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 1389تیر ماه 16شماره سی و چهارم ،سال دوم،  

 )2(متد تحلیل از مبارزات ضد دیکتاتوري 

 بخش پایانی

 احمد فارسی

 مدخَل

بلکه، می .  باید توضیح دھیم که در اینجا نمی خواھیم تحلیلھای خود را از وقایع تکرار کنیم
خواھیم با آوردن دو نمونه ایکه باعث ایجاِد مباحـث نظـری در سـطح جنبـش کمونیـستی 
گشته است، شیوِه دستیابی خود را به آن مواضع تحلیلی توضیح داده تا متدولوژی خود را 

البته از آنجاییکه برای اثبات استفادِه ما از این .  در معرض نقد و گفتگو ِی سایرین قرار دھیم
روش نیاز به مستنداتی بود که بعضاً می بایست بصورت کامل و طوالنی ارائه می گشتند، 

 .در پایاِن مطلب قرار دادیم" یادداشت ھا"آنھا را در بخش ,برای قطع نشدن زنجیره کالم، 

 ”شرایط انقالبی“در مورد 
، بــصورت ناگھــانی، بــا اعتراضــات مردمــی کــه بــر خــالِف ١٣٨٨ام خــرداد مــاه  ٢٣در روز 

ام خرداد،  از آن تبعیـت  ٢٢دستورالعمل ھای رھبری اصالح طلبان، که تا روز گذشته اش،  
تصاویری فوری ایکه از این پدیده در ذھن کمونیست ھا بوجود آمد، . می کردند، روبرو شدیم

برخی، آن را ادامه ِی سادِه تبلیغاتِ خیابانی . بر اساس پیشفرض ھاِی ایشان گوناگون بود
برخی دیگر آن را نتیجـِه برنامـه ریـزی شـدِه ھمیـن .   کاندیداھاِی اصالح طلب تصور کردند

" انقـالب رنگیـن"و راه انـدازی "  تقلـب انتخابـاتی"رھبران اصـالح طلـب در پیـش بیـنی از 
برخی دیگر حضور پرشور جوانـان در خیابـان ھـا را، حـتی در روزھـاِی تبلیغـات .   پنداشتند

کارگران کمونیست (اما ما .  انقالبی خواندند" مرگ بر دیکتاتور"انتخاباتی، صرِف طرح شعار 
به رغِم اشتراک در داشتن پیشفرض مخصوص به خود و نتیجتاً، تصورات نشأت گرفته ) ایران

از آنھا، آگاه بودیم که با پدیده ای عینی روبرو گشته ایم کـه بـه علـت گـستردگی اش، از 
لحظاتِ مجزا، اما در ھم تنیده و پیچیده تشکیل یافته که به علتِ زمینه ھای عینِی ظھور و 

ما می دانستیم که چنیـن .   شتابِ تکاملی اش، شاھد تکویِن لحظاتِ اجزایش خواھیم بود
اجزائـی از آن بـه .  ، روندھای مرکب و پیچیده ای را دنبال خواھد کردپدیدِه در حاِل تکوین

اجـزاء دیگـری رشـد بطئـی .   سرعت شکل گرفته و با ھمان سرعت نیز ناپدید می شـوند
اجزاء دیگرش، بـا ھـر سـرعتی در تولـد و .   داشته که باز ھم عمر کوتاھی خواھند داشت

برخی از این لحظات بی تأثیر و یا کم اثر و دیگر لحظات موثر .  رشدشان ماندگار خواھند بود
خالصه مطلب اینکه، در چنین حـاالتی مـا .  و بصورت تعیین کننده نقش آفرینی خواھند کرد

بلکه، تنھا .  نمی توانیم و نباید در بدو شناسایی از این لحظات نتایج کلی و عمومی بگیریم
می بایست در جزء جزء آن دقت کرده و تأثیرپذیری و تأثیر گذاری شان بر دیگر اجزاء را دنبال 

ما آگاه بودیم که پیشبرِد چنین کاوشی نمی تواند از دور و بدون در آمیختن با سوژه .  کنیم
در کنِه این سوژه و آمیختـه در اجزائـش )  ندای سرخ(خوشبختانه، رفقایی را . صورت پذیرد

 .داشتیم تا جزئیات روند تکاملی اش را از لحظاتِ آغازین به دقت و مستقالنه دنبال کنیم
ھنگامیکه درمقابل تند پیچ اجتماعی قرار می گیریم که باید با تحقیق و تدقیق در تحلیـل از 
آن از گمراه شدن مان جلوگیری کنیـم بایـد در نظـر داشـته باشـیم کـه کلیـه ِی باورھـا و 

در کنـار شـکل ظـاھری و تـصورمان از وقایـع "  پیشفرض ھا"تجریدات تا کنونی ما در شکل 
در ذھن خود داریم با تفکر و تحقیق "پیشفرض"حتی اگر به آنچه که اکنون بمثابه .  حاضرند

جمعی، و با طی کردِن پروسه شناختی پیشین بدست آورده باشیم، باز ھـم ایـن باورھـا 
.  از موضوع جدید بر بستر آنھا شکل می گـیرد"  تصور مجرد"زمینه ِی ذھنی ای ھستند که 

مثالً اختالفات درون حکومتی ایکه در دوران انتخابات دھم ریاست جمھـوری عمـق خـود را 
ظاھر ساختند، بر بستر باور ما از نظام تولیدی و در نتیجه ساختار طبقاتی متناسب بـا آن، 

برای کسب موقعیت ھای ممتاز سیاسی و " رقابت جناح ھای بورژوازی"برای ما  بمثابه ِی 
گو اینکه تمامی این ذھنیت، نمایی از شرایط حقیقِی مبارزه طبقاتی .  مالی ظاھر میشوند

بنابراین، بـرای کـشف و نزدیکتـر .   و نظام تولیدی است، اما فقط نسبیتی از آن می باشد
شدن به حقیقت مادی از طریق متدلوژی علمی، ما باید مجموعه ِی این باورھا را در مقـام 
دوم اھمیت قرار دھیم و به نفع تحلیل مشخص از شرایط مشخص حاضر بـه شکاندنـشان 

در اینجا منظور من این است که، گو اینکه ذھنیت پیشین ما از حقیقت، در نسبیت .  باشیم
در ھـم )  تصور جدیـد(خود واقعی است و در ذھن و روند تفکر و شناخت ما با موضوع جدید 

تنیده شده اند، اما ھنگامیکه ما به نفع علم وارد شناخت از جزئیات مشخص مـی شـویم، 
.  نباید بگذاریم که این درک کلی، قبل از تجربه مشخص، نتیجه ِی تحقیق مان را تعیین کند

این مشخصات واقعی نیستند کـه بایـد خـود را در چـارچوب شـعور مـا جـای دھنـد، بلکـه 
برعکس، این درک نسبی ما از حقیقت است که بایـد در صـورت عـدم تطبیـق بـا واقعیـات 

انسان آموزش نیافته و .  مشخص خود را اصالح کرده و ما را به حقیقت عینی نزدیکتر سازد
.  یا مغرض تنھا به مشخصاتی توجه می کند که تأیید کننده ِی نظـراتِ پیـشین اش باشـند

اما یک ماتریالیست خواھان نزدیکنر شدن به  حقیقت مادی است، حتی اگر به نفـی درک 
 . و یا حتی اگر در نظام فکری اش ایجاِد ناھمگونی و نا زیبایی کند.  پیشین اش ختم شود

با آغاز مبارزات ضد دیکتاتوری، برای ما روشن بود که در حـال مـشاھده ِی پدیـده ھـای در 
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امـا نگذاشـتیم ایـن )  ١(درست است که بر مبنای درک پیشین مان در انتظار شرایط انقالبـی بـسر مـی بـردیم .   حال تکوین می باشیم
به یاد داریم که یکروز به برگزاری انتخابات مانده، رفیقی از . پیشفرض قبل از اثباتِ مشخص و تکوین عینِی چنین شرایطی ما را گمراه کند

" انقالبی"یک جمع کارگری، تحت تأثیر شعارھایی که جوانان و دانشجویان در تظاھرات می دادند به ھیجان آمده و این تحرکات خیابانی را 
در آن روز ما نامه ای به این جمع نوشته و به ایشان توضیح دادیم، از آنجاییکـه ایـن تظـاھرات ھـا و شـعارھا را سـتاد .  ارزیابی کرده بود

انتخاباتی کاندیداھای اصالح طلب برای جذبِ حمایت و آراِی مخالفین نظـام و تحـریم کننـدگاِن احتمـالی سـازماندھی کـرده انـد، صـرِف 
پس در آن مقطع، گو اینکه ما )  ٢". (شناخت" تحرکات انقالبی"نمی توان آنان را بعنواِن " مرگ بر دیکتاتور"تظاھرات ھای خیابانی با شعار 

.  وقوع تکوین عنقریب شرایط انقالبی را  پیش بینی کرده بودیم، اما، در مشاھداتِ خـود ھنـوز ایـن شـرایط را تکـوین یافتـه نمـی دیـدیم
 .  این تحرکاتِ مشخص  ماھیتاً اصالح طلبانه اند: بنابراین، حکمی که صادر کردیم این بود که

 م واما، یکروز پس از اعالم نتایج انتخابات و آغاز تظاھرات ھای خیابانِی جوانان و دانشجویان، از آنجا که در پروسه تکـوین آن قـرار داشـتی
استقالل عمل تعدادی از این ھسته ھا را به عینه می دیدیم، و ھمچنین، در کنار عناصر ستادھای انتخاباتی و انجمن ھای اسالمی کـه 
دانشجویان و جوانان معترض را به بازگشتن به محوطه دانشگاه و یا اعتکاف در مساجد دعوت می کردند، حضور داشتیم، بعالوه، مصاحبه 
ِی مطبوعاتی شب گذشته ِی موسوی و توصیه ِی او به عدم اتخاِذ راھکارھای خیابانی شنیده بودیم، این واقعیـات را در گزارشـات خـود 

چرا؟ چـون ھنـوز پدیـدار .   خودداری کردیم"  ایجاِد شرایط انقالبی"اما از حکم عام .   خواندیم" انقالبی"اعالم داشته و اقدام این جوانان را 
ما اصالً نمی دانستیم که در روزھای بعدی چه خواھـد شـد و شـاید .  بلکه واقعه ای در حال تکوین بود.  نگشته و شکل نگرفته بود

، مقطعی بوده و حاصل روحیه انقالبِی چنـد ھـزار جـواِن  ١٣٨٢خرداد  ٢٢و یا  ١٣٧٨تیر  ١٨ھم حدس می زدیم که این اقدامات، ھمچون 
خـرداد، متوجـه  ٢۵اما، با مشاھده ی جمعیت چند میلیونی تظـاھرات ) ٣. (بنابراین فقط به گزارش وقایع بسنده کردیم.  ھیجانزده باشد

در گـزارش آن روز .   شدیم که این تحرکات دیگر بر دوش چند ھزار جوان و دانشجو قرار ندارد و ما شاھد یک جنبش اجتماعی می باشیم
 : نوشتیم که

 

تظاھرات دوشنبه عصر، بر خالف انتظار شرکت کنندگان، به سرعت از ده ھا ھزار نفر به صدھا ھزار و طبق گزارشاتی به بیش از یک «
چنین تجمعی از مردم تنھا در زمان جشن ھای سالگرد انقالب به فرمان حکومتی و تبلیغات گسترده رسانه ھای داخلی .  میلیون رسید

در صورتیکه تجمع دوشنبه عصر علیرغم عدم دریافت مجوز و تھدیدھای برخورد خشونت آمیز نیروھای سرکوبگر از .  صورت می پذیرفت
ویژه گـی ایـن .  طرف وزارت کشور، و سر در گمی بوجود آمده از پیامھای متناقض موسوی، بدون ھیچ تبلیغات رسانه ای شکل گرفت

تجمع شرکت کلیه گروه ھای سنی و شغلی مردمی بود که مـسئولیت خطـیر روشـن نگـاه داشـتن مـوج اعتراضـات را از روی دوش 
 .  دانشجویان و جوانان برداشت و تداوم این مبارزات را تضمین کرد

اینکه چنین تجمعی به چه شکل از اشکال سازماندھی مردمی بیانجامد، ھنوز معلوم نیست و باید منتظر شد و دید،  اما شرکت مردم 
مردمی که در .  در چنین تجمعی، و احساس قدرت مردمی ساطع از آن، ذخیره ی انرژی اعتراضِی مورد نیاز استمرارش را بدان بخشید

 ) ۴( ». آن جمع، قدرت جمعی خود را احساس کرده اند را دیگر نمی توان به فضای تنگ خود سانسوری و ترس از چند مامور برگرداند
 

خودداری کردیم، و خود را به توضیح تأثیرات متقابل جریان ھـای درگـیر، لحظـات نزدیکـی و "  شرایط انقالبی"اما باز ھم از دادن حکم عام 
لیکن در صحبت ھا و تحلیلھای درونی و خصوصی خود حدس می زدیم که جناح کودتـا بـه سـرکوب .  دوری ایشان از ھم محدود ساختیم

بودند و اعتبـار زیـادی بـرای اعـالم "  حدس"اما اینھا فقط .  مسلحانه روی خواھد آورد و روحیه مردم نیز در شرایط عقب نشینی قرار ندارد
شـرایط "تنھـا در آن مقطـع بـود کـه .   ام خرداد با رودر رویی قھرآمیز مردم و حکومت روبرو گـشتیم ٣٠تا اینکه در روز .  عمومی نداشتند

 )۵. (بصورت کامل آن تکوین یافته دیدیم و وجود آن را در سطح عمومی اعالم کردیم" انقالبی
آیـا ایـن شـرایط بـا تعریـف کالسـیک از "بسیاری از دوستان خارج از کشور با نقل قول آوردن از لنین به بحث ھای نظری روی آوردنـد کـه 

اھمیتـی "  فرمـول"و نـزاع بـر سـر "  تعـاریف"اما ما وقت آن را نداشتیم که به اینگونـه "  خوانایی دارد؟ یا نه؟) مو به مو" (شرایط انقالبی"
نیز در کنار ایشان مشغول مبارزه )  ندای سرخ(مشغول جنگ خیابانی بودند و ما و رفقایمان  ١٣٨٨تیر  ١٨مردم، در عمل، تا پس از .  دھیم

بودیم و در ھمان زمان تشنگی مردم را بـه دانـستن چگونگـی پیـشبرد مبـارزه تـا )  در شکل خیابانی و رسانه ای(مستقیم با دیکتاتوری 
نمی .   سرنگونی حکومت اسالمی و آلترناتیوھای حکومتی با طرح اھداف حداکثری و توضیح شکل جمھوری شورایی سیراب می کردیم

در چـه )  ۶" (بازنگری و مروری بـر مواضـع ی اپوزیـسیون بـه اعتراضـات اخـیر"دانیم در آن چند ھفته آقای شباھنگ راد، نویسندِه محترم 
شرایطی به سر می بردند، اما شرایط ما کامالً انقالبی بود و ھر چه از آن دوران دورتر می شویم، حقیقت آن بر ما و دیگران واضح تر می 

 . گردد

 درباره قشربندي اپوزیسیون بورژوازي 

در مورد قشربندِی اپوزیسیون بورژوازی نیز ما داراِی پیشفرض ھایی بودیم که آمیخته با تصویر واقعه ِی مشخصی بود که جرقه آغازین این 
اما، این آگاھی پیشین می بایست صحت خود را در برخوردھـای مـشخص نیروھـای )  ٧. (محسوب می شد) تقلب در انتخابات(مبارزات 

پس، مـا در تحلیـل ھـای مـشخص خـود آمـادگی و .  اپوزیسیوِن سیاسی طبقه حاکمه با جناح کودتاچی و یکدیگر و مردم نشان می داد
حساسیت الزم برای شناخت چنین گرایشاتی را داشتیم، بدون آنکه در صورت نبودش بخواھیم واقعیات را به نفع این پیشفرض ھا تحریف 

اگر واقعیات مشخص نافی پیشفرض ما از این قشربندی  می شد و قشربندی از نوع دیگری را نشان می داد، مطمئناً، مـا جھـت .   کنیم
چراکه، پیشفرض ما در زمان خودش می توانست صحیح بوده .   نزدیکی به حقیقت عینی، پیشفرض خود را به نفع واقعیت می شکاندیم

مسلماً ما بر ترکیبی که دیگر معتبر نبود اصرار نمی ورزیدیم تا خود و دیگـران .  باشد، اما در این تند پیچ تاریخی دچار تحول اساسی شود
 .را گمراه کرده و نھایتاً بی اعتبار سازیم

دیدیم که در طی مبارزات انتخاباتی، کلیه جناح ھاِی اپوزیسیون بورژوازی، از ھاشمی تا داریوش ھمـایون حـزب مـشروطه، پـشت جنـاحِ 
امـا، در طـول .   متحد گشتند و مسلماً، پس از کودتا، ھمگی در مخالفتِ با کودتاچیان مشترک گشتند) موسوی و یا کروبی(اصالح طلب 

مثالً، در آغـاز مبـارزات مردمـی، جنـاح ھـای .   مبارزات مردمی، ما شاھد رفتار و تاکتیک ھای متنوعی از گروه ھا و رھبران متفاوت شدیم
در صـورتیکه، برخـی از جنـاح ھـای خـارج از .   ھاشمی و خاتمی ھمراه با موسوی و کروبی، خواھاِن توقف فوری مبارزات خیابانی شدند

بیاد داریم که کوشش سازگارا برای تبدیل .   کشور که قبالً به دنبال سیاست تغییر رژیم بودند، به ادامِه تحرکاتِ مردمی اصرار می ورزیدند
او در عوض به اینترنت و پیام ھای صوتی روی .   به ستاد رھبری تظاھرات مردمی، به اخراج او از آن سازمان انجامید" صدای آمریکا"کردِن 

گو اینکه او در حرف،  موسوی .  را تبلیغ می کرد" عدم خشونت"آورد که در آنھا مردم را به تظاھرات ھا فرا خوانده و تاکتیک ھای خیابانی 
می نامید، اما دقیقاً زمانیکه موسوی مردم را از تظاھرات ھای خیابانی منع می کرد و به ایشان ھشدار می داد که " جنبش سبز"را رھبر 

را سازمان می داد، سـازگارا و تـنی چنـد از "  اعتکاف در مساجد"، و حزب مشارکت به تبعیت از او جلساتِ "به داِم آشوب طلبان نیافتید"
پس، در اینجـا مـا شـاھد بـودیم کـه جنـاحی از ایـن اپوزیـسیون .   لیبرال ھای خارج از کشور به آتش تظاھرات ھای خیابانی می دمیدند
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چرا که بخشی از جناح ھای بورژوازی .  منطقی ھم بود.  در تبلیغات و عمل، خود را از دیگران متمایز می ساختند) چپ و راست(بورژوازی 
ایـن .   به اندازه ای از مراکز قدرت و ثروت دور بودند که با ھیچ ترکیبی از ھیئت حاکمه کنونی نمی توانستند به اھداف خـود دسـت یابنـد

