السلطنه به دامنش می افتد خود را بی اعتبار ساخت و در وضعیت خوار کنونی قرار گرفت، بـه ھمیـن ترتیـب حـزب 
کارگران خود را حتی بی اعتبار تر خواھد ساخت اگر که تصور کند دوران بیسمارک یا ھر دوران پروسی دیگری توسط لطف شاھانه سیب 

در (شکی نیست که توھم بد ُیمن السال به اینکه یک دولت پروسـی بـا اقـداماتِ سوسیالیـستی .  طالیی را در دھانش خواھد گذاشت
اما خوشنامِی و آبروی حزب کارگران به این  . .این را آینده نشان خواھد داد. دخالت خواھد کرد،به یأس و نا امیدی ختم خواھد شد) اوضاع

 )٣(»  .طبقه کارگر یا انقالبی است یا ھیچ چیز نیست. بستگی دارد که قبل از اثبات تو خالی بودِن این توھم، آن را طرد سازد
 

 ...ادامه دارد 

 
 :اھداف ششگانه چارتیست ھا از قرار زیر بود) ١( 
 .حق داشتن نماینده برای ھمه مردم و تقسیم انگلستان به دویست منطقه انتخاباتی با جمعیت برابر .١
 .تجدید سالیانه پارلمان .٢
 .ماه قبل حوزه انتخاباتی مربوطه ساکن بوده اند ۶سال به باال که از  ٢١رأی عمومی برای ھمه مردان  .٣
 .الغاء شرط ثروت در مورد فعالیت ھای انتخاباتی .۴
 .رأی مخفی از طریق صندوق آرا .۵
 .پرداخت مستمری برای نمایندگان و کارکنان پارلمان. ۶
 
 مانیفست حزب کمونیست ،فصل اول، بورژواھا و پرولتارھا) ٢( 
 ، ص اول ٢٩درباره پرولتاریا و راه پیش رو، بسوی انقالب شماره )  ٣( 
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 !همبستگی با مقاومت کارگران تکل علیه دولت و اتحادیه ها: ترکیه 
 جریان کمونیست بین الملل

 .در زیر گزارشی از اعتصاب کارگران تکل منتشر میشود که توسط بخش ترکیه جریان کمونیست بین الملل تھیه و ارسال شده است
 مارش اعتراض به سوی آنکارا

، ھزاران نفر از کارگران تکل از شرکت ھا و شھر ھای مختلف، بھمراه خانواده ھای شان خانه ھای خود را بسمت آنکارا ترک  ٢٠٠٩دسامبر،  ١٤در تاریخ 
این مبارزه ستودنی، . سفر آنھا با ھدف مبارزه علیه شرایط وحشتناکی که توسط سیستم سرمایه داری به آنھا تحمیل شده انجام گرفته است. کردند

بدین طریق . در حال حاضرمدت یک ماه است که ادامه دارد، این مبارزه تحت تاثیر ایده اعتصاب عمومی که ھمه کارگران در آن شرکت کنند قرار گرفت
ما دراینجا تالش خواھیم کرد گزارش وقایع مربوط به اعتصاب تکل را تا این . کارگران تکل رھبری جنبش طبقه کارگر در سراسر کشور را در دست گرفتند

ما در اینجا از . این نکته را نباید فراموش کرد که این گزارش نه فقط مربوط به کارگران تکل، بلکه مربوط به ھمه کارگران جھان است. لحظه منعکس نمایم
ان تجارب و بی کارگران تکل سپاسگزاریم، زیرا آنھا با نوشتن این مقاله گام موثری در جھت پیشبرد مبارزه طبقاتی برداشتند، با مبارزه استوارشان ، با

 . افکارشان وھر آنچه که بر آنھا رفته است
 
 

 C-4شرایط مربوط به سیاست 
دولت ده ھزار نفر از . دولت ترکیه مبارزه میکنند C- ۴آنھا در مقابل سیاست . قبل از ھر چیز باید توضیح دھیم چرا کارگران تکل دست به این مبارزه زدند 

نخستین قربانیان این . این شرایط بزودی بر دھھا ھزار نفر از کارگران دیگرنیز اعمال خواھد شد. قرار داده است C-4کارگران شاغل را تحت شرایط 
 .عالوه بر این ، بخش ھای بسیاری از طبقه کارگر حمالتی مشابه را با عناوین متفاوت تجربه کرده اند. سیاست کارگران تصفیه خانه شکر ھستند

C -۴  بود که از سوی دولت ترکیه پیشنھاد شد در زمانیکه بیم آن میرفت تعداد کثیری از کارگران بدلیل " دعای خیر"چیست؟ این عمل در واقع نوعی
وضعیت موجود کارگران را در شرایطی قرار داد که عالوه بر کاھش شدید دستمزد ، آنھا را نیزاز بخش . خصوصی سازی شغل خود را از دست بدھند

، بر کارگران تحمیل شده است،  C- ۴بدترین شرایطی که توسط سیاست . دولتی به بخش ھای مختلف داخل کشور در شرایط اسفناک منتقل کردند
حقوق و دستمزد که توسط دولت تعیین می شود در . دادن قدرت مطلق به کارفرمایان برای اتخاذ ھر گونه تصمیم گیری علیه منافع کارگران میباشد

ساعات کار ثابت برای . چرا که مدیران دولت میتوانند به اختیار خود دستمزدھا را به نحو شگفت انگیزی کاھش دھند. حقیقت حداکثر دستمزد است
کارفرمایان شرکت ھای دولتی مجازند در صورت تمایل کارگران را تا اتمام کار آنھا را در . کار کنند کامالً از بین رفته است C- ۴افرادی که باید تحت شرایط 

کار فوق العاده بعد از ساعات عادی از کارمندان در خدمات عمومی و یا در طول تعطیالت چیزی دریافت ' این'کارگران در ازای . محل کار خود نگاه دارند
عالوه بر این ، مدت . بر اساس این سیاست ، کارفرمایان میتوانند خودسرانه کارگران را بدون ھر گونه تعھد به پرداخت ھزینه ای اخراج کنند. نمیکنند

در ماھھائی که درخواست کار برای آنھا موجود نیست ھیچ مزدی دریافت . زمانی که کارگران در سال می توانند کار کنند ، بین سه و ده ماه می باشد
با این وجود برای کارگران جستجوی شغل دوم . و برگشت به کار و مدت زمان کار دوباره کامال خودسرانه توسط کارفرمایان تعیین می شود. نمیکنند

پرداخت پول نقد برای تامین اجتماعی و ھزینه ھای خدمات درمانی از بین  C- ۴در سیاست . ممنوع است حتی اگر در مدت زمان داده شده کار نمیکند
در شرکت ھای تکل ابتدا بخش سیگار و الکل بود که به بخش خصوصی . مدتھا پیش آغاز شده است C- ۴خصوصی سازی ھمانند شرایط . رفته است

امروزه برای ما روشن است که مشکل فقط بر سر خصوصی . واگذار شد و سپس این روند منجر به بسته شدن کسب و کارکل شرکت دخانیات گردید
ما فکر میکنیم که سرمایه خصوصی، که کارگران را بیکار میسازد، و دولت سرمایه که ھدفش استثمار طبقه کارگر بوسیله محکوم کردنش . سازی نیست

ما از این نظر میتوانیم بگوئیم که مبارزه کارگران تکل منافع طبقاتی ھمه کارگران را . در بدترین شرایط غیر قابل باور، با ھم علیه کارگران توطعه میکنند
 .علیه کلیت سیستم سرمایه داری نمایندگی میکنند

 
 ...تنھا کارگران تکل مورد حمله واقع نشدند

نوامبر  ٢۵در . ندکردنگاه به مبارزه کارگران تکل به ما کمک میکند تا جنبش طبقه کارگر در سراسر ترکیه را درک کنیم در آن دوره ای که این مبارزه را آغاز 
دسامبر  ١۴ھمانطور که گفته شد کارگران تکل در روز ]. ٢[ Kamu-senو  KESK  ،Diskیک اعتصاب یک روزه بر گزار شد، سازماندھی شده توسط  ٢٠٠٩

اولین اعتراض در اوایل . در ھمان ھفته که کارگران تکل به آنکارا آمدند دو اعتراض دیگر ھم اتفاق افتاد. به آنکار رفتند،چند ھفته بعد از اعتصاب یک روزه
دومین اعتراض اعتصاب یکروزه کارگران راه آھن در اعتراض . ، توسط کارگران آتش نشانی صورت گرفت که در خطر از دست دادن شغل خود بودند ٢٠١٠

پلیس ضد شورش، که شاھد مبارزه طبقاتی در حال گسترش بود، بطور . نوامبر مشارکت داشتند ٢۵به اخراج بعضی از ھمکارانشان که در اعتصاب 
تعدای از کارگران راه آھن که شغل خود را . با کارگران تکل ھم با ھمین شیوه رفتار گردید. وحشیانه ای به کارگران راه آھن و آتش نشانی حمله ور شد

بعد از حمالت وحشیانه علیه . بسیاری از کارگران توسط پلیس دستگیر شدند. از دست داده بودند بدلیل شرکت در اعتصاب تقربیاً به پنجاه نفر رسید
کارگران راه آھن بدلیل یورش وحشیانه ھنوز قادر نشده اند تا به صفوف مبارزه طبقاتی . کارگران آتش نشانی چند وقت طول کشید تا آنان درمان شوند

دسامبر سرآغاز آن بود،آنھا توانستند تا در  ١۴ھفته مقاومتی که . کارگران تکل بمثابه مھمترین نیرو در این مبارزه در صف اول آن قرار داشتند. بپیوندند
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 .برابر فشارھای دولت دست به یک مقاومت جانانه بزنند و موفق شدند مبارزه شان را به پیش ببرند 
 

 چگونه مبارزه تکل آغاز شد؟   
دسامبر،  ٥خ واقعاً چگونه نبرد تکل آغاز شد؟ در واقع اقلیت کوچکی که می خواست مبارزه را شروع کند،اما جرقه ای که مبارزه را تسریع کرد، در تاری

کارگران تکل،به اتفاق خانواده ھایشان بطورغیر منتظره ای خطاب به . حضور داشت] ٣[مراسم افتاحیه ای که با حضور اردوغان اولین نخست وزیر 
کارگران تکل منتظر : "آنھا با قطع سخنرانی اردوغان با کلمات . اردوغان در حین مراسم از او خواستند آنچه را که قرار است برای آنھا رخ دھد اعالم کند

در . آنھا پول میخواھند بدون اینکه کاری انجام دھند. متاسفانه افرادی مانند این ھا در ترکیه وجود دارد": اردوغان پاسخ داد . خبر خوش از شما ھستند
آنھا اموال دولتی را مثل دریا می بینند که ھر کسی در آن چنگ (...)حال حاضر دوران دریافت پول ، بدون اینکه ھیچ چیزی انجام دھی پایان یافته است 

قرار  -٤ Cما می توانیم شما را تحت قانون . این بیمه پیری شماست. ما آنرا به گونه ای دیگر می بینیم. آنھا چیزھا را اینگونه دیدند. نزند خوک است
من . من با آنھا صحبت کرده بودم. ما ھمچنین اعالم کرده بودیم که با اتحادیه ھا به توافق رسیدیم. دھیم، یا اینکه گورتان را گم کنید و بروید پی کارتان

با وجودیکه ما توافق داشتیم،یک راھی را اشتباه رفتیم،ضمن اینکه . برای آنھا زمان تعین کرده بودم آنچه که احتیاج است انجام دھید: به آنھا گفته بودم
مردم ھنوز اینجا ھستند با خواسته ھایشان که نمی خواھند شغل ھایشان را از دست بدھند،ما میخواھیم به راه . حدوداً دو سال سپری شده است

 ٤٠ھزینه ده ھزار تن از کارگران تکل در ماه : نه ما در این باره صحبت کردیم. قبلی خودمان ادامه بدھیم،ما ھمان حقوق را در جاھای دیگر داشته باشیم
بسیاری از کارگران که قبالً دولت را حمایت میکردند از . اردوغان نمیتواند تصور کند که خودش را در چه دردسری قرار داده است]. ٤[میلیارد دالر میباشد

،در یک ]٥[ Adryamanیک کارگر از . کارگران شروع به صحبت کردند که چگونه میتوانند این مبارزه را به محیط کار منتقل کنند. این وضعیت عصبانی بودند
این پروسه موجب شد تا ھمکارانشان که تاکنون به مبارزه نپیوسته بودند آنان را : روزنامه چپ گرا طی یک مقاله اعالم کرد، که این روند چنین پیش رفت

[آنھا شروع کردن به نشان دادن چھره واقعی حزب عدالت و توسعه . بدلیل اینکه این نبرد ھنوز نا روشن بود. تشویق کرد تا در این مبارزه شرکت کنند
AKP,nvdv  [در بحث ھای که در محیط کار انجام گرفته بود، . اولین اقدام آنان پس دادن کارت ھای عضویت حزب بود. ، بعد از اولین سخنرانی نخست وزیر

اردوغان که ادعا میکرد با اتحادیه ھا به توافق رسیده است، و در ] ٧[اتحادیه ھا] ٦.[آنھا تصمیم گرفتند که برای دفاع در ھمان محل کار خود باقی بمانند
نتیجه این شد تا کارگران به پایتخت . این مدت اتحادیه ھا ھیچ گونه حرکتی در دفاع از کارگران نداشته اند،تصمیم گرفتند یک جلسه در آنکارا برگزار نمایند

 . بروند
 

 ارعاب و سرکوب،بخش مانور :نمایش حکومت
پلیس ضد شورش کلیه اتوبوسھای حامل کارگران را متوقف و مورد . نیروھای دولتی با حمله به کارگران یک تصفیه حساب گسترده را علیه آنھا آغاز کردند

رب،مناطق ز غبازرسی قرار داد، و اعالم کرد که کارگران از شھرستانھای کردنشین اجازه ندارند در محل کار تکل تمرکز یابند،اما کارگران از مناطقی ا
منظور آنھا این بود که با طرح تفاوتھای قومی کارگران کرد را در مقابل دیگر ملیت ھا قرار دھند . مدیترانه ای،مرکزی آناتولی و دریای سیاه اجازه عبور دارند

این حمله در حقیقت دو نقاب را سریعاً از چھره دولت برداشت اتحاد و ھماھنگی، و دیگری اصالحات . تا بدینوسله بین جنبش طبقاتی تفرقه ایجاد کنند
و بھمراه کارگران خارج از شھرھای کردنشین در برابر  Tokatبلکه به سرکردگی کارگران . اما کارگران تکل نه تنھا در دام پلیس نیفتادند. در کردستان

. ندشو یورش پلیس، دست به اعتراض زدند، و با تمام قوا در مقابل پلیس ضد شورش ایستادند تا جائیکه بدون استثناء ھمه کارگران با ھم وارد شھر
این حادثه در تعمیق روابط . پلیس ضد شورش که قادر به ارزیابی مواضع دولت نبود، می بایست در نھایت به ھمه کارگران اجازه ورود به شھر را بدھد

پس از این اتفاق برای کارگران در غرب ، دریای مدیترانه ، آناتولی . درون طبقاتی میان کارگران از شھرھا،مناطق و اقوام مختلف نقش بسزایی ایفا کرد
آنھا با شرکت خود در این . مرکزی و دریای سیاه مشخص شد چه چیزی الھام بخش مقاومت شان در این مبارزه گردید،عزم اراده و آگاھی کارگران کرد

 . کارگران تکل نخستین پیروزی خود را ھنگامی که بطور مشترک وارد شھر شدند بدست آوردند. نبرد از این کارگران چیزھای زیادی آموختند
 

 اما علیه اتحادیه ... تجمع تظاھرکنندگان در جلوی ساختمان اتحادیه مرکزی 
یکی از کارگران تکل، آن روز ، به آنکارا . دسامبر کارگران تکل اعتراض خود را در برابر ستاد ملی عدالت و حزب توسعه در آنکارا آغاز کردند ١٥در تاریخ   

شبانگاه با برافروختن آتش، در جلوی ساختمان تا . ما به طرف مقر حزب عدالت و توسعه حرکت کردیم: "آمده بود ، وقایع را به شرح زیر توضیح داد 
ما فرشھا و مقوایمان را آوردیم . ما حدود پنج ھزارنفر بودیم . شب منتظر ماندیم، وقتی که ھوا خیلی سرد شد، ما به ورزشگاه آتاتورک رفتیم ١٠ساعت 

برخی از رفقای ما ، به مقر . پارک کشاند و محاصره کرد Ipekciدر صبح روز بعد پلیس ما را با زور به عبدی . و با استفاده از آنھا شب را سپری کردیم
ھنگامی که ما در پارک در انتظار بودیم ، ما میخواستیم برای یافتن یارانمان ، که در جلوی مقر حزب عدالت و توسعه در . حزب عدالت و توسعه برگشتند

شب به رفقایمان  ٧در ادامه موفق شدیم در ساعت . پلیس با گاز اشک آور حمله کرد. : انتظار ما بودند به پیوندیم و آنھا میخواستند به ما ملحق شوند
از سوی دیگر وحشیانه ترین حمله ] ٨. [“ما شب را در پارک در زیر باران گذراندیم. چھار ساعت تمام در اطراف پارک پیاده روی کردیم. در پارک بپیوندیم
به دستور دولت و شاید برای انتقام گیری،زیرا آنھا موفق نشده بودند که از ورود کارگران کرد به شھر . دسامبر به وقوع پیوست  ١٧پلیس در تاریخ 

ھدف از سرکوب پلیس . پلیس ضد شورش کارگران را در پارک با خشونت و نفرت تمام مورد حمله قرار داد. جلوگیری کنند زمانیکه پلیس به محل رسید
. کارگران با قدرت اقدام به سازماندھی خود کردند: این بود تا کارگران را از ھم جدا سازد، اما چیزی اتفاق افتاد که نیروھای دولتی تصور آنرا نمی کردند 

در بعد از ظھر ھمان روز در یک . کارگرانی که توسط پلیس پراکنده شده بودند موفق شدند دوباره خود را سازمان دھند بدون کمک حتی یک بورکرات
را  Türk-Isدر ھمان روز کارگرانی که ھیچ جایی برای اقامت نداشتند ، دو طبقه از ساختمان . به ھم پیوستند] ٩[ Türk -Isتظاھرات گسترده مقابل مقر 

در مرکز آنکارا تظاھراتھای بسیاری از طرف  Türk -Isدسامبر کارگران تکل در خیابان باریکی مقابل مقر  ١٧در روزھای بعد از تظاھرات . اشغال کردند
 . کارگران تکل صورت گرفت

 
 این رشد آگاھی است که پیشروی را گسترده تر میکند 

آنھا از ھر . در واقع کارگران، از شروع مبارزه به دفتر اتحادیه اعتمادی نداشتند. تا سال جدید را مشخص کردند Turk-Isمبارزه میان کارگران تکل با اتحادیه 
ھدف از این اقدام این بود که ھمه کارگران از . شھری دو نفر از کارگران را بھمراه نمایندگان اتحادیه به تمام مذاکرات نمایندگان اتحادیه ھا فرستاده بودند

، بلکه دولت ترکیه ھم امیدوار بودند که کارگران تکل ظرف چند روز بدلیل وجود  Türk-Isو  Tek Gida-Isنه تنھا . تمام مسائل جاری با اطالع باشند
برای  Türk-Isجای شگفتی نیست که درھای ساختمان . زمستان سرد آنکارا، فشار و سرکوب پلیس و مشکالت مادی به مبارزه شان خاتمه بدھند

کارگران به مقابله با این اقدام برخاستند به بھانه استفاده از توالت وارد ساختمان می . جلوگیری از ورود کارگران به داخل ساختمان سریعاً بسته شدند
با بکار گیری . شدند تا بدینوسیله بتوانند استراحت کنند، این حرکت آنان تا جای ادامه پیدا کرد که ورود و خروج شان به ساختمان غیر قابل کنترل شد

کارگران تکل از پشتیبانی کامل . آنھا به ھیچ وجه قصد نداشتند تا برنامه مبارزه شان را تغییر دھند. این روش مبارزه کارگران با پیروزی به پایان رسید
که دررفع مشکالت مادی کارگران برای یافتن محل اقامت شاید کوچک به آنھا . طبقه کارگر آنکارا ، به ویژه دانشجویان با پیشینه کارگری برخوردار شدند

ھر روز قبل ازترک و . در ھر صورت بخش قابل توجھی از طبقه کارگرا آنکارا خود را متشکل کرد تا کارگران را در خانه ھای خود میھمان کنند. یاری رسانند
جمع میشدند و پیرامون چگونگی پیشبرد نبرد خود به بحث و گفتگو می  Turk-Isبازگشت، کارگران تکل در یک خیابان کوچک در مقابل ساختمان 

 .طولی نکشید که کارگران متوجه شدند که تنھا راه رھائی از انزوای خود گسترش مبارزه شان در پیوند با بقیه طبقه کارگر میباشد. پرداختند
 