انقالبات "و ایجاِد "  تغییر رژیم"یعنی، ھمان عناصر و جناح ھایی که در گذشته خواھاِن .   واقعیت با پیشفرض ھای ما نیز سازگاری داشت
اختالفـات ایـن دو .   موسوی، و علیرغم راھکارھاِی او، ھمان تاکتیک را ادامه می دادنـد"  چادر سبز"بودند، اینک در زیر " رنگین و مخملی

صـدای "مثالً، حمله ِی مستقیم عیسی سحرخیز بـه سـازگارا در مـصاحبه ھـایش بـا .  جناح در مقاطعی علنی و رسانه ای می گشت
 .سازگارا را رد می کرد" موسوی ای بودن"و " سبز بودن"که ادعاِی ... و " بی بی سی"و " آمریکا

بخصوص پس از نماز جمعه ِی ھاشـمی .   ھمچنین، در مقاطع دیگری شاھِد تفاوت تاکتیک ھاشمی و خاتمی با موسوی و کروبی بودیم
جامـه "و  مصاحبه ی ھاشمی که در بحبحه ِی جوّ ضد خامنه ای تظـاھر کننـدگان، .  را آماده ساخت” رھبری“که زمینه ی سازش او  با 

تأیید یا عدم تأییـد " رفراندوم"بعالوه ی اختالِف علنی کروبی و خاتمی در مورد پیشنھاِد .  اعالم داشت" رھبری را برازنده قامت خامنه ای
که باز ھم منطقی است، چـرا کـه .  انتخابات، نشان داد که بخشی از اپوزیسیون لیبرال آمادگی سازش با بھای نازل تری از دیگران دارند

 .آنھا بیش از دیگران به مراکز قدرت و ثروت نزدیک بودند و بیش از دیگران از ادامه ی دخالت مستقیم مردم در سیاست متضرر می گردیدند
ندای سرخ  و  تأیید غیر رسمی بعضی از (با اینکه تنھا از سوی دو گروه بسیار کم تعداد و کم اثر ) ٨(، "جنبش رنگین کمان"طرح تاکتیکی 

مطـرح ”  قـانون اساسـی“و "  راه سـبز امیـد"برای ایجاد مانع از تمرکز رھبری مبارزات مردمی زیر چـتر )  ھواداران چریک ھای فدایی خلق
گشت، به علت صحتِ چنین تحلیلی از قشر بندِی اپوزیسیون بورژوازی و درجِه نازِل توھم توده ای نسبت به ایشان، به ثمـر نشـست و 

به جرأت می توان تغییر ) ٩. (را برای توجیه عملکرِد انحصارگرایانه شان به دست و پا انداخت) موسوی و کروبی(رھبری لیبرال ھای میانه 
بواسطِه ھمین تاکتیـک تبلیغـاتی بوجـود "  جنبش سبز"لحن موسوی در پیام یازدھم اش را به علتِ موجِ اعتراضات و اختالفاتی که درون 

جمھوری "و طرح گسترده ِی شعار " جنبش سبز"از طرح این تاکتیک، تا زمان عیان شدن شکاف ھای عمیق درونی .  آمده بود، نسبت داد
 .بیش از چند ھفته بطول نیانجامید" ایرانی

در اینجا ما نمی خواھیم وارد بحث ھای نظری نامربوط به موضوع مقاله شویم، اما، اینکه در طـول یکـسال مبـارزه ضـد دیکتـاتوری، ھیـچ 
با واقعیات مشخص اسـت کـه بنظـر مـا ” دمکراسی نوین“نیافتیم، مثالی از عدم تطبیق تئوری ” بورژوازی انقالبی“جریان و نماینده ای از 

البته، اکنون که یکسال از آغاز وقایع می گذرد، ما خود را آماده ی ارائـه ِی نظـرات و احکـام .   گروه ھای مائوئیست باید بدان پاسخ دھند
 .عمومی تر می بینیم که ھمین نکته یکی از آنھاست و در آینده ای نزدیک به ارائه آن خواھیم پرداخت

***** 
امیدواریم توانسته باشیم با آوردن مثالھای باال توجه کمونیست ھای جوان را به اھمیت و ضرورت تسلط بر متدلوژی ماتریالیسم دیالکتیک 

ما به این جوانان توصیه می کنیم تا از ُفرجه ایکه در نتیجه افتِ مقطعی مبارزات انقالبی .  و اصول سوسیالیسم علمی جلب کرده باشیم
ھمانطور که در نامه ِی مـارکس و .  ضد دیکتاتوری بوجود آمده بیشترین کوشش خود را در یادگیری جمعی و فردی این اصول به کار گیرند

 )ترجمه متن کامل آن را در ھمین شماره بخوانید: (انگلس به حزب کمونیست آلمان آمده است
را کامالً بیاموزند، با اتکا بـه دیـدگاه مـن در آوردی )  سوسیالیسم علمی( به جای این که نخست علم جدید) احمد –روشنفکران (اینھا «

از این رو در میان آنھا،  تقریباً . خود،  بی ھیچ تردیدی در یافته ھای  علمِی شخصی ِخویش با فضل فروشی مدعی تدریس آن می شوند
خوشبختانه عموماً  در   -به تعداد افراد،  دیدگاه ھای مختلف وجود دارد؛ اینان به جای روشن کردن مسائل، فقط موجب سردرگمی شدید

حزب میتواند به خوبی خود را از شر عناصر آگاھی بخشی رھا کند که در زمره کسانی ھستند که نخـستین . می شوند -میان خودشان
 .آموزش چیزی است که خود نیاموخته انداصل آنان،  

ر دیگر اینکه، وقتی چنین افرادی از طبقات دیگر به جنبش پرولتری میپیوندد، باید نخستین شرط ورود این باشد  که مبادا آنھا رسوبات  آثا
ریائی لتاپیش داوریھای بورژوازی، خرده بورژوازی و غیره را به ھمراه آورده باشند ، آنھا باید  به طور قطعی و تغییر ناپذیر در دیدگاه ھای پرو

 ) ١٠(» .آسیمیله شده  باشند
 

به آقای شباھنگ راد  .  در پایان آرزو می کنیم که یک یک شما از آندسته از رھبران کمونیستی شوید که پرولتاریا به شما نیازمند است
 . نیز این امیدواری را می دھیم که برای بازسازی و فراگیری سوسیالیسم علمی ھرگز دیر نیست

 
 احمد فارسی

 ١٣٨٩تیرماه 
 

 :یادداشت
 

 :منشور پیشنھادی برای وحدت کمونیست ھای ایران ) ١(
ز با در نظر گرفتن شرایط جھانی و تالش سرمایه داری بومی برای ادغام در سرمایه جھانی، فشار مضاعفی بر کارگران وارد آمده و با پیروی ا

سیاست ھای نولیبرالیستی جھان، از طریق خصوصی سازی و سیاست درھای باز اقتصادی، باعث ورشکستگی رشته ھای مختلف تولیدی و 
چنین شرایطی باعث وخامت بحران ھای اقتصادی و اجتماعی گشته، بطوری که دیگر . نتیجتا بیکاری و فقر گسترده تر اجتماعی گشته است

 .قابل تحمل نبوده و مدتی است که مبارزات اجتماعی رو به اعتال گذاشته و می رود تا در تداوم خود شرایط انقالبی را به جامعه تحمیـل کنـد
طبقه کارگر ایران نه تنھا از چنین شرایطی واھمه نداشته، بلکه به استقبال چنین اوضاعی رفته و از این فرصت برای سرنگونی و انھدام  -الف

حکومت شوراھا تنھا . ماشین حکومتی بورژاوزی و استقرار حکومت دیکتاتوری پرولتری به شکل دموکراسی مستقیم شوراھا استفاده می کند
شکلی از حاکمیت بشری در جامعه ی طبقاتی می باشد که می تواند کلیه امتیازات سیاسی و حقوقی را از بورژازی سـلب کـرده و از ایـن 

 .طریق راھگشای تغییر کلیدی روابط تبعیض آمیز طبقاتی، جنسیتی، ملیتی و مذھبی باشد
 

 : ١٣٨٨خرداد  ٣٠  - ٣سرمقاله بسوی انقالب شماره  –" مبارزات مردم علیه کودتای سپاه و رھبری") ٢(
از نیروھای رفرمیست که بگذریم، متاسفانه، بخشی از جمع ھای انقالبی، در چند روز اخیر، و ارائه تحلیل از وقایع ...  :پوپولیسم در تحلیل

حـاکم بـر سـازمان ھـای چـپ )  تمـام خلقـی(مبارزه مردمی علیه کودتای سپاه  و رھبری، نشان داده اند که ھنوز گرفتار دیدگاه پوپولیستی 
در گرفتاری به چنین دیدگاھی است که جمعی از کارگران صنایع خودروسازِی ما که ھمـواره دارای وسـعت نظـر و عمـق بیـشتری .   ھستند

دانسته و بدینصورت خود را » انقالبی«نسبت به دیگر گروه ھای فعال در جنبش کارگری بوده اند، حرکت جوانان و دانشجویان در این چند روز را 
مثال در اعالم موضعی، ایـشان حرکـت دسـته جـات جوانـان و .  از تحلیل صحیح از دینامیک تحوالت سریع این خیزش و مبارزه محروم کرده اند

فرض کرده و ایـن نکتـه کـه »  انقالبی«دانشجویان در سطح خیابان ھای قبل از روز انتخابات را، با استناد به شعارھای ضد دیکتاتوری ایشان، 
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ظر چنین تحرکاتی از طرف ستاد کاندیداھای اصالح طلب برای جمع آوری آرا به نفع کاندیدای مورد نظرشان برنامه ریزی و پیاده می شد را در ن
اما واقعیت اینست که چند بار در طول مبارزات، جنبش مردمی علیه کودتا، سمت و سوی انقالبی به خود گرفت که با ھوشیاری و .  نگرفته اند

 . تمھیدات رھبران اصالح طلب، مھار گشت و به کانال لیبرالیسم بازگشت
 

خواندن این اقدام ھـا، »  کودتا«این جوانان محالت و دانشجویان دانشگاه تھران و شریف بودند که تاب تحمل این تجاوز را نیافته و با :  ھمانجا) ٣(
چرا که از کانال .  این اقدام در منشاء خود انقالبی بود . علیرغم توصیه ھای موسوی و ستادھای محلی اش، به خیابان ھا سرازیر شدند

.  ھای توصیه ی رھبران اصالح طلب و لیبرال ھای ستادھای انتخاباتی خارج گشته و بصورت خودجوش در چندین منطقه پایتخت شکل گرفـت
به . بازداشت رھبران اصالح طلب توسط نیروھای امنیتی نیز ثابت کرد که ھیچیک از این حضرات در راه اندازی این اعتراضات نقشی نداشته اند

ھمین دلیل نیز اکثریت قریب به اتفاق ایشان را پس از ساعاتی بازداشت و گرفتن قول ھمکاری در به آرامش کشاندن اعتراضات مردمـی آزاد 
این دسته ھای چند نفره بودند که در مسیر به سرعت جذبِ نیرو کرده و به دسته ھای چند ده نفره و سپس چند صد نفره و آنگاه در .  کردند

را به شعار مرکزی » مرگ بر دیکتاتور«و این دانشجویان بودند که شعار .  میدان ھایی چون ونک، فاطمی و ھفت حوض به ھزاران نفره رسیدند

اما جوانان گردانندگان ستاد انتخاباتی به رھبران و کاندیداھای خود گزارش می ...  .تبدیل کرده و عمالً رھبری تظاھرات ھا را به دست گرفتند
دادند که مردم از ایشان عبور کرده اند و اگر با خواسته ھای مردمی ھمراه نشوند، عاقبت محمد خاتمی را خواھند داشت که در سال ھـای 

پس رھبران اصالح طلب، تصمیم به ھمراھی با مردم گرفتـه و .   دوره ی دوم ریاست جمھوری اش با بی مھری و نفرت مردم روبرو گشته بود
اد گردانندگان ستادھای خود را بر آن داشتند که با پیوستن و جھت دادن تظاھر کنندگان به تجمع در مقابل ستاد مرکزی موسوی و روزنامه اعتم

در اینجا بود که رفته .  ملی، سعی در گرفتن رھبری این جریانات کرده و بدینوسیله کنترل اوضاع را به رھبران اصالح طلب حکومتی بازگردانند
بغیر از دانشگاه تھران و کوی  .رفته، اقدام انقالبی و مستقیم مردمی، دوباره به کنترل و در جھت منافع اصالح طلبان جریان یافت

بـاال رفـت، تـا صـبح »  مرگ بـر خامنـه ای«دانشگاه که بر خالف توصیه گردانندگان اصالح طلب حکومتی تجمع کرده و شعارھایشان تا سطح 
ام خرداد، دسته جات جوانان و دانشجویان زیر رھبری این جریانات عمل کردند و فقط ھنگامیکه شب به محله ھای خود بـاز مـی  ٢۵دوشنبه 

 اینگشتند، با روشن کردن آتش و جنگ و گریز با نیروھای بسیج و انتظامی، انرژی اعتراضی خود را مستقالنه به کار می انداختند، اما محتوای 
مـی »  هللا اکـبر«بطور مثال، نیروھای اصالح طلب به ایشان گفته بودند که با سر دادن شعار .  مبارزات تداوم ھمان شعارھا و خواسته ھا بود

ایشان نیز در زد و خورد ھای خیابانی و جنگ و گریز، در .  شناخته نشوند» مخالفان نظام«توانند از سرکوب حکومتیان در امان بوده و به عنوان 
 .میان شعارھای خود، این شعار را نیز سر می دادند

 :بازھم سازش، باز ھم خیانت
.  برای درک بھتر از چگونگی تأثیرگذاری متقابل میان نیروھای درگیر، بھتر است جزئیات شکل سازمانی این اعتراضات را در تھران توضیح دھیم

امیـدواریم تـا .   متاسفانه گزارشات دقیقی از چگونگی پیشبرد اعتراضات در شھرستان ھا نداریم، پس فقط می توانیم در مورد تھـران بگـوییم
 رفقای حاضر در شھرستان ھا نیز قدری از فعالیت ھای میدانی خود کاسته و به جمعبندی نظری تحرکات مردمی و اقدامات خود بپردازند و ما و

 .دیگر فعاالن کمونیست را نیز از این تجربیات بی نصیب نگذارند
ھمانطور که گفتیم، پایه و بدنه ی اصلی اعتراض مردمی را دسته جات چند نفره و حداکثر چند ده نفره ی جوانان و دانشجویان تـشکیل مـی 

امـا ھنگـام .   دادند که رھبری ایشان، نوعی رھبری جمعی و بر مبنای ھمان روابط ھمسایگی و ھمشاگردی و ھـم خوابگـاھی مـی باشـد
تحرکات جمعی و توده ھای ھزاران نفره و سراسری از سلسله مراتب سازمانی اصالح طلبان تبعیت کرده و عموماً پیروی تصمیمات ایشان می 

 .چنین ساختاری ھم توانایی تحرکات مستقل این دستجات، و ھم امکان رھبری متمرکز را فراھم آورده است.  باشند
در صبح دوشنبه، و در پی دیدار موسوی و خامنه ای و قول رھبری مبنا بر رسیدگی به خواسته ھای کاندیداھای معترض، موسوی پیـامی را 

این پیام بر دسته .  برای معترضین فرستاد که به علت عدم صدور مجوز و غیرقانونی بودن آن، تظاھرات سراسری عصر آن روز را لغو کرده است
خبرھای دقیقی از دانشگاه تھران داریم که دانشجویان بالفاصله .  جات محلی و دانشجویی که بعضاً در این جریانات کشته داده بودند گران آمد

مخالفت خود را با چنین تـصمیمی » برادر شھیدم راھت ادامه دارد«و » نه سازش، نه تسلیم، نبرد با دیکتاتور«، »مرگ بر سازشکار«با شعار 
و بیان اینکه ما برای کاندیدای مشخصی نیست که مبارزه می کنیم، بلکه مبارزه »  قانون کودتاگران«اعالم کردند و با تأکید به عدم مشروعیت 

در این مقطع دوباره جریانات مردمی از کانال .  ما علیه کودتاچیان است، بر برقراری این تظاھرات، علیرغم اعالم موسوی، اصرار ورزیدند
 .ھای اصالح طلبان عبور کرده و جھتی انقالبی یافتند

 اما باز ھم اصالح طلبان برای بازیافتن رھبری و کنترل جریان اعتراضی، مجبور به تسلیم به خواست مردمی و ھمراه نشان دادن خود با مـردم
 .موسوی و کروبی ساعتی قبل از آغاز تظاھرات اعالم کرد که برای حفظ آرامش شرکت کنندگان، در تجمع شرکت خواھند کرد.  شدند

 

 :تجمع میلیونی، جنٌی که از چراغ بیرون آمد: ھمانجا) ۴(
تظاھرات دوشنبه عصر، بر خالف انتظار شرکت کنندگان، به سرعت از ده ھا ھزار نفر به صدھا ھزار و طبق گزارشاتی به بیش از یک میلیـون 

چنین تجمعی از مردم تنھا در زمان جشن ھای سالگرد انقالب به فرمان حکومتی و تبلیغات گسترده رسانه ھای داخلی صـورت مـی .  رسید
در صورتیکه تجمع دوشنبه عصر علیرغم عدم دریافت مجوز و تھدیدھای برخورد خشونت آمیز نیروھای سرکوبگر از طرف وزارت کشور، .  پذیرفت

ویژه گی این تجمع شرکت کلیه گروه ھای .  و سر در گمی بوجود آمده از پیامھای متناقض موسوی، بدون ھیچ تبلیغات رسانه ای شکل گرفت
سنی و شغلی مردمی بود که مسئولیت خطیر روشن نگاه داشتن موج اعتراضات را از روی دوش دانشجویان و جوانان برداشت و تـداوم ایـن 

 .  مبارزات را تضمین کرد
اینکه چنین تجمعی به چه شکل از اشکال سازماندھی مردمی بیانجامد، ھنوز معلوم نیست و باید منتظر شد و دیـد،  امـا شـرکت مـردم در 

مردمی که در آن جمع، .   چنین تجمعی، و احساس قدرت مردمی ساطع از آن، ذخیره ی انرژی اعتراضِی مورد نیاز استمرارش را بدان بخشید
 .  قدرت جمعی خود را احساس کرده اند را دیگر نمی توان به فضای تنگ خود سانسوری و ترس از چند مامور برگرداند

مھندس موسوی، .  خبرھای امروز نیز نشاندھنده ی سر ریز شدن این اعتراضات از کانال ھای مورد نظر و دلخواه اصالح طلبان حکومتی است
 امروز، برای اولین بار پس از آغاز اعتراضات در کانال خبر تلویزیون ایران ظاھر گشت و به مـردم اطـالع داد کـه بـا درخواسـت مجـوز وی بـرای