 پلیس به کمک روسای اتحادیه می شتابد 
ھیچ کاری نمی خواھند برای آنھا انجام دھند، باید یک  Türk – İş -و  Tek Gida - İşدر این راستا کارگران رزمنده ھمه شھرھا تالش کردند،آنھا دیدند که 

از جمله این الزمات استقرار چادر اعتصاب و برگزاری . کمیته اعتصاب تشکیل دھند، با این ھدف که خواستھای خود را به اتحادیه ھا اعالم کنند
. روسای اتحادیه ھا مخالف این طرح ابتکاری کارگران بودند. شدند Türk – İşدستجمعی سال نو توسط کارگران، ھمراه با اعتراض در خارج از ساختمان 
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 !وجود اتحادیه دیگر فاقد ارزش بود در جائیکه کارگران عزم خود را جزم کرده تا این بارادامه مبارزه را به دست خود تعین کنند
کلیه کارگران پراکنده از این می ترسیدند که کامالً منزوی گردند وقتی که مورد حمایت اتحادیه ھا واقع : این نگرش در خود یک تھدید پنھان داشت 

اما کارگران خواھان این بودند که کنترل اعتصاب را در دست خود نگھدارند میخواستند این کمیته ھمچنان باقی . بنابراین کمیته اعتصاب منحل شد. نشوند
قرار خواھند  C-۴کارگران سریعاً تالش کردند تا با کارگران تصفیه خانه شکر تماس حاصل کنند، این کارگران ھم بزودی تحت سیاست شرایط . بماند

 Türk- İşدر ھمین حال کارگران مبارزه خود را علیه . گرفت، آنھا به مناطق کارگری رفتند و به دانشگاھھا دعوت شدند تا در باره مبارزات خود توضیح دھند
با ھم مالقات داشتند کارگران درھای مقر اتحادیه را با قدرت  Türk - İşروزی که روسای اتحادیه . ، که از کارگران پشتیبانی نمی کردند ادامه دادند 

کارگران به سر . پلیس ضد شورش موفق شد مصطفی کوملو، رئیس اتحادیه را در مقابل ھجوم کارگران محافظت کند. تخریب کردند تا به داخل وارد شوند
باید وظیفه خود را انجام دھد و Türk – İş" ،"کسی که بخواھد ما را ارزان بفروشد به ارزان فروختن خودش تبدیل میکنیم" دادن شعارھائی از جمله 

کوملو جرات رو در روئی با کارگران را نداشت قبل از اینکه اعالم کند کاری انجام داده ". کوملو باید استعفا بدھد"،"اعتصاب عمومی را اعالم کند
در ات است،حتی اعتصاباتی که ھر ھفته برگزار خواھند شد،برای شروع اعتصاب یک ساعته، که ھر ھفته زمان آن دو برابر میشد، و ھر ھفته یک تظاھر

حتی بعد از اینکه کوملو یک سری از اعتصابات را اعالم کرد، کارگران ھمچنان . او برای زندگی اش می ترسید. برگزار میشد Türk – İşجلوی ساختمان 
ما در برابر ھر گونه تصمیمی از طرف اتحادیه که ":زمانیکه یکی از کارگران تکل از دیاربکردریک مصاحبه ای اظھار داشت که. بی اعتماد بودند Türk – İşبه 

و اگر تصمیمی مبنی بر پایان مبارزه گرفته شود بدون داشتن دستاورد و پیروزی . بخواھد پایان مبارزه یا عقب نشینی را اعالم کند سرخم نخواھیم کرد
،او احساسات بسیاری از کارگران ] ١١"[را تخلیه کرده و به آتش خواھیم کشید Türk – İşمانند سال گذشته، ما در باره آن فکر میکنیم که ساختمان 

   .دیگر تکل را بروشنی بیان کرد
 

 کدام سالح مبارزه؟ اعتصاب غذا یا گسترش خود سازماندھی 
 Türk- İş روسای اتحادیه . درصد کارگران در آن شرکت کردند ٣٠دست به عقب نشینی زد، وقتی که در اولین اعتصاب که یک ساعت به طول انجامید

Türk- İş پس از تظاھرات موفقیت آمیزسال نو جلو مقر . مثل دولت از کلیت مبارزه کارگران تکل وحشت زده شده بودندTürk- İş  یک رای گیری در تداوم
در ھمین حال کارگران شروع به بحث در مورد طرح جدید پیشنھاد . درصد کارگران رای به تدوام مبارزه دادند ٩٩در این رای گیری . اعتصاب صورت گرفت

اطمینان  Türk- İşدفتر . روزه و بدنبال آن یک اعتصاب غذای سه روزه به وقوع پیوست ٣ژانوایه یک تخصن  ١٥در ادامه در روز . شده توسط اتحادیه نمودند
با اینکه منزوی و . در آغاز کارگران تصور کردند که اعتصاب غذا ایده درستی بود. داد که یک تظاھرات با مشارکت گسترده مردم برنامه ریزی خواھد شد

ھمچنین آنھا احساس کردند . جدا شده بودند نمی خواستند فراموش شده یا نادیده گرفته شوند،گمان کردند که یک اعتصاب غذا میتواند مانع از آن گردد
یک اعتصاب غذا میتوانست بعنوان یک نوع تھدید و ارعاب در تقابل . قرار میگیرند، و احساس کردند باید روش دیگری اتخاذ کنند Türk- İşکه آنجا در مقابل 

Türk- İş دیده شود . 
 
 فراخوان به ھمبستگی با خود سازماندھی   

ه خانه صفییکی از قابل توجه ترین متن ھایی که توسط کارگران تکل در آن روزھا منتشر شد نامه سر گشاده ایست که یکی از کارگران تکل به کارگران ت
به برادران و خواھران سخت کوش و محترم تصفیه خانه شکر،امروز مبارزه بر حق ": چنین نوشت] ١٢[کارگر تکل ساکن شھر بتمن . شکر نوشته بود

پس بیاید این فرصت را از دست ندھیم و با شرکت در این . کارگران تکل یک فرصت تاریخی برای کسانی که حقوق آنھا سلب شده بوجود آورده است
دوستان من، میخواھم مخصوصاً اشاره کنم که اتحادیه ھا در حال حاضر بشما وعده میدھند که . نبرد موجب خوشنودی و استحکام مبارزه برحق ما گردید

اما از آنجائیکه ما ھمین مراحل را تجربه کرده ایم بخوبی میدانیم که آنھا در موقعیت خوبی قرار . آنھا از صمیم قلب به پرونده شما رسیدگی می کنند
اگر شما امروز به این مبارزه نپیوندید فردا برای شما دیر . اما شما کسانی ھستید که حقوق تان سلب شده است. دارند و نگران زنده ماندنشان نیستند

ما شک نداریم که این مبارزه به نفع . بطور کلی این مبارزه موفقیت آمیز خواھد بود صرفنظر از اینکه شما بخشی از آن باشید یا نباشید. خواھد بود
با این احساسات . ماست، زیرا ما اطمینان داریم که اگر کارگران بعنوان یک تن واحد عمل کنند ھیچ چیز باقی نمی ماند که آنھا در آن نتوانند موفق شوند

 ] ١٣".[به شما با عمیقترین احترام و عزت از طرف ھمه کارگران تکل بشما خوش آمد میگویم
این نامه ھمزمان بیانگر رشد . این نامه نه تنھا کارگران تصفیه خانه شکر را به اعتصاب فراخواند،بلکه آنچه که بر کارگران تکل رفته بود بوضوح منعکس کرد

  .و آگاھی کارگران تکل بود، آنھا نه تنھا برای خودشان در حال مبارزه بودند بلکه برای منافع کل طبقه کارگر در ستیزند
 

 سرما بمثابه اھرم فشار غلط از آب درآمد -محاسبه اتحادیه ھا
 ١٠بالغ بر  Sakaryaتعداد شرکت کنندگان حاضر در میدان . ژانویه کارگران تکل به آنکارا آمدند تا در تحصن از قبل اعالم شده شرکت کنند ١٥در تاریخ  

. دبرخی از بستگان کارگران ھم بھمراه آنھا آمده بودند کارگران در این روز بدلیل مرخصی بیماری و یا درخواست مرخصی به آنکارا آمده بودن. ھزار نفر بود
 ١٦تقریباً ھمه کارگران تکل گرد ھم آمده بودند روز شنبه . خیلی ھا می بایستی به دفعات درخواست مرخصی کنند که با مرخصی آنھا موافقت شود

ماموران انتظامی از این تظاھرات وحشت زده شده بودند، زیرا این تظاھرات میتوانست زمینه مساعدی برای تعمیم و . ژانویه تظاھرات بزرگی برگزار شد
احتمال اینکه کارگرانی که در روز شنبه برای تظاھرات آمده بودند شب شنبه و تمام روز یکشنبه را در کنار کارگران تکل . گسترش عظیم این مبارزه باشد

به ھمین دلیل ماموران انتظامی به کارگران فشار آوردند که . بسر ببرند، میتواند به برقراری روابط محکم بین این کارگران و کارگران تکل منجر شود
به تضعیف تظاھرات پرداخت، از طریق مانورھای معمول نظیر ممانعت از ورود کارگران شھرھای  Türk- İşتظاھرات را به روز یکشنبه منتقل کنند، و 

اتحادیه ھا محاسبه کرده بودند که سپری کردن دو شب تحصن در سرمای طاقت فرسای زمستان آنکارا . کردنشین برای پیوستن به این تظاھرات
ژانویه یک  ١٧آنھا انتظار داشتند که طبق این محاسبات به این نتیجه برسند که تظاھرات . مقاومت و استحکام کارگران تکل را در ھم خواھد شکست

 . اشتباه جدی بود
 

 طبقه کارگر خود سخن میگوید
 Sihhiyeبه طرف میدان  ١٠کارگران و گروه ھای مختلف سیاسی در ایستگاه قطار جمع شدند و ساعت . ژانویه به آرامی آغاز شد ١٧تظاھرات در تاریخ 

انی و نش حرکت کردند، در این تظاھرات دھھا ھزار نفر شرکت کردند، قبل از ھمه یکی از کارگران تکل شروع به سخنرانی کرد بدنبال آن یک کارگر آتش
روی صحنه  Türk- İşبعد از سخنرانی کارگران، مصطفی کوملو رئیس . در خاتمه یک انفجار رخ داد. یک کارگر از تصفیه خانه شکر به سخنرانی پرداختند

منتھای تالش خود را  Türk- İş. آمد کوملو بدون توجه به مبارزه و زندگی مشقت بار کارگران تکل، یک سخنرانی بی محتوا و سازشکارنه را انجام داد
انستند که چه میدانجام داده بود که کارگران را از اطراف تریبون سخنرانی دور نگھدارد،از طریق ایجاد سد معبر توسط کارگران فلز کار، کارگران فلزکار ن

. اما کارگران تکل از کارگران فلزکار خواستند راه را برای آنان باز کنند،آنھا موفق شدند به محل تریبون دست پیدا کنند. عاقبت شومی در انتظارشان است
آخرین اھانتی که واکنش شدید کارگران را برانگیخت، اعالم . در خالل صحبت ھای کوملو کارگران با دادن شعارھای رادیکال سخنرانی او را برھم زدند

 .برگزاری یک کنسرت توسط خوانند پاپ بنام آلیسان، خواننده ای که کوچکترین پیوندی با جنبش کارگری ندارد در محل تظاھرات برگزار میکند
 

 اشغال اتحادیه مرکزی 
دند کر کارگران تریبون رئیس مجلس را اشغال کردند، و شروع به سردادن شعارھای خود نمودند و با وجود اینکه روسای اتحادیه ھا بلندگوھا را قطع

برای مدت طوالنی کنترل اوضاع کامالً از دست روسای . کارگرانی که به تظاھرات آمده بودند به صفوف شعار دھندگان پیوستند و به دادن شعار پرداختند
روسای اتحادیه به سرعت شروع به دویدن بطرف تریبون کردند، از یک طرف با . اتحادیه خارج شده بود، کارگران ھمه چیز را در دست خود گرفته بودند

وقتی که با مقاومت کارگران روبرو شدند به ضرب و شتم آنھا . سخنرانی ھای رادیکال و از سوی دیگر تالش کردند تا کارگران را از تریبون خارج سازند
. ند قرار دھندبودپرداختند، و سعی کردند با تحریک کردن کارگران را در مقابل یکدیگر و در مقابل دیگر دانشجویان و کارگرانی که به حمایت از آنھا آمده 
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ی حمایت و براروسای اتحادیه تالش کردند کارگرانی که از آغازمبارزه در آنکارا حاضر بودند موجب فرار کارگران جدید شوند، آنھا تالش کردند کسانیکه 
در خاتمه روسای اتحادیه موفق شدند کارگرانی که تریبون را در اشغال خود داشتند بیرون کنند و آنھا را . پشتیبانی آمده اند ھدف حمله قرار دھند

واقعیت این است که سخنرانی ھایی ایراد شد در دفاع از اعتصاب غذا و روزه در . متقاعد ساختند بسرعت به خیابان مقابل ساختمان اتحادیه باز گردند
در برابر ساختمان اتحادیه این شعارھا طنین افکن بود، . حد مرگ، تالش کردند تا شعار اعتصاب عمومی را به حاشیه برانند از نظر ما این جالب بود

". ، کسانیکه با نام ما به ما خیانت میکنند آنھارا ارزان می فروشیم"صبر ما را امتحان نکنید Türk- İş" ، "اعتصاب عمومی،تحصن عمومی" شعارھای مثل
. را شکسته و ساختمان را اشغال کردند Türk- İşنفره از کارگران موفق شدند سد دفاعی مقابل درھای ساختمان  ١٥٠چند ساعت پس از آن یک گروه 

 ".است AKPدشمن کارگران نوکر" کارگران مستقر در ساختمان در جستجوی مصطفی کوملو بودند، ھنگامیکه به درب دفتر کوملو رسیدند شعار دادند
 
 ایجاد یک کمیته اعتصاب جدید   

این کمیته متشکل از کسانی بود که با اعتصاب غذا موافق . ژانویه کارگران تالش کردند یک کمیته اعتصاب جدید راه اندازی کنند ١٧پس از تظاھرات 
تالش برای فرم این کمیته برای ھمه کارگران شناخته شده بود و اکثریت قریب به اتفاق آنھا از . نبودند و این عمل را بعنوان تنھا راه مبارزه قبول نداشتند

کسانی که موافق با این فرم نبودند سخنی علیه آن نگفتند،از جمله مسائلی که به عنوان وظایف کمیته محسوب میشد به جز . آن حمایت میکردند
این کمیته مانند کمیته اعتصاب قبلی از کارگران . انتقال مطالبات صنفی، وظایف دیگری، دستیابی به ارتباطات و خود سازماندھی در میان کارگران بود

 ١٩ھمان عزم و اراده به خود سازماندھی آن را امکان پذیر کرد که صدھا نفر از کارگران تکل در روز . تشکیل شد و بطور کامل مستقل از اتحادیه است
نفر از کارگران اجازه شرکت در یک اعتصاب  ١٠٠ھمان روز در حالی که فقط . ژانویه در تظاھرات و اعتصاب یک روزه بخش خدمات درمانی شرکت کردند

برغم این واقعیت که نگرش کلی غالب در میان کارگران موافق با اعتصاب غذا بعنوان . ھزار نفر از کارگران تکل به آنھا پیوستند ٣روزه را داشتند،  ٣غذای 
علت اساسی شرکت شان در این تظاھرات این بود که آنھا نمی خواستند دوستانشان را در اعتصاب غذا تنھا . راه درست برای پیشبرد مبارزه نبود

گرچه کارگران . آنھا میخواستند با شرکت شان ھمبسگی خود را با آنھا نشان دھند،اینکه میخواستند با آنھا در تمامی سختی ھا شریک باشند. بگذارند
. ردنداتکل بطور منظم با ھم جلساتی دارند به نسبت شھرھایی که از آن می آیند،اما ھنوز یک مجمع عمومی که ھمه کارگران در آن شرکت کنند وجود 

دسامبر به محل غیر رسمی ولی منظم مجمع عمومی وسیع کارگران تبدیل  ١٧از روز  Türk- İşبا توجه به مطالب فوق الذکر خیابان روبروی ساختمان 
مملو از صدھا نفر از کارگران شھرھای مختلف است که در باره چگونگی پیشبرد مبارزه،نحوه گسترش آن و اینکه در حال  Sakaryaاین روزھا میدان . شد

یک ویژگی مھم دیگر این مبارزه این بود که کارگران چگونه با داشتن ریشه ھای قومی . حاضر چه باید کرد با یکدیگر به بحث و گفتگو می نشیندند
از " کارگران کرد و کارگران ترک با یکدیگر ھمکاری میکنند" شعار. مختلف موفق شدند، با وجود تحریکات دولت علیه نظام سرمایه داری با ھم متحد شوند

رقصیدند و تعداد کثیری از کارگران کرد  Semammeدر مبارزه تکل، بسیاری از کارگران دریای سیاه . اولین روزھای این نبرد به وضوح منعکس شده است
نکته دیگری که در رویکرد کارگران تکل قابل توجه است ارزش واالی است که آنھا برای ] ١٤.[را برای اولین بار در زندگی شان رقصیدند Horonرقص 

گسترش مبارزه و ھمبستگی کارگری قائل ھستند، این ھمبستگی محدود به چشم انداز ملی نیست بلکه براساس کمکھای متقابل کارگران جھان 
 .است

 
   کارگران مواظب خطر احزاب بورژوائی ھستند 

آنھا میخواستند از مبارزه کارگران برای رسیدن به منافع . کارگران نیز موفق شدند از سواستفاده بخشھایی از طبقه حاکم در اپوزیسیون جلوگیری کنند
به ] ١٥[کارگران آگاھند چگونه حزب جمھوریخواه مردم. بھره برداری کنند،آنھا کوچکترین اعتمادی به احزاب مخالف ندارند) منافع طبقه حاکم( خود 

چه سھمی در طراحی سیاست ایالتی دارد و عکس المعل شان در ] ١٧[اخراج شده بودند حمله کردند،حزب ملی] ١٦[کارگرانی که توسط کنت السالم
ما میدانستیم که آنھا چه کسانی "او گفت . یکی از کارگران این آگاھی و شناخت را در یک مصاحبه به روشنی بیان میکند. مقابل طبقه کارگر چیست

تا حاال من ھمیشه به حزب جنبش . بودند،افرادی که به مقرارت خصوصی سازی رای دادند امروز به ما میگویند که آنھا چگونه شرایط ما را درک میکنند
انقالبیون ھمیشه در کنار ما می . ملی رای داده ام،من تازه با انقالبیون مالقات کرده ام،من در این مبارزه شرکت میکنم چون من خود یک کارگرم

وقتیکه ما برای اولین بار به اینجا آمدیم در میان ما . ایستند،حزب جنبش ملی و حزب جمھوریخواه مردم پنج دقیقه سخنرانی میکنند و سپس میروند
مھمترین نمونه آن بود که چگونه کارگران تکل از سخنرانی سازمان ] ١٨".[افرادی بودند که به این احزاب خوش آمد گفتند ولی این دیگر اتفاق نمی افتد

حمله کرده و  Abdi Ipechiparkکه در محل پارک  Kentasجلوگیری بعمل آوردند، ھمان کسانیکه به تظاھرات کارگران اخراجی ] ١٩]Alperenفاشیستی 
 . آنان مورد ضرب و شتم قرار دادند

ر مبارزه تکل ھمچنین کمک شایان توجھی به مبارزه آتش نشانان کرد،آتش نشانان که پس از اولین تظاھراتشان بطور وحشیانه ای مورد حمله قرا
بطورکلی تکل نه فقط به آتش نشانان بلکه به ھمۀ بخشھای طبقه کارگر . با کمک و مونتاژ ماشینھا توسط کارگران تکل دوباره به مبارزه بازگشتند. گرفتند

به ھمین دلیل است که کارگران تکل بذر اعتصاب دسته جمعی را در دست دارند،که از مصر تا یونان،از . ترکیه که خواھان مبارزه ھستند امید بخشید
 . بنگالدش تا اسپانیا،از انگلستان تا چین سراسر جھان را در طی سالھای گذشته دچار شوک کرده است

 . این نبرد شرافتمندانه ھمچنان ادامه دارد و ما فکر میکنیم ھنوز تمام درسھای الزم این مبارزه گرفته نشده است
آن سازگار رش طرح ایده اعتصاب غذا تا پای جان از یک طرف، و کمیته اعتصاب متشکل از کارگرانی که فکر میکنند ایده اعتصاب غذا با مبارزه آنھا و گست

که خود بخشی از دولت ھستند از یک طرف و کارگرانی که خواھان اعتصاب عمومی ھستند از طرف دیگر،  Türk- İşنیست از طرف دیگر؛ با بورکراتھای 
با توجه به مسائل فوق ما باید تاکید کنیم که . پیش بینی مبارزه پیشاروی،سمت سوی آن، و نتیجه نھائی آن به کجا خواھد انجامید را دشوار میسازد

 جاینتیجه مبارزه ھر آنچه که باشد باز کارگران تکل به نتایج خیلی مھمی دست یافته اند و درسھای بسیار ارزشمندی برای تمامی طبقه کارگر ب
 . خواھند گذاشت

  
Gerdun  

٢٠١٠-٠١-٢٠ 
 م -از سارا: ترجمه

 : زیر نویس
 . تکل قبالً تحت انحصار شرکت دولتی متشکل از شرکتھای تولیدی تنباکو و الکل بود

عمومی " و کنفدراسیون بزرگ " ، کنفدراسیون اتحادیه ھای کارگران انقالبی" کنفدراسیون عمومی کارگران اتحادیه ھای کارگری"اولترا چپ 
 . ، درھمدردی فاشیستی اشان شناخته شده اند" کارمندان کنفدراسیون 

 . ، حزب عدالت و توسعه AKPرھبر  
 http://www.cnnturk.com/2009/turkiye/12/05/erdogana.tekel.iscilerinden.protesto/554272.0/ 

 شھری در کردستان 
 http://www.evrensel.net/haber.php?haber_id=63999 

Tek – Gida -Is  اتحادیه کارگران مواد غذائی،الکل و تنباکو عضو اتحادیه ،Türk- İş است. 
http://www.evrensel.net/haber.php?haber_id=63999 

،  ١٩۵٠در کنفدراسیون اتحادیه ھای تجارت ترکی ، قدیمی ترین و بزرگترین فدراسیون اتحادیه ھای تجارت در ترکیه ، تحت نفوذ ایاالت متحده آمریکا 
 . و از آن پس در مبارزه کارگران خرابکاری میکند AFL - CIOھمانند مدل 

 . شناخته شده به عنوان پایتخت غیر رسمی کردستان
http://www.kizilbayrak.net/sinifhareketi/haber/arsiv/2009/12/30/select/roeportaj/artikel/136/direnisteki-tek.html 
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 کوبا نیازمند سوسیالیسم مشارکتی و دمکراتیک است

 شایان.ترجمه از  س —نوشته پدرو کمپوس

 

 .کنند می متن پیشنھادی برای بحث عمومی با کارگران ،  توده ھا و مردم انقالبی کوبا که خود را برای برگزاری کنگره ششم حزب کمونیست کوبا آماده

 تھیه شده از سوی پدرو کمپوس و چند تن از رفقا

 

به ھمین دلیل تغییر کامل . ھیچ چیزی که سیستم بھره کشی سرمایه داری را سرپا نگھداشته باشد،  قادر نیست نقطه پایانی بر رنج توده ھا بگذارد"

 ."سیستم تولید و توزیع ضروری است

 PCCو  PRCبنیانگذار  کارلوس بالینو

 مقدمه

ده از سـوی آم کوبا ، به دلیل کندی و تعلل در کلکتیویزاسیون که از یک سو محصول کنترل کامال ً بروکراتیک بر جامعه، ابزار تولید و ارزش اضافی بدست

 مـی دولت و نیزفشارھای بی وقفه و جنایتکارانه امپریالیستی از سوی ِ دیگر است، با بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمیقی دست و پنجه نرم

تـی بااین وجود ، تغییرات تکنیکی،علمی و فرھنگی عظیمی در کوبا صورت گرفته  که زمینه را برای ایجاد و توسعه روابط تولیدی نوین سوسیالیسـ.  کند

کاھش جمعیت، وجود نسل جوان، نرخ پایین زاد و ولد و مھاجرت گروھی نسل جوان از کشور و نارضایتی عمومی نتـایـج مـلـمـوس . فراھم کرده است

ِ  "  در کل، کوبایی ھا ناامید، از خود بیگانه و سرزندگی سابق را ندارند  و نسل ِ بی انگیزه جدید  نسبت به. بحران موجود در کوبا است سوسیالیسـم 

از اینرو دشمنان با آز و ولع بر روی این بی آیندگی . ، حس نسل قبلی را نسبت به سوسیالیسم رزمنده ندارد" ضعیف و بدون چشم انداز ِ روشن ِ موجود

 .بوجود آمده ، سرمایه گذاری می کنند" شرایط انقالبی" و بی انگیزگی مردم و نوع ویژه ای از 

در غیر این صورت، تضاد فزاینده بین بـرنـامـه ھـای .  گام برداشته شودسوسیالسیم به سوی  دولتیسمبرای حمایت و دفاع از انقالب ضروری است از 

از یک سو و سطح ) جنبه ھای روابط تولید( مالکیت دولتی، کارگران با دستمزدھای بسیار نازل ، تمرکز تصمیم گیری ھا و توزیع ارزش اضافی تولید شده 

 -از سوی دیگر مبارزه بر سر کنترل ارزش اضافی بـیـن کـارگـران)  عوامل بنیادی نیروھای مولد(  علمی، فرھنگی و تکنیکی طبقه کارگر کوبا و ابزار تولید

و دولت بروکراتیک که ھمه تصمیم گیری ھا و برنامه ریزی ھا را در ید اختیار انحصاری خود گرفته و آنھا را در راه اھدافـی کـه خـود    -صاحبان واقعی آن

ضمنا ً این مسئله موجب بروز مشکالت اقتصادی خواھد شد که موجب بی عالقی . مناسب می داند ، بکار می اندازد، ھرچه بیشتر تعمیق خواھد یافت

شده و خطر احیای کامل سرمایه داری و انضمام کوبا به اردوی سرمایه را در برخواھد داشت که مصیبتـی "  غیر سوسیالیستی "  مردم به این اقدامات 

 .جبران ناپذیر برای کشور و جنبش انقالبی جھانی خواھد بود

شـکـالت ن مبرای نجات مردم ، کشور و انقالب، سوسیالیسم  ِ نوین مشارکتی و دمکراتیک مورد نیاز است که بتواند راه حل ھای سازنده را در برابر ای

روحیه ای که اتحـاد کـارگـران و .  عرضه کند و انسانھا را و نه دولت را در مرکز حیات ملی قرار دھد و روح انقالبی را در کالبد کارگران یدی و فکری بدمد

را احیا کند و اعتماد مردم را به خودشان برگرداند و جوانان را به سرنوشت سوسیالیسم عالقمند کند و به این ترتیب اقتصاد را به )  کشاورزان( دھقانان 

 وثرتحرک درآورده و ضمن حیات بخشی به اقتصاد، تالش جمعی را بھبود ببخشد و بسترھای محاصره داخلی و خارجی را بخشکاند و متعاقبا ً نقشی م

 .در احیا و اوجگیری سوسیالیسم در آمریکای التین بازی کند

در اروپا که ھمان نئوکاپیتالیسم ایستا است موجب تمرکز ثروت ، انباشت و تصمیم گیری بر سر مزد کارگران از سـوی "  سوسیالیسم دولتی"  مصیبت 

اد کرده که ایجمراکز تصمیم گیری غیرکارگری شده است که در چین نیز موجب احیای سرمایه داری گردیده و ھمه اینھا روحیه ای را در بین انقالبیون کوبا 

ایده ھایی در خصوص برنامه نوین سوسیالیستی عرضه شد ، امـا زمـانـی کـه  ١٩٩١به سال  PCCدر کنگره چھارم . گویا سوسیالیسم آینده ای ندارد

اوضاع بین المللی به خاطر سقوط اتحاد شوروی و بلوک سوسیالیستی بسیار مشکل شد و حرکت بسوی سوسیالیسم دمکراتیک و مشـارکـتـی بـه 

ا  تنـھـضرورت تام بدل گردید، متاسفانه رھبری تصمیم به جلوگیری از اجرای آن تصمیمات گرفت و به جای آن سانترالیسم سنتی خود را قوت بخشید و 

 .و خصوصا ً در حوزه ھای اقتصادی گرفت  –بدون ایجاد تغییرات بنیادی  –تصمیم به اجرای پاره ای از رفرمھا  ٩۴پس از بحران عمیق سال 

، ٢٠٠٧جـوالی سـال  ٢۶با اعتراف به بعضی از عقب گردھای احتمالی انقالب و خصوصا ً سخنرانی رائول در  ٢٠٠۵سخنرانی فیدل در ھفدھم نوامبر 

سه سال پس از نخستین و یک سال بعد از . موجب پیش کشیده شدن بحث مجدد در باره ی ِ لزوم رویکرد به سوسیالیسم دمکراتیک و مشارکتی شد

. تاسـ دومین سخنرانی ھنوز نتایج این مباحثات و راھکارھای جامع و عملی رھبری برای خروج کشور از بحران، در اختیار افکار عمومی قرار نـگـرفـتـه

 رھبری با خشونت و عوامفریبی اکثر تحلیل ھا و پیشنھادھای آکادمیسین ھای سوسیالیست و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی کوبایی و غیرکوبایی

رھبری ھنوز جلوی دسترسی به نشریات تئوریک انقالبی غیر حکومتی را می گیرد و ھنوز بـه بـھـانـه مـحـاصـره و تضـیـیـقـات . را نادیده گرفته است

را )  که از نظر تکنیکی چندان پیشرفته نیست اما شیوه ھای بھره برداری اش پیشرفته اسـت (  امپریالیستی جلوی پیشروی به سوی کلکتیویزاسیون 

خطر مشکالت زمانی گسترش می یابد که با تغییر در . رھبری ھنوز بار مسئولیت بحران را به دوش کارگران و کال ً مردم کوبا می اندازد. سد کرده است

کسانی کـه .  سیاست ایاالت متحده در قبال کوبا روبرو می شویم بدون اینکه از نظر اقتصادی و سیاسی آمادگی مقابله با این تغییرات را داشته باشیم

دولت رفیق رائول فصلی را در تاریخ کوبا گشوده است که نمی . می خواھند ھمه چیز را بغرنج و پیچیده کنند به نظر می رسد در پی سقوط کوبا ھستند

که بعضی از آنھا حتا ضد تولید  -اما مقاومت طبیعی باند بوروکرات در برابر آن موجب شده تنھا اقدامات ایزوله و نامربوط  به ھم . توانیم آن را نادیده بگیریم

مزین شده بی کار بیشتر، فداکاری و دیسیپلین  این اقدامات به شعارھای سنتی و بی اثر ِ . برای بھبود وضعیت مزدھای دریافتی ،  انجام گیرد  -ھستند

 . برگزار خواھد شد ٢٠٠٩در پایان سال  PCCکنگره ششم  .آنکه به عمق قضیه بپردازد

ات خود را ھاددر مواجھه با این وضعیت، عده ای از انقالبیون و کمونیست ھای کوبایی در این سند پیشنھادی ، نتایج مطالعات ، تحقیقات و باالخره پیشن

خود به غنا و اصـالح آن ]  ارزیابی[ در معرض مباحثه و قضاوت و نظرخواھی ِ کارگران ، مردم و ھمه انقالبیون کوبا و جھان قرار می دھند تا با بررسی و 

 .پیشنھادات سازنده ھر کسی برای مقابله و غلبه بر بحران جاری با آغوش باز پذیرفته خواھد شد. کمک کنند

ه ز بـاین ھمه اما نه تنھا پایان کار بلکه حتا طرحی ابتدا به ساکن و خارق العاده نیست ؛ در واقع ھمه حرف ما این است که جـمـھـوری مـارتـی نـیـا

. پیشنھاد ما حرکت از دولتیسم به سوی کـلـکـتـیـویـزاسـیـون اسـت.  ھماھنگی ، ھمدلی و ھمرایی در اداره کشور و سروسامان دادن به اوضاع دارد

حرکت به سوی کنترل ابزار تولید ، منابع و تصمیم گیری ھا از بروکراسـی بـه .  جایگزینی شیوه قدیمی پرداخت مزد با توزیع عادالنه ارزش افزوده است

پیشنھاد ما تبادل اندیشه ھا در باره مشکالت موجود است به شکلی که دیگز جلوی اجرای آنھا از سوی . کلکتیوھای کارگری ، اجتماعی و مردمی است

 . پیشنھاد ما حرکت به سوی مشارکت و دمکراسی بیشتر است. مقامات دولتی گرفته نشود

ما باور داریم " . نقشه در برابر نقشه" مارتی می گفت . دشمنان کوبا از اشتباھات ما بھره مند می شوند و در صدد نابودی انقالب و اشغال کوبا ھستند 
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 .در نبود راه حل ھای مناسبتر ، برنامه عملی ما مناسب ترین است

 

برای پشت سر گذاشتن سیستم  پرداخت کار مزدی ِ دولتی  ِ  .به سوسیالیسم مشارکتی و دمکراتیک" سوسیالیسم دولتی" عزیمت از  -١ 

 سانتریست و عمودی ِ از باال به پایین ، که میراث شکست خورده استالینیسم است و حرکت به سوی سوسیالیسم شورایی و مشارکتی مدرن و کارآ

یـت یِ  قرن بیست و یکم ، به سوی سیستم کمونال غیرمتمرکز و دمکراتیک که پشتیبان اش روایط تولیدی سوسیالیستی از پایین و افقی که بـا رعـا

 . عدالت، وظایف ھماھنگی و برنامه ریزی دولتی را به عھده می گیرد، ضروری است

باشد زیرا در تصمیم گیری و فرموالسیون تصمیمات ، توده ھا ، کارگران و ھمه مردم  ِ درگیر تولید،  به طور مستقیم و فعال  مشارکتیسوسیالیسم باید 

باشد زیرا درتصمیمات مھم که مربوط به سرنوشت ھمه شھروندان کشور و یا جامعه  است ، مردم و گروھھای تولید  دمکراتیک مشارکت می کنند و نیز

باشد زیرا  برای نخستین بار شرایط واقعی  را خلق می کند  لیبرتاریایی... کننده و اکثریت مجامع باید با عالقمندی و احساس مسئولیت دخالت کنند 

د آورکه در آن ھر کسی از آزادی بی حد و حصر انسانی  در عرصه تولید و عمل،  چه در زمینه سیاسی و چه در زمینه حقوق اقتصادی و مدنی که دست

باشد زیرا الزم است حقوق انسانھا و ارزش ھای اخالقی و روحی آنھا در بطن حیات اجتماعی  اومانیست. مبارزات انسانی است،  بھره مند می گردد

باشد زیرا کاری که به شکل خودگردانی سامان یابد، ضرورتا ً سیستم نوینی از سازماندھی تولید و کارکرد متناسب کل جامعه  خودگردان. رعایت گردد 

باشد زیرا به ھیچ نوعی از انواع سکتاریسم ، تبعیض و جداسازی مستبدانه به ھر دلیل و بـه جـلـوگـیـری از  عموم شمول.  را پایه گذاری خواھد کرد

به این ترتیب مردم با عالقمندی خود را وقف اجرای پروژه ھای . مشارکت مردم در امر تعیین سرنوشت خود بطور دمکراتیک و مشارکتی میدان نخواھد داد

باشد زیرا تنھا با اتحاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ملل مختلف پیروزی سیستـم جـدیـد  وحدت آفرین و انتگراسیونیست.  اجتماعی خواھند کرد

ی ِ موثر حمایت کرد و در نھایت الزم اسـت رابـطـه )   (ALBAبرای اینکار باید مردمان دیگر ھم در این مسیر گام بردارند و باید از آلبا . حاصل خواھد شد 

 .متقابل و برابر مردمی که برای یک سیستم اقتصادی واحد با پول و پاسپورت یکسان فعالیت می کنند، ایجاد گردد

 

برای حل چالش ھای  بنیادی که ریشه در ایسـتـایـی کـنـونـی  به سوسیالیسم مشارکتی و دمکراتیک"  سوسیالیسم دولتی"  عزیمت از   -٢

این امر مـبـیـن ایـن .  چالش بین پتانسیل موجود در نیروھای مولد و روابط تولیدی دولتی  ِ مبتنی بر کار مزدی.  سوسیالیسم درکوبا دارد ضروری است

،  حقیقت است که ھماھنگی توسعه روش ھا ، توانمندی ھا و  تکنیک ھای انسانی  با اشکال مناسب تولید و در نتیجه حرکت از شکل روابط تولیدی

ِ    –چیزی که فاز اجتماعی انقالب طلب می کنـد   –توزیعی و مصرف نئوکاپیتالیستی دولتی ، مبتنی بر سیستم کارمزدی ،  به سوی  روابـط تـولـیـدی

مشارکتی تا اکثریت مردم بتوانند رابطه ای کالکتیویستی، دمکراتیک، شورایی ، متحد، مشارکتی و لیبرتاری  -سوسیالیستی  ِ نوین ِ خود گردان شورایی

ه نمایند و با تعمیم دارمبتنی بر اصول انسانی در مالکیت ِ شان بر ابزار تولید و ساماندھی امر تولید، توزیع و مصرف برقرار کنند تا بتوانند جامعه جدید را ا

باید در بخش خصوصی و دولتی امر خودگردانی برقرار شود و در ھـر .  آنھا به ھمه موسسات ، نھادھای اجتماعی ھمگن، ھماھنگ و کارآ را ایجاد کنند

 .واحد تولیدی و باالخره در کل جامعه تعمیم یابد

کارگران  ِ متحد، صاحبان یا کاربران مادام العمر ابزار تولیدی شان، صرفا ً از )  الف:  روابط تولیدی ِ  خودگردانِ  شورایی  ِ نوین دارای ویژگی ھای زیر است

کنترل ( بطور دمکراتیک واحد تولیدی خود را مدیریت می کنند) نیروی کار خود بھره کشی می کنند و ارزش اضافی تولیدی ِ خود را تصاحب می کنند ؛ ب

بخشی از : نیروی کار اضافی را کنترل و توزیع می کنند و بعد نوبت به کنترل و توزیع ارزش اضافی می رسد ) و ج) ھزینه ھا، برنامه ریزی و انتخاب رھبری

دالنه صـرف عا آن برای بازتولید واحد ، بخشی صرف ایجاد و ابقای امنیت اجتماعی ، امور مربوط به بودجه وتوسعه کلی برنامه ھا و باقیمانده باید بطور

در مانیفست . کوپراتیو شکلی از دارایی و نھاد اجتماعی است که در آن مدیریت و توزیع کوپراتیوی سازماندھی می شود. مصارف مستقیم کارگران بشود

 .بنابراین سوسیالیسم از طریق غلبه بر کارمزدی به پیش می رود"  کار مبتنی بر کارمزدی عامل بقای سرمایه داری است " کمونیست آمده است که 

 

به شکلی انجام گیرد که نیروی ِ کارگران و مردم عینیت یافته و توسعه و گسترش روابط : وفق و تعدیل دارایی ھا جھت توسعه نیرو ھای مولد -٣

الزم است ابزار تولید ، منابع ،و سرمایه گذاری ھایی که اینک در اختیار بروکراسی ھستند ، تحـت اخـتـیـار و .  نوین سوسیالیستی را امکان پذیر سازد

از آنجا که ثروت حـاصـل بـھـره .  کنترل الیه ھای مختلف قدرت مردمی ، در سطح ملی، منطقه ای، اجتماعات، کلکتیوھای کارگری و عموم مردم در آیند

 :د کشی است ، الزم است وضعیت کارمزدی بتدریج جای خود را به شیوه ھای کلی زیر ، به کلکتیوھای اجتماعی و دارایی سوسیالیستی کارگران بدھ

بـه )   ساختمانی، اغذیه ومغازه  ھای تـعـمـیـراتـی (  ، شامل اتحاد اختیاری و آزادانه جمع ھای کوچک کشاورزی، صنایع کوچک و خدماتی کوپراتیوھا

خودگردانی بـرای .  اساسا ً در مالکیت کارگران است) کارگران ماھر صنعتی (استثنای  کارگران ماھر صنعتی می شود زیرا ابزار تولید مورد استفاده آنھا 

به ) کارخانه ھای کوچک، کارگاھھا، رستوران ھا، ھتل ھای کوچک با امکانات پایین ( شرکت ھای متوسط و کوجک با توجه به سطح توسعه یافتگی آنھا 

. اھد شدخو این صورت خواھد بود که مالکیت ابزار تولید در آنھا بطور مستقیم واز طریق فروش ، نقدی و غیرنقدی و یا تضمین دولتی به خودشان واگذار

واھـنـد م خکارگران در واحد سرمایه گذاری خود در مورد ھمه چیز راسا ً از طریق خودگردانی و ارگانھایی که به شکل دمکراتیک انتخاب شده اند، تصمی

در مورد صنایع و شرکتھایی اعمال می شود که دارای اھداف استراتژیک ملی با سطح باالی تکنولـوژی )  بین دولت و کارگران(    اداره مشترک.  گرفت 

. نیاز دارنـد  ت ،ھستند و میزان زیادی از منابع و وپرسنل کارآزموده وماھر را که تامین آنھا تنھا از طریق بودجه دولتی یا سرمایه خارجی امکان پذیر اس

توانند سھام می انواع مختلفی از شرکتھای با اداره مشترک بین دولت و کلکتیوھای کارگری می توانند بوجود آیند که در آنھا ھمه دارایی ھا و اداره شرکت