این .  نیافتند» آشوبگران«تظاھرات امروز مخالفت شده است و از ھواداران خود خواست تا در راھپیمایی ھای خیابانی شرکت نکرده و به دام 
بخصوص اینکه شورای نگھبان صرفاً بـا بازشـماری آرا موافقـت کـرده و بـا . می تواند نشاندھنده ی پایان ظرفیت اصالح طلبان حکومتی باشد
البته این بیانگر پایان ظرفیت لیبرال ھا بطور کل نیست، بخصوص با در نظر .  درخواست باطل کردن نتایج و تجدید انتخابات مخالفت نموده است

ظرفیـت »  تغیـیر رژیـم«گرفتن ناتوانی مطلق کمونیست ھا و انقالبیون، ھنوز ھم نیروھای لیبرال رادیکال چپ و راست در صف ھستند که تـا 
 .ھمراھی با مردم را دارا می باشند

 ادیبا این ترتیب به نظر می رسد که مبارزات مردم تداوم خواھد داشت و جنٌی که از چراغ بیرون آمده را دیگر نمی توان در فضای محدود استبد
به احتمال قوی کودتاچیان به برخوردھای بیشتر نظامی روی خواھند آورد، ولی با انرژی مبارزاتی ایکه احساس می کنیم، ممکن .   حبس کرد

است گردھمآیی ھای چندین ھزار نفره ی سراسری قطع شود، اما، آنچنان که ھر شب، پس از تجمعات سراسری ما شاھد جنگ و گریزھای 
 .  محلی ھستیم، دسته جات چند ده یا صد نفره ی محلی و پراکنده در تمامی نقاط شھر را به سختی می توان زیر کنترل در آورد

 
تحوالت دو روز : شرایط انقالبی شعار مرکزی «مرگ بر جمھوری اسالمی«: ١٣٨٨اول تیر  – ۴شماره " بسوی انقالب"سرمفاله ) ۵(

جنبش مردمی ضد کودتاچیان، . تعیین کننده بود و ھر تردیدی نسبت به سمت و سوی جنبش مردمی را بر طرف ساخت اخیر در جامعه بسیار
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 جمهوري شورایی تنها شکل حکومت کارگري است

در یک ھفته اول، اصالح طلبان . در آغاز با خواسته ی ابطال انتخابات آغاز شد، اما به سرعت محتوای ضد دیکتاتوری یافت و سراسری گشت
 حفظحکومتی و حامیان امپریالیست شان، از طریق تبلیغات وسیع اینترنتی و ماھواره ای، سعی کردند اینگونه به مردم القا نمایند که گویا با 

خامنه ای در نماز  ، با سکوت و نوارھای سبز رنگ می توانند به آزادی برسند، اما، با سخنرانی«مخملی انقالبات»اعتراضاتشان در حدود 
جمعه و اعتراف به این واقعیت که حکومت دیگر نمی تواند بدون سرکوب مسلحانه، جنبش مردم را مھار و جامعه را کنترل کند، و پاسخ مردم 

در درگیری ھای امروز مردم با نیروھای . که ایشان ھم دیگر نمی توانند این حکومت را تحمل کنند، به سرعت بساط این دروغ را جمع کرد
مسلح دیکتاتوری حکومت اسالمی، بار دیگر این واقعیت برجسته شد که ھمواره، دیکتاتوری حکومت سرمایه است که رنگ و بوی خون را به 

اینک موضوع مھم این است ... انقالب تحمیل کرده و ھمواره ایشانند که با درنده خویی و وحشیگری در مقابل اراده ی مردم مقاومت می کنند 
خواسته ھا و اراده ی واقعی مردم چیست؟ آیا آنطور که جناح مغلوب سرمایه داری می خواھد نشان دھد، صرفاً خواست مردم ما به  که ببینیم

 یدهابطال و تجدید انتخابات محدود می شود؟ آیا اینک که ھزینه ھای خونین انقالب به مردم تحمیل شده و ده ھا خانوار در سراسر ایران داغ د
گشته و کشته داده اند، خواسته ھای ایشان ھنوز ھم با ریاست جمھوری موسوی ارضاء می گردد؟ مسلم است که جناح مغلوب سرمایه 

اند و گردداران سعی خواھند کرد دوباره روحیه ی انقالبی مردم را مھار کرده و مبارزات ایشان را به کانال ھا و جھات مورد عالقه و منافع شان بر
اما مردم خود می دانند که اگر به . در این راه از حمایت ھای مادی و معنوی سرمایه جھانی و قدرت تبلیغاتی الیزالش استفاده خواھند برد

سمت انتخابات فرمایشی روی آوردند و تالش کردند تا از اختالفات این جناح ھا استفاده کنند، برای آن بوده است که برای به دست آوردن 
اما اینک که دیگر کار از کار گذشته است و ما وارد یک دوران انقالبی گشته . حداقل خواسته ھایشان ھزینه ھای خونین یک انقالب را ندھند

اینک ما خواسته ھایمان .... ایم و در حال دادن ھزینه ھایش ھستیم، دلیلی ندارد که خواسته ھایمان را محدود کرده و آنھا را مسکوت گذاریم
خواسته ھای ما اینک سرنگونی و برچیدن کامل بساط قدرت . انقالب مردمی به تمامی جناح ھای سرمایه داری تحمیل می کنیم را با نیروی

خواسته ھای دمکراتیک آزادی تشکل و تحزب، آزادی . جمھوری اسالمی و ساختار ارتجاعی آن و تعیین آزادانه ی حق سرنوشت خویش است
دیگر خواسته ی میان مدت و درازمدت … قلم و بیان، آزادی اجتماعات و اعتراضات، آزادی مطبوعات و ارتباطات و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و 

و ) …کارخانه و (اینک کارگران ما خواھان تشکیل فوری شوراھای محل مشغله . نبوده، بلکه خواسته ھای فوری ما را تشکیل می دھد
ه مسکونی شان می باشند تا بتوانند مستقیماً در محیط کار و زندگی شان دخالت کرده و تأثیر گذار باشند و جھت تولید را به سمت نیاز جامع

خواسته ھای زنان ما الغاء فوری تمامی قوانین تبعیض آمیز در جامعه و محل کار و تضمین کامل حق . و نه سودآوری سرمایه داران بچرخانند
مذاھب و قومیت ھای ما خواھان فوری آزادی زندگی، کار و آموزش بنابر فرھنگ و سنن شان می . آزادی پوشاک و حقوق دیگرشان است

در یک کالم، حال که این قدرت و اراده ی مردم است که در تقابلی انقالبی به نیروھای ارتجاعی و سرکوبگر تحمیل می شود، پس . باشند
نه آنکه دوباره جناح دیگری بر سر کار آید و با بھانه ی امکان نداشتن رسیدن . نتیجه ی این مبارزات نیز باید رسیدن به خواسته ھایشان باشد

حال که امروز، حکومت ....کند «پیشرفت گام به گام»فوری به این خواسته ھا، باز ھم ما را گرفتار ھمان شرایط قدیمی و قول ھای بی اساس 
انقالب را به ما تحمیل کرده است، ما نیز تا سرنگونی کامل و قطعی آن از پا ننشسته و خواسته ھای خود را نه تنھا به ارتجاعی اسالمی، 

بلکه به تمامی جناح ھای سرمایه داری تحمیل … خامنه ای و احمدی نژاد و شورای نگھبان و خبرگان و دادگاه انقالب و سپاه و بسیج و 
 ، برقرار باد حکومت شوراھاسرنگون باد جمھوری اسالمی .خواھیم کرد

 

بھمـن  ١٩شباھنگ راد از ھواداران چریکھای فدایی خلـق اسـت کـه  واقعـه ِی مبـارزه مـسلحانه چنـد روشـنفکر و چریـک در )  ۶(
عجیب است کـه چنیـن مبـارزه گـسترده و قھرآمـیز خیابانـی .  را نقطه ی عطف تاریخی در جنبش انقالبی می داند) سیاھکل(

 .ھم قبول ندارد و ما را به تحریف وقایع محکوم می کند" اعتالی جنبش"مردمی با ارگان ھای سرکوب حکومتی را حتی بعنوان 

  

 :منشور پیشنھادی برای وحدت کمونیست ھای ایران ) ٧(
شرایط ویژه رشد سرمایه داری در ایران و متعاقبا شکل متمرکز و استبداد حکومتی آن باعث گشته تا بخشی از سرمایه داران بویژه :تاکتیک

 سرمایه داران صنعتی و خرده بورژوازی از مراکز ثروت و قدرت دورمانده و به ھمین علت خواھان تغییر ھیئت حاکمه کنونی و جایگزینی آن با
و  ظامالگوی متعادلی از ھرم لیبرالی قدرت گردند تا مانع فروپاشی ساختار قدرت سیاسی و تغییرات بنیادین در روابط و مناسبات تولیدی و کال ن

رادیکال که نماینده سیاسی بورژوازی دورمانده از قدرت است، بیش از آنکه با حکومت -این بورژوازی لیبرال. شیوه ی تولید سرمایه داری شوند
استبدادی خصومت داشته باشد، از اوج مبارزات توده ای و انقالب کارگران وحشت داشته و سعی دارند که برای گمراھی آنان چھره ای 
انقالبی گرفته و شعارھای پرولتاریا را با حذف محتوای انقالبی و جایگزینی محتوای سازشکارانه و لیبرالی، در جھت منافع خود به تصرف 

بقه ی طدرآورده و مبارزات ایشان را به کانال ھای مورد کنترل خود منحرف کنند تا از این توانایی مبارزاتی، در جھت چانه زنی با دیگر جناح ھا
 :نتیجتا. حاکم و سرمایه داری جھانی، برای بدست آوردن سھم بیشتری از حاصل استثمار کارگران و چپاول منابع مردمی، استفاده کنند

بورژوایی است که -تاکتیک کنونی پرولتاریای ایران، افشای عملکرد و طرد ھر نوع سیاست سازشکارانه و خط مشی ھای رفرمیستی -الف
نھادھا و سازمان ھای بالقوه انقالبی مردمی را از اھداف و استراتژی کمونیستی طبقه کارگر به جھت منافع بورژوازی و حکومتش سوق می 

 .دھند
این مھم از طریق تبلیغ و ترویج سوسیالیسم علمی و اھداف کوتاه مدت و درازمدت پرولتاریای انقالبی و سازماندھی مبارزات طبقاتی  -ب

پرولتاریا و جنبش ھای اجتماعی توسط کمونیست ھا و تشکیل ھسته ھای کمونیستی در سراسر جامعه ایران، در مراکز شغلی و محالت 
سکونتی، برای اعمال رھبری حزب طبقه کارگر بر کلیه ی جنبش ھای اجتماعی و سمت دادن آن ھا به تحقق اھداف و شعارھای استراتژیک 

 .و ھدف نھایی جنبش پرولتری قابل اجرا می باشد
 

 http://fa.cwiran.com/sorkh/?p=42» جنبش رنگین کمان«:پیام پنجم ندای سرخ) ٨(
 

 سایت عصر نو -١٣٨٨مرداد  ٢٢ -عربشاھی -» تأملی در چیستی جنبش سبز«) ٩(
 

در ھمین شماره (مینایی . ترجمه م –کارل مارکس و فردریش انگلس  -استراتژی و تاکتیک ھای مبارزه طبقاتی ) ١٠(
 )بخوانید" بسوی انقالب"
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 استراتژي و تاکتیک هاي مبارزه طبقاتی

 کارل مارکس و فردریش انگلس - 

 مینایی.م

 

ببل، لیبکنشت، فریتشه، قیسر، —نامه شخصی از جانب مارکس و انگلس به رهبران سوسیال دمکراتیک آلمان

 هسنکلور، براکه

نوشته کارل ھوخبرگ ، ادوارد برنشتین، و کارل آگوست شرام " نگاھی به گذشته جنبش سوسیالیستی در آلمان " این نامه اساسا ً در پاسخ به مقاله 

 . دمکراتیک آلمان به اصالح طلبی اختصاص یافته است-مقاله به نحوه تبدیل پالتفرم انقالبی حزب سوسیال. نوشته شده است ١٨٧٩در اگوست 

ما این مسئله را . پیوستن افرادی از طبقه حاکم به پرولتاریا و تامین آن با عناصر تحصیل کرده، امری جا افتاده و عاملی گریز ناپذیر در مسیر توسعه است

 :قبال ً در مانیفست به روشنی بیان کرده ایم اما با این حال الزم است در این مقام دو مورد را متذکر شویم

این امـر متاسـفانه در مـورد .  نخست، برای اینکه این افراد برای جنبش پرولتری مفید واقع شوند باید ھمراه خود عناصر حقیقتاً  آگاھی بخش را بیاورند

مجله ( NeueGesellschaftو نه نوگسلشافت ) دو ھفته نامه برلین ( Zukunftنه نشریه تسوکنفت  . اکثریت عظیم بورژوازی نو ایمان آلمان صادق نیست

برعکس، در نتیجه پروسه ی ِ تجزیه ای .  در واقع آنھا ، بطور عملی و نظری، ناکارآ ھستند. گامی در جھت پیشبرد جنبش برنداشته اند) ماھنامه زوریخ

  گریکه فلسفه امروزی آلمان گرفتار آن شده است، تالشھائی صورت می گیرد تا تفکرات  سطحی سوسیالیستی با دیدگاھھای این آقایان،  یکی از دی

را )   سوسیالیـسم علمـی(  اینھا به جای این که نخست علم جدیـد. گیج تر، که با خود از دانشگاھھا و یا جاھای دیگر به ھمراه آورده اند ھمگون شود

ی ن مـکامالً بیاموزند، با اتکا به دیدگاه من در آوردی خود،  بی ھیچ تردیدی در یافته ھای  علمی ِ شخصی ِخویش با فضل فروشی مـدعی تـدریس  آ

 -دشـدیاز این رو در میان آنھا،  تقریباً به تعداد افراد،  دیدگاه ھای مختلف وجود دارد؛ اینان به جای روشن کردن مسائل، فقط موجب سردرگمی .  شوند

حزب میتواند به خوبی خود را از شر عناصر آگاھی بخشی رھا کند که در زمره کسانی ھـستند کـه . می شوند -خوشبختانه عموما ً در میان خودشان

 .نخستین اصل آنان،  آموزشِ چیزی است که خود نیاموخته اند

ار پیـش آثـ دیگر اینکه، براِی چنین افرادی که از طبقات دیگر به جنبش پرولتری میپیوندد، باید نخستین شرط ورود این باشـد  کـه مبـادا آنھـا رسـوبات 

آسـیمیله شـده   ائیداوریھای بورژوازی، خرده بورژوازی و غیره را به ھمراه آورده باشند ، آنھا باید  به طور قطعی و تغییر ناپـذیر در دیـدگاھھای پرولتاریـ

در کـشور خـرده بورژوایـی نظیـر .  ھر چند این حضرات،ھمان طور که قبالً نشان داده شده است، کامال ً دلبسته  آموزه ھای خرده بورژوایی انـد .باشند

ایـن آقایـان اگـر . آلمان، بی شک وجود آموزه ھائی از این دست توجیه خاص خود را دارند، اما باید فقط در خارج از حزب کارگر سوسیال دموکرات باشند

در آن صورت میتوان با آنھا به مذاکره نشست، و بسته به شرایط، :  بخواھند حزب سوسیال دموکراتیک خرده بورژوایی خود را ایجاد کنند، کامال محق اند

اگر به دالئلي ناگزيريم فعالً آنھا را تحمل كنبم ، پس وظیفه ما . اما در یک حزب کارگری اینان شبھه افكن ھستند. ائتالف ھایی با آنھا تشکیل داد و غیره

 .است طعيفقط تحمل کردن  آنھا است، نبايد اجازه دھیم در رھبري حزب کوچکترين تاثیري داشته باشند، و يادمان باشد که جدائي از آنھا در آينده ق

 . گرچه به نظر می رسد که ھم اینک زمان موعود فرا رسیده است 

اگر رھبري حزب کمابیش به . در مرکزيت خويش تحمل کند)ھوخبرگ، برنشتین، شرام(درك نمي كنم چطور حزب میتواند ھمچنان نويسندگان آن مقاله را

 . دست چنین کساني بیفتند، حزب واقعاً اخته شده و نظم پرولتري آن به پایان خواھد رسید

حدود چھل سال است که بر اھمیت ويژه اين ديدگاه تأکید کرده . در خصوص خودمان؛ با در نظر گرفتن کل گذشته مان، تنھا یک راه  در برابرمان قرار دارد

یـم انقـالب عظ ایم كه مبارزه طبقاتي نیروي محرکه بالواسطه تاريخ است و ، به ويژه، تأکید کرده ایم که نبرد طبقاتي میـان بـورژوازي و پرولتاريـا اھـرم

ھنگـام .  اجتماعي نوین است؛ بنابراين غیر ممکن است بتوانیم با کسانی ھمراھی کنیم کـه میخواھنـد ايـن نـبرد طبقـاني را از جنبـش کنـار بگذارنـد

در نتیجه ما نمیتوانیم با . رھائي طبقه کارگر بايد به دست  خود طبقه کارگر انجام گیرد: بنیانگذاري بین الملل ما به صراحت شعار مبارزه را فرموله کرديم

ی وازکساني ھمراه باشیم که آشکارا ادعا میکنند کارگران براي رھائي خود خیلي نادان ھستند و نخست بايد از باال توسط اعـضای انساندوسـت بـورژ

اگر ارگان جديد حزب مطابق مواضع  اين حضرات، بورژوايی باشد نه پرولتری، تنھا کاری که ما انجام میدھیم ، با کمال تأسف، این . كالن و خرد رھا شوند

ایـم برھـم ده خواھد بود که به طور علني مخالفت خودمان را با آن اعالم کرده و اتحادي را که بر اساس آن تا کنون حزب آلمان را در خارج نمايندگي کـر

  .اما امیدواريم کار به آنجا نکشد. بزنیم 

 ....آلمان ارسال شود، و نیز به براکه) داخل ( مایلیم اين نامه به ھر پنج عضو کمیته 

 .از نظر ما ارسال این نامه برای آقایان زوريخی نیز بالمانع است 

 کارل مارکس،فردریش انگلس

 ١٨٧٩سپتامبر  ١٧-١٨
 org.io@zodiac: بازنويسي از سوي

 در صورت مشاھده اشتیاه به آدرس فوق اطالع دھید

http://marx.eserver.org/١٨٧٩ 

german.reformists.txt 
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 **”جریان کمونیست بین الملل“و * ”گرایش کمونیست انترناسیونالیست“تفاوت بین 
 )نامه به رفقای کارگران کمونیست ایران( 

 شایان.س:  ترجمه
 

آغاز و به جناح انقالبی و  ١٨٤٨سال  (Communist League(از اتحادیه کمونیست )  یا دفتر بین الملل برای حزب انقالبی سابق IBRP)  ICTسابقه
در ایتالیا در طی دوران خیزش پس از جنگ،  نسل سیاسی پیشین ما حزب کمونیست . مارکسیست انترناسیونالھای نخست و دوم و سوم بر می گردد

و  (Gramsci(  تدریجی  دست از مواضع سابق خود برداشت و ابتدا تحت رھبری گرامشی " بلشویزه شدن " اما حزب با ). ١٩٢١( ایتالیا را بنیان نھادند
اعضای فراکسیون چپ حزب کمونیست ایتالیا یا در زندان فاشیست  ھا  ١٩٢٨تا سال . به ابزار وفادار مسکو تبدیل شدند)  Togliatti(بعد از او توگلیاتی 

را    (Bilan, Prometeo and Octobre(بودند و یا به حالت تبعید در کشورھای فرانسه و بلژیک  به سر می بردند و نشریاتی ھمچون بیالن، پرومتئو و اکتبر 
در نتیجه موج اعتصاباتی که شمال ایتالیا را در ھم نوردید از زندان فاشیست ھا   (Onorato Damen(اونوراتو دامن  ١٩٤٣در سال .  منتشر می کردند

این حزب تنھا سازمان مھم  پرولتری بود .  را بنیان نھاد)  Internationalist Communist Party(رھایی یافت و حزب مخفی کمونیست انترناسیونالیست 
امروزه مواضع عمده حزب در آن زمان ھمچنان .  که ضمن محکوم کردن ھمه طرف ھای درگیر امپریالیستی، از حوادث جنگ دوم جھانی سر بیرون آورد

 :این مواضع عبارتند از.مواضع اصلی ما را تشکیل می دھند
 . در خصوص مسئله ملی حق با رزالوکزامبورگ بود نه لنین -١
 . نه سنتریست بلکه بورژوایی اند) اینک کامال ً استالینیست( احزاب کمونیست قدیمی  -٢
بارزات ه مھیچ امیدی به فتح اتحادیه ھای کارگری نیست و استراتژی ھای نوین در قبال مبارزه روزمره طبقه باید به گونه تغییر یابد و طراحی شود ک -٣

 . روزمره را به مبارزه درازمدت برای کمونیسم پیوند زند
 . اتحاد جماھیر سوسیالیستی شوروی نه سوسیالیستی است و نه شورایی بلکه سرمایه داری دولتی است-٤
 .حزب در کل  نمی تواند جایگزین طبقه شود -٥

به وکالی تام  ان،حزب کمونیست نباید در پی کسب قدرت برای اعمال آن به نام و به نیابت از پرولتاریا باشد زیرا پرولتاریا وظایف تاریخی خود را به دیگر
 ] PCInt ١٩٥٢در کنگره سال )  Damen Tendency(تزھای گرایش دامن[   .االختیار و حتا به حزب سیاسی اش تفویض نخواھد کرد

  
یکی از ھمکاری کنندگان با حزب ،  آمادئو . ھزاران تن به ھمراه مراجعت کنندگان از تبعید به این حزب پیوستند  ١٩٤٥با پایان یافتن جنگ در اروپا به  سال 

از فعالیت سیاسی کناره گیری کرده بود و قبل از  ١٩٣٠بوردیگا در سال ).ھرچند که عضو رسمی نشد(  بوردیگا رھبر سابق حزب کمونیست ایتالیا بود
یکی از گروھھای کوچک موجود در مارسی با این توجیه که ھنوز شرایط برای ایجاد حزب .  پایان جنگ از دیدار با رفقای سابق خود خودداری می کرد

به رھبری  Gauche Communiste de France( (گرایش کمونیستی فرانسه" این گروه . انترناسیونالیست فراھم نیامده  از پیوستن به حزب خودداری کرد
 ).شد ICCکه بعدا ً از موسسین ( بود )  Marc Chirik(مارک چریک 

 . بزودی این فراکسیون به این تحلیل رسید که جھان در آستانه آغاز جنگ جھانی سوم است و با جدا شدن از رھبران راھی آمریکای جنوبی شد
PCInt در ھمین اثنا بوردیگا شروع به بحث بر علیه اصول اصلی حزب نمود. نیز با مشکالت مربوط به توسعه بعد از جنگ و احیای کاپیتالیسم مواجه بود .

بعد از سه سال بحث و جدل .  یکی از موارد عدم موافقت وی اصرار بر مسئله حزب به مثابه طبقه،  به جای حزب به مثابه بخش بسیار آگاه طبقه بود
اینھا  در حال حاضر به چندین گروه بوردیگایی منشعب (بوردیگا از حزب خارج شد و ھواداران وی عنوان حزب کمونیست انترناسیونال را برای خود برگزیدند

 ) .شده اند که ھرکدام از آنھا خود را نماینده راستین طبقه کارگر به حساب می آورند
ICC  آلمانی و ھلندی ھم ) م.م . کمونیسم شورایی( با ادعای وفاداری به سنت چپ ایتالیا بنیانگذاری شد اما در عین حال از شوراگرایی  ١٩٧٥در سال

در طی این . تداوم یافت ١٩٨٠اولین سری کنفرانس ھای بین المللی را سازمان داد که تا سال  PCInt (Battaglia Comunista) ١٩٧٧در سال . متاثر بود
ھمدلی  PCIntبطور فزاینده ای با  چھارچوب نظری  (Communist workers Organisation(کنفرانس ھا گروه انگلیسی  سازمان کارگران کمونیست 

قبل از اینھا .  پیوست (International Bureau for the Revolutionary Party(نشان داد و نھایتاً  به سازمانی بنام دفتر بین الملل برای حزب انقالبی 
بخشی از کار "  از پذیرش این مسئله که معیارھای جدید ِ  تاکید کننده بر کنفرانس ھای بین المللی  ICCکنفرانس ھای بین المللی به دلیل خودداری 

جدلی بین گروھھای انقالبی برای ھماھنگی و اتحاد عمل دخالتگر سیاسی در قبال مبارزه طبقاتی ھستند که با ھدف مشارکت فعال در پروسه 
،  ریاگریزناپذیر جھت  رسیدن به حزب بین المللی پرولتاریا و ارگان سیاسی ضروری آن برای ھدایت سیاسی جنبش طبقه انقالبی و خود قدرت پرولتا

 : مراجعه کنید به. ایجاد می شوند
 history-internationalist-brief-a-left-communist-italian-the/01-07-2009/articles/en/org.ibrp.www://http 
  

 IBRP:   برای مثال.  ھرچند حداقل سالی یکبار دیدارھای غیر رسمی انجام می گیرد( در حال حاضر این دو سازمان ھرکدام راه خود را ادامه می دھند 
 ).کتابھا و نشریات آنھا را در محل عرضه کتب خود به فروش می رسانند Lutte Ouvriereدر جشن  ICCبعد از ممنوعیت حضور 

 حزب آینده
به گمان .  خود را پیشآھنگ حزب آینده جھانی طبقه کارگر محسوب می کرد ICCاز این کنفرانسھا شروع شد که در آن  ICTو ICCنخستین تفاوت بین 

ردند و ی کآنھا تنھا چپ کمونیست درس ھای مبارزات گذشته را درک کرده است  و بنابراین تمام نیروھای جدید باید از سازمانھای موجود قبلی پیروی م
مدعی بود مبارزات آینده طبقه کارگر به ھمراه خود آموزه ھا  ICTدر برابر این ادعاھا . محسوب می کردند" قطب تجدید سازمان" به این ترتیب آنھا خود را 

راست .  ردآو و نیروھایی را خواھد آورد که با مشارکت مثبت خود دیدگاھھا و مسائل ویژه ای را در پروسه ایجاد حزب پرولتاری جھانی به ارمغان خواھند
دقیق تر بگوییم از طریق تجارب عینی و نیز وظیفه تاریخی (  این است که ھدف ما ھمگام با توسعه مبارزه ،  ایفای نقشی اساسی در پروسه فوق 

ھستیم و نه آن "  برای حزب"  از اینرو می گوییم ما شایسته .  و گرفتن دست باال نسبت به سایر کمونیست ھای شرکت کننده در مبارزه است)  مان 
د شاید با توجه به ضعف کنونی ما این ادعا پوچ به نظر برسد اما واقعیت این است که حزب بوسیله تعامل تنی چند از روشنفکران بوجود می آی.  حزب

 ).که علیرغم تعدادکم شان به لحاظ اجتماعی مھم اند( 
 مبارزه روزانه طبقاتی

ما موافق این موضع نیستیم و فکر نمی .  این است که تنھا مبارزه واقعاً  موجود مبارزه مستقیم برای برقراری کمونیسم است ICCاصلی ترین دیدگاه 
موافقیم که ھر نوع سازمان اتحادیه  ICCبنابراین گرچه با . کنیم بتوانیم خود را از مبارزه طبقاتی در کارخانه ھا، محل ھای کار و نھادھای محلی جدا کنیم

بخشی از دولتھا بوده و مانع توسعه مبارزه و آگاھی طبقاتی ھستند اما ھمچنین )  که از سوی دولتھا به رسمیت شناخته شده اند(  ھای کارگری 
سرمایه  با معتقد به این ھستیم که کمونیست ھا باید در مبارزات روزانه طبقه کارگر مشارکت کنند و ضمن ارتباط با آنھا ، مبارزات را به سوی تقابل

اینھا گروھھایی ھستند .  ابزار انتخاب شده از سوی ما برای نیل به این مقصد،  کارخانه ھا،  محل ھای کار و گروھھای منطقه ای ھستند. ھدایت کنند
 .که از سوی اعضای ما و دیگرانی تشکیل شده اند که در مبارزه سیاسی روزانه بر علیه سرمایه و اعمال  برنامه کمونیستی شرکت دارند

 ماتریالیسم و ایده آلیسم
عالوه بر اینھا .ما معتقدیم که ضعف کنونی طبقه کارگر به دلیل شکست ھای گذشته وی بوده که ھنوز ھم نتایج آن بر دوش این طبقه سنگینی می کند

عی را تماجھان پیشرفته سرمایه داری با استفاده از برنامه ھای رفاه اجتماعی  تاثیرات مھلک کاپیتالیسم را تعدیل می کند و به این ترتیب صلح اج
پروسه کسب آگاھی طبقاتی تنھا در نتیجه  رشد تضادھای سرمایه داری که موجب بدتر شدن اوضاع و به تبع مجبور شدن . تاحدودی برقرار نگه میدارد

این مبارزات موجب رویکرد مجدد توده ھا به برنامه ھای کمونیستی می شود گرچه .  کارگران برای دست زدن به مبارزه ای تند، حاصل خواھد شد
در واقع ھیچ ارتباط مکانیکی بین مبارزه طبقاتی و بحران اجتماعی و نیز بین مبارزه .  معتقدیم این اتفاق بطور اتوماتیک و خودبخود روی نخواھد داد
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ما از زمره کسانی .  این وظیفه حزب انقالبی است که این ارتباط را با بودن در میان توده ھا و شرکت در مبارزه ایجاد کند. میلیتانت و انقالب وجود ندارد
 . نیستیم که کنار گود بنشینیم و فریاد لنگش کن سر بدھیم

طبقه کارگر انقالبی  ِ مادرزاد است که  ICCاز نظر ). واال دلیلی نداشت که کنفرانس را ترک کنند( باشد  ICCمتاسفانه به نظر می رسد این آخری شیوه  
این وظیفه انقالبیون است که کارگران را با تبلیغات شان از حالت گیجی به در آورند و به این ترتیب راه را به .  ایدئولوژی بورژوایی آن را منگ کرده است

برای مثال آنھا از جنگ ھایی که بعد از .  به خدمت گرفته شده است ICCبه نظر ما این باور ایده آلیستی بوده و در متدولوژی .  سوی انقالب باز کنند
ً  در نتیجه  سقوط اتحاد شوروی در گوشه و کنار جھان روی می دھد استقبال می کنند در صورتیکه  این جنگ ھا اھداف مشخصی ندارند و صرفا

ما فکر می کنیم این ایده ھا درست در آستانه بریدن از مارکسیسم قرار دارند زیرا این جنگھا محصول . فروپاشی و ھرج و مرج ایجاد شده روی می دھند
 . ھمان خوی حیوانی و اشتھای سیری ناپذیر امپریالیستی است که موجب بروز جنگ ھا ی غارتگرانه در کل تاریخ پوسیده کاپیتالیسم بوده است

پوسیدگی کاپیتالیسم  ١٩١۴ھا نشات می گیرد که فکر می کنند نابودی بازارھای ماقبل سرمایه داری تا سال  ICCبیشتر این مواضع از اندیشه اکثریت 
اما قادر به توضیح این مسئله نیستند که چرا تحت حاکمیت ھمین سرمایه داری پوسیده دوره ھای فراوانی و توسعه ممکن می . را موجب شده است

سیکل مازادتولید سرمایه و کاالھا که حاصل .  ما اما معتقدیم که ھرکدام از این جنگھا محصول قانون جھانشمول تولید سرمایه داری ھستند.   شود
در فاز نھایی  ١٩٧٣ما از سال .  گرایش نزولی نرخ سود است موجب ایجاد بحران و تناقضات درونی سرمایه داری و به تبع موجب بروز جنگھا می شود

این امر موجب .  چنین بحرانھایی بوده ایم اما از آنجا که سرمایه داری قادر به حفظ ارزش نیست بنابراین سیکل جدیدی از انباشت می تواند آغاز شود
برای آگاھی بیشتر .  احتکار و سفته بازی و قرض دولتی برای تقویت و حفظ بازار می شود ولی بحران انباشت ھمچنان به قوت خود باقی می ماند

 :مراجعه کنید به
icc-the-to-reply-a-idealism-and-materialism/01-03-1999/articles/en/org.ibrp.www://http 

 دولت در دوران انتقال
معتقد است که آنجا نیاز به عمل دولتمردان برای گذار از دوران انتقالی  ICCاختالف آخری بین ما،  در باره دولت در دوران انتقال به کمونیسم است که 

به این ترتیب آنھا نھادی خارج از طبقه کارگر ایجاد می کنند که ).  زیرا به نظر آنھا دولت ھمواره محافظه کار است( است و باور به دخالت کارگران ندارد
به نظر ما این باور برای حل مسئله دوران گذار کامالً  ایده آلیستی .  ھرگاه وظیفه گذارش را به پایان رساند کارگران از دست اش راحت خواھند شد

آنگونه که ( راه حل در ماھیت طبقه کارگر نھفته است که طبقه ای است فاقد دارایی و نیازی به برپایی دولت ندارد و در واقع موضع ضد دولت دارد. است
گسسته )  جامعه ای بی دولت (  ھستیم  و اینھا در پروسه مبارزه برای جامعه ای بی طبقه و"  زنجیرھای رادیکال "  ما طبقه ای با ) .  مارکس دریافت

 . خواھند شد
 *The Internationalist Communist Tendency 

** The International Communist Current 

 

 ...به دفاع از او برخیزیم! ویکی پاالز جاسوس نیست
 ایرل گیلمن: منبع 

 مینایی.م
ویکی پاالز به عنوان روزنامه نگاری ! مزخر ف است. ویکی پاالز را به اتھام جاسوسی برای روسیه دستگیر کرد FBIدیروز 

 . قلم می زند، در نیویورک شناخته شده است" ال دیاریو" مترقی که در روزنامه اسپانیایی زبان 
ھیچ جاسوس واقعی با کارھایش خود را اینگونه آشکار .پاالز به دفاع از کوبا و داشتن مواضع ضد امپریالیستی شھرت دارد

این دستگیری حقه کثیفی است تا او را وادار به . که طبیعتا ً توجه پلیس را به خود جلب کند...و برجسته نمی کند 
از . در صو رتیکه کوبایی ھا پولی برای بذل و بخشش به دیگران ندارند... اعتراف کنند که از کوبا پول دریافت کرده است

وضعیت افراد دیگری که به عنوان جاسوس دستگیر شده اند خبر نداریم اما ھیچکدام از آنھا به اندازه پاالز شھرت 
 . نداشتند

 .او ھیچ دسترسی به سیاستمداران و یا اطالعات سری که مورد عالقه روس ھا باشد، نداشت. دستگیری پاالز حمله  به ژورنالیسم پیشرو است
 ایرل گیلمن

 "اتھامات را باور نمی کنند" ھمکاران ویکی پاالز که متھم به جاسوسی شده 
 ماریان مک کن

 WNYC NEWS: منبع 
 ٢٠١٠ژوئن  ٢٩نیویورک ، 

این حرفی است که از دھان اعضای خانواده وھمکاران ویکی پاالز ، روزنامه نگاری که به ھمراه ھمسر و ھشت نفر دیگر به اتھام " باور نکردنی" 
ساله پاالز و خوان الزارو ، به خبرنگاران گفت که اتھام بر علیه  ٣٨والدومار واریسکال ، پسر . جاسوسی برای روسیه دیروز دستگیر شدند، خارج شد

 . والدین اش را باور نمی کند
 .گفته ھای کسانی را که پاالز را می شناسند مورد بررسی قرار داده استWNYCماریان مک کن از 

ھمکاران وی در روزنامه چه نظری . قلم میزند ، را تعقیب می کنید"  ال دیاریو" شما مسئله ویکی پاالز ، روزنامه نگاری که در روزنامه اسپانیایی زبان  
 دارند؟

اما من که با دوستان و ھمکاران . ھرگونه اظھار نظر رسمی به شرکت ناظر روزنامه مربوط است. خب، آنھا که نمی توانند بطور رسمی چیزی بگویند 
کاندیدا پورتوگز، گزارشگر دادگاه می گوید که . کردند و گفتند که اتھام را باور ندارند" تعجب و بھت زدگی " فعلی و سابق پاالز صحبت کردم ھمگی اظھار 

و شما می توانید در مکالمه تلفنی ما با وی لحن حیرت زده وی . سالھا با پاالز ھمکاری کرده و کار او و صداقت اش را در بیان باورھایش تحسین می کند
 .را بعد از شنیدن خبر اتھام و دستگیری  پاالز حس کنید

 ".موضوع را در دادگاه بررسی خواھیم کرد چون نمی توانم این اتھام را باور کنم. باید موضوع را بررسی کنم! باور نمی کنم: " پورتوگز 
پورتوگز . دپورتوگز به من گفت که به این علت پذیرفت با من صحبت کند که می ترسید بعد از این اتھام سنگین کسی جرات دفاع از پاالز را نداشته باش

و گفت که پاالز روزنامه نگار جدی و سرسختی بود ، عاشق نقاشی بود، دو یا سه شب در ھفته کالس ھای نقاشی برگزار می کرد و مادری مھربان 
 .پسر کوچکش پیانیست است. دلسوز بود

 .اما پاالز نویسنده ای پرجرات و ستیزه گر است
آه من تعجب می " حتا در فضای وبالگی ھم کسانی را می بینید که با افکار او مخالف اند. بله، او چپ گراست، خصوصا ً در مورد مسائل آمریکای التین

پاالز از ھوگو چاوز رھبر ونزوئال حمایت می کرد و طرفدار فیدل کاسترو بود و در مواردی بشدت از دولت آمریکا انتقاد " کنم چطور جاسوس دولت کوبا بوده
 ." درسته، پاالز منتقد بود اما انتقاد کردن به معنی گناھکار بودن او نیست" اما مدافعین پاالز می گویند، . می کرد