اداره و رھبری  د وبندی شوند ویا مطابق سطوح استاندارد دولتی بخشا ً و یا کال ً به کارگران واگذار شود و کارمندان دولت حقوق خود را از کارگران بگیرن

جزئیات امر و غلط و درست بودن موارد پیشنھادی مـا .  شرکت از طریق انتخاب دمکراتیک و آزادانه جمعی و تقسیم عادالنه سودھای حاصله انجام گیرد

ِ  .  می تواند در شوراھای خود کارگران و حزب مسئول دولتی مورد بحث و تصمیم گیری نھایی قرار گیرد ویژگی سھامی بودن مجموعه و دارایی مـیـان

 . کارگران و دولت می تواند تضمین کننده این امر باشد که منافع ملی به خطر نخواھد افتاد و تنش ھای محلی و منطقه ای ایجاد نخواھد شد

اتیو و سایر وپرھمه این اشکال مالکیت را باید در جریان توسعه مورد بررسی قرار داد و باید در حوزه منطقه ای، بخشی و یا شاخه ای و در اتحادیه ھای ک

ی مورد ولتنھادھا جھت ایجاد گروھھای کارآی ِ بزرگتر  بررسی نمود تا اینکه مشخص شود کدامیک از آنھا بطور دمکراتیک از سوی کارگران و مسئولین د

گـذاران یه پذیرش واقع می شوند و باالخره شورای بزرگتری از نھادھای خودگردان بوجود آیند که غیرقابل تفکیک و غیرقابل فروش به غیر خصوصا ً سرما

 .خارجی گردند و مسئله ادغام آنھا با دیگر شرکتھا و نحوه ھمکاری شان با دیگران به قانون واگذار شود

 

به دلیل اینکه جامعه در حال گذار بوده و موجودیت نیروھای مولد در سطح . در سوسیالیسم به انواع دیگر دارایی و تولید اجازه داده می شود -۴

پـزشـکـان، (  پایین توسعه قرار دارد اجبارا ً سایر شیوه ھا و روابط ماقبل سوسیالیستی  مثل تبادل ساده کاالھا و خدمات و از جمله مشاغل حرفه ای 

به شکل انفرادی و یا خانوادگی به حـیـات خـود ادامـه ...)  دندانپزشکان، وکال، آرشیتکت ھا ، مشاورین اقتصادی، کارمندان روابط عمومی، ھنرمندان و 

برای مثال استـفـاده از .  در ضمن سایر مواردی که نیازھای تولید اجتماعی،  باقی ماندن آنھا را تا مرحله بخصوصی،  ضروری تشخیص دھد. خواھد داد
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خود اشتغالی به .  دوران گذار به ھمه این موارد نیاز دارد.  سرمایه گذاری ھای خارجی که بھتر است بشکل غیرمستقیم و کنترل شده و مشترک باشد

ت بـه اسـ دلیل اینکه فرد از نیروی کار دیگران بھره گیری نمی کند و قابل گسترش و توسعه نیست و نیز نیاز طبیعی جامعه به آنھا به قوت خود باقـی

این شیوه تولید ھمزمان خصوصی و عمومی خواھد بود چون در عین انفرادی و شخصی بودن در خدمت رفع .  شکل بخش خصوصی ضروری خواھد بود

جایی که در آن کارمزدی نباشـد خـبـری از .  طبیعی است که در سوسیالیسم گرایش کلی به سوی کلکتیویسم باشد.  نیازھای عمومی جامعه است

 .سرمایه داری نیز نخواھد بود

کلیه فعالین شخصی و بخش خصوصی در حوزه کاال و خدمات مالیات متناسب درآمدھای خود را پرداخت خواھند کرد که این امر ضـمـن جـلـوگـیـری از 

نھادھای عمومی از جملـه بـھـداشـت، .  انباشت ثروت و گسترش استثمارگرایانه سرمایه، جلوی شیوع فعالیتھای بانکی و پول ِ صوری را خواھد گرفت

ً  در .. فرھنگ و مراکز تفریحی و بازپروری و ) دانشگاھھای ِ مستقل(آموزش  که از بودجه شھرداری ھا و ملی بھره مند خواھند شد طبیعتا ً و ماھـیـتـا

نھاد اصلی .  در عمل،  نوع و شیوه این خدمات مشخص و مورد تصمیم گیری مناسب جمعی و شورایی قرار خواھد گرفت. خدمت کل جامعه خواھند بود

مدارس ، مراکز مراقبت از کودکان و مراکز اجتماعی ، فرھنگی : جامعه سوسیالیستی مراکز کار خواھند بود و حیات اجتماعی بر مدار آنھا خواھد چرخید 

 .بنیان ھای  اصلی اجتماع ھستند... ، ورزشی و باز پروری و تفریحی و 

   

تایید رھبران تجاری ، برنامه ریزی ھا، مدیریت و /انتخاب : جھت اعمال کنترل بر ھمه تصمیم گیری ھا ایجاد شوراھای کارگری در ھمه مراکز کار -۵

سود  از کنترل دمراتیک طرح ھای تولیدی ، ھزینه ھا، مخارج و سرمایه گذاری ھا و جایگزینی شیوه ھای پرداخت مزد با توزیع عادالنه و مناسب بخشی

 .حاصله

عموما ً  نوناین پروسه را حزب و شوراھا سرو سامان خواھند داد اما طبقه کارگر نمی تواند منتظر بروکراسی زمینگیر شده و غیرخالق بماند چنانکه تاک

. طوریکه از بحث و گفتگو ھم در این خصوص سرباز زده است. در خصوص تعمیق انقالب و ارائه طرح ھای توسعه سوسیالیستی ناتوان باقی مانده است

نھادھای توده ای و دولت طرف خطاب ما در فراخوان   کارگران، تھیدستان،  اعضای فقیر حزب ،.  رھایی کارگران تنھا به دست خود آنھا امکان پذیر است 

آنھا با ابداعات و ابتکارات خود می توانند در بھبود و پیشرفت طرح ھای پیشنھادی بسیار موثر . برای اجرای کلکتیویزاسیون و آموزش عموم مردم ھستند 

" آمـوزش دادن بـه کـارگـران"  الزم است به خاطر داشته باشیم که به جای تالش بـرای .  و موفق عمل کنند و موجب رادیکال تر شدن اقدامات گردند 

 . بکوشیم از آنھا بیاموزیم

 

اجتماعی -برای رسیدن به فرماسیون نوین اقتصادی. مفاھیم نوینی از برنامه ریزی، بازار و سیستم گردش پولی عرضه و به کار گرفته شود -۶

پولی و بـازار سـودآور بـه یـک   -حیاتی تر و تعیین کننده تر از ھمه چیز ، یکسان سازی نرخ پولی، برنامه ریزی دمکراتیک و تغییر تدریجی روابط تجاری

که به اشتباه در حوزه توزیع پیگیری می شود ، تمرکز فزاینده برنامـه ریـزی و "  سوسیالیسم دولتی"  در میان اشتباھات جدی .  سیستم تھاتری است

 . کنترل مطلق بازارھای داخلی است

لف مختبرنامه ریزی دمکراتیک پروسه ای پیچیده است و با ترکیب کلی منافع  ملی ومنطقه ای و شرکتھا ، انسانھا و طبیعت با سازماندھی در سطوح 

ھا آن بر اساس بودجه مشارکتی متناسب مربوطه که در سطح ملی ، استانی  یا واحدھای اقتصادی،  بر اساس درآمد، مالیات اختصاصی و میزان اعتبار

که نه تنھا مشخصه سرمایه داری ، بلکه رابطه تولید آن نیز است از سوی سوسیالیسم به  بازار.  تولید قراردادی.  به تایید رسیده باشد ، قابل اجراست

در حال حاضر، کنـتـرل .  بنابراین الزم است در طی زمانی مشخص و با کنترل قوانین انحصاری از تعمیق و گسترش آن جلوگیری کرد.  ارث برده می شود

ن ھـای زماانحصاری دولت بر بازارھای داخلی باید از بین برود و جای خود را به فعالیتھای تجاری به مثابه یکی از خدمات عرضه شده و تحت نظارت سا

تا زمانی که الزم باشد پـول .  و به این ترتیب کنترل مرکزی بر مجوز صادرات از سوی شوراھای مردمی انجام گیرد. خود گردان کوپراتیو اجتماعی ، بدھد

اما الزم است بالفاصله تک نرخی شود تا اقتصاد ملی به یکپارچگی  .واقعی برای محاسبه ارزش و ابزار پرداخت ھرچند بصورت انتزاعی باقی خواھد ماند

 .سوبسید تنھا به نیازمندان تعلق خواھد گرفت. برسد و تا آنجا که مقدور باشد خصوصا ً در رابطه با ارز جھانی تعادل برقرار گردد

 

اشتباه جدی سوسیالیسم دولتی در  . پذیرش این مسئله که دولت مجری اقتصاد نخواھد بود بلکه به بھتر عمل کردن آن کمک می کند  -٧

مسئله بر سر نابودی دولت در دوران انـتـقـال .  برنامه ریزی و اجرای اھداف اقتصادی، وضع قوانینی است که با نیازھای واقعی انسانھا سروکاری ندارد

دولت به جای اینکه مستقیما ً و راسا ً درگیر مسائل اقتصادی گردد و :  نیست بلکه موضوع متفاوت کردن وظیفه دولت برای کارآیی ِ بھتر و مؤثرتر است 

امه ریزی برناجرای آن را عھده دار شود می تواند در نقش ناظر اجرا و راھنمای توسعه روابط تولید در ھماھنگی با سطح رشد نیروھای مولد با تاسی به 

در راستای این اقدامات دولت می تواند با تـخـصـیـص و اجـرای بـودجـه .  دمکراتیک ، انسانی و توسعه ھماھنگ مناطق و واحدھای تولیدی اقدام کند

مشارکتی تصویب شده از سوی شوراھا ی کارگری در رشد و توسعه ھماھنگ کلیه مناطق کشوری خصوصا ً در رابطه با زیر ساخت ھا و بخش ھـای 

عالوه بر اینھا حسن اجرای قراردادھای بین المللی و . حمل و نقل و ارتباطات عمل کند و جلوی ناموزونی در رشد و توسعه را در عرصه اقتصاد ملی بگیرد

 . نظارت بر نحوه سرمایه گذاری ھای خارجی در صورت لزوم  و حل و فصل مسائل و مشکالت  قانونی و حقوقی با دیگر کشورھا از وظایف دولت است

را در کل حوزه اقتصادی مورد حمایت خود قرار می دھد و  در طراحی قوانیـن بـا  بقا و توسعه سیستم خودگردان کوپراتیو سوسیالیستیدولت 

دولت از سوی بانک مرکزی اعتبارات مورد نیاز خود را برای کمک به عملکرد مناسب اقتصاد . شوراھا ھمکاری کرده و حسن اجرای آنھا را تضمین می کند

 .دریافت خواھد کرد 

 دولت در ھر سطحی جمع آوری مالیاتھا برای بودجه مشارکتی تصویب شده از سوی شوراھا را که برای ھزینه ھایی مثل بھداشت و سالمتی، آموزش

دولت در ھر سطحی از وجود وزرایی بھره خـواھـد .  الزم باشد را دریافت و جمع آوری خواھد کرد...  و نیروھای مسلح ، اجرای برنامه ھای زیرساختی و

 .بطور متودولوژیک مبادالت داخلی و خارجی را طرح و توسعه ببخشند-گرفت که بتوانند 

  

مشکل نه تنھا در توزیع منطقی زمین ھای کشاورزی بلکه در آزادسازی . به منظور بقای جمھوری و فرھنگ کوبا تاکید بر کشاورزی و صنایع غذایی -٨

بدون حمایت دولتی، تخصیـص .  تولیدات کشاورزی از انسداد دولتی در خصوص برنامه ریزی ھا ، برداشت ، قیمت گذاری ، حمل و نقل و بازاریابی است

یزاسیون نخواھـیـم تیواعتبارات ، منابع و بدون اولویت دادن به تولیدات مورد نیاز ملی و ایجاد بازار اتحادیه ھای کوپراتیو قادر به توسعه و پیشروی در کلک

اگر از کلکتیویزاسیون عقب نشینی نشود زمین ھای توزیع شده نمی تواند منبع سرمایه . شکل خودگردان و کوپراتیو کشاورزی باید در اولویت باشد. شد

ھمه سرمایه گذاری ھای جاری در محصوالت صادراتی  کشاورزی نیاز به تغییر ھدف به سوی تولید محصوالت مورد نیاز مصـرف .  داری و کارمزدی بشود

 . داخلی ، به استثنای محصوالتی که در داخل کشور به عمل نمی آیند و بازار گارانتی شده ای دارند، دارند

طوریکه خانواده ھای کشاورز در روستاھای کوبا از اعتبار و موقعیت اجتمـاعـی مـنـاسـب . دھقان داریم -برای حل این مشکل نیاز به تقویت اتحاد کارگر

کشاورزان بخش اصلی اقتصاد کوبا . برخوردار شوند و با برخورداری از تسھیالت برابر با نقاط شھری ، انگیزه کافی برای فعالیت در این بخش داشته باشند
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تخطی رت زمین دارایی ملت کوبا خواھد بود و بطور مادام العمر در اختیار کشاورزان قرار خواھد گرفت و خلع ید از آن در مواقع استثنایی و در صو. ھستند 

یعنی در صورتیکه کشاورز زمین اش را ترک گوید و یا آن را بی حاصل به حال خود رھا کند و یا اقدام به کشـت .  از قوانین مربوطه امکان پذیر خواھد شد

طبیعی است که در این صورت دھقان حق طلب غرامت .  دھقانی باشد  -محصوالتی کند که مورد نیاز جامعه نبوده و خالف تصمیمات شوراھای کارگری

به خاطر نیاز فوری . الزم است سایر موارد جھت ترغیب ساکنان روستایی برای شرکت فعاالنه در تولید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. نخواھد داشت

در فصـول ار به توسعه کشاورزی و با توجه به سطح پایین مکانیزاسیون ، به کشاورزان و کوپراتیوھا اجازه داده خواھد شد تا مواقعی که میزان تراکم ک

 . کاشت و برداشت زیاد باشد اقدام به استخدام نیروھای کمکی بکنند

 

شکلی از دولت انتقالی است که به نـظـر  جمھوری دمکراتیک انقالبی ِ بیواسطه ی ِ کارگری:    انجام پاره ای تغییرات در ساختمان دولت  -٩

پا سر می رسد با اھداف مورد نظر خلق کوبا  بیشترین ھمخوانی را داشته باشد و بتواند سوسیالیسم مشارکتی و دمکراتیک را به سرانجام برساند و

چھارچوب این دولت از نیروی مشارکت خواھانه و . به دلیل حمایت توده ھا و تناسب دمکراتیک نھادھای آن ، قوی ترین دولت ممکن خواھد بود. نگھدارد

و قوانین داخلی و خارجی آن در ید اختیار مردم خواھد  -قانون اساسی –ھمه قدرت بنیادی قانونگذاری و تصمیم گیری . دمکراتیک مردم برپا خواھد شد 

 . بود و از طریق رفراندوم تغییرات مورد لزوم انجام خواھد گرفت

که باید از طریق دخالت  -برای واقعیت بخشیدن به قدرت واقعی مردم ، در ھر سطحی، و برای دادن اختیار کامل کنترل نھادھای اداری و کارمندان دولتی 

به شوراھای مردمی و کنترل نحوه جمع آوری و ھزینه مالیاتھای گرفته شده در نھادھای دولـتـی و   –مستقیم،  آزادانه و دمکراتیک مردم انتخاب شوند 

 . کوپراتیوھای خود گردان ، قدرت باید در اختیار شوراھا قرار گیرد

باید اساسا ً به وظایف دولتی، حقوق بشر، . در سوسیالیسم مشارکتی الزم است تمام ادارات مرکزی دولتی خود را با وظایف واقعی خود ھماھنگ کنند

ی، قـوقـبرنامه ھای وسیع اجتماعی ، کنترل بر برنامه ھای حیاتی مثل دفاع، امنیت، روابط بین الملل، تجارت، امور محلی ملی ، فاینانس، سیستم حـ

و دم محیط زیست و سایر ملزومات عملی ، آشنا بوده و بی کم و کاست عمل کنند و ھر لحظه آماده پاسخگویی در برابر پرسش گری ھای نمایندگان مر

نقش بانک مرکزی باید طوری تغییر و توسعه یابد که بتواند پاسخگوی مؤثر در برابر نیازھای جدید اعتباراتی و نظارت بر حسن اجرای آنھا . شوراھا باشند

 .باشد

 

برای مطالعه و اجرای شیوه ھای دمکراتیک ، مستقیم و کامال ً مشارکتی در پـروسـه انـتـخـابـاتـی و :    سیستم انتخاباتی کامل و دمکراتیک  -١٠

 .ساختمان دولت و اجرای وظایف دولتی ، ضرورت دارد

  

که به ) حقوق فردی و سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی( مطابق با قوانین و دستآوردھای نوین حقوق بشر  به روز کردن قوانین جزایی -١١

دول خارجی " کمک. " الزم است ھرچه سریعتر در خصوص مجازات ھای سنگین برای متھمین سیاسی تجدید نظر گردد. امضای دولت کوبا رسیده است

باید تبلیغ برای بھره کشی از انسان غیرقانونی اعالم شده و مرتکبین این امر . با ھدف تخریب اصول مندرج در قانون اساسی باید غیرقانونی اعالم شود

تحت این شرایط آزادی . در عین حال ھرگونه عمل نژادپرستانه، فاشیستی و سایر اعمال ضد انسانی ممنوع و مرتکبین اش مجازات شوند. مجازات شوند

در ضمن الزم است تدابیری برای دفاع از طبیعت ، زمـیـن و "   تنھا ستمگران از اعمال مطلق آزادی می ھراسند"  .  بیان و اجتماعات تضمین خواھد شد

علم و تکنولوژی نه برای نابودی طبیعت بلکه برای حمایـت و .  محیط زیست و نیز ھماھنگی انسان با سیستم اکولوژیکی و نه تسلط بر آن، اتخاذ شود

ایـن .  بدون رھایی از قیود اقتصادی و بردگی مزدی ، آزادی و برابری کامل و عدالت اجتماعی امـکـان پـذیـر نـیـسـت.  حفاظت از آن باید بکارگرفته شود

یالیستی سوسپیشنھادات  و تمھیدات بعالوه مسائلی که در تکمیل این گفته ھا به ابتکار توده ھا عرضه خواھد شد  راه را برای تعمیق انقالب و توسعه 

 .در ضمن ھمه این موارد در معرض رفراندوم عمومی خواھد بود. خواھد گشود

 

برای فعالیت درست حزب، شـوراھـا و سـازمـانـھـای ،  به سوسیالیسم مشارکتی و دمکراتیک" سوسیالیسم دولتی" عزیمت از  -١٢

باید کامال ً دمکراتیک باشد و وجود افکار، ایده  (PC)برای نمایندگی اھداف کل طبقه کارگر و مردم ، حزب کمونیست . ضرورت دارد سیاسی و توده ای

در غیر اینصورت وحدت قالبی ایجاد خواھد شد و دورویی و ریاکاری . ھا و گرایشات مختلف را در حوزه تنوع سوسیالیستی تحمل  و مورد حمایت قرار دھد

حزب کمونیست باید ھمچون سایر نھادھای خودگردان از طریق حق عضویت اعضای اش به . رواج خواھد یافت و موجب انشقاق و پراکندگی خواھد شد

ضمنا ً دمکراسی درون حزبی  و انتخابات آزاد ھمواره بـایـد بـر .  امور مالی خود سرو سامان دھد و نه از سوی  کمک ھای سازمانھا و نھادھای دولتی 

به این ترتیب حزب نخواھد توانست کاندیداھای خود را بر شوراھا تحمیل کند و شوراھا را به انحالل و یا به صـورت نـھـادھـای .  سانترالیسم غلبه کند

سازمانھا و نھادھای سـیـاسـی .  به این ترتیب شوراھای کارگری امر رھبری و پیشبرد منافع و عالئق کارگران را بر عھده خواھند داشت.  صوری درآورد

 . بودجه خود را از مجموعه ھای مربوط به خود دریافت خواھند کرد

 

  برای بذل توجه به سواالت ضروری زیر در رابطه با اقتصاد و ملت کوبا -١٣

 .این پالتفرم تدریجا ً و در عین حال بالوقفه اجرا خواھد شد -الف

ه کـار ی بـبرای ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مطبوعات، مراکز مطالعاتی عالی و تحقیقات علمی به مراکز تولیدی و برای دادن اعتبار اقتصادی و اجتماع  -ب

 .اساتید و نیز برای رئالیزه کردن نرم ھا و قوانین عملی مراکز آموزشی اقدامات عملی ضروری انجام می گیرد

و در صـورت تـایـیـد لـزوم  NAPPاعطای امتیازات انحصاری به شرکت ھای خارجی در حوزه ھایی با اھمیت استراتژیک ، تنھا پس از تایید و تصویب   -ج