   Working Class of the World, Unite!طبقه کارگر جهان متحد شوید  
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 براي مقاومت، باید سازماندهی کنیم -بحران جهانی سرمایه داري 
 گرایش کمونیست انترناسیونالیستی

  

 
 گرایش کمونیست انترناسیونالیستی —بیانیه اول ماه مه 

 بحران الینحل
اقتصادی نامحدود را، بر اساس بازی ھای سوداگرانه مالی، , حدود سه سال، از ترکیدن حباب بازار ھای مسکن و شکستن توھمات نئو لیبرالی، که رشد

کاغذی سوداگری، اقتصاد واقعی را، که خود در اصل بر آن استوار بود، در خود غرق کرد و , ھمانند سونامی، انبوه کوھھای. ممکن میدانست ، می گذرد
حاال، ایدئولوگ ھای سرمایه داری به ما می گویند که بدترین ھا را پشت سر گذاشته ایم ، . به یکی از بدترین بحران ھا، در تاریخ سرمایه داری منجر شد

حتی، زیاده ستانی ثروت، از ھزاران طریق استثمار شدید،  .ولی ما می توانیم مطمئن باشیم که این شامل طبقه کارگر و یا قشر فقیر جامعه نمی شود
ه سال گذشته، با وجود فراز و نشیب ھا، کماکان بـا افـت روبـرو بـود  ، برای نفس کشیدن نرخ سود، مھیا کند که در سی قادر نیست که اکسیژن کافی

 .است
تشدید غریزه درنده . به سطح معیشت طبقه کارگر، واکنش نشان داده است  ، به افت نرخ سود، تا حد زیادی، با حمله جھانی دار جھانی طبقه سرمایه

ھای کنترل نشده و کاھش دستمزد نسبت به سطح معـاش،  دران یافت میشود، آنھا را به سوداگری، بدھکاری  ھای سرمایه خویی، که ھمیشه در ژن
 .سوق میدھد

ح ھائی کـه سـط کارگران در غرب، با کاھش قدرت خرید و درآمد مواجه شده اند، مراکز بزرگ کارگری، بسته و یا محدود شده، مراکز تولیدی بـه کـشور
این سر آغاز رقابت، برای . ھا کم و بیش قدغن است، نقل مکان نموده است دستمزد، بیست بار کمتر است و ساعات کار قانونا نامحدود، جائیکه اعتصاب

، بـرای  ھـای اصـلی از ابزار  بـه مثابـه یکـی  شغلی  امنی  سرانجام، نا. ترین نیروی کار در جھان، حتی میان تحصیل کرده ترین ھا، شده است یافتن ارزن
 .ھای اربابان و سودآوریشان، گسترش پیدا کرده است تسلیم نیروی کار به خواسته

 فقر و فالکت بیشتر برای طبقه کارگر
ر شـدن نبوده است، سوداگری مالی تنھا چیزی بوده است که با سـرازی  این عوامل برای احیای اقتصاد تولیدی، کار و دستمزد، کافی  با اینھمه، تمامی

بدین سان، از کارگران و اقشار تھیدست جامعـه، بـرای پـر .  ھای بیمه و مراکز صنعتی، تقویت شده است اقیانوسی از پولھای دولتی به بانکھا، شرکت
ترین مورد در  یونان، دراماتیک.  ھای بیشتری طلب میشود ھای مالی بوجود آمده، فداکاری کردن کسری بودجه ھای دولتی، که از نیاز به نجات موسسه
 .این خصوص است، اما مطمئناً تنھا مورد نبوده و نه خواھد بود

در ”، تعداد کارگران شاغل اما  بنا بر آمار رسمی. ھای پیشرفته ، میزان بیکاری در ھمه جا افزایش یافت، به خصوص در اقتصاد ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨بین سالھای 
  اضافه شدند، یعنی“ کارگران آسیب پذیر”میلیارد  ١/۵میلیون نفر نیز به  ١٠٠میلیون نفر افزایش یافت و در این مدت،  ٢١۵به “ معرض خطر سقوط به فقر

نـاچیز در جھـان، الگـوی   این تصویر تیره، تغییر نخواھد کرد و وجود چند فرصت شغلی.  امن و با حداقل دستمزد، معاش میکنند  ھای نا کسانیکه با شغل
برای آنانیکه ھنوز به صف . دوباره جذب نخواھد شد  در ھر صورت، چه احیای اقتصادی صورت بگیرد و چه نگیرد، بیکاری فعلی. حاضر را عوض نخواھد کرد

ب جدیـدی بـه ھای اجتماعی را به ارمغان خواھد آورد، به عبـارت دیگـر چـو  امنی  بیکاران پرتاب نشده اند، آینده، تنھا، استثمار بیشتر، کار سخت تر و نا
 .اند، اضافه خواھد شد ھای گذشته به آستین مان فرو رفته ھای دیگری که در دھه چوب

بھبود و بازسازی پراکنده و ضعیف اقتصادی را، بایـد در ایـن ,  دلیل.  اینھا، پاسخ طبقه کارگر تا مقطع حاضر، عمدتاً ناکافی بوده است  در مواجه با تمامی
 .داری مھیا کرده است  ، اکسیژن بیشتری را برای بدن بیمار سرمایه موضوع جستجو کرد ؛ تشدید بھره کشی

 پاسخ طبقه کارگر تا مقطع حاضر
ز طبقه بیانجامد ھای وسیعتری ا از مبارزه طبقاتی را مشاھد کرده ایم، البته از نوع پراکنده آن، که نتوانسته به اتحاد بخش  مطمئناً، نمونھای قابل توجھی

 )به دالیل نه چندان کم اھمّیت .  صرفاً اقتصادی در تقابل با کمپانی ھا محدود شده اند, و در جاھا ئیکه اعتصابات شکل گرفته اند، به خواستھای فوری
داری مورد سوال قرار   ھای سرمایه ھای دولتی، که لبه تیز بحران را کند کرده، باعث شده در ھیچ موردی مکانیسم ، وجود تامین)  فعالًً ، حداقّل در غرب

 .نگیرد
پراتیک اتحادیه ای، ھیچ نقد رادیکالی , در قیاس با نوع معمول) آدم ربایی کارفرمایان و یا رفتن به پشت بام کارخانه ھا( حتی در موارد غیر معمول مبارزه 

کمک به اربابان را، برای حمله به سطح معیشت طبقه کارگر، بازی میکننـد، و در حـال حاضـر، بـرای   اصلی,  ھای صنفی، که در اکثر موارد رل از اتحادیه
 .بحران زده مشغول توھم پراکنی اند، نبوده است, داری  اصالح سرمایه

است که از   امروزه طبقه کارگر پراکنده است و مدتی. باشد می) کارخانه بزرگ)مبارزه طبقاتی   لکوموتیو قدیمی) حد اقل در غرب(چیزی که غایب است 
طبقه کارگر طعمه .  را، از دست داده است)  پس از فروپاشی کمونیسم جعلی اتحاد جماھیر شوروی(داری   ھویت طبقاتی و امید به جایگزینی سرمایه

مھاجرین   یترین بخش طبقه، یعن در فرانسه، بریتانیا و یا ایتالیا، که مشکل را در ضعیف  ، مثل جبھه ملی ھای خلقی با کاراکتر نژاد پرستی گیجی جنبش
ھای کنترل سرمایه داری  آیند، مکانیسم  ھای اجتماعی که به دلیل شرایط رو به تزاید ناامنی اجتماعی، به وجود می شرارت  تمامی. میدانند، شده است
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ھای بـورژوازی را، بـا عـدم شـرکت در انتخابـات رد میکننـد، ایـن را بـا یـک  که کارگران، سیاست  حتی وقتی. را ھر چه بیشتر، محکم و تقویت میکنند
 .سازماندھی انجام نمیدھند، بطوریکه بایکوت انتخابات، جھت ضد سرمایه داری را به خود نمیگیرد

 راه برون رفت
  شـرایط عمومـی,  در یونان بعنوان مثال، طبقه کارگر نشان داد که میشود بر علیه بدتر شدن. با اینھمه، راه برون رفت از این وضعیت اسفناک وجود دارد

  کارگران یونانی پایه گذار یک حرکت با ارزش، به شکل مقاومت آنی. اعمال میشوند، اعتراض کرد  ھا و سوداگران مالی که توسط اربابان، حکومت  زندگی
ھا باید از نمونه یونان درس آموزی کنند که میشود به  کارگران در ھمه کشور. ھای بورژوازی نتوانستند مانع از درز خبری آن شوند شدند که حتی رسانه

  ھای بیـشتری بـرای وحـدت طبقـاتی و آگـاھی ما احتیاج داریم که قدم.  ھای محلی، به مقابله برخاست  حمالت سرمایه داری، با در نظر گرفتن ویژگی
در خـارج از ھـر   ترین سطوح، خود سازمان دھی ما به احیأ مبارزه در ریشه ای.  ما به نظام دیگری برای جایگزینی نظام سرمایه داری نیازمندیم. برداریم

سـط ھای صـنفی، کـه تو ھای جدال داری، فعالیت در بیرون و در جھت مخالف اھداف اتحادیه ھا، و خارج از ّجو خفه کننده محدودیت  چھار چوب سرمایه
 .ھای مستقل بر پایه نظارت دموکراسی مستقیم ھدایت میشوند، نیازمندیم بدنه

نھا، بـا ز آاحیأ چنین مبارزه طبقاتی، باید توسط حزب انقالبی بین المللی رھنمون شود که خود را به مطالبات دفأعی محدود نمی کند، بر عکس فراتر ا
ھای امپریالیستی با  این، ھمچنین به معنای مخالفت با جنگ.  داری را زیر سوال میبرد  و پایه ای، ماھییت وجودی سرمایه  مطرح کردن مسائل اساسی

 .باشد شکست طلبی انقالبی نیز، می
بھتر مبارزه دار، برای یک جھان متفاوت و  ھای محلی، ما نیازمندیم که بر علیه گستاخی و بربریت طبقه سرمایه ھای کاری و تجمع ھا، در محیط در کارخانه

 .کنیم
 ٢٠١٠  ماه مه

 گرایش کمونیست انترناسیونالیستی
 

 طلبد داري، پاسخ بین المللی می  سرمایه  حمله هاي جهانی
 گرایش کمونیست انترناسیونالیستی

 

 
 آیا بدترین مرحله بحران را پشت سر گذاشته ایم؟

ھمان . ، بوجود آمد، دست کم گرفت ھای مالی ترکیدن حباب سوداگری  ھا را، که در پی پس از گذشت دو سال، ھنوز دشوار است که عمق بحران بدھی
 گزارش داد ؛ ٢٠١٠ژانویه  ٢٧طوریکه مارتین ولف در تایمز مالی در تاریخ 

ھای مرکـزی آمریکـا،  ھا و بانک از طرف حکومت  از سیستم مالی  ، کل پشتیبانی)ای ام اف(صندوق بین المللی   جھانی  طبق گزارش آوریل ثبات مالی”
ھـا و  میلیارد برای خریـد دارائی ٢۵٢۵میلیارد برای حمایت از نقدینگی،  ١٩۵٠میلیارد دالر سر کشیده که از آن، مبلغ  ٨٩۵۵حوزه یورو و بریتانیا به مبلغ 

 ”میلیارد جھت تضمین ھا، استفاده شده است ۴۴٨٠
بطوریکه، برنامه ھایی نظیر، .  از آن تاریخ به بعد، دولت منابع مالی بیشتری را، به سیستم تزریق کرده است. این ارقام به ماه آوریل گذشته تعلق دارند

  سابقه  این حجم از بدھی ھا، ھمونطوریکه ھمه کارشناسان موافقند، در زمان صلح بی. ھای دولتی را افزایش داده است ، ھزینه سبک کردن ھای کمّی
ھای دولـتی را بـا مـشکل  ھای اقتصادی ، کسری بودجه در طرف دیگر سکّه، سقوط فعالیت.  تواند در سطح جاری به رشد خود ادامه دھد است و نمی

 در نوامبر گذشته چنین نوشت ؛  شماره ویژه تایمز مالی در باره آینده امور مالی. کند مواجه می
سـقوط سـھام و .  جھان، بزرگترین سقوط مطلق در تاریخ، بود  ھای مالی دارائی %٨میلیارد دالر و یا به عبارت دیگر  ١۶٠٠٠شاھد سقوط  ٢٠٠٨سال ”

ھای خـود،  بـا بازگـشت سـریع پولھـا بـه خانـه.  ، کاھش داد٢٠٠٩و نیمه اول  ٢٠٠٨میلیارد دالر در سال  ٢٨٠٠٠را به مبلغ   ارزش امالک، ثروت جھانی
طبق معمول، اعطـا . میلیارد دالر تنزل پیدا کرد ١٩٠٠به  ٢٠٠٧میلیارد دالر در سال  ١٠۵٠٠از   کاھش پیدا کرد، یعنی %٨٢نیز   جھانی  جابجائی سرمایه

کماکـان بـه مقـدار عظیـم   میلیارد، بین ماھھای ژوئن و دسامبر تنزل کرد ولـی ٩٢٠٠٠ارزش سھام اوراق به مبلغ . ھا در بحران گیر کرد وام توسط بانک
 ” میلیارد ۵٩٢٠٠٠

تـشکیل ، که بخش اعظم درامـد دولـت را، بخـصوص در آمریکـا و بریتانیـا،  ھای مالیات از امور مالی این ارقام بیانگر سه موضوع است، اول اینکه، رسید
گذاری در آینده تھدید شده و در نتیجه بھبود اقتصاد واقعی، به آھستگی وقـوع خواھـد یافـت، و سـوم   دوم اینکه، سرمایه.  میدھد، از میان رفته است

 .ھای مالیاتیش را افزایش دھد، حساب باز کرده است ، که بتواند درامد اینکه، دولت نیز، روی احیا فرھنگ قماری سوداگری مالی
العمل نشان داده اند، اما محـدود کـردن پاداشـھا و  ، عکس ھای بانکی پاداش ,دولتھا به شکل تصنعی و سطحی، به خشم عامه مردم، در باره فرھنگ

 .اساسا چیزی را عوض نکرده است، آنھا در حقیقت به آن دستھا ایکه ما را قبال گزیده اند، یاری میرسانند ”تنظیم بازار“صحبت کردن از 
میلیارد دالر زیان، که در عرض دو سال  ٢۶٠٠او به ما میگوید؛ . تائید شده اند ”برای پیمودن  راھی“ ھمه اینھا به نوعی در مقاله جیلیان تت تحت عنوان 

بازارھای “گیرد که، کماکان،  او در انتھا نتیجه می. ، تامین شد)وام دولتی( میلیارد دالر اوراق قرضه مستقل  ١٢٠٠٠بوجود آمده بود، با ارائه   بحران مالی
 سپس ادامه میدھد؛ ”اند  ترین فعالیتھای کنونی بدھی، از پر منفعت

 ھای غنی تجاری برای بانک ھاسـت کـه بتواننـد بـا با نقدینگی، توسط دولت ھا در پاسخ به بحران، ایجاد فرصت  از دالیل اشباع سیستم مالی  یکی ”
 ”.گذاری کنند  ھا ی با بازده باالتر، در دوران نوسانات شایان توجه، سرمایه ھای فوق العاده ارزن قرض کنند و سپس در دارائی نرخ
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 _٢٠١٠_ ژانویه _۴_ تایمز مالی
 کند مشغول قمارند که دولت میھا می  بطور خالصه، آنھا، با پولی

 .یافته است افزایشدر دو سال گذشته، در سیستم مالی غرب _ “ ھای بانکی بدھی_ “دفتر مشاورین مک کینز، حدس میزند که مقدار 
حاکمان ما، . بودیم  سرمایه داری مواجه می  سابقه  ریخت و ما با فروپاشی بی  نیست که بدون دخالت ھای دولتی، کّل عمارت سرمایه داری می  شکی

حـاال، .  چیزی که بطور لغزش فرو یدی، از دھان گوردن براون، نخست وزیر بریتانیا، بیرون پرید، به ھمدیگر تبریک میگویند“  نجات دنیا”سرو صدا برای   بی
 .آنھا با وعده بھبود عنقریب اقتصادی، ما را به قبول کشیدن ریاضت ھای بیشتر، فریب میدھند

 شایعه بھبود اقتصادی ؟
 :به روزنامه تایمز مالی چنین گفت“ سازمان ھمکاری اقتصادی توسعه“ ، سرپرست موقت دپارتمان اقتصادی ٢٠٠٩در نوامبر سال 

ای که حـتی شـش مـاه  ، در محدود کردن شدت رکود و ھموار کردن راه بھبود به درجه سابقه  ھای بی ، به نظر میرسد که سیاست تالش  به طور کلی
 .پیش انتظار نمیرفت، موفقیت آمیز بوده باشد

امسال، طبـق .  کشیدند  ، رھبران سرمایه داری، نفس راحتی”پیشرفت عادی سازی“با صحبت ھای ژان کلود تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا در مورد 
ھمچنین بـرای .  خواھد رسید  در صد تولید ناخالص داخلی ٢ای ام اف و دیگران، رشد اقتصادی آمریکا و کانادا به   —صندوق بین المللی پول   پیش بینی

) برزیل، روسیه، ھند و چین(ھای به اصطالح بی آر ای سی  ارقام برای کشور. مشابھی شده است  ھای پیشرفته سرمایه داری پیش بینی سایر کشور
ھا، به مثابه ستون بھبود اقتصادی، حساب باز  ھا روی این اقتصاد و بعضی) در صدی  ١٠تا  ٨به رھبری چین و رشد معروف ( حتی، بیشتر مثبت مینماید 

کـرده   پیش بیـنی ٢٠١٠در صد را برای سال  ١.٩ھای دنیا نیز، نرخ رشد متوسط  ترین کشور سازمان ھمکاری اقتصادی توسعه، معرف ثروتمند.  کرده اند
 .کمتر نیست- ١٩٧٣بعد از سال  —  از نرم تاریخی  است که خیلی

 .از دست دادن شغل، گزارش شده است, در ھمین حل، ظاھراً روند بیکار سازی ھم آرام شده بطوریکه در بعضی جاھا، افت
  ھای مالی است، چرا که بحران فقط زائیده سوداگری“ نه”بنا برین، آیا بدترین مرحله بحران را پشت سر گذشته ایم؟ پاسخ کوتاه و ساده به این سوال 

 .نبوده و نیست
بر جھان سایه انداخته است، سال ھای رونق اقتصادی که، پس از پایان جنـگ و  ١٩٧٣بحران، محصول تضاد ذاتی سرمایه داریست که حد اقل از سال 

، برای حفـظ ، توسط حکومت ایاالت متحده اعالم لغو برابری دالر با استاندارد طال، به انتھای خود رسید و اولین قدم ھا، برای دستکاری کردن امور مالی
 .آغاز شده بود ١٩۴۵به روایت ما، پایان چرخه انباشت که از سال . قدرت و اتوریته خود در جھان، برداشته شد