 . واگذاری و نبودن ھیچ منبع جایگزین داخلی صورت خواھد گرفت

ن و اشیـبرای احترام گذاشتن به دارایی ھای شخصی و تصمیم گیری خود فرد در باره آنھا که  نتیجه آن آزاد سازی   فروش اینگونه اموال از جمله م  -د

زی خـویـش دساخانه و اجاره دادن آنھا به ھموطنان خواھد بود و نیز آزادسازی کار از سوی بازنشستگان و از کارافتادگان  در صورت تمایل خودشان و آزا

 .فرمایی

پراتیوھا کو ایجاد تسھیالت در ایجاد کوپراتیوھای ساختمانی که ساختمان سازی برای افراد و یا شرکت ھا را عھده دار می شوند و دادن اجازه به ایجاد -ه

 .در حوزه ھای غذاخوری و تفریحی و خدمات اجتماعی و بخش اعظم حمل و نقل

یـط قانون مھاجرت جدید بسیار مورد نیاز است که بتواند موضوعاتی مانند صدور روادید مھاجرتی و دعوت نامه ھا ، تضمین حق بازگشت و نیـز شـرا   -و

این قانون تضییقات بر علیه جوانان، سیاھپوستان، حاشیه نشین ھا و سایر کوبایی ھا که بدون .  خاصی مانند درمان، ورزش و سایر موارد را در بر بگیرد

 . قانون از جابه جایی و اسکان در محدوده جغرافیایی کوبا بازداشته می شوند را از بین خواھد برد ٢١٧دلیل طبق ماده 

اولویت دادن به ارتباطات، علوم کامپیوتری و نـیـز .  بخاطر سوسیالیسم مدرن، توسعه تکنولوژی ھای نوین در علوم کامپیوتری و دیجیتال حیاتی است  -ز
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ارکتـی مش اینرانت و اینترنت ھمراه با طرح ھای دسترسی و دستیابی به اطالعات،  که برای برنامه ریزی دمکراتیک ، مبادالت برابر و اجرای دمکراسی

 .واقعی حیاتی ھستند ، ضرورت تام دارد

ه قبل از اجرای قانون جدید تامین اجتماعی که سن بازنشستگی را افزایش می دھد ، برای حل مشکل جمعیتی ، قبل از ھر چیز،  الزم است انگیز  -ح

برای حل مشکالت جاری در زمینه انگیزه تولید ، بیکاری واقعی و بـیـکـاری پـنـھـان، .  الزم برای جوانان جھت کار و ماندن در کشور و بازتولید  ایجاد شود

ایـن .  به سوسیالیسم مشارکتی و دمکراتیک ضروری است"  سوسیالیسم دولتی"  نابرابری درآمدھا و ارز دو نرخی موجود در سیستم پولی عزیمت از 

 .مسائل باید بطور ریشه ای و در حوزه علت ھا حل شود و نه در سطح معلول ھا

 به ھر گونه پروژه سوسیالیستی باید در خصوص نسل ھایی که انقالب  را آغاز کردند ، توسعه دادند و به ھر صورت با راستی ھا و ناراستی ھایش -ط

 . اتحادیه مبارزان انقالب کوبا باید خود در طرح و اجرای این پروژه پیش قدم شود. این مرحله رسانده اند با سپاس گزاری و قدردانی برخورد کند

آتی ،  ھایاگر مجبور شویم برای غلبه بر مشکالت و از میان برداشتن محاصره اقتصادی و تضییقات اعمال شده امپریالیستی و نیز امکان بقا و پیشرفت 

در را به جای تکامل سوسیالیستی خود خواسته و تکیه بر نیرو و اراده مردم به توصیه ھای محافل سرمایه داری گوش و عمل کنیم ، در حقیقت کوبـا 

 .قبال یک دستآورد بی ارزش در بشقاب طالیی تقدیم دشمنان دیرینه اش کرده ایم

اھـداف و  رھبری کشور باید بفھمد که ما مردم تحصیل کرده خود را مدیون انقالب می دانیم و در پی عرضه پارادایم نیستیم بلکه با تاسی به آرمـانـھـا

تنھا از این طریق است که آنـچـه .  بپذیریم و عمل کنیم: مردمی می خواھیم نیازھای کارگران و زحمتکشان را به صورت قانون و برنامه عمل در بیآوریم 

 .تداوم در تغییر است. باید تغییر کند، تغییر می کند و پیشروی سوسیالیستی تضمین می شود

   

؛ ھشتادو سومین سالگرد بنیانگذاری حزب کمونیست کوبا و پنجاه و ھفتمین سالگشت مرگ ادواردو چـیـبـاس رھـبـر حـزب ٢٠٠٨اگوست  ١٧. ھاوانا

 .ارتدوکس

 

مطالب جالب . و یا به پدرو کامپوس سانتوس بفرستید es.yahoo@1949peruchoآنھا را به . نظرات، انتقادات و پیشنھادات با کمال میل پذیرفته می شود

نقل کامل و یا بخشی  از مطالب . لطفا ً خالصه مطلب ارسالی را نیز بفرستید. منتشر خواھد شد net.kaosenlaredو بدیع در گاھنامه مجله دیجیتالی 

 . مجاز است

 

 * )مشارکتی( لنینیسم و آنارشیسم 
 نوشته مایکل مک گه ھی

 شایان.ترجمه س
 

 »!خیالباف« 
 »! بدبین« 

با عشق صادقانه ) پراگماتیست( لنین شخصا ً  آدمی اھل عمل. باشند] ١[خود، بدبین) اندیشه و آموزه ھای( لنینیست ھا دلیل خوبی دارند تا به اعتبار 
او آنچه را که گمان می کرد بھترین گزینه برای کار با امکانات موجود است،  به خدمت مـی   -به انقالب سوسیالیستی بود و به کارآیی اھمیت می داد

می توانم بفھمم چرا و چگونه لنین مارکسیسم و سانترالیسم دمکراتیک را مفید و کارآمد تشخیص .  این مسئله قابل قبول است.  گرفت وانجام می داد
رزا لوکزامبورگ ، که خود یک مارکسیست . داد، اما در عین حال می بینم که چگونه منتقدین وی، آن دو را ، خصوصا ً آن آخری را، غیر سازنده  می دانند

 :بود، اینگونه از سانترالیسم دمکراتیک انتقاد می کند
 : دو اصلی که سانترالیسم لنین بر روی آنھا استوار شده بطور خالصه عبارتند از...« 
 د واطاعت بی قید و شرط ھمه ارگان ھای حزبی، در ھمه مسائل، از مرکزیت حزب که به تنھایی و به نیابت از ھمه، قکر می کنند، تصمیم می گیرن -١

 ».جدایی شدید ھسته ھای سازمانیافته انقالبی ازمحیط انقالبی جامعه -٢. ھدایت می کنند
پس آوانگاردھای انقالبی یـا   –که من ھم ھمین نظر را دارم  –" امر رھایی طبقه کارگر، کار خود طبقه کارگر است" اگر حق با مارکس و انگلس بود که 

 . نمی توانند ھدایتگر ما به سوی سوسیالیسم باشند) coordinator(طبقه ھماھنگ کننده
این تصور بود که گمان می کردند عاری از غرور، خودخواھی و نادانی ھسـتـنـد و صـالح "  گفته بود یکی از اشتباھات لنینیست ھا ] ١[استفان شالوم

." ر دھندقرادیگران را بھتر از خودشان می فھمند و با این اطمینان کاذب، به خود حق می دادند  ھر کسی را که موافق ایده ھایشان نبود،  تحت پیگرد 
بـه برای مثال  بخاطر موقعیتی که لنین و یارانش در طبقه ھماھنگ کننده داشتند و نا آگاھی شان نسبت به پیآمدھای احتمالی تصمیمات  یـک جـانـ

ھرچند امید چندانی به توافق آنارشیست ھا و لنینیست ھا بر سر مسائل تـاریـخـی کـه بـا .  اقتصادی و سیاسی  آن دوران، ھنوز ھم جای بحث دارد
 . دگذشت زمان اختالف ِ نظرشان از سوی متعصبین و سخت سران ِھر دو طرف بسیار عمیق شده، نمی رود، اما انصافاً گفته ھای شالوم معتبر ھستن

را منعکس می کند که در آن به ] ٢[روبرت تریورز) sociobiology(ھمچنین مسئله اطمینان کاذب و خود مطلق انگاری، نتیجه گیری ھای ِ سوسیو بیولوژی
به گفته وی،  ما خود را فریب می دھـیـم تـا . اشاره می کندو این فنومن را در بسیاری از گونه ھا طبیعی می داند" ھنر خودفریبی در خدمت خدعه " 

شکی نیست که لنین عموما ً .آنچه به مثابه مکانیسم بقا عمل می کند در تنظیمات اجتماعی نفوذ و عمل می کند. بتوانیم دیگران را بھتر فریب بدھیم
اما آیا لنینیست ھا می توانند این جریان ھا را تشخیص دھند و آنھا را حـل .  آگاھانه به این کار دست نمی زد اما در ھر حال او ھم انسانی مثل ما بود

ھیچ طبقه : برای مثال( و تجاھل...) و عدم تالش و حمایت از انقالب در بقیه اروپا و ١٩١٧مثل مواضع اتخاذی در ( کنند یا در پی توجیه آنھا برخواھند آمد
) وجود ندارد؛ ھیچ دلیلی برای متھم کردن لنین و بلشویک ھا وجود ندارد زیرا آنھا قھرمانان انقالبی واقعی بـودنـد] در اتحاد شوروی[ ھماھنگ کننده ای 

اخـلـی در گ دنمی خواھم در اینجا به این حقیقت اشاره کنم که اگر بقیه اروپا انقالب سوسیالیستی نکردند بعضا ً تقصیر لنینیست ھا بود و یا تنھا جن
ھا قبل از مدتاتحاد شوروی عامل دگردیسی و انحراف انقالب نبوده بلکه می خواھم  بگویم واقعیت این است که انتقادھای وارده به لنین و بلشویک ھا از 

اراده /  آیا لنینیست ھا توانـایـی:  این امر توجیھات لنینیست ھا را زیر سوال می برد و در عین حال سوال دیگری را پیش می کشد.  انقالب وجود داشت
 الزم جھت قبول این مسائل و تصحیح آنھا را دارند؟

بزرگترین نقطه ضعف آنھا نداشتن استراتژی و . سرو کار دارند" باید بشود" از اینرو که اغلب با چیزھایی مثل .ھستند) utopian(و آنارشیست ھا اتوپیایی
وجود نـدارد چـون در واقـع "  جنبش آنارشیستی "  واقعیت این است که .  چشم انداز مشخص و با جزئیات معین برای عملی کردن اتوپیای شان است

ضد اقتدار، ضد سرمایه دار و ضد ھرچیز دیگر بودن . چیزی غیر از شعارھای توخالی و لفاظی ھای مبھم وجود ندارد که بتوان حول محور آنھا گرد ھم آمد
 . انگیزه برای مبارزه  و فداکاری در راه انقالب در مردم عادی  ایجاد نمی کند

 :می نویسد]  ٣[بازآفرینی تصویر جامعهھمانگونه که پل استریت از قول نوام چامسکی در مقاله  
اینکه ادعا کنیم در جوامع صنعتی پیشرفته، توده ھای مردم چیزی جز زنجیرھایشان برای از دسـت " ...  چامسکی با جزئیات و دقت کافی روشن کرد 

 ." بر عکس مردم دارای منافع زیادی در حفظ نظم اجتماعی موجود ھستند. نیازی به وارونه گویی نیست. دادن ندارند کامال ً دور از حقیقت است
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. نمی تواند خود را با مناجات ھای مربوط به شیوه ھا و اشکال ستم و بی عدالتی مشغول نگھدارد...  ھیچ جنبش اجتماعی رادیکال و جدی "  در ضمن
تـھـدیـد ...  جنبش رادیکال باید به روشنی نشان دھد چگونه می توان بر این ستم ھا و زشتکاری ھا از طریق انقالب و یا اصالحات ھمه جانبه فایق آمد

در واقع، چه بسـا . استبداد و مصیبت و حتا نموِد پیشاپیش آنھا نمی تواند مبنا و انگیزه ی ِ کافی برای ایجاد جنبش رادیکال و توده ای وسیع  ایجاد کند
برای کسی که خود را وقف جنبش برای تغییرات اجتـمـاعـی .  ھمین نمودھا موجب اغوای توده ھا برای اتخاذ واکنش دفاعی محافظه کارانه ھم بشوند

می کند بایداعتماد، ایمان و دلیل محکمی داشته باشد که احتمال پیروزی و ایجاد نظم اجـتـمـاعـی  -با ھمه عدم اطمینان و خطراتی که دارد -رادیکال 
 .موضوع اصلی این است." جدید را بدھد

این است که ایدئولوژی آنھا حاوی تمام جزئیات مربوط بـه )  و سایر سکت ھای مارکسیستی( به نظر من دلیل سرسخت و متعصب بودن لنینیست ھا 
البته منتقد خود بودن و آمادگی رشد و تـغـیـیـر ات را .  چیزھای زیادی ھستند که می توان و باید نسبت به آنھا متعصب و سرسخت بود.  مبارزه است

درست مثل ھمین مشـکـل .  این چیزی است که ھمه ما به آن نیاز داریم و باید با کار سخت به تمرین و ممارست بپردازیم.  داشتن، کار مشکلی است
توان و آمادگی برای اصالح خود و / آیا آنارشیستھا اراده: لنینیست ھا، آنارشیست ھا ھم باید به این سوال قبل از اینکه از آنھا پرسیده شود جواب دھند

 انتقاد از خود را دارند؟
فکر  رایدر این امر شکی نیست که مارکسیستھا از ھر نوع و دسته ضد سرمایه داری و عالقمند به انقالب سوسیالیستی ھستند اما در توانمندی آنھا ب

و واضحتر اینکه من صرفا ً تا حدودی ایدئولوزی آنھا را به خاطر آن درون گرایی که البته جزء اصلی آن . کردن خارج از چھارچوب روشنفکری خود شک دارم
آنھا ) ھر طور می خواھید تعبیر و تفسیر کنید و از این جمله من برداشت نمایید( ھم نیست،  مقصر می دانم بخش دیگر تقصیر در این است که باالخره 

 .ما چه بسا  از موضع شک خودمان، بھره مند ھم شده ایم. ھم بشر ھستند و مثل ھمه انسانھا در معرض اشتباه ھستند
ھسته اصلی ھولیسم  –یکی از نکات مثبتی که به نظر من آنارشیستھای مشارکتی از آن بھره مند ھستند یکی شدن آنھا با تحلیل ھای خود انتقادی 

است که بر جنبه ھای مثبت و منفی رشته گسترده ای از ایدئولوژی ھا حاکم بوده و نشان می دھد چگونه از مجموعه آنھا برای دستیابی    -] ٤[ کامل 
د ه حبه دیدی ھمه جانبه نسبت به مسائل کلی و جزئی در جھان استفاده کنیم و دیدگاھی را توسعه دھیم که می خواھد بر ھمه موانع فایق آید و ب

به جای  انگاشت ھای قبلی، آنارشیست ھای مشارکتی بر امپریسیسم تاکید می .  کافی در برابر شیوه ھای ھدایت ما به سوی ھدف منعطف باشد
 .با اعتقاد به این اصل، آنھا فکر می کنند باید بی وقفه اعتقادات خود را بازبینی کنند. کنند

و درست زمانی که بـه .  سنت ھمه نسل ھای نابود شده گذشته، ھمچون بختکی بر جسم و اندیشه موجود زنده سنگینی می کند"  مارکس نوشت 
،  صریحتر بگویم در دوره بـحـران ھـای )ناتوان می مانند( می کنند،  در خلق چیزی کامال ً نو ) انقالبی( را متحول ) محیط( نظر می رسد خود و چیزھا 

ز تاریخ ی اانقالبی آنھا ملتمسانه و مضطرب ارواح گذشتگان را به خدمت می خوانند و از نامھا ، شعارھای نبرد و البسه شان به خاطر عرضه صحنه نوین
انقالب اجتماعی قرن نوزدھم نمی توانست نظم اش را از گذشته ... بھره می گیرند ) به دلیل قدمت و زبان عاریتی( جھان اینبار با جامه مبدل احترام آمیز

 ."بلکه باید از آینده می گرفت
ً  لـنـیـنـیـسـت ھـا ،  این چیزی است که آنارشیست ھا و خصوصا ً بخش مشارکتی آن، کامال ً درک می کنند و چیزی است که مارکسیستھا خصوصا

آیا آنھا در پی احضار ارواح نسل ھای گذشته ھستـنـد؟ . نیز باید نشان دھند که درک می کنند...  استالینیست ھا، مائوئیست ھا و تروتسکیست ھاو 
ایدئولوژی ھیچ کسی مقدس و مصون از خطا نیست و کسی نباید تصور کند که عقل کل . دالیل متقنی برای باور اینکه آنھا در این اندیشه اند، وجود دارد

. مارکسیست ھا در معرض این تھدید ھستند که کامال ً اکونومیست باشند و متوجه نشوند که طبقه ھماھنگ کننده چیزی بیش از تھدید است.  است
 .این را نه به عنوان مخالف بلکه به عنوان یک دوست می گویم. این طبقه ضد اھداف سوسیالیستی آنھا است

مالکیت اجتماعی، برنامه ریزی مشارکتی، مشاغل پیچیده متعادل شـده و مـزد :  روشن است چرا اقتصاد مشارکتی این موضوعات را پیش می کشد
بـه  اگراگر کسی مالک بنگاه اقتصادی نباشد، اگر بازار و یا گروه طراحان مرکزی اقتصاد وجود نداشته باشند ، اگر امتیازات انحصاری نباشند، و .  منصفانه

ھمه مالک ابزار تولید باشند،  ھمه در طراحی تولید تا جایی که به آنھا مربوط باشد، : گروھھای سوداگر و معامله کننده پاداش داده نشود، بلکه برعکس
امکانات موجود برای انـجـام آن،تـقـسـیـم شـود،  )  ج(  توانایی انجام آن و )  ب( خواست فرد و ) الف(شرکت کنند، ھمه وظایف بطور منصفانه بر اساس 

مثل تالش ھایی ( بطریقی که ھمه در رابطه با بھره گیری از ابزار تولید برابر باشند و اگر مردم به خاطر انجام کارھای داوطلبانه و سخت پیش قدم شوند 
در نتیجه می توان مطمئن بود که تضاد . پاداش مناسب دریافت کنند بدون اینکه منجر به شکاف طبقاتی شود) که نیاز به از خود گذشتگی داشته باشد 

 . طبقاتی بوجود نخواھد آمد
 من واقعا ً متوجه نمی شوم چه چیزی در اقتصاد مشارکتی است که طرفداران آن را ازمخالفین سوسیالیست اش جدا می کند؟

من ھیچ سوسیالیستی را نمی شناسم که موافق بنگاھھای اقـتـصـادی خصـوصـی .  من فکر نمی کنم اعتقاد به مالکیت اجتماعی مشکل ساز باشد
 .ما سوسیالیست ھستیم نه طرفدار فردگرایی، نه ھواخواه بخش خصوصی. باشد

می گویند ممکن است زمان زیادی در شـوراھـای کـارگـری و .  شکایت شده است"  زمان"  من شنیده ام در خصوص برنامه ریزی مشارکتی از مسئله 
نخست اینکه حاال ھم زمان زیادی در مباحثات .  اما این شکوه را عمده کردن منطقی به نظر نمی رسد. مصرف کننده ھا صرف مباحثات و مجادالت شود

اگر ما می خواھیم کارگران و .  این یکی از نگرانی ھای ماست.  برنامه ریزی و تصمیم گیری صرف می شود بدون اینکه کارگران در جریان آنھا قرار بگیرند
در صد ٣۶٠حساب کنید اگر در ایاالت متحده ما . مصرف کنندگان، اقتصاد را کنترل کنند، کنترل زمان ھم یکی از این برنامه ریزی ھا و کنترل ھا خواھد بود

معنی این گفته این است که می توانیم زمان کار را فوق العاده پـایـیـن .  کارآ تر باشیم چه اتفاقی خواھد افتاد"  عصر طالیی سرمایه داری "  نسبت به 
در اقتصاد مشارکتی که تولید اضافه از طریق پروسه طراحی و برنامه ریزی کنترل شود، زمان زیادی صرفه جویی خواھد . بیاوریم و ھنوز ھم مولد  باشیم

درست ھمانگونه که تکنولوژی می تواند در سبک شدن گرانباری و سنگینی کار . شد که می تواند صرف برنامه ریزی و بھره گیری از اوقات فراغت شود
 .کمک کند در عین حال می تواند برای  گردھمآیی ھا و برنامه ریزی ھا ھم مفید باشد

اگر ما در پی جامعه غیر طبقاتی  ھستیم بنابراین ضروری اسـت .  من ھمچنین فکر نمی کنم موضوع مشاغل پیچیده متعادل شده، مشکل ساز باشد 
اگر عده ای  صاحب اختیار ِ انحصاری اطـالعـات .  کارھا را طوری سازماندھی کنیم که کارگران در رابطه شان با منابع تولیدی ِجامعه، شقه شقه نشوند