برای (  یم ما بار ھا، قانون گرایش نزولی نرخ سود، که سیستم سرمایه داری را بسوی تولید بیش از حد سرمایه و کاال ھا سوق میدھد را توضیح داده ا
این قانون، بحران را بر انگیخته، باعث فروپاشی قسمت اعظـم اقتـصاد و ).  ھای انقالبی و صفحه اینترنتی ما مثل نگاه کنید به آخرین شمار چشم انداز

در قرن بیستم وقتیکه ارزش مقدار سرمایه ھا ئیکـه بایـد .کند کاھش ارزش سرمایه و در نتیجه امکان از سر گرفتن دوباره انباشت سرمایه را فراھم می
، اگر چه جنگ و محاربـه ١٩٧٣به ھر حال، از سال  .برای کاھش سرمایه، جنگ ھمه جانبه امپریالیستی بود  کاھش یابد عظیم میبود، راه حل اساسی

در .  ردبگـیھمه گیر و گسترش یافته، اما به آن اندازه، نه جنگ عمومیت یافته و نه سرمایه به آن اندازه کاھش پیدا کرده که چرخه انباشت جدید شکل 
ھای ھفتاد، وقتیکـه کـارگران در  در سال.  ھای مختلف، رشد اقتصادی بر انگیخته شده است عوض، با دخالت ھای دولت در اقتصاد و بکارگیری سیاست

وقتیکه این سیاست . کسری بودجه، به تورّم متوسل شدند  مقابل کاھش دستمزد و بیکاری دست به مقاومت زدند، سرمایه داران از طریق تامین مالی
قرار ھای پیشرفته در دستور کار  باعث رکود و ایستائی بیشتر اقتصادی شد، حمالت مستقیم به طبقه کارگر، ھمراه با نابودی مشاغل تولیدی در کشور

، با تولد حباب سوداگرنه، که با دادن اعتبار بـه ١٩٩٠گرفت و ھنگامیکه ھمه اینھا باعث به راه افتادن دوباره انباشت سرمایه نشد، ما، از اوایل سالھای 
ز پرداخت این به ثروتی را، برای با  کسانیکه به ھیچ وجه قادر به باز پرداختشان نبودند، روبرو شدیم، با تصور اینکه، جائی در آینده نه چندان معلوم، کسی

 .، تولید خواھد کرد“تضمینی”اصطالح وامھای 
مـصرف ”ھای پیشرفته سـرمایه داری کـه بخـش عمـده  خرید طبقه کارگر در کشور  حقیقت امر اینست که در بیست و پنچ سال گذشته، قدرت واقعی

دریافت میکردند، افزایش کار نیمه وقت و پـائین آمـدن   خود که در گذشته حقوق خوبی  را تشکیل میدھند، به خاطر از دست دادن شغل فنی“  کنندگان
از بیشتر شـدن فاصـله بیـن ده در صـد ثروتمنـدترین و بقیـه مـردم   شاخص ھای ثروت، در دھه گذشته، حاکی  تمامی. دستمزد، تنزل پیدا کرده است

 .باشد می
تایمز  ھا در بخش ھای دولتی، سرابی بیش نبود ھمانطوریکه مفسر از دستمزد  و حتی کاھش در رشد بیکاری در ماه ژانویه و اعالم افزایش تعداد اندکی

 :مالی نوشت
از دسـت دادن   آمـار حـاکی.  آمار تعداد بیکاران که در ھفته گذشته بیرون داده شد، علیرغم ادعای دولت بر رضایتمندی از آن، در حقیقـت افتـضاح بـود

درصد  ١/١سر تیتر اعداد نشان از باال رفتن .  ھای نیمه وقت غیر داوطلبانه، و ھنوز، باز افت دستمزد واقعی شغل تمام وقت، افزایش زننده شغل ١١٣٠٠٠
اینھا بـه کنـار، .  درصد افزایش یافته بود ٣.٨حتی بدتر، اعداد صرفاً به این دلیل مثبت بود که حقوق کارکنان.  حقوق ھفتگی با کمتر از نصف نرخ تورّم بود

 .حتی صوری ھم، حقوق کارگران در پایان سال ھمان بود که در اول سال بود
 _٢٠١٠_ ژانویه _٢٣_ مرین سامرست وب

شغل مردان و افزایش  ۵۵٠٠٠از دست دادن . و موقتی شدن شغل روبرو اند  در ھر شش خانواده یکنفر بدون شغل است و انھائیکه کار دارند با نه امنی
 .شغل زنان، دال بر این روند است ۴١٠٠٠

در این شرایط شکل گیری رونـق و شـکوفائی بـر پایـه .  شغل کاھش پیدا کرده است  که این ارقام تفسیر شوند، در مجموع تعداد واقعی  به ھر صورتی
مفسرین حاشیه ائی و , ھا شدن ھا و افزایش مالیات در واقع، علی رغم خواستار قطع فوری ھزینه. ، بوجود نخواھد آمد)مصرف با قرض گرفتن ) ”مصرف”

، برای دولت، در آینده نزدیک، چشم انداز دیگری بجز ریختن پول بیشتر به درون نظام، وجود ) ھمانند موسسه مطالعات مالی)خل مسلک سرمایه داری 
 .ندارد

در .  چشم انداز تسویه بخشی از بدھی ھا، حد عقل با پشتوانه تورّم، منتفی نیـست. باشد می %٣از انجائیکه تورّم قیمت مصرف کننده در حال حاضر 
 .افزایش دھند %۴به  %٢ھای مرکزی، آستانه ثبات تورّم خود را از  پیشنھاد داده که بانک)ای ام اف(حقیقت صندوق بین ال المللی پول 

موعـد .  موعد پرداخت تعدادی از بدھی ھـای جدیـد در سـال آینـده اسـت .ھا ھنوز تسویه حساب نشده است افزون بر این، مقدار زیادی از این بدھی
 .خواھد بود ٢٠١١میلیارد دیگر در سال  ٢٠٠بود در حالیکه  ٢٠٠٩میلیارد دالر از بدھی ھای مسکن آمریکا سال  ٢۵٠پرداخت 

و در سـال  ٢٠١٢میلیارد دالر بدھی در سال  ٣٠٠شد با خود   منتھی ٢٠٠۶کمپانی در سال  ١٠٠٠معامله خریدن سھام که به خصوصی شدن بیش از 
با اینھا در خواھد افتاد؟   اما چه کسی)  ھمه ارقام از تایمز مالی. ( میلیارد دالر جھت بدھی عدم سرمایه گذاری را ھمراه خواھد داشت ۶٠٠مبلغ  ٢٠١٣

اینجا نیز تا حـدودی آمریکـا از . اقدام کند  پاسخ اینجاست که دوباره از دولت خواسته خواھد شد که با صدور اوراق قرضه و اعطای وام برای تامین مالی
 .باشد می%۴٠در صورتیکه این رقم برای اروپا و بریتانیا . ھای خود از حباب اخیر را تسویه کرده، جلوتر است بدھی %۶٠دیگران، از انجائیکه قبال 

ایـن با رکورد بی سـابقه دوران صـلح، وارد   ھای خصوصی و دولتی، البته ھمگی با درجات مختلف بدھی  ھای پیشتاز جھانی با ھمه این احوال، اقتصاد
 %۶٠این رقم به  ٢٠٠٧را تشکیل میداد در صورتیکه در سال   تولید ناخالص داخلی %٢٠، ١٩٢٩ھای آمریکا در سال  به عنوان مثل، بدھی. بحران شده اند

 .رسیده است %٨٠و در بریتانیا به ) از مفسرین این ارقام را باالتر میدانند  بعضی —طبق گزارش آی ام اف  ) افزایش یافت
ھای  به ھر حل، مـورد کـشور.  اند شاید آنھا فروپاشی آرژانتین را فراموش کرده.  اھمیت است  ھای دولت بی از مفسران میگویند که میزان بدھی  برخی

کلـه  رسـد، سـر و می  ھا به فراتر از صـد در صـد تولیـد ناخـالص داخلـی کند که زمانیکه سطح بدھی بالتیک، ایسلند و حاال یونان بر این امر اشاره می
ھـای دولـت را، ضـمن داشـتن سـطح خطرنـاکی از  ھا، زیر سوال میرود و این قـرض کردن اقتدار تسویه حساب بدھی.  ھای مالی پیدا میشود الشخور
مصون نیست ، بطوریکه افـت اخـیر اسـترلینگ نـشان   بریتانیا، ھر چه قدر ھم که بزرگ باشد از این امر بطور کلی.  کند ، پر ھزینه می  ھای قبلی بدھی

 .ھای خود را ھر چه زودتر، کم کند ھا، بدان معناست که دولت باید ھزینه ھای خدمات این بدھی افزایش ھزینه.داد
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را بخوانید و در میان 

 !مردم پخش کنید

 ھا را میدھد و یا مجبور به مبارزه خواھد شد طبقه کارگر یا تاوان این بدھی
 

روبروست، ھمه  ھائیکه ھر دولتی با آن و چگونه میتوانند از این آشفته بازار بیرون بیایند؟ چندین سناریوی ممکن، وجود دارد، اما با توجه به میزان بدھی
علیرغم مقاومت قابل توجه کارگران ایکه به طور مستقیم با از ( تا این مقطع، کارگران در ھمه جا . تھیدستی بیشتر برای طبقه کارگر است  اینھا به معنی

از طرف سرمایه دارن “ ھای کار انعطاف پذیری بازار“ . در مجموع ضرورت کاھش دستمزد را پذیرفته اند)اند دست دادن شغل و یا کاھش دستمزد روبرو بوده
فعـال و در .  با کاھش دادن دستمزد و ھمچنین متقاعد کردن کارگران برای گرفتن مرخصی بدون حقوق به دلیل افت سفارشات، بارھا مطرح شده است

ر کـه فـاز حاضـ  ھای بحران را به دوش میکشند، بین فقدان مخالفت و اپوزیسیون از یکطرف و دانش عمومی حال حاضر از طرف کارگران که تحمل ھزینه
 ١٩١١رابرت ترسل است که در سال  ”ھای بشر دوست ژنده پوش“ این یاداور داستان . میداند، تطابقی وجود ندارد  ھای مالی بحران را محصول سوداگری

او کارگران را بشر دوستان  .به کارگران، کماکان امروز نیز به قوت خود باقیست“ بشر دوستان”اما، توضیحات طنز گونه او در مورد خطاب کردن . فوت کرد
امروز ما میتوانیم این را   ثروت به جامعه توسط آنھا، روزانه از طریق بھر برداری از قدرت کار خود، انجام میگیرد، به آن بشر دوستی“ اھدا”خطاب کرد زیرا 

 .اضافه کنیم که در میان کارگران ایده اجتناب ناپذیر بودن شرایط سخت، مورد قبول قرار گرفته است
 

و تا حدود دیگری، به دلیل ندیدن ھیچ جایگزینی بقای فردی، در نظام  ١٩٨٠ھای  کارگران جھان در سال  این بخشا به دلیل تجربه عقب نشینی تاریخی
افزون بر این، بحران .  تاثیر نبوده است  در اتحاد جماھیر شوروی نیز در این امر بی“ کمونیسم”فروپاشی نظام کاذب به اصطالح . باشد سرمایه داری می

ھای ثروتمند اثرات اولیه بحران تا به درجه ای با اقدامات رفاھی از  در دولت. ھم نخواھد گذاشت  ھنوز اثرات کامل خود را بر جای نگذاشته و برای مدتی
 .میان برداشته شده است

 
اشـته واددر بریتانیا، انتخابات عمومی قریب الوقوع، ھمانند نوعی از توقف اجرای حکم، ھمه احزاب را نسبت به اقدامات ریاضت کش آینده، به سـکوت 

اما .  گرفته است  در نظر سنجی عمومی از احزاب دیگر پیشی ”کم کردن کسری دولتی”حزب محافظه کاران بخاطر اظھارات خود در مورد برنامه  .است
ما را تغییر   اھیآگ ھر حزبی که برنده شود، برنامه اجتناب ناپذیر مجبور کردن ما برای به دوش گرفتن بار بحران را اجرا خواھد کرد و این میتواند برداشت و

 باشد، اما ھیچ پیوند بدین دلیل که اگر چه بحران سرمایه داری شرط الزم برای احیا مقاومت طبقه کارگر می“ میتواند”ما میگوئیم . بدھد
 .طبقاتی وجود ندارد  مکانیکی بین محرومیت و افزایش آگاھی

 
ھا میتواننـد  این راه.  کّل فرایند پیچیده است اما رشد مقاومت بر تعداد کسانیکه در درون طبقه کارگر در جستجوی راھھای دیگری اند، اضافه خواھد کرد

و ضد مھاجرتی را تحریک   احساسات ملی  ھای عمومی که طبقات حاکمه با دستکاری و از طریق رسانه  الخصوص به شکلی  ارتجاعی ھم باشند، علی
اگر آنھا موفـق شـوند کـه متحـد و سـازمان یافتـه، . تکیه میکنند نیز اضافه خواھد شد  ھای جمعی به ھمان اندازه، بر تعداد کسانیکه بر راه کار. میکنند

ایـن ھمـان .  را در سطح وسیعی از طبقه نشان دھند، در آن ھنگام، سناریو اجتماعی و سیاسی عوض خواھد شـد  رجعت به برنامه تاریخی  چگونگی
کارگر قرار  ابلچیزی است که سرمایه دارن را به ھراس وا میدارد و آنھا، ھمه قدرت خود را برای منزوی کردن جز به جز ما خواھند کرد که کارگر را در مق

 .دھند
 .ھای اداره پست و ھواپیمائی بریتانیا قبل از کریسمس بودیم ما شاھد این ماجرا در اعتصاب

 
که از حمایت ) حتی تحت سیستم رای گیری کارفرمایان( ھا را  آنھا فراخوان اعتصاب. طبق معمول، اینجا ھم اتحادیه بھترین دوست کارفرمایان بوده است

دوباره این ماجرا در ھواپیمائی بریتانیا . ای برخوردار بود لغو کرده و مرتباً با تعویق انداختن آن، کارفرمایان را بر مسلط شدن بر شرایط کمک کردنند گسترده
  برای اعتصاب، اتحادیه آنرا به تعویق انداخت و به جای آن خواستار گفتگوی بیشتر با مدیریت شد، در حـالی %٨٠رغم داشتن رای   اتفاق افتاد که علی

ھای قانونی بدست  اگر چه در یک جنگ تمام عیار طبقاتی، دستکش. کند که مدیریت ھواپیمائی، خود را برای استفاده از نیروی اعتصاب شکن آماده می
ھای  که کارگران منفعالنه منتظر دسـتور  وقتی.  کند، کارگران را مات خواھند کرد نخواھند بود، اما وجود اتحادیه ھایکه برای طرف مقابل انجام وظیفه می

به ھر حال، تا زمانیکه ھر بخشی از . اتحادیه ننشینند و خود اقدام به عمل طبقاتی خود کنند، ما آنوقت میدانیم که کارگران تحملشان تمام شده است
 .کارگران در ھر کشوری مبارزه خود را بصورت فوری و صرفا با کارفرمای خود میبیند، مبارزات، بصورت پراکنده خواھند ماند

این و یا آن بخش طبقه کارگر، بطور مبالغه آمیزی، در مورد پر کردن “ حرص و از ” برای سرمایه دارن میباشد که میتوانند به  مبارزات پراکنده طمعه آسانی
 ” ای کمپانیھای روزنامه ھایشان را پر کنند یا اینکه به کارگران بگویند که آنھا زیر پ جیب ھایشان و یا پاداش ھای کارگری داستان سرایی کنند و صفحه

 .در دوران رکود این تھدید کوچکی نیست. میکنند  و امنیت شغلی خودشان را خالی“ خود
کارفرمایان ممکن است که قادر نباشـند در نشـست .  ھا بلکه در سراسر مرزھای بین ال المللی نه تنھا در ھمه صنف. است  راه حل، البته ھمبستگی

یک خبر دلگرم کننده اخیر در محل ساختمان ایستگاه برق ست ھرپ  .تغییرات جوّی به توافق برسند اما کارگران میتوانند حامی و پشتیبان یکدیگر باشند
کـار بریتانیـائی بـرای “  در ایالت ناتینگام شایر بود که از نظر ماھیت شبیه مبارزره در پاالیشگاه نفت لینزی بود با این تفاوت که اینجا کـارگران خواسـتار 

این به رسمیت شناختن این واقعیت مھم . برای کارگران ایتالیائی شدند  نشدند بلکه خواستار ھمان نرخ دستمزد از پیمان کار اصلی“ کارگران بریتانیائی
با این کار . نداست که کارگران در ھمه جا برای سرمایه دارن صرفاً سرمایه متغیر ھستند تا اینکه آنان به ھر آنچه نشان از تفرقه دارد مقاومت نشان دھ

 .ای برای خود تغییر میدھند ای برای استثمار شدن به طبقه آنھا خود را به جای طبقه
ھم زمان با نشر این نوشته، کاھش عظیم در اشـتغال، توسـط .  خواھیم بود  در چند سال آینده، در ھمه جا، شاھد شدت یافتن حمالت بیشتر سرمایه

ای از آنچه در آینده وقوع خواھد پیوست را به نمایش  اعالم شده و گوشه) ھستند  که در حال حاضر در اکثر مناطق کارفرمایان اصلی( ھای محلی  دولت
 .باشد شغل برای امسال و برای ھر سال در پنج سال آینده، می ٣٠٠٠شھرداری بیرمنگام، در حال برنامه ریزی برای کاھش  .گذاشته اند

در آسـتانه ورود بـه یـک   طبقه کارگر جھانی. این بحران با ماست، حمالت ادامه خواھد داشت، بیشتر به این حمالت تن بدھیم آنھا بیشتر خواھند شد
 .………دیگریست  آزمون تاریخی
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 نظري بر یک تالش و یک تجربه - یونان
 ICTگرایش کمونیست انترناسیونالیستی 

 
حران سود ا باین بحران ِ بدھی یونان نیست که حوزه مالی یورو را به لرزه در آورده، علت اصلی، بحران ِ بین المللی سوداگری لجام گسیخته ایست که ب

دالیل فنی بحران به کنار ، که ما در جاھای دیگر به آن پرداخته ایم ، چیزی که ما با آن روبرو ھستیم، فروپاشی سرمایه داری . آوری آغاز شده است
سوداگری انگلی، وارونه جلوه دادن اسناد بودجه دولتی، ایده ارزش آفرینی از طریق ازدیاد سرمایه . انگلی و رسیدن آن به فاز نھائی بحران میباشد

ت ساختگی، رجوع سیستماتیک به بدھی و پیگیری علمی ِ جرم ھای مالی توسط مراکز عظیم سوداگرانه مالی، تمامآ نشانگر آنست که تشدید تناقضا
 .سرمایه داری جھانی، تا کجا آنرا به پیش برده است