تنھا با توزیع منصفانه وظایف که به طرق متعددی قابل حصول  است گام بلندی را به سوی جامعه بی . باشند ھمین امر تقسیم طبقاتی را ایجاد می کند
 .طبقه بر می داریم

آلن ماس در مباحثه با میشل آلـبـرت مـی .  من متوجه شده ام عده ای مخالف استاندارد پاداش به مثابه جایزه در قبال تالش بیشتر و فداکاری ھستند
 :گوید

در جامعه ای با وفور و فراوانی واقعی که در آن منابع و ابـزار .  باید بگویم پاداش در قبال تالش بیشتر و فداکاری امتیاز دادن به ایدئولوژی بازار آزاد است
مطمئنا ً دلیلی نخواھد داشت یک نفر مجبور به انـجـام .  معنی داشته باشد"  فداکاری" تولید بطور دمکراتیک کنترل می شوند، مطمئن نیستم که واژه 

جامعه کامل سوسیالیستی ابزار ھای تکنولوزیک الزم را جھت نابود کردن کارھای غیرضروری که کسی میل انجام آنھا را .  کاری که دوست ندارد بشود 
 ).سیستم جمع آوری زباله ھا یک مثال کالسیک است. (ندارد، ایجاد خواھد کرد

خود خواھد دانست تا سـھـم  وظیفهھمبستگی اصل ھدایت کننده جامعه سوسیالیستی  خواھد بود، بنابراین می توانم تصور کنم که ھر عضو جامعه 
 .پاداش بر اساس نیاز خواھد بود نه کیفیت و کمیت کار. باشد فداکاریبی آنکه نیازی به دادن پاداش به خاطر . خود را از کار انجام دھد

و چرا ما باید مستحق دریافت آنچه نیاز داریم باشیم؟ مـن .  اگر من بیشتر و سخت تر از شما کار کنم چه دلیلی دارد دستمزد شما و من یکسان باشد
آیا من مجاز نیستم یک گیتار دریافت کنم؟  انسانھا برای به دست آوردن خوشبختی و خرسندی به . نیازی به گیتار ندارم اما از نواختن آن خوشم می آید

اما اگر قرار است این خوشبختی از طریق . البته فی النفسه چیز بدی در این امر وجود ندارد. عالیق ِ شان: چیز ھای بیشتری از نیازھایشان احتیاج دارند
اما اگر من عالیق ام را با کار بیشتر و فداکارانه تر در جامعه ای که به تالش بیشتر . استثمار دیگران بدست آید، آری، من ھم معتقدم که نادرست است

ما تنھا به ھمان میزانی که از ما خواسته شده تولید می کنیم  و بھای تولیدات مان را بر اساس . ارزش می دھد،بدست آورم کسی را استثمار نکرده ام
تعیین می کنیم و گمان می کنیم که قوانین سیاسی برای حفاظت از محیط زیست وضع شده اند، بنابر این اگر من قادر باشـم بـیـش از ...  اکولوژی و 

کریس اسپانوس یکی از ھوادان اقتصاد مشارکتی، در سخنرانی خود در خصوص بھـره کشـی .  نیازھایم از زندگی لذت ببرم باید مجاز به این امر باشم
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ی کند، د متنھا عاملی که ما شخصا ً بر آن کنترل داریم و به ھمین علت تنھا انگیزه ای که  به عنوان پاداش فرد را وادار به انجام حداکثر سعی خو: گفت 
 .  تالش است

چون بختکی بر کل زندگی ]  که[نسل ھای مرده ای " من شخصا ً امیدوارم که ھمه ما آماده شنیدن، پذیرفتن و عمل به انتقادھای سازنده باشیم و به 
 . آویزان نباشیم" ما سایه افکنده اند

" نابودی دولت " آنارشیستھا می توانند در خصوص اھمیت برپایی  نھاد ھای عینی شوق انگیز و کار آ از لنینیست ھا  بسیار بیاموزند و تنھا در اندیشه 
 -که با ھمه ویژگی ھایش پشت و رو شده است -روی دیگر سکه استبداد بوروکراتیک است" حق با ھال درپر است وقتی می گوید آنارشیسم . نباشند

.[از اینرو چامسکی خطاب به آنارشیست ھا و کارگران برزیل توصیه می کند فضای قفس را بزرگتر کنند] ۵."[نه اینکه راه حل و آلترناتیوی برای آن باشد
۶[ 

می توانند چیزھای زیادی از آنارشیست ھا بیاموزند،  از جمله نگاه بی وقفه به آینده و چالش دائم با ...) و نیز سایر مارکسیست ھا و ( و لنینیست ھا 
در حقیقت اھمیت تام دارد بگوییم، جدا کردن برنامـه :"  می نویسد" برنامه ریزی گرایی "  آنگونه که درپر در یادداشتھایی در خصوص . مشروعیت قدرت

 ]٧."[ریزی  از کنترل دمکراتیک از پایین، به سخره گرفتن اصل برنامه ریزی است
کسی نمی تواند با توجه به ماھیت اشیاء در طبیعت از یک درخت کوچک انتظار داشته باشد یک شـبـه :"  مارتین بوبر، فیلسوف یھودی، زمانی نوشت 

ما بدون دگرگونـی .  وسیله باید متناسب با ھدف باشد.  درس اخالقی این گفته این است که ھدف وسیله را توجیه نمی کند" برگ و بار فراوان ببار آورد
در جمع ١٩٧٠چامسکی در سال . انقالبی جامعه که از کل افراد سرچشمه بگیرد نمی توانیم به ھدف خود که ایجاد جامعه سوسیالیستی است برسیم

 :می گوید" دولت در آینده " بندی سخنرانی خود تحت عنوان 
ذمکراتیک سازمان ال ما امروزه تکنولوژی و مواد الزم برای برآورده کردن نیازھای حیوانی انسانھا را در اختیار داریم اما منابع اخالقی و فرھنگی و یا اشک" 

 ." اجتماعی که بتواند کاربرد انسانی و عاقالنه منابع  مالی و قدرت مان را امکان پذیر کند، توسعه نداده ایم
اگر اینچنین است این امر تنھا با یک جنـبـش .  ایده آلھای لیبرالی کالسیک آنگونه که در شکل سوسیالیسم لیبرتاریایی آنھا آمده قابل دسترسی است

ن پذیر مکاانقالبی مردمی  که ریشه در طیف ھای گسترده مردم داشته و متعھد به نابودی نھادھای سرکوبگر و اقتدارگرا چه دولتی و چه فردی باشند، ا
 برای ایجاد چنین جنبشی، چالشی که با آن روبرو ھستیم باید به سر انجام برسد و این امکان پذیر نیست مگر اینکه از بربریت معاصر خـالـصـی.  است
 . یابیم

ما ھمه عالقمند جامعه سوسیالیستی ھستیم و ھمه ما . به لحاظ ایدئولوژیک، دسته بندی ھای غیر ضروری در بین چپ ھای سوسیالیست وجود دارد
شامل کـارگـران و مصـرف (  مالکیت و برنامه ریزی اجتماعی اقتصاد )  ب(جامعه غیر طبقاتی ) الف( توافق داریم که سوسیالیسم چھار پایه اصلی دارد

ھمه ما باید قبول کنیم که تنھا با تالش برای عملی کـردن ایـن .  تقسیم عادالنه و منصفانه ثروت)  د(  کنترل مراکز کار از سوی کارگران و )  ج) (کنندگان
معنی این گفته این است که  می توان و باید حول مبارزات جاری متحد شد . فاکتورھا می توانیم به جامعه ای که سوسیالیستی اش می نامیم برسیم

برای مثال مراقبت ھای بھداشتی، آموزش، مسکن، شغل، دستمزد زندگی، نژادی، جنسیت و برابری جنسیتی، حمایت و تحکیم امنیت اجتمـاعـی، (  
المـلـلـی  بینایجاد اتحادیه ھای پاسخگو، عدالت مالیاتی، حفظ حمایتھای قانونی، تغییرات آب و ھوایی، خاتمه جنگھای تجاوزگرانه، وفاداری به قوانین 

که نفوذ و تاثیر کارگران و مصرف کنندگان بر سیستم ) ھم در داخل گروھھا و سازمانھای خودمان و ھم در خارج و در کل جامعه( و انجام اصالحات ...) و 
 .اقتصادی و سیاسی را تقویت کند

ما خصوصا ً در رابطه با اھداف مان، نقاط مشترک خیلی زیادتری از نقاط افتراق ) الف: ( ما با دو حقیقت ساده نیاز و امکان دستیابی به این اھداف داریم
از طریق داشته ھای ایدئولوژیک مان و اتخاذ  -ھرچند مشکل –بدون تالش برای جلورفتن . تقسیم ھای طبقاتی غیرقابل گذشت ھستند) ب(مان داریم و 

 .استراتژی و چشم انداز مشترک که اھداف آن مشخص باشد انقالب و آزادی اجتماعی غیرقابل دسترس خواھد بود
 

 :یادداشت ھا
 
تئوری و عملی که ھمه مردم  -آنارشیستھای مشارکتی آنارشیستھای خاصی ھستند که حامی و شرکت کننده در ساختن جامعه مشارکتی ھستند* 

 .باید از طریق نھادھای اجتماعی جھت داشتن نقشی در مدیریت مسائل شان در اتحاد با دیگران بر اساس میزان تاثیرشان، قدرتمند شوند
  
 :معنی شده است، اینگونه توضیح می دھد -بدبین وعیبجو پیرو مکتب کلبیون -را که در فارسی ) cynic(کریس اسپانوس کلمه بدبین] ١[
 “A blackguard whose faulty vision sees things as they are, not as they ought to be.” 

 .واقع بین: در اینصورت به جای بدبین باید بگوییم . کسی که چیزھا را آنگونه که ھست می بیند نه آنگونه که باید باشند 
]٢   [http://www.warsocialism.com/SelfDeception.pdf 
]٣ [Reimagining Society 
 :تئوري كه بیان مي كند موجوديت ھا يك واحد كامل ھستند و بايستي با يكديگر رابطه داشته باشند و نبايد به اجزاء تقسیم شوند] ۴[

http://files.visionsofspring.org/liberating-theory.pdf 
]۵  [http://www.marxists.org/archive/draper/١٩۶۶/twosouls/٩-۶strains.htm 
 فضای قفس را بزرگ کنید: چامسکی]٦[

http://www.chomsky.info/interviews/199704--.htm   
 ]٧ [http://www.marxists.org/archive/draper/١٩۶۶/twosouls/۴-anarch.htm 

 مرگ رفیق مان جري گروین :یک ضایعه بزرگ براي جریان کمونیست بین الملل
 

او در ایاالت متحده امریکا ) شناخته میشد GJوی با حروف اول (با بزرگ ترین غم و اندوه مرگ رفیق جری گروین را به اطالع خوانندگان مان میرسانیم 
مرگ این رفیق برای ھمه ما مثل یک . پس از یک حمله قلبی ناگھانی در بعد از ظھر ھمان روز چشم از جھان فرو بست  فوریه ١١در . زندگی میکرد

سال می شناخته اند، تعھد  ٣٠خیلی از رفقا رفیق جری را به مدت بیش از . شوک بود بویژه برای رفقای امریکائی برای آنان که ھر روز با او کار میکردند
قبل از اینکه در سال . عمیق وی به کمونیسم زبانزده ھمه بود در دوران جوانی با آغاز جنگ و یتنام وی بطور فعالی در جنبش ضد جنگ شرکت داشت

 ١٩٩٠به جریان کمونیست بین الملل به پیوندد در بخش امریکایی جریان کمونیست بین الملل یک جایگاه مرکزی داشت، در دوره دشواری که در  ١٩٧٠
ھمه رفقایی که . جریان کمونیست بین الملل آنرا تجربه کرد، او با انگیزه ای قدرتمند در مسیر پیشرفت تماسھا در امریکا نقش بسیار مھمی داشت

از دست دادن جری . بسیار سخت شور به زندگی را به ارمغان می آورد  جری را می شناختند او یادآوره و سمبل عشق و حس شوخ طبعی در شرایط
بزودی ما . ضایعه ای برای بخش امریکا نیست، بلکه یک ضایعه وحشتناک برای کل جریان کمونیست بین الملل و کل طبقه ما محسوب میشود  فقط

در ھر صورت ما با ابراز ھمبستگی با ھمه رفقا ی جری، خانواده و . بطور مفصل تر با ادای احترام به یاد رفیق عزیزمان در این باره بیشتر خواھیم نوشت
 .مسیرعزم انقالبی او صمیمانه اعالم ھمبسگی می کنیم  دوستان و در تداوم

ه از میشمقاله ترجمه شده ذیل، در گرامیداشت رفیق جری گروین میباشد، که قلب تپنده اش در دفاع از کمونیسم در برابر نظام سرمایه داری برا ی ھ

 .حرکت باز ایستاد
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 نظرخواهی گزارشگران از رامین رحیمی

 درباره اوضاع کنونی 
 

 :لطفا و برای آشنائی خوانندگان سایت خود را معرفی نمائید 

ـــــشریه  ـــــران و ســـــردبیر ن ـــــست ای ـــــارگران کمونی ـــــشارات ک ـــــسئول انت ـــــن رحیمـــــی م ـــــسوی انقـــــالب"مـــــن رامی  .ھـــــستم"  ب

اعتراضات خیابانی که از نزدیک به یک سال پیش شروع شد امروزه بطور محسوسی فروکش کرده است و یا به تعبیری شکل عـوض 

 بطور کلی و درحال حاضر وضعیت این جنبش عمومـی را چگونـه ارزیـابی میکنیـد؟ . کرده است و در مناسبتھای مختلف انجام میپذیرد

چرا که در مورد آنچه پدید آمد نظر .  قبل از آنکه بخواھیم به سوال شما پاسخ دھیم بھتر است اصالً ببینیم که درباره چه چیزی صحبت می کنیم :پاسخ

 .مشترکی در سطح اندیشمندان سیاسی وجود ندارد که بتوانیم با زمینه ِی مشترکی درباره ِی افول فعلی و دالیل و آینده ِی آن گفتگو کنیم

تمامی فعاالن سیاسی و کارگری ایکه در درون این جامعه به سر مـی بردنـد در اینکـه چنیـن .  جامعه ایران مدت ھا بود که آبستن چنین حادثه ای بود

بی می نقالحادثه ای عنقریب بوقوع خواھد پیوست متفق القول بودند و بحث ھایشان بیشتر در مورد زمان و واقعه ای بود که جامعه را وارد یک شرایط ا

بدیل ت تجالب اینجاست که بیشتر این فعاالن ھنگامیکه با تحرک انقالبی مردم به عینه روبرو  گشتند و  به علت واقعه ِی خاصی که آن را به واقعی.  کرد

سکوت چنـد ماھـه اکثریـت ایـن دوسـتان نـیز از ھمیـن .   نموده بود تا مدت ھا سر در گم بودند که آیا این ھمان چیزی است که پیش بینی می کردند

در آغاز بسیاری از این دوستان با ناباوری تحرکاتِ انقالبی مردم را به مبارزه درونی جناحین حکومتی منسوب می ساختند و .  سردرگمی بر می خاست

، مارکسیست ھای علنی،و چریک )ھر دو جناح(این کژنگری از سوی تبلیغات گروه ھای سازشکاری چون حزب توده .  ماھیّت انقالبی آن  را باور نداشتند

تا آنکه پس از مدتی واقعیّت آن چنان واضح گشت که دیگر انکار آن را غیر ممکن .  ھای اکثریت در کنار فرصت طلبان خارج از کشوری نیز تقویت می شد

سپاھی  –ھمزبان با جناح کودتاچی امنیتی ) نویسندگان و وکال(مثالً جناحی ازحزب توده و مارکسیست ھای علنی درون کانون ھای لیبرالی .  می کرد

از طرف دیگر، جناح دیگر حزب توده و چریک ھای .  این جنبش را نتیجه توطئه ھای امپریالیستی در ھماھنگی با اصالح طلبان ارزیابی و محکوم می کردند

 .اما واقعیِت جز این بود.  اکثریتی آن را به رھبری اصالح طلبان منسوب کرده و سعی داشتند در چارچوب لیبرالی معرفی و محدودش سازند

نقطه ای بود که توده ِی جوان و دانشجویی که تحت تآثیر تبلیغات لیبرال ھای چپ و راست بـه انتخابـات دوره دھـم  ١٣٨٨ام خرداد  ٢٣در حقیقت روز 

آشنا گـشته بودنـد، اولیـن قـدم را در مـسیر "  تظاھرات خیابانی"چشم دوخته و رھبری اصالح طلبان را پذیرفته بودند و در حین پیشبرد تبلیغاتی آن با 

طبق اطالعاتی که خودم داشتم و گروه ھای دیگری نیز آن را مخابره نمودند، تمامی ستادھای انتخاباتی اصالح طلبان .  جدایی از این رھبری برداشتند

پرھیز از مبارزه خیابانی و درگـیری بـا نیروھـای )  مصاحبه اعالم عدم پذیرش نتیجه انتخابات(پیروِی اعالم موسوی در مصاحبه مطبوعاتی شب قبل اش 

و حتی زمانیکه .  حکومتی را تبلیغ کرده و از جوانان و دانشجویان می خواستند که یا به مساجد بروند و یا به محوطه ِی دانشگاه ھا عقب نشینی کنند

ب که طل جمعیّت ده ھا ھزار نفره مردم در مقابل ستاد مرکزی انتخابات موسوی و حزب اعتماد ملی کروبی اجتماع کرده بودند، تمامی سخنرانان اصالح

اما جوانان و دانشجویان انقالبی زیر بار این .  از بام ھا و ایوان ھای این مراکز مردم  را مورد خطاب قرار می دادند، آنھا را به ترک خیابان ترقیب می نمودند

م توصیه ھا و رھنمودھا نرفته و لحظه به لحظه شعارھای خود را از حمایت کاندیداھای شکست خورده و اعتراض به نتیجه انتخابـات بـه سـمت محکـو

این رویه جدایی از رھبری اصالح طلبان بخصوص تا قبل از برگزاری راھپیمایی میلیونی .  نمودن دیکتاتوری جمھوری اسالمی و احمدی نژاد ارتقا می دادند

به صرف ) ھمسر موسوی(خرداد ادامه داشت تا حدی که دانشجویان دانشگاه تھران در صبح دوشنبه در پاسخ به درخواست زھرا رھنورد  ٢۵در دوشنبه 

در ھمان روز بود که رھبران اصالح طلب برای پر کردن فاصله ی خود از توده ھا مجبور به .  را سر دادند" مرگ بر سازشکار"نظر از راھپیمایی آن روز شعار 

کشاندن و مھار ایـشان تغیـیر تاکتیـک " سکوت"تمکین گشتند و با برداشتن قدم به سمت خواسته ھای ایشان و تأیید تظاھرات ھای خیابانی برای به 

 .دادند

رھبران اصالح طلب رھنمودھای سازشکارانه مطرح می کردند و بـا .  رویه به ھمین شکل ادامه داشت... آبان و  ١٣از آن لحظه تا روز تظاھرات قدس و 

شما اگر به پیـام ھـا و سـخنرانی ھـای .   گذار مردم از رھبری ایشان، دوباره مجبور می شدند برای پر کردن فاصله به خواسته ھای مردم تمکین کنند

این تنھا تبلیغات .   ایشان نیز رجوع کنید خواھید دید که خود بوضوح اعالم می کردند که رھبری با مردم است و ایشان تنھا دنباله روان توده ھا ھستند

بود که سعی داشتند به محافل سیاسی غرب و مردم جھان و توده ھایی که در این مبارزات شرکت نداشتند بقبوالنند " سبز"لیبرال ھای راست و چپ 

اما ھر چه بیشتر می گذشت، اسـتقالل ...  که رھبری این مبارزات با اصالح طلبان است و جنبشی است سازشکارانه برای اصالحات درون حکومتی و 

خرداد ھنوز به انقالبی بودن این مبارزات  ٣٠بنظر من ھرکس که پس از اعتراضات و درگیری ھای خونین و قھرآمیز شنبه .  این حرکت واضح تر می گشت

 .و گذار آن از چارچوب اصالح طلبانه باور نداشت و یا ھنوز در شک و تردید بود، یا غرق در اوھام خویش بود و یا مغرضانه سخن می گفت

نا آگاه به ریشه ھا و (حال می رسیم به اینکه چه چیزی باعث این وقفه و افول مبارزات گشته است؟ متاسفانه جنبش انقالبی مردم کامالً خودبخودی 

.  در چگونگی عبور این جنبش از مراحل مختلف آن سه نیرو دخیل بودند.  آغاز گشت و در طول آن نیز تغییری در این وضع بوجود نیامد) علم مبارزه طبقاتی

تمام (امنیتی ، و دیگری توده ھای مردم در شکل پوپولیستی  –دو نیروی اصلی و تعیین کننده ِی شرایط میدان مبارزه، یکی جناح حاکم حکومتی نظامی 