ون یلیحقیقت اساسی اینست که به لطف مانور ھای سوداگران امثال گلدمن ساکس در تبانی با آژانس ھای فاسد و کالھبردار ِ رتبه ارزیاب، ده ھا م
توسعه فوق العاده نیرو ھای مولده با توانائی تولید بیشتر در زمان کمتر و با ھزینه . کارگر بیکار شده و ده ھا میلیون نفر دیگر به آنھا خواھند پیوست

 یقاکمتر، تحت رژیم سرمایه داری، باعث کاھش نرخ سود شده و بجای آنکه به ایجاد وقت آزاد اجتماعی و کاھش طول مدت و شدت کار منجر شود، دق
به منظور محدود کردن بحران افت نرخ سود، سرمایه غالبا بطرف سوداگری مالی در اقتصاد واقعی گرایش پیدا میکند و به . به عکس آن تبدیل شده است

در حالیکه نیروی ھای جوان بیکارند، به کارگران مسن . ھمراه آن به تشدید استثمار از طریق شدت بخشیدن به سرعت تولید و طول روز کار، دست میزند
مصارف عمومی کاھش می یابند، شرایط قرار داد ھای کوتاه مدت بدتر میشوند و با کم کردن . تر فشار آورده میشود که در کار خود باقی بمانند

 .دستمزدھا، فقر و بیکاری گسترش پیدا میکند
میلیارد  ١١٠مالی کشورھای اروپائی و صندوق بین المللی پول به مبلغ “ کمک ” پیامد. حادثه یونان مثال بارزی از این فاز بحران سرمایه داری جھانیست

جاھائیکه )١( )طرح شامل پایان دادن به پرداخت ماه ھای سیزدھم و چھاردھم . یورو چنین است که دولت آتن باید به طرح ریاضت شدید اقتصادی تن دھد
برای بانک مرکزی . دستمزد و ازدیاد بیسابقه مالیات بر مصرف کنندگان است  %٣٠این به معنی کاھش مستقیم. برای کارکنان دولتیست) وجود دارند 

رو یو اروپا، نگرانی عمده، جلوگیری از سوداگری، روی یورو، برای حمایت از کشور ھای در معرض بیشترین خطر شکست، برای نگاه داشتن دائمی ارزش
اما در مورد نیروی کار بین المللی به غیر از ازدیاد ضرورت فداکاری ھای بیشتر . و در نھایت انتشار اورق بھادار برای جلوگیری از ریسک ورشکستگیست

با . ردندابرای احیای ماشین سرمایه داری، بگونه ای با پاک کردن بدھی ھائی که توسط سرمایه داران فاسدو بی منطق بوجود آمده اند، نگرانی دیگری 
جدید دولت، جناح راست ِ قدیمی دولت کارامانیلس را، برای ایجاد بحران سرزنش میکند که میتوانست بر “ جناح چپ ِ“نادیده گرفتن زمینه واقعی بحران، 

با شرکت در بازی ھای سوداگری، برای باال بردن مصنوعی بودجه دولتی، بدھی ھای ملی تا مرز فروپاشی رشد کرده و دولت جدید به . عکس باشد
 .وظیفه مجبور کردن کارگران به پرداخت تاوان بحران را، به عھده گرفته است“ سوسیالیست“رھبری پاپاندرو 

در جایی وقوع پیدا کرده که بحران . این اولین پاسخ بزرگ ِ طبقاتی در اروپا، اتفاقی نیست. کارگران به این بحران پاسخ داده و در حال پاسخ دادنند
خشم طبقه کارگر یونان، به اعتصابات و . بیشترین ضربه را زده است، خیابان ھا، یکبار دیگر پر شده و درگیری با جوخه ھای پلیس اجتناب ناپذیر مینماید

ھر چند صف آرائی نیرو ھای سیاسی حاضر در . تظاھرات سازماندھی شده، که برای سالیان سال دیده نشده است، حیات تازه ای بخشیده است
بعد از لرزش ھای کم و بیش خود جوش اولیه، اتحادیه ھای . صحنه، تا آنجایکه ما میدانیم، بھترین ِ ممکن نیست، اما عالئم خوبی به چشم میخورد

طبق معمول اتحادیه ھا ھمان کاری را میکنند . صنفی، کنترل تظاھرات و مبارزات ضد دولتی بر علیه سیاست ھای ریاضت اقتصادی را بدست گرفته اند
تاوان بحران نباید تنھا توسط کارکنان دولتی بلکه توسط ھمه ” که ھمیشه انجام داده اند، سوار شدن بر امواج موجود و دادن بیانیه ھای کلی ھمچون 

نه کلمه ای . ”فشار اقتصادی بحران و ریاضت برای رانت خواران” فراخوان برای مجازات و جریمه کردن بانک ھا “، “ مالیات برای ثروتمندان” پرداخت شود 
د در اصل خو در مورد مبارزه واقعی طبقه کارگر و نه نقدی از سرمایه داری، صرفا مطالبات دفاعی در چھار چوب نظام سرمایه داری ملی و بین المللی که

در این سطح، اتحادیه ھا بصورت اجتناب ناپذیری خود را در کنار و ھمراه نیرو ھای سیاسی راست و راست . باعث بوجود آمدن کل بحران بوده است
نیروھای راست، دولت چپ را از انتقاد ھای بیرحمانه خود محروم نکرده و بمحض اینکه خشم مردم در خیابان ھا ریخته شد از فرصت . افراطی مییابند 

 .استفاده کرده و خودشان را برای یکبار دیگر، دولت نظم و ثبات اجتماعی معرفی میکنند
حزب اصال استالینیستی که امروزه با نام به اصطالح . نیروی سیاسی دومی که در این تظاھرات خود را بسیج کرده است، حزب کمونیست یونانی

ھمتراز و ھمراه با سایر احزاب سیاسی دیگر، در ادامه حیات سرمایه داری، بدون داشتن مشکالت . کماکان در پارلمان حضور دارد، میباشد “دمکراتیک”
شعار خوبیست اما . مورد توجه عام قرار گرفت” مردم اروپا به پا خیزید” معبد آتن با شعار ” اشغال” در روز اول ماه مه با . نه چندان زیادی، شرکت میکند

فراخوان برای مبارزه نباید به مطالبات رفرمیستی برای آرام  .داده میشد” کارگران اروپا با مبارزات پرولتاریا ی یونان متحد شوید “شاید بھتر میبود که شعار 
اما، بھرحال، . کردن اوضاع محدود شود، بلکه باید در راستای نیاز ھای ضد سرمایه داری که شرط پایه ائی و اساسی برای بسط مبارزه است، داده شود

انی با دو انتظار دیگری بغیر از این، از حزبی که فقط عنوان کمونیست را با خود به یدک میکشد، ھمانند داشتن انتظار پیروزی خر در یک مسابقه اسب
ھمانند اجناس پس مانده در انبار ھای اوروپا و جاھای دیگر، انواع احزاب به اصطالح کمونیستی، به پادو ھای منافع بورژوازی .اسب ھای اصیل، میباشد

در . دتبدیل شد اند که در این مورد بخصوص، نه برای سرنگونی آن که بر عکس، برای مشاوره دادن در کاھش حمالت بر نیروی کار به میدان آمده ان
تروتسکیستی شان، به سخن پراکنی و حراّفی -بھترین حالت، راجع به ملی کردن بانک ھا و بخش ھای اصلی تولیدی، ھمانند ھمزاد ھای بیزار از 

خود بعید به نظر میرسد که نقش مفیدی را در بسط منسجم مبارزه ” ایدالیسم ”در این تظاھرات آنارشیست ھا نیز حضور قوی دارند که با . مشغولند
 .طبقاتی، بازی کنند

بدون حضور فعال یک حزب انقالبی، چنین خشم و آمادگی برای مبارزه، مقدر است که به ضد . تجربه فعلی یونان یک درس دیگری را نیز به ما میآموزد
تاریخ مبارزه طبقاتی برای اوضاع و احوال این . حادثه آرژانتین نیز، صرفا بعنوان آخرین نمونه از لیست طوالنی آن، اینرا به ما آموخت. خود تبدیل شود 

جائیکه، پاسخ نیروی کار جھانی به پیامد ھای ویرانگر بحران، قادر نیست که به یک استراتژی مناسب سیاسی دست پیدا کند، . چنینی، بس غنیست
” طبیعی”ما ھمچنین نمیتوانیم از ایده جوانه زدن خودجوش حزب، در حین مبارزه و رویش . سیاستی که فقط یک حزب طبقاتی قادر به ارائه آن میباشد

در درگیری ھای مشابه، در برھوت سیاسی فعلی، تنھا ھدف قابل . حزب سیاسی از مطالبات اقتصادی، که گویا در پشت آن پنھان مانده، طرفداری کنیم
ت دسترسی، شکل گیری پیشروانیست که بتوانند با علل اصلی بحران، با مواضع ضد انقالبی به اصطالح سازمان ھای چپ و با محدودیت ھای مبارزا

 .مطالبات محوری، که به خاطر ماھیتشان در چھار چوب نظام باقی میمانند، به مبارزه برخیزند
 گرایش کمونیست انترناسیونالیستی

 ٢٠١٠شانزدھم مه 
 مترجم —دریافت حقوق دو ماه تعطیالت میباشد  ١۴و  ١٣منظور از ماه ھای  (١)
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 گورستان ِ بلند پروازیهاي امپریالیستی –افغانستان 
 ICTگرایش کمونیست انترناسیونالیستی 

 .در اواسط فوریه، ایاالت متحده به ھمراه خدمه بریتانیایی خود، حمله به شھر مارجاه در استان ھلمند افغانستان را آغاز کرد
این عملیات که از مدت ھا پیش با ریختن اعالمیه ھا در سطح شھر اعالم و . این شھر و مناطق اطراف آن برای چندین سال در دست طالبان بوده است

، به اجر ٢٠٠٩بود که پیرو دستور اوباما در دسامبر “ ھجوم“ تبلیغ شده بود، اولین حرکت بزرگ استراتژی جدید ایاالت متحده و نیروھای ناتو تحت عنوان 
 .درآمد

نیروھای دیگر ناتو به افغانستان اعزام میشوند، تعداد کل نیروھای امریکا و ناتو را حدودا به  ۵٠٠٠نیروی امریکایی و  ٣٠٠٠٠که در راستای آن “ ھجوم“
قرار است “ ھجوم”این ) ١(بیشتر است  ١٩٨٠نفر افزایش خواھد داد که به مقدار قابل توجھی از تعداد سربازان روسی در اواخر سال  ٢٠٠٠٠و  ١٠٠٠٠٠

 : که با در نظر داشتن موارد ذیل به شورش پایان دھد
 جدا کردن مردم از شورشیان

 تقویت ارتش و پلیس افغانستان
 پیشنھاد عفو برای جنگجویان طالبان در صورت تغیر جبھه

 تقویت دولت کابل
 فعال کردن توسعه ِ زیر ساخت ھای کشوری

، اوباما اظھار داشت که اعزام نیروھای بیشتر، در واقع آماده سازی برای ترک نیروھای ایاالت متحده امریکا که در ژویئه “ھجوم”ھمزمان با دستور عملیات 
 .آغاز خواھد شد، میباشد ٢٠١١سال 

بنظر میرسد که صلح و مذاکره با طالبان پیام متحدین از . کنفرانسی به میزبانی بریتانیا در لندن در اواخر ژانویه برگزار شد“ ھجوم”بدنبال اعالم عملیات 
در عین حال به . عربستان سعودی و پاکستان که در این کنفرانس حضور داشتند ماموریت آوردن طالبان به میز مذاکره شدند. این کنفرانس بوده باشد

وف به معررئیس جمھور افغانستان دستور داده شد که دولت خویش را از وجود افراد فاسد پاک کرده و برای تشکیل اجالس بزرگ، با ھمه بزرگان قبیله، 
نفر که آخر االمر کنترل آن را به  ٣٠٠٠٠ھمزمان، ناتو به آموزش ارتش و پلیس تا رساندن تعداد آن به . برای تسھیل مذاکرات صلح، اقدام کند ”جرگه”لویه 

 .دست دولت کابل خواھد سپرد، ادامه خواھد داد
 .در عین حال عملیات ناتو ادامه یافته تا به طالبان ثابت کند که قادر به پیروزی نظامی نخواھند بود

 .تواضح است که پیشنھاد امریکا و سر سپردگانش از اظھارات بلندپروازانه قبلی خود در مورد افغانستان به میزان قابل توجھی کاھش یافته اس
دم  آن تمام حرافی ھا در مورد دموکراسی و آزادی، حقوق بشر، آزادی زنان افغان، شکست دادن بنیاد گرائی اسالمی و غیره که بوش و بلر شدیدن از

حاال صحبت ھا صرفا حول و حوش تشکیل دولت دست نشانده به ھمراھی بنیاد گرایان اسالمی با حمایت . میزدند، به فراموشی سپرده شده است
 .پولی ایاالت متحده و ارتش کوچک که قادر به کنترل کشور باشد، میباشند

ھدف روسھا نیز تشکیل یک دولت دست . میباشند ١٩٨٩جالب توجه است که این اھداف چگونه مشابه اھداف روسھا ھنگام ترک افغانستان در سال 
 .نشانده که بتواند با حمایت اقتصادی و نظامی محدود در قدرت بماند، بود

سالح و مشاوران روسی فراھم بود، کنترل دولت و باز نگاه . دولت نجیب هللا تا زمانیکه پشتیبانی سوخت. در واقع آنھا در انجام این کار موفق شدند
 .با فرو پاشی اتحاد جماھیر شوروی، این دولت نیز سقوط کرد .داشتن راه ھای ارتباطی را در دست داشت، اما ھزینه ھا قابل ادامه دادن نبود

نیروھای مھاجم در افغانستان با رفتار ھای متکبر انه خود نسبت به کشته . درک دالیلی که متحدین اھداف خود را کاھش داده اند، مشکل نیست
دولت افغانستان که متحدین از آن حمایت . شدگان غیر نظامی آنچنان منفور شده اند که خود به عامل اصلی برای جذب افراد به طالبان شده است

این دولتی ) ٢. (گزارش سازمان شفافیت بین المللی، دولت افغانستان را دومین دولت فاسد در دنیا معرفی کرده است .میکنند دولتیست بغایت فاسد
که کرزای را به کرسی  ٢٠٠٩است طبقه بندی شده از ائتالف جنگ ساالران و قاچاقچیان مواد مخدر، ھمچنین به دنبال تقلب آشکار در انتخابات سال 

 .ریاست جمھوری نشاند، دولتیست نا مشروع
حمایت و پشتیبانی در داخل کشورھای عضو . نفر از سربازان، بدترین سال برای نیروھای مھاجم بوده است ۵٢٠تا به حال، با کشته شدن  ٢٠٠٩سال 

(میلیون نفر  ٣/۵تا  ٢/٣در صد و تعداد بیخانمان بین  ١٠در ھمان حال آمار بیکاری در امریکا . ناتو، با داشتن ھزینه ھای ھنگفت، در حال فرو ریختن است
میلیارد  ١٣٠، برای جنگ در عراق و افغانستان ٢٠١٠در آخرین بودجه نظامی امریکا در سال . و ھمه اینھا ھمراه با ھزینه ھای بی حد و حساب جنگ) ٣

سایر ھزینه ھای پنھان نیز وجود دارند که توسط .میلیارد دالر دیگر به این مبلغ اضافه میکند ٣٠مبلغ “ ھجوم”دالر ھزینه در نظر گرفته شده است و ھزینه 
اگر چه دالیل واقعی که چرا امریکا و متحدینش این جنگ را آغاز کردند، ھمیشه پنھان نگاه داشته میشوند، اما بھرحال دالیل ذیل  .کنگره نظارت نمیشود

افزون بر این، این دالیل ھمیشه در حال اصالح بوده و نظر سنجی ھا نشان میدھند ) ۴. (که برای مصرف داخلی گفته میشوند، بسیار مضحک مینمایند
 .که به طور عام کسی آنھا را باور نمیکند

دولتھای ھلند و کانادا از اعضای ناتو، تھدید به خروج نیروھای خود از . اکثریت مردم در کشورھای عضو ناتو چیز زیادی در مورد جنگ افغانستان، نمیدانند
 .افغانستان کرده اند، فرانسه و آلمان ھم تمایل چندانی به متعھد کردن خود برای اعزام نیروھای بیشتر، نشان نمیدھند

شکست در جنگ با طالبان را اعالم کرده بود، آیا رویکرد جدید موفق “ ھجوم“ژنرال مک کریستال مسوول عملیات در افغانستان قبل از موافقت با اجرای 
 خواھد شد؟
 تحت الحمایه ماندگار ایاالت متحده امریکا؟ –افغانستان 

ایاالت متحده کماکان، به ھمان صورتی که دولت . علی رغم تمامی حرافی ھا، طرح جدید چیزی نیست جز طرح قدیم، صرفا نسخه کمتر بلندپروازانه آن
کاھش اھداف، در اصل، به رسمیت شناختن محدودیت قدرت  .بوش خواستار آن بود، ھدف تشکیل یک دولت تحت الحمایت خود را، در سر میپروراند

نقاط ضعف این طرح که بسیاری از مفسران  .نظامی ایاالت متحده و نیز نیاز رسیدن به ھدف از طریق مذاکره ھمراه با استفاده از نیروی نظامیست
 .بورژوایی نیز بدان اشاره کرده اند، اتکای آن به دولت کابل و جدا کردن شورشیان از مردم میباشند

که عمدتا از مردمان تاجیک تشکیل شده بود و “ ائتالف شمال”با حمایت از یک طرف درگیر در جنگ داخلی یعنی  ٢٠١٠پیروزی امریکا بر طالبان در سال 
طالبان ھرگز نتوانست حتی با حمایت عربستان سعودی و پاکستان بر تمامی افغانستان . بر علیه دولت طالبان که عمدتا پشتون بودند، بدست آمد

. دولت فعلی و از آن مھمتر ارتش، تماما از نیروھای دشمن سابق طالبان که قبل از تھاجم امریکا با آن در جنگ بودند، تشکیل شده است. مسلط شود
 ود،ساختن ارتش و پلیس بناچار به معنی تقویت کنترل تاجیک بر این نیروھاست، وقتی ھمراه آن فساد و عدم مشروعیت دولت فعلی در نظر گرفته ش

افزون بر اینھا، امریکا حیطه جنگ را به مناطق پشتون . جای تعجب نخواھد بود که پشتون ھا حمایت امریکا از آنھا را حمایت از گانگسترھا تلقی کنند
وزیر دفاع ایاالت متحده با یکی کردن طالبان و القاعده و . پاکستان گسترش داده و از این طریق پشتون ھا را در دو طرف مرز از ھم بیگانه ساخته است

اقدامات امریکا برای اکثریت اھالی پشتون بعنوان زمینه سازی . داللت ضمنی آن به مردم پشتون، جنگ را بشکل جنگ با مردم پشتون در آورده است
در صد جمعیت ان را  ۴٢میلیون پشتون در افغانستان زندگی میکنند که بالغ بر  ١٢. کشاندن تمام منطقه به جنگ میباشد تا پیش درآمد خروج نیروھا