خرداد صادر نمود و عدم تحمل اعتراضات  ٢٩مثالً دیدیم که ھنگامیکه خامنه ای حکم تیر را در نماز جمعه .  و بدون داشتن ساختار طبقاتی بودند) خلقی
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تنھا پس .   را پیشه کرد، با عدم سازش و عدم عقب نشینی مردم روبرو شد و تقابل این دو نیرو برای چند ھفته شرایط انقالبی را در پایتخت حاکم کرد

با فروکـش .  بود که رفته رفته حالت را کمی معتدل کرد و از حاد بودن تقابالت کاست"  کنترل جمعیّت"از تغییر تاکتیک جناح حاکم، از سرکوب قھرآمیز به 

یعنی تا زمانیکه دو نیروی اصلی در حال جنگ .  نسبی شرایط بود که نیروی سوم، یعنی رھبری اصالح طلبان و لیبرال ھا توانست فرصت تأثیر گذاری یابد

اما، پس از فروکش نـسبی شـرایط .  خیابانی بودند، درخواست سازشکارانه ِی اصالح طلبان به پرھیز از برخوردھای قھرآمیز گوش شنوایی نمی یافت

که تمرکز نیروھای مردمی در مراکز )  از خارج از کشور" (جنبش سبز"اصالح طلبان و فراخوان جناح  لیبرال رادیکال " عدم خشونت"انقالبی، تاکتیک ھای 

در کنار این سه نیرو، ھسته ھا و جمع ھای انقالبی نیز حضور داشتند کـه طویـل المـدت .   حساس حکومتی بصورت روزمره را تبلیغ می کرد دنبال شد

تا با ند بودن دوران مبارزه و نیاز به سازماندھی محلی و صنفی را تبلیغ می کردند و از جنبش ھای اجتماعی و بخصوص جنبش کارگری و زنان می خواست

را بـر آنھـا "  نـیرو"اما تعداد و نفوذ این عده آنقدر کم بود که حتی نمی توان نـام یـک .  شعارھا و خواسته ھای مشخص و متشکل قدم به میدان گذارند

 .گذاشت

علت اصلی این . مرداد کامالً متوقف گشت ٢۶وقفه و رکود اول این جنبش رفته به رفته صورت پذیرفت و پس از تجمع در مقابل روزنامه اعتماد ملی در روز 

لیبرال رادیکال ھا ھر تجمع اعتراضی را تجمع نھایی اعالم .  رکود شکست تاکتیک مورد  توصیه ی لیبرال رادیکال ھا بود که از طرف مردم پذیرفته شده بود

اما پس از گذشت چند ھفته نیروی مـردم کـه بـصورت .   امنیتی را وادار به عقب نشینی و یا استعفا خواھد کرد –می داشتند که باالخره جناح نظامی 

نسل کنونی برای اولین بار به .  البته مردم خود را شکست خورده نمی پنداشتند.  روزمره درگیر پیشبرد این تاکتیک بود فرسایش یافت و به رکود انجامید

ھمین که حکومـت .  قدرت اتحاد توده ھا پی برده بود و توانسته بود حکومت را به عقب نشینی وادار کند و رھبران اصالح طلب را به دنبال خود بکشاند

اما آنھا به بی نتیجه بـودن .  جمھوری اسالمی نتوانسته بود این جنبش را با سرکوب متوقف سازد، خود دستاوردی بود که مردم را امیدوار می ساخت

این رکود را می شد به قطع امید از لیبرالیسم و درون نگری .  برای اصالح پذیر نمودن حکومت جمھوری اسالمی پی برده بودند" عدم خشونت"مبارزه ی 

بنابراین کامالً محرز بود که این رکود موقتی است و به زودی نیروی مردمی با تجدید قوا و رادیکال تر از قبل دوباره به .   و بازنگری جمعی مردم تعبیر کرد

از روز قدس مردم با شعارھایی که بوی سرنگونی حکومت جمھوری اسالمی را می داد و تاکتیک ھای خیابانی .  ھمین گونه نیز شد.  میدان خواھد آمد

تا اینکه . شدندمی رادیکال تر، که از درگیری با نیروھای سرکوبگر پرھیزی نداشت به میدان آمدند و رفته رفته در ھر آکسیون قاطع تر و رادیکال تر از قبل 

 .به اوج خود رسیدند" عاشورای سرخ"در روز 

دیدیم که کروبی علناً ریاست .   کامالً از مردم روی گرداند و از ھراسش به دامن ارتجاع غلطید) اصالح طلبان حکومتی(در این مقطع بود که نیروی سوم 

در تمامیّت اش ، با بھانه ھای تبلیغـاتی متنـوع " جنبش سبز"و ) بھمن ماه با خبرگزاری فارس ۴مصاحبه (جمھوری احمدی نژاد را به رسمیّت شناخت 

بھمن در سراسر کشور بـسیار پـر  ٢٢با اینکه تجمعات مردمی در .  بھمن با جناح حاکم گرفت ٢٢تصمیم به  برگزاری مشترک مراسم ...) اسب تروا و (

توانسته بود " سبزھا"شمارتر از تظاھرات ھای رسمی حکومتی بود، و ھنوز ھم رادیکالیسم بعد از دوره اول مبارزه را داشت، اما جناح حاکم که به کمک 

ھزار نفر را از سراسر کشور بسیج کرده و در میدان آزادی به نمایش بگذارد، برای روحیه دادن به ھوادارانش، آن را یک پیروزی اعال م  ١٠٠الی  ۵٠حدود 

در شب عاشورا و پناه بردن رھبران اصالح طلب در زیر عبای رھبری به دست آمده بود، اما ھرگز نمی " جنبش سبز"باید گفت که پیروزی ایشان بر .  نمود

 .بھمن را پیروزی ای در برابر نیروی اصلی مقابلش، یعنی توده ھای مردمی دانست ٢٢شود نتیجه مراسم 

عاشورای "مردم کامالً به نیروی متحد خود اعتماد دارند و بخصوص پس از .   رکود کنونی جنبش نیز به علت احساس شکست مردم بوجود نیامده است

متوجه گشتند کـه حـتی بـا " عاشورای سرخ"اما بازھم در نتیجه ی .  متوجه ضعف عمومی حکومتی و شکننده بودن پایه ھای قدرتش شده اند" سرخ

بنظر من افت کنونی جنبش انقالبی، بازھم به علت .  رادیکالترین و قھرآمیز ترین تاکتیک ھای خیابانی نیز قادر به در ھم شکستن قدرت حکومتی نیستند

اما آنچه که شکست خورده و مردم را دوباره به درون نگری و بازنگری وا داشته اسـت، شـکل و .   عدم احساس شکست از طرف مردم، مقطعی است

مردم متوجه گشته اند که صرفاً از طریق تظاھرات خیابانی نمی تواننـد یـک حکومـت را .   سازماندھی پوپولیستی و غیر طبقاتی جنبش انقالبی است

اما از آنجا که نیروھای انقالبی ایکه به آلترناتیو .  سرنگون سازند، بلکه باید از طریق سازماندھی و تشکالت پیشرفته و دمکراتیک به این مقصود برسند

البته نیرویی که .  حکومتی و علم مبارزه ی طبقاتی دسترسی دارند، بسیار کم تعداد و پراکنده ھستند، این امر ممکن است طوالنی تر از دور اول باشد

امسال را برپا نمود و باید قبول کرد که نسبت به گذشته دارای آگاھی و آمادگی و نفوذ بیشتری گشته، امید به )  اول ماه مه (مراسم روز جھانی کارگر 

.  اما، این اتحاد عمل، ھنوز ھم دارای یک سمت و سوی مشخص نیست و در مجموع یک نیروی التقـاطی اسـت.   آینده را با خود به ارمغان آورده است

 .ایــن مــشکل نــیز حــل شــود)  جمھــوری شــوراھا(امیــد اســت تــا بــا کــار بیــشتر و متحدانــه ترآگاھــان انقالبــی و حــامالن تنھــا آلترنــاتیو انقالبــی 

آیا خشونت اعمال شده از سوی حاکمان در برابر اعتراضات مسالمت آمیز مردم که منجر به کشته شدن دھھا نفـر و صـدھا زخمـی و 

   بــــا پاســـــخی مداراطلبانــــه روبــــرو گـــــردد؟ بازداشــــتی دیگــــر شــــده اســــت میبایــــستی ھمچنــــان و ھمــــواره 

مسلماً اصالح طلبان .  اینکه چه باید باشد و چه نباید باشد بستگی به دیدگاه و ھدف ھر فرد و گروه و نیرویی دارد که مورد پرسش قرار می گیرد :پاسخ

عیـسی "  سیلی به گونه ِی دیگر"و  " گاندی گونه"می دھند و منظورشان از عدم خشونت، تسلیم طلبی " عدم خشونت"و لیبرال رادیکال ھنوز شعار 

جالب .  اگر از پیروان مشی چریکی بپرسید، آنھا می گویند ھمین اآلن باید با کالشینکف و نارنجک و ترور مستقیماً به حکومت حمله برد.   مسیح است

 !را بخوانید و در میان مردم پخش کنید”  بسوي انقالب“



 

 89خرداد ماه  12،  32شماره کارگران کمونیست ایران                                                                                     20صفحه      

بـه علـت تـسلیم .   اینجاست که ھر دو نیروی مذکور زمینه ی موجه نمودن دیگری را مھیا می سازند و در حقیقت موجودیت یکدیگر را توجیه می کننـد

دلشان را "به عبارت دیگر .  مطلق اصالح طلبان است که شعارھای مشی چریکی بر دل عده ای از جوانان نشسته و از لحاظ روانی ارضاء شان می کند

و دوباره به علت این شعارھای ماجراجویانه و غیر حقیقی و بی اثر است که توصیه ِی سازشکاران اصالح طلـب و لیـبرال بـه تـسلیم ".  ُخنک می کند

 .موجه می نماید" عدم خشونت"پذیری و 

.  نداما حقیقت این است که ھمواره توده ِی مردم در تمامی انقالب ھا مورد خشونت حکومتی بوده اند و ھمواره از خود صبر و تحمل نشان داده ا

به معناِی مقاومت جمعی، که اصالح طلبان و لیبرال ھا مدعی اختراع آن می باشند، تا تاریخ نشان داده است، از آغاز مبارزه طبقاتی، " نافرمانی مدنی"

این اصرار و مقاومت مسلحانه  و وحشیانه ِی حکومت ھا است که در نھایت به .  شیوه مبارزات توده ھا علیه حکومت ھای استبدادی و ظالم بوده است

مردمی که سازمان یافته اند و در طول مبارزات خود حکومت را حتی از قشر کارگری نیروھای مسلح .  یک قیام مسلحانه توده ای ختم می شود

منزوی ساخته اند با یک عمل فوری و جھشی مسلح می شوند، که معموالً ھسته ِی اصلی چنین ارتش توده ای را نیز ھمان سربازان جدا ) سربازان(

نیروھای مسلح حکومت را که تنھا نھاد باقی مانده برای بقائش است خلع ) نقطه ِی قیام(شده از حکومت تشکیل می دھند، و در مقطع بسیار کوتاھی 

ھمین ارتش توده ای داوطلب از . در ھر انقالبی، جوشیدن جامعه و رسیدن به چنین نقطه ای ناگزیر است.  سالح کرده و مقاومتش را در ھم می شکنند

پس تا زمانیکه به چنان شرایطی نرسیم، سخن از اسلحه . توده ھای سازمان یافته است که اراده ی مردم را بر طبقه سرنگون شده تحمیل خواھد کرد

مبلّغ مسلح شدنی است که نسبت به قیام مسلحانه " مشی چریکی"ھمانطور که ھمیشه گفته ام .  و مسلح شدن تأثیر مثبتی در مسیر انقالب ندارد

 . مردمی، یک ترقه بازی شب چھارشنبه سوری است

و بدون در ھم شکستن ماشین حکومتی ارتجاع نیز خواب و خیالی است که منافع " انقالب مسالمت آمیز"به ھمین صورت ھم سخن گفتن از یک 

سرکوب ب وطبقات ممتاز جامعه را نمایندگی می کند که می خواھند ابزار حکومت استبدادی و ارتش مزدوران حرفه ای را برای جلوگیری از پیشروی انقال

 .مجدد مردم و تحمیل اراده ِی خود به جامعه دست نخورده نگاه دارند

اصالح طلبان و لیبرال ھا اینک بیش از ھر زمان دیگری تداوم تسلیم .  پس ھریک از سه دیدگاه فوق، پاسخ متفاوتی به سوال اخص شما خواھد داد

چرا که متوجه .  را در بوق ھای تبلیغاتی خود و بنگاه ھای امپریالیستی مدافع شان می دمند"  عدم خشونت"کاربردی شیوه ِی " مزایای"طلبی و 

ن یافته زماگشته اند که در دور اخیر مبارزات، یعنی از تظاھرات ھای روز قدس تا عاشورای خونین، مردم از تسلیم طلبی مطلق دور شده و قاطعانه و سا

نیز از رادیکالیزه شدن تاکتیک " مشی چریکی"به تازگی شاھدیم که ھواداران .  از تاکتیک ھایی برای دفاع و حمایت از صفوف خویش استفاده می کنند

.  را می نوازند" کالش به گردن و سیانور زیر لِب پیشاھنگ"کرده و سازِ " فیل شان یاد ھندوستان"ھای مقاومت و تعرض توده ای به ھیجان آمده و دوباره 

 .  اما، خوشبختانه بنظر می رسد که مردم به ھیچ یک از این دو نواِی ناموزون گوش نمی دھند

را به کناری گذاشته " مدارا طلبی"دیگر ) روز قدس تا عاشورای سرخ(با این توصیف، پاسخ من به سوال شما اینست که، مردم در دور دوم مبارزات شان 

میزان سازمان "اما مشکل اصلی ھمان .  اند و تا حدی که روحیه ِی جمعی و میزان سازمان یافتگی شان اجازه می دھد به تقابل متقابل روی آورده اند

 .شان است که باید مرکز توجه اندیشمندان و رھبران انقالبی قرار گیرد" یافتگی

آیا با تمرکزمبارزات مردمی بر نقطه ضعفھای رژیم میتوان نتایج موثرتری حاصل  بنظر شما پاشنه آشیل جمھوری اسالمی کدام است؟

 کرد؟

یعنی سازمان اعمال قدرت سیاسی .  پاشنه آشیل ھر طبقه حاکمه ای اخالل در منابع مالی، نظام ھای بوروکراتیک و نیروھای مسلحش است :پاسخ

چه معنی ای می تواند داشته باشد؟ بر عکس، باید نیرویی را سازماندھی کرد که بتواند از ھمه طرف " تمرکز"برای در ھم ریختن چنین سازمانی . اش

باید طبقه کارگر در شوراھای کارگری متشکل شود تا بتواند قدرت ضربه زدن سراسری و متحدانه را بر منابع در .  ضربات اساسی ای بر آن وارد سازد

ھمچنین، نیاز به شوراھای محلی است که بتوانند .  آمدی و بروکراسی تولیدی و اقتصادی آن وارد کند و ھمزمان خودش آنھا را در دست بگیرد

و شوراھای کارگری و محلی مسلح الزم .  بروکراسی سیاسی و کشورداری و نظم و امنیت جامعه را از دست آن سازمان گرفته و بدست خود اجرا کند

شکل مت است تا بتوانند مقاومت نیروھای مسلح آن سازمان را در ھم بکوبد و وظایف امنیت مرزھا و سرکوب مقاومت ھای پراکنده و احیاناً ضد حمالت

پس پاشنه ِی آشیل جمھوری اسالمی سازمان یافتگی تمامی جامعه در شوراھای صنفی و محلی . بازماندگان حکومت متالشی شده را خنثی سازد

از جناح ھای  احیتا زمانیکه مردم سازمان الزم را نیابند تا بتوانند ساختار حکومت آلترناتیو دمکراتیک را بسازند، مبارزاتشان نھایتاً به جایگزینی جن.  است

 .درون حکومتی و طبقه حاکمه می شود و به دمکراسی ختم نخواھد گشت

 کاستی ھای جنبش خیابانی کدامند؟ 

عدم سازمان یافتگی اجتماعی است که جنبش پوپولیستی و در ھم بر ھم بودن آن را باعث .  جنبش خیابانی خودش تظاھر کاستی ھا است :پاسخ

متاسفانه، .  مبارزات خیابانی تنھا زمانی نتیجه جدی و موثری خواھد داشت که نشاندھنده ِی سازمان یافتگی بیشتر مردمی باشد.  شده است

فردای تظاھرات، .  ھمانطور که در باال گفتیم، به اینصورت به خیابان ریختن، حتی اگر رادیکال ترین اشکال مبارزه را نیز به خود بگیرد، بی تأثیر است

 .  درآمدھای نفتی خرج خواھند شد تا مزدوران مسلح و بروکرات و تکنوکرات ھا را به پایداری و بازسازی سازمان ھای مختل شده بگمارند

بر عکس، اقدامات غیر نمایشی سازماندھی در سطح .  مبارزات خیابانی تنھا نمایشی از قدرت است، ھرگز خودش به تنھایی منشاء ھیچ چیز نیست

اگر منظور و ھدف مان از مبارزه  تالشی حکومت دیکتاتوری و برقراری .  مراکز تولیدی و اداری و تجاری و محلی است که منشاء قدرت مردمی است

 چه دمکراسی است، پس می بایست از طریق تبلیغ و ترویج این اھداف و سازماندھی مورد نیاز یک جامعه دمکراتیک قدرت مردم را بصورت روزمره ھر
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 . را برقرار سازند" حکومت مردم بر مردم"یعنی .  بیشتر کنیم تا نھایتاً قادر به  تحمیل اراده ی خود بر جامعه شوند

کارگری شان با خواسته ھای مشخص به میدان آیند تا با -مبارزات خیابانی تنھا زمانی می تواند موثر باشد که توده ھای مردم در سازمان ھای طبقاتی

ھای وارداتی و ال تکیه به نیروی طبقاتی شان و تاکتیک ھای اصلی مبارزه، مانند اعتصابات و تصرف کارخانه ھا و ایجاد اخالل در ترابری کاالھا و بستن کان

ری بیابند و یشتصادراتی و مراکز مالی و اداری رژیم بتوانند آن را وادار به عقب نشینی نموده و در این روند انسجام تشکیالتی بھتر و اعتماد به نفس ب

در غیر اینصورت، ھمانطور که مردم خودشان نیز به این .  نیروی خود را به ُرخ حکومت کشانده و توده ھای عقب مانده تر را به میدان مبارزه جذب کنند

ه تیجواقعیت پی برده اند و افت کنونی در مبارزات ناشی از ھمین آگاھی جمعی است،مبارزات بی ھدف و در ھم و بر ھم پوپولیستی و خیابانی بی ن

 .است

 نقش ایرانیان خارج از کشور در حمایت از مردم را چگونه دیدید؟ 

بنابراین از .  ایرانیان خارج از کشور نیز تحت تأثیر ھمان دسته بندی ھای درون کشورند و تناسب نیرویشان نیز تقریباً به ھمان اندازه است :پاسخ

آنھا .  بسیار بھتر از رھبری شان در داخل عمل کردند" سبز"ایرانیان طرفدار اصالح طلبان .  بصورت کلی صحبت کردن معنا ندارد" ایرانیان خارج از کشور"

مطلق " سبز"عمالً توانستند در سطح جھانی به این توھم دامن بزنند که گویا علت این مبارزات به ھمان نتیجه ِی انتخابات محدود می شود و رھبری 

 .است

ایشان به پیروی از تحلیل مرتجعانه ِی مارکسیست ھای .  برای ماه ھا گیج بودند و حتی موضع علیه مبارزات انقالبی توده ھا می گرفتند" غیر سبزھا"

سم آمریکا و الیعلنی و دیگران که تحلیل جناحی از حزب توده که طرفدار احمدی نژاد بودند را تکرار می کردند و مبارزات مردمی را توطئه ِی مشترک امپری

عده ِی معدودی که از این مبارزات به ھیجان آمده .  اصالح طلبان معرفی می ساختند،برخوردی بسیار غیر فعاالنه و تأثیر مخربی داشتند" جنبش سبز"

که از کاسه داغ تر " آنارشیست ھای سبز"بخصوص .  عمالً به اصالح طلبان و نیروھای ھوادارشان یاری رساندند" سبزھا"بودند نیز با حل شدن در میان 

راه انداخته بودند که حتی پس از اینکه جوانان و دانشجویان داخل نمادھای سبزشان را به گوشه ای پرت کرده بودند، ایشان " سبز سبز"شده و آنچنان 

و " شبکه ای"را " جنبش سبز"ھمین اینھا بودند که .  را ھمچنان باالی سرشان نگاه داشته بودند" سبز"به تعریف دوباره ِی آن مشغول شدند و بیرق 

مورد بھره برداری بسیاری قرار ... بدون داشتن رھبری و مزخرفاتی از این قبیل می خواندند که از طرف لیبرال رادیکال ھایی چون سازگارا و گنجی و 

 . گرفتند

بصورت کلی صحبت کنیم و باید تمایالت مختلف را دسته بندی کرده و عملکردشان را بصورت مجزا " ایرانیان خارج از کشور"بدین ترتیب نمی توانیم از 

 .مورد بررسی قرار دھیم

   طیف رھبری کننده این جنبش را چگونه معرفی می کنید؟

اتفاقاً حرکت ھای پوپولیستی برای تداوم و به ننیجه رسیدن شان نیاز به رھبری .  اصوالً رھبری کننده ی مشخصی ظاھر نگشته است :پاسخ

اما اینک تجربه .  ١٣۵٧مانند خمینی در سال .  کوریزماتیکی دارند که بتواند خود را بعنوان آلترناتیو در مقابل ھیئت حاکمه کنونی معرفی و تثبیت کند

آنھا را از پیامد رھبرِی فردی ترسانده و ایشان را از عاقبِت دیکتاتورِی فردی ناگزیر پس از فروپاشی حکومت کنونی آگاه  ١٣۵٧عمومی مردم  از انقالب 

به ھمین علت نیز پس از آنکه حکومت ھای غربی و اصالح طلبان و لیبرال ھاِی داخل و خارج سعی در کوریزماتیک نشان دادن موسوی .  ساخته است

و چھره ھای  اھاکردند تا او بتواند سوار بر جنبش شود و تحرکات و اقداماتِ مردم را مھار کند، در عمل نشان دادند که حاضر نیستند به ھیچیک از کاندید

این شعار دقیقاً در زمانی مطرح گشت که اصالح طلبان سعی کردند تا با .  دقیقاً این نقش را بر عھده گرفت" جمھوری ایرانی"شعار .  معروف اقتدا کنند

طرح شعار .  رھبری متمرکزی را بر این جنبش تحمیل کنند" قانون اساسی جمھوری اسالمی"و محوری قرار دادن " راه سبز امید"ایجاد تشکیالتِ 

اگر چه فراتر از یک شعار لیبرالی و نھایتاً اصالح طلبانه در ُبعد وسیع حکومت سرمایه داری نرفت، اما در آن مقطع نقش خنثی کننده ِی " جمھوری ایرانی"

 .اقدامات برای ایجاد انحصار رھبری را بازی کرد

مردم می دانند که خواسته شان برچیده شدن و یا بعبارت .  ، مردم آماده پذیرش آن نیستند"رھبری"بنابراین، می بینیم که با تعاریف گذشته از 

آنھا آماده شنیدن راه حل ھا و پیشنھادات آندسته از افراد آگاه تر از خود ھستند که در عمل .  است" سرنگونی کلیّت جمھوری اسالمی"شعارگونه، 

" رھبری"پس اگر این تعریِف عملی را تعریف نوینی از .  ھمراه ایشان می باشند و در راھی که برگزیده اند، در ھمفکری با خودشان، راھنمایی شان کنند

فت د اارزیابی کنیم، طیف رھبری مردم، آندسته از خودشان خواھند بود که در چارچوب سرنگونی حکومت به ایشان راه و چاه را نشان دھند و بتوانن

اما اینکه بخواھیم چند چھره و یا تشکالتی را با این تعریف مشخص کنیم، باید در دور بعدی .  جنبش را به دور بعدی تحرکات و اقدامات مردمی بکشانند

 . مبارزات  ببینیم که کدام چھره ھا و یا تشکالت خاصی توانسته اند این نقش را بازی کنند

بنظر من تنھا شعاری که گویای ذھنیّت فعلی مردم می . نیز باشد" شعارھای گویای سطح مبارزات"فکر میکنم که پاسخ باال جوابِ سوال شما در مورد 

 .است" سرنگونی جمھوری اسالمی"باشد، ھمان شعار 

جایگاه جنبش چپ را در  –صرفنظر از اینکه شما بعنوان مخاطب این نظرخواھی خود را در محدوده فعالین چپ تعریف میکنید یا نه 

 جنبش عمومی مردم کشورمان چگونه ارزیابی میکنید؟ 

واژه ای نیست که مفھوم " چپ"بارھا چه خودمان در نشریات گروه و چه ھمنظران غیر تشکیالتی مان در مقاالت و مصاحبه ھایشان گفته اند،  :پاسخ

اینک در تمامی صحنه ھا و جایگاه ھا " چپ"را بخواھیم به عام ترین معناِی آن تعریف کنیم، باید بگوییم که " چپ"اگر .  خاص و مشترکی را تداعی کند

ضد "ھمانطور که گفتیم، یک جناح از حزب توده  و بخشی از مارکسیست ھای علنی، به بھانه ی .  حاضر است و محدوده ای برای حضورش وجود ندارد
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اتفاقاً رسانه ھای غربی ایکه می خواھند مردم را علیه کمونیست ھا بدبین کنند، . بودِن ھیئت حاکمه در کنار احمدی نژاد قرار گرفته اند" امپریالیست

جناح دیگری از حزب توده و چریکھای اکثریت .  تبلیغ می کنند" دیدگاه چپ"آنھا را دعوت به مصاحبه کرده و نظراتشان را بمثابه ... مانند صدای آمریکا و 

 . می باشند" جنبش سبز"نیز در کنار اصالح طلبان و موسوی قرار گرفته و مشغول رنگ کردن مردم با 

در این محدوده با آش شله .  را بخواھیم به کار گیریم، مشحص نمودن شان از این ھم مشکل تر می شود" غیر وابسته"معناِی محدودتر " چپ"اما اگر از 

 .که مجموعاً ھنوز جایگاه و تأثیری در روند مبارزات نداشته اند... غلمکاری روبرو می شویم مملو از ادعاھای سازمانی و حزبی و کمونیستی و کارگری و 

"  جمھوری شورایی"بتواند خود را از آلودگی ھای ضد انقالبی سده بیست میالدی رھا کند و با پذیرفتن " چپ"امید ما به آینده است که بخشی از این 

واال تا زمانیکه ایشان ھم نوعی جمھوری پارلمانی را تبلیغ می .  ظاھر گردد) از نوع غربی" (جمھوری خواه"به عنوان آلترناتیو مستقلی از اصالح طلبان 

دیکتاتوری "در ھمان سطح " دیکتاتوری پرولتاریا"اگر به تبلیغ درک بورژوایی از ! و یا بد تر.  کنند، نخواھند توانست در مقابل راست ھا عرض اندام کنند

بشناسند، آنوفت نه تنھا در این دوره نمی توانند جایگاھی در مردم بدست آورند که تا سالھا و " چپ"بمانند، و مردم نیز ایشان را بعنوان نمادی از " حزبی

 .دھه ھا کمونیسم را در انزوا قرار خواھند داد

اھداف " جمھوری شوراھا"آنچه که ما نیاز داریم این است که کمونیست ھای انقالبی مرز مشخصی را با دیدگاه ھای یاد شده رسم کنند و با تبلیغ 

را برای نھادھای شورایی مردم می خواھند  و " قدرت سیاسی"کالسیک جنبش کمونیستی را  به مردم معرفی کرده و نشان دھند که در این انقالب، 

و . ، پیشگام خلع سالح  کلیه نیروھای غیر شورایی می شوند"جمھوری شورایی"در صورت پیروزی انقالب و تثبیت شوراھای صنفی و محلی بعنوان 

  .  دکر تشکیالت حزبی را وقف تثبیت آزادی و حکومت شورایی و کشف راھکارھا و تبیین اھداف الزم برای رسیدن به برابری و رفع ستم طبقاتی خواھند

جمھوری اسالمی در پی اعدام بسیاری از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر است و در امتداد آن تسویه حساب با بسیاری که قبل از آغاز 

 کشتار زندانیان سیاسی را متوقف کرد؟  چگونه میتوان . در بازداشت بسر میبرند این اعتراضات

بنظر من روی آوری حکومت اسالمی به اعدام و قھر آشکار، متاسفانه بیش از آنکه برای تسویه حساب و انتقام باشد، برای پاسخ به ضرورت  :پاسخ

می گویم متاسفانه به این دلیل که اگر تصور من صحیح باشد، با ھرچه حادتر شدن شرایط مبارزه طبقاتی و شدیدتر شدن و .  حفظ قدرت اش است

اعدام و قصاص و چه در شکل تیراندازی به صفوف " قانونی"وسیع تر شدن مبارزات مردمی، توسل به اینگونه وجوه آشکار از قھر حکومتی، چه در شکل 

باید .  و این روند تا پیروزی انقالب ادامه خواھد داشت.  گروه ھای سیاه ضربت و ترور شخصی بیشتر خواھد شد" غیر رسمی"معترضان و چه در شکل 

پس تنھا راه .  تأکید کنم که در صورت عدم پیروزی انقالب و رکود مبارزات مردمی ھم ما ھمچون گذشته شاھد دوران سیاه ترور حکومتی خواھیم بود

 .  برای جلوگیری دائمی چنین جنایت ھایی در راستای چیرگی مردم و انھدام ماشین سرکوبگر حکومتی خواھد بود

منظور من این است که .  البته این بدین معنا نیست که تالش ھای وسیع داخلی و بین المللی علیه چنین اقدامات ضد بشری ای فایده نخواھد داشت

کومت قادر ن حاین تالش ھا را نیز باید در راستای منزوی ساختن حکومت اسالمی قرار داد و به آنھا بصورت درازمدت نگاه کرد و نه آنکه فکر کنیم که ای

ھیچ فشاری باعث نخواھد شد تا حکومت اسالمی تا زمانیکه پایه ھای ! خیر.  خواھد بود تا در مقابل فشارھای سیاسی دست از این اعمال بر دارد

    .قدرتش را متزلزل می بیند دست از این اعمال آشکار جنایتکارانه بر دارد

 آیا ناگفته ای دارید؟ 

اما محدودیت ھا را نیز باید در نظر گرفت و نباید از یک نظرخواھی انتظار داشته باشیم که به تمامی سوال ھا و ناگقته .  خوب گفتنی زیاد است :پاسخ

 ھایبنابر این از دوستان و رفقایی که مایلند بیشتر و دقیق تر از نظرات ما و دیگر ھمنظران مان اطالع پیدا کنند دعوت می کنم که به سایت .  ھا بپردازد

مراجعه کنند و یا با آدرس ایمیل ھایی که در آن سایت ھا موجود است مکاتبه کنند تا برای " گاھنامه بسوی انقالب"و " کارگران کمونیست ایران"مختلف 

 .سوالھای دقیق تر شان پاسخ مناسبی را دریافت کنند

 .دای ھمچنین، از شما دوستان سایت گزارشگران تشکر می کنم که چنین کانالی برای ارتباط عمومی فعاالن سیاسی و خوانندگانتان پایه گزاری کرده

 

  com.cwiran.www://http:  آدرس سایت

          com.gmail@1871proletariat: ایمیل

 با تشکر 

 رامین رحیمی

 با سپاس از شما 

 گزارشگران 

www.gozareshgar.com 

  

 جمهوري شورائی -نان، مسکن، آزادي 
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 -هفته نامه   سیاسی »بسوي انقالب«

 تبلیغاتی کارگران کمونیست
       maktabema@maktabema.net:تماس با ما
            http://www.cwiran.com: آدرس اینترنتی

  »بسوي انقالب«

را بخوانید و در میان 

 !مردم پخش کنید

 »!باشد که طبقات حاکم از دهشت انقالب کمونیستی بر خود بلرزند«
 

 گرامی باد اول ماه می روز جهانی کارگر

اول ماه می به مثابه روز همبستگی کارگران و زحمتکشان علیه نظام سرمایه داري جهانی و براي رهایی از هر گونه استثمار و سلطه                                   

روز جهانی کارگر نماد جنبشی است، به تمامی چپ و               .  اجتماعی مهمترین روز در تقویم مبارزاتی جنبش چپ محسوب می شود                

رادیکال که موجودیت خود را در بلوك بندي سرخ طبقاتی علیه کلیت نظام سرمایه داري تعریف کرده و در نبرد تاریخی کار و سرمایه،                         

 . پرچمدار ارتش کار به شمار می رود

. گرامیداشت اول ماه میِ امسال در ایران عالوه بر آنچه  گفته شد با جنبش توده هاي بپا خاسته علیه رژیم سرمایه داري پیوند خورده است                           

جمهوري اسالمی ضمن اعمال خشونت بار تبعیض طبقاتی علیه کارگران و زحمتکشان، با توجه به ایدئولوژي ارتجاعی خود، حداقلِ                          

حقوق دموکراتیک در حوزه اقتصادي و تامین اجتماعی را نیز به طور مستمر مورد تهاجم قرار داده و در نتیجه کارگران ایران از ابتدایی                           

 .ترین حقوق خود از حیث تامین معاش و تشکل یابی محروم می باشند

در مقطع کنونی که رشد و تعمیق مبارزات توده ها نظام حاکم را دچار بحران کرده و به چنان موضعی کشانده که حتی برگزاري مراسم                            

بهمن را نیز صرفاً در سایه استقرار میلیتاریسم آشکار و حکومت نظامی برگزار می نماید، وظیفه نیروهاي                          22هاي رسمی خود چون      

کمونیست و سوسیالیست هاي انقالبی است که ضمن افشاي تمامی جناح هاي سرمایه داري حاکم از جمله رهبري موسوم به جنبش سبز                         

و مرزبندي با انواع رفرمیسم که مطالبات کارگران را صرفاً در چارچوب نظم موجود جستجو می کنند، با اتحاد و یکپارچگی در جهت                           

ارتقاء و اعتالء جنبش جاري کوشا بوده و در این مبارزه سعی و تالش خود را در تشکل یابی تمامی کارگران و زحمتکشان متمرکز                                

 .کنند

رهایی «  در این راه آموزه هاي درخشان بنیانگذاران سوسیالیسم کارگري چراغ راه توده هاي انقالبی بوده و تز جاودانه مارکس که                             

 .پرچم مبارزاتی آنان خواهد بود» کارگران، رهایی کل انسان ها است

 !کارگران جهان متحد شوید

 !سرنگون باد تمامی اشکال نظام سرمایه داري

 !زنده باد انقالب سوسیالیستی، زنده باد کمونیسم
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 !کمونیستی-فعالین جنبش کارگری

طبقاتی -در ارتباط با منافع آنی و آتی جنبش کارگری و سیر برآمد این جنبش و برخورداری آن از موقعیت تاریخی ٨٨آبان  ٢٠ما در تاریخ 

 :اش در مجموعه تحرکھای انقالبی چنین نوشتیم

انقالبی را -سیر رویدادھا حاکی از آن استکه پیامدھای تقابل جنبش کارگری و ارتجاع حاکم در شرایط کنونی سیر بعدی جنبش اعتراضی"

سرنوشت نبرد برای آزادی منوط و مشروط به چگونگی تحوالت در رویاروئی آتی در میان جنبش کارگری و ارتجاع بورژوازی . رقم خواھد زد

این دقیقا ھمان نکته ای است که سبب سبوعیت عنان گسیخته کنونی دستگاه سرکوب در مقابله با نبردھای کارگری گردیده .  است

نکته ای که بایستی کمونیستھای انقالبی را به مجاھدتی ھمه جانبه جھت برپائی سازمانھای کارگری انقالبی در صفوف جنبش . است

تشکلھائی که مشخصه اشان این باشد که نبرد برای نان را تابعی از مبارزات آزادیخواھانه و سوسیالیستی طبقه کارگر . کارگری بکشاند

تشکلھائی که مقابله با تھاجم ارتجاع را سنگری از مبارزات آزادیخواھانه طبقه کارگر دانسته و  کانون وسیعترین تبلیغات .  محسوب دارند

 . "  سیاسی و آزادیخواھانه را بر بستر جنبش اعتراضی انقالبی سازمان دھند

انقالبی بر علیه ارتجاع حاکم منوط و مشروط به مبارزات آزادیخواھانه طبقه   -امروزه این مسئله که ھرگونه پیشرفتی در نبرداعتراضی

ھمگان تقریبا بر یک نکته محوری انگشت .  کارگر است به امر ذھنی بسیاری از فعالین مبارزات جنبشھای جاری مبدل گردیده است

دستاورد پراتیکی جنبش ھای اجتماعی .  میگذارند که بدون حضور سراسری جنبش کارگری از ھیچ تغییری نمیتوان سخن به میان آورد

مباحث و ارزیابیھای بسیاری اساسا به ھمین نکته اساسی تاکید .  عمال امر جنبش کارگری را به دستوری ھمگانی مبدل نموده است

فراخوان . داشته و طبعا این تبیین ھا به لحاظ خواستگاه طبقاتی جریانات درگیر بیان و بازتاب منافع جریانات و جنبش ھای موجود میباشند

و تالش جھت زدن مھر و نشان بر درخواستھای کارگری به فرھنگی رایج مبدل !  مبارزات سیاسی و از قضا آزادیخواھانه به طبقه کارگر

از مجاھدین که ظاھرا بدنبال آدرس ارتش آزادیبخش شان به سراغ جشن اول ماه مه آمده اند تا دارودسته ھای ضدانقالب .  شده است

و نامه نویسی به "  انسانیت"سلطنتی که به کشف قدرت کارگر و اعتصاب پی برده اند و تا جریانات رفرمیست که یا مانیفست اشان 

سوگند میخوردند که شوراھایشان الزاما کارگری نخواھد بود و یا " جنبش ھمگانی"سازمانھای بین المللی را شامل میشد و یا در مقابل 

انقالبی از حفظ نظم موجود و بنیان ھای اجتماعی سخن  -دارودسته ھای دیگری که در مقابل تدارک و سازماندھی امر جنبش اعتراضی

وتا سایه روشن ھای دیگری که تمام ظرفیت جنبش کارگری را در ھمان لقمه نان !  گفته و ھمگان را از سناریو سیاه میترساندند

جھت اثبات مبارزات !  و از منبر فاخرشان میگویند باید بیائیم و بگوئیم انسانیم!  و یا آنانکه برای کارگر آزادیخواه ھورا میکشند!  میدانستند

و یا حداکثر این نبرد را به اکتشافات تئوریک عالیجنابانه اشان !  بر تمام تاریخ خونبار نبرد سه دھه ای ما خط بطالن میکشند!  اشان

 .    منسوب میدارند

 !کمونیستی-فعالین جنبش کارگری

حقانیت ! از قضا جنبش ما دارد تمامی کثافت اپوزیسیونھای بورژوا امپریالیستی و خزعبالت تئوریک روشنفکران خرده بورژوا را برمال میکند 

تمامی .  جنبش کارگری در مبارزات سیاسی و آزادیخواھانه سخن بگویند"  اھمیت و جایگاه"جنبش ما ھمگان را وادار ساخته تا از 

شیفتگان نظم بورژوائی به میدان آمده اند تا نبرد کارگری را به سیاه لشکری در پروسه جایگزینی اشان بجای ارتجاع حاکم مبدل 

اردوگاه اپوزیسیونھای بورژوائی و اپورتونیستھا و رفرمیستھای جنبش سرنگونی و جنبش اعتراضی عزم جزم کرده اند که خیزش .سازند

 .الجرم جنبش کارگری را به حساب خویش واریز نمایند

اما شعار پرولتاریای کمونیست انقالبی ابتر .  امروزه کمتر کسی یافت میشود که به حکم پراتیک از نبرد برای نان و آزادی سخن نگوید 

اگر چه جریانات فوق الذکر با اشتیاق وافر از نبرد برای نان و آزادی سخن میگویند؛ کارگران کمونیست انقالبی بایستی اذھان .  نیست

سخن گفتن از نبرد برای نان و آزادی و مسکوت نھادن امر مبارزات .  پرولتاریا را بسوی نبرد آزادیبخش سوسیالیستی فرابخوانند

ما ھمانگونه که ھمواره گفته ایم مجددا اعالم میکنیم که . سوسیالیستی پرولتاریا عمال آب به آسیب اپوزیسیونھای بورژوائی ریختن است

بدون مبارزه برای آزادی، نبرد برای نان موفقیت آمیز نخواھد بود و بدون نبرد برای سوسیالیسم نبرد برای آزادی به سرانجام نخواھد 

کمونیستی جھت سازماندھی امر   -و دقیقا بدین علت استکه فعالین جنبش کارگری.  این مبارزات الزم و ملزوم یک دیگر ھستند.  رسید

نبایستی .  نان، آزادی، سوسیالیسم را برافراشته و بر تحقق تمامی شعار فوق پا فشاری نمایند:  جنبش کارگری انقالبی بایستی پرچم

 .   اجازه داد در ھوراکشی جنبش آزادیخواھانه ماھیت نبرد سوسیالیستی کارگران به عقب رانده شود

 !گرامیباد اول ماه مه روز اتحاد بین المللی کارگران

 !نان، آزادی، سوسیالیسم

 !دولت سرمایه دار دشمن زحمتکشان

 

 ١٣٨٩ھفتم اردیبھشت  -سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر

  razmandehi@ymail.com  

 و!    روز کارگر

 !نان،آزادي،سوسیالیسم: شعار 