در حال حاضر بنظر میرسد که اکثریت، از شورشیان حمایت میکنند و با افت و خیز مبارزه، شورشیان به . میلیون دیگر در پاکستان ١٢تشکیل میدھند و 
بنابرین استراتژی ایاالت متحده بر جدا کردن شورشیان از غیر نظامیان، بدون تغیرات اساسی در دیدگاه . غیر نظامیان و بر عکس تغیر شکل میدھند

اعتبار امریکا افول کرده است، به غیر از کشته شدن ھزاران غیر نظامی، بمباران بیرویه و بی محابا، شکنجه . پشتون ھا، خیلی دشوار خواھد بود
ش عمومی دانزندانیان و ناپدید شدن آنھا در سیاھچالھای سازمان سیا در بلگرام و گوانتانامو و نقاط دیگرکه ھرگز از آنھا خبری نمیشود به بخشی از 

 .تبدیل شده است، این امر پیشنھاد عفو عمومی را صرفا به عنوان یک ترفند ارزان ارائه میدھد
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، شرایط در شدهکه قرار بود بر پایه موفقیت ھای آن در استان انبار عراق، به اجرا در آید، اما ھمانطوریکه از طرف روزنامه نگاران بورژوا نیز عنوان “ ھجوم“
در عراق شورشیان سنی در جنگ داخلی از شبه نظامیان شیعه شکست خورده بودند و آمادگی پناه به ایاالت )۵. (افغانستان کامال متفاوت است

 .متحده، برای حمایت در مقابل شیعیان را داشتند، اما این در مورد افغانستان صدق نمیکند
پیش درآمد خروج نیروھا “ ھجوم”برعکس، شورشیان افغانی بنظر میرسد که در حال بھتر کردن موقعیت خود در برابر مھاجمین اند بعالوه با اعالم اینکه 

صبر کنند د ماه آینده است، اوباما نشان داده که توان یک جنگ طوالنی را ندارد، پیامی که شورشیان و حامیان در یافته اند اینست که آنھا تنھا بای ١٨در 
موضع فعلی طالبان . بدون حمایت مردم پشتون امکان دستیابی به نوعی از حل و فصل، در آینده نزدیک محتمل بنظر نمیرسد. تا امریکا آنجا را ترک کند

ریکایی ام که مذاکره تنھا پس از خروج نیروھای مھاجم قابل برسیست، برای ایاالت متحده قابل قبول نیست و دولت کابل به وضوح خواستار ترک نیروھای
. سال برای آموزش پرسنل ارتش و پلیس به زمان نیاز است ١۵ماه،  ١٨کرزای در کنفرانس لندن اظھار داشت که بر خالف پیشنھاد اوباما، بجای . نیست

در . میباشد زایاز ایمیل ھائیکه از سفیر امریکا، ایکنبری، زمان بررسی فرستادن نیروی بیشتر ، به مطبوعات درز کرده،نشانگر مشکالت امریکا با دولت کر
 : یکی از این ایمیل ھای به بیرون درز یافته چنین میخوانیم

رئیس جمھور کرزای شریک مناسبی برای ما نیست، او کماکان از مسولیت برای دفاع از کشور، مسائل حکومتی و توسعه شانه خالی میکند، او و 
آنھا فرض را بر این گذشته اند که . اطرافیانش نمیخواھند که نیروھای ما افغانستان را ترک کنند و صرفا خوشحال اند که ما بیشتر سرمایه گزاری کنیم

  (۶. (برای یک جنگ بی پایان بر علیه تروریسم و داشتن پایگاھای نظامی در برابر قدرت ھای محلی، سرزمینشان را به تملک درآوریم
نشانده ست آخرین جمله نشان میدھد که کرزای در مورد اھداف ایاالت متحده کامال درست فکر میکند و ھمین طور ارزیابی اکینبری از کرزای به عنوان د

 .بی کفایت ھم کامال درست میباشد
ت که ناسسخت گیری احتمالی طالبان، کنار گذاشتن جامعه پشتون، پایگاه طالبان، و بی کفایتی رژیم کابل برای انجام مقاصد ایاالت متحده، بدین مع

 .استراتژی ایاالت متحده به احتمال یقین به شکست خواھد انجامید
 .ودش باگرچه امپریالیسم امریکا ممکن است که استراتژی خود را تغیر داده باشد، اما اھداف عینی منطقه ای، دقیقا ھمان ھائیست که در دوران بو

 اھداف ایاالت متحده امریکا
این به معنای ایجاد رژیم . اھداف منطقه ائی ایاالت متحده امریکاو کنترل مناطق عمده تولید انرژی در جھان یعنی خاورمیانه و حوزه دریای خزر میباشد

ھمه اینھا نیاز به داشتن نیرو و پایگاه ھای نظامیست که بتوان از آنجا در  .ھای مطیع و حمایت از آنھا و از بین بردن رژیم ھای مخالف با منافع امریکاست
افغانستان به عنوان دروازه ورود به منطقه پر . جنگ در افغانستان و عراق بخشی از اھداف منطقه ائی امریکا را تشکیل میدھد. منطقه اقدام نظامی کرد

 .ثروت گاز و نفت ترکمنستان و حوزه دریای خزر نگریسته میشود
خواست ایاالت متحده برای بردن نفت این منطقه به اقیانوس ھند از طریق خطوط لوله نفت در ) ٧(ھمانطور که در نوشته ھای قبلی توضیح داده ایم 

شکست طالبان در تضمین تشکیل یک دولت مطمئن و مھیا کردن شرایط برای . افغانستان و در نتیجه محروم کردن روسیه و چین از این منابع انرژیست
سپتامبر بھانه این حمله را آماده کرد اما  ١١حمالت . شد ٢٠٠١برنامه ھای ایاالت متحده در ساختن خطوط لوله نفت،باعث حمله به افغانستان در سال 

 .دلیل اصلی این حمله نبود
موعظه غم سه تحول اخیر نشان میدھد که اھداف منطقه ائی ایاالت متحده نه تنھا با زمان بوش تغیری نکرده بلکه بطور جدی توسط رژیم اوباما، علی ر

ایاالت متحده در نظر دارد . به وضوح نشانگر آنست“ ھجوم”اول، تشدید جنگ در افغانستان که استراتژی . ، ھمچنان دنبال میشوند“تغییر”ھای او در باره 
این قدمیست در راه بدست . به ھر طریقی یک رژیم دست نشانده در این کشور تشکیل داده و خود را برای مدت طوالنی صاحب پایگاه نظامی در آن کند

در دوره . دوم، گسترش جنگ به پاکستان که اوباما آنرا بطور آشکاری به عنوان بخشی از جنگ افغانستان تعریف کرده است. آوردن گاز و نفت منطقه
صدھا نفر در این حمالت جان خود را از دست داده اند، ) ٨. (اوباما، حمالت به خاک پاکستان توسط ھواپیما ھای بدون سرنشین افزایش یافته است

حضور سربازان امریکایی در  .عالوه بر عملیات نظامی در جبھه ھای استان ھای مختلف، عملیات سری ایاالت متحده در داخل پاکستان شدت یافته اند
خود به داخل پاکستان، در اوایل ماه فوریه ھنگامیکه سه سرباز امریکایی با بمب ھای طلبان در شمال غرب استان مرزی کشته شدند، توجه عمومی را 

این ظاھرآ بخشی از جنگ مخفی ایاالت متحده . متعاقب آن، ایاالت متحده پذیرفت که سربازان امریکایی نگھبانان مرزی را آموزش میداده اند. جلب کرد
میلیون دالریست که قبال  ۴٠٠آموزش نیروھای مرزی بخشی از برنامه کمک . است که بودجه ان در ارقام منتشر شده کمک به پاکستان دیده نمیشود

 (٩. (محرمانه تلقی می شده است
 ٣، ایاالت متحده مبلغ ٢٠٠٩در سال . عالوه بر اینھا، ایاالت متحده به طور مستقیم درگیر ارائه مشاوره و تسلیحات برای ارتش پاکستان شده است

ھواپیمای بدون سرنشین برای  ١٢میلیارد دالر به ارتش پاکستان کمک کرد، و گزارش شده که رابرت گیتس وزیر دفاع در طول سفر ماه ژانویه پیشنھاد 
سوم، تشدید عملیات در خلیج فارس بر علیه ایران، ایاالت متحده در حال حاضر بطور . استفاده بر علیه نیروھای طلبان را به ارتش پاکستان داده است

نیروھای ویژه آن در این کشور در حال فعالیت اند و ھواپیماھای بدون سرنشین آن به کشتن مظنونان در شمال . مستقیم در امور یمن دخالت میکند
 (١٠. (میلیون دالر را برای سر پا نگھداشتن رژیم منفور و آموزش ارتش یمن تصویب کرده است ١٢١کنگره امریکا مبلغ . مشغولند

م کرد و اعالم عزادر ماه فوریه به عنوان بخشی از مجموعه اقدامات علیه ایران، ایاالت متحده نیروھای دریایی قادر به انھدام موشک ھا را به خلیج فارس ا
افزون بر اینھا، میلیاردھا دالر تسلیحات به کشورھای . کرد که دفاع موشکی در کشور ھای کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین نصب خواھند شد

است که ژنرال پتراوس با رجز خوانی اعالم کرد که قادر  ١۶فروند جنگنده اف  ٨٠به عنوان مثال امارات حاال صاحب . حاشیه خلیج فروخته شده است
اینگونه اقدامات به وضوح برای خنثی کردن ھر گونه ضدحمله ایران، متعاقب حمله به تاسیسات ھسته . است تمامی نیروی ھوایی ایران را منھدم کند

رژیم ایران کماکان مورد قبول . این صرفا داللت بر این دارد که حمله مستقیم به ایران و آمادگی برای آن دوباره در حال برسیست. ای آن، طراحی شده اند
اغلب پرسیده میشود که چرا امریکا یگانه ابر قدرت موجود، در حالیکه دشمنانش از طرف قدرت . ایاالت متحده نیست و امریکا به نوعی قصد تغیر آنرا دارد

 ھای بزرگ حمایت نمیشوند، ھنوز قادر به دستیابی اھداف خود نیست؟
 مبارزه پنھان امپریالیستی

زمانیکه روسھا تالش میکردند که یک حکومت دست نشانده در افغانستان تشکیل دھند، مقاومت اسالمی به سرعت و آشکارا مسلح و مورد حمایت 
تحوالت این دو جنگ، نمایانگر عمومی از الگوی مبارزه ملی بود که پس از جنگ جھانی دوم تا . این تصویر آینه وار از جنگ ویتنام بود .امریکا قرار گرفت

این جنگھا از طرف کمونیسم چپ بمثابه جنگ ھای درون امپریالیستی ارزیابی شدند، حتی اگر قدرت ھای عمده . فروپاشی بلوک شوروی ادامه داشت
ستی الیامپریالیستی خود مستقیما در جنگ نبودند، اما از آنجائیکه حکومت ھای دست نشانده شان را حمایت میکردند بنابرین جنگ ھای عاملین امپری

یکی از دالیلی که ایاالت متحده ھراسی از فرو رفتن در باتالق عراق و افغانستان را به خود راه نمیداد این بود که فکر میکرد که دوره . را آفریده بودند
 .تاریخی جدیدی که با فروپاشی امپریالیسم روسیه آغاز شده بود، دیگر الگوی جنگ ھای قبلی نمیتواند تکرار شود

سبتا راحت ن نآنھا استدالل میکردند که ھیچ نیروی دیگری، جرأت پشتیبانی آشکار از نیروھای مخالف امریکا را نخواھد کرد و بنابرین رسیدن به اھدافشا
اگر چه درست است که ھیچ قدرتی جرأت پشتیبانی مستقیم دشمنان امریکا را نکرده، بھرحال رقبای ایاالت متحده توانسته اند راه ھایی را . خواھد بود

در این جنگھا بعدھای نھانی و امپریالیستی وجود دارند که . پیدا کنند که به برنامه ھای آن صدمه زده و بطور غیر مستقیم از دشمنان امریکا حمایت کنند
 .آنھا را در زمره جنگ ھای درون امپریالیستی قرار میدھد

این گروه منافع پاکستان را ) ١١. (در جنگ افغانستان، حامی اصلی طالبان بخشی از ارتش پاکستان، سرویس اطالعاتی یا ھمان ای سی ای میباشد
آنھا علی الخصوص از . آنھا احساس میکنند که از امریکا رودستی خورده و قربانی منافع گسترده تر آن قرار گرفته اند. در راستای منافع امریکآ نمیبیند

چین را  خودحمایت امریکا از ھند و دخالت ھند در افغانستان و آموزش نیروھای نظامی افغانستان بتوسط ھند، ناراضی اند، آنھا اتحاد با متحد قدیمی 
 .بیشتر به نفع پاکستان میدانند

در . سته ابنابرین پاکستان در یک موقعیت کالسیک، اما خطرناک، به معنی قرا دادن یک قدرت امپریالیست در مقابل قدرت امپریالیستی دیگر قرار گرفت
 .این بازی، طالبان حکم یک مھره را برای پاکستان دارد

سازمان ”طر خا در این صحنه تئاتر، ھم چین و ھم روسیه دقیقا از اھداف امریکا برای حذف آنھا از منابع انرژی آسیای مرکزی و خاورمیانه آگاھند و بدین
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آنھا از اینکه امریکا در باتالق عراق و افغانستان گیر کند . را برای مقابله با نفوذ امریکا در آسیای مرکزی، تشکیل داده اند“ ھمکاری ھای شانگھای
بنابرین، جنگ افغانستان یک جنگ . در این فرصت آنھا به ساختن خطوط لوله برای انتقال گاز و نفت کاسپین به شمال و شرق، مشغولند. خوشحال اند

 .درون امپریالیستیست
ھمین داستان در خاورمیانه ھم صدق میکند، جائیکه روسیه و چین از مناطقی که تحت سلطه امریکاست، حذف شده اند و امریکا تالش میکند که 

چین و روسیه به طرف ایران جذب شده اند جائیکه، به ضرر امریکا، قرداد ھای عظیم نفت و گاز با ایران . دسترسی آنھا را به این مناطق مسدود کند
تالش امریکا برای تغیر رژیم ایران از طریق تحریم و یا از طریق حمله مستقیم، بخاطر حمایت ھای دیپلوماتیک چین و روسیه از ایران، . منعقد شده است

روسیه ھمچنان به راه اندازی پروژه ھای ھسته ای غیر نظامی ایران کمک میکند و چین برای ساختن لوله گاز برای . با موانع فزاینده روبرو شده است
) ١٢. (تمام اینھا، تالش ھای امریکا برای منزوی کردن ایران را تضعیف کرده است. حمل گاز ایران به شرق از طریق پاکستان، در حال مذاکره است 
 .بنابرین درگیری ھا در خلیج نیز دارای ابعاد درون امپریالیستیست

 فصل خونین دیگری در غارت گری امپریالیستی
به جنگ پایان نخواھد داد، بر “ ھجوم”. تشدید جنگ توسط اوباما، فصل خونین دیگری را در مبارزه برای کنترل منابع انرژی آسیای مرکزی گشوده است

نوبل به اوباما، ھنگامیکه او به گسترش جنگ در افغانستان  ”صلح”طنز دادن جایزه . عکس به ویرانی و از دست دادن جانھای بیشتری منجر خواھد شد
در سخنرانی پذیرفتن جایزه، او دوباره به ھمان یاوه ھمیشگی امپریالیستی، که از طلوع جامعه ). ١٣. (دست میزد نشانگر تباھی جامعه بورژوازیست

اگر چه او به گسترش جنگ دامن زده، اما او استدالل کرد که به صلح و تسلیم دشمن . است را تکرار کرد“ جنگ راه برای صلح“ طبقاتی گفته شده، 
 .منجر خواھد شد

ھیچ کسی از این امر نباید بھت زده شود از آنجائیکه اھداف . اوباما چھره جدید امپریالیسم امریکا ست که دقیقا ھمان اھداف بوش را دنبال میکند
 .امپریالیسم امریکا از نیاز ھای سرمایه داری امریکا، علی الخصوص از رقابتی و سودآور بودن آن، تعیین میشود

سیاستمداران در جایگاھی . این نیاز ھا را زیر ساخت ھای سرمایه داری امریکا بوجود میآورد، نیازھائیکه روبنای سیاسی صرفا میتوانند انعکاس آن باشد
صرفا آرایشی  ھا که قرا داده شده اند، تنھا میتوانند این نیاز ھا را بیان کنند و تفاوت ماھوی و اساسی بین سیاستمداران بورژوازی وجود ندارد و تفاوت

 .اند
کشتار در و  در حالیکه جوایز صلح اعطا و سخنھای زیبا گفته میشوند، نیروی تخریبی مھیب امپریالیستی که سرمایه داری تخم آنرا پرا کنده، با انھدام

 .ھمه کشور ھا، آثار شوم و مخرب خود را به جا میگذارد و مثل ھمیشه خواھان فداکاری ھا و قربانیآن بیشتریست
 شکست طلبی انقالبی

تنھا پاسخ الزم بر علیه جنگھای درون امپریالیستی، اتخاذ . ھمانطور که در سطور باال نشان دادیم جنگ افغانستان یک جنگ درون امپریالیستیست 
 : این بدان معناست که فرا خوان کمونیستھا به کارگران باید بر اساس. سیاست ھای شکست طلبی انقالبیست
 مخالفت با جنگ بر اساس منافع طبقاتی
 عدم حمایت از ھیچ یک از طرفین درگیری
 ادامه مبارزه طبقاتی علیه بورژوازی خودی

 ھمدردی با مبارزات طبقه کارگر در جبھه مقابل
این ھمان سیاستیست که بلشویک ھا در جنگ . جھت گیری این سیاست ھا، تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی و سرنگونی بورژوازیست

 .جھانی اول اتخاذ کردند که قدم ھای تعیین کننده، برای انقالب اکتبر بود
نامیده میشود از دشمنان امپریالیسم امریکا حمایت میکنند، آنھا استدالل میکنند که امپریالیسم اصلی، قبل از آنکه “ چپ”بخش عمده ی آنچه معموال 

 .بنابرین منافع کارگران باید تابع منافع بورژوازی و ملیت باشد. آنھا برای منافع طبقاتی خود مبارزه کنند، باید شکست خورده باشد
در افغانستان، تنھا بدین دلیل است که آنھا با امپریالیسم “ طالبان”در لبنان و “ حزب هللا ”در غزه “ حماس”از گروه ھایی نظیر “ چپ”پشتیبانی و حمایت 
مسئله اصلی اینست که این گروه ھا دست نشانده . ماھیت بغایت ارتجاعی این گروه ھا برای آنھا مسئله واقعی نیست. اصلی مبارزه میکنند
حمایت آنھا نشانگر حمایت از قدرت امپریالیستیست که با  .با حمایت از آنھا سیاست ھای ماھیتا بورژوائی خود را آشکار میکند“ چپ“امپریالیسم بوده و 

تلفات یک قدرت امپریالیستی به معنای تقویت و استفاده بردن . امپریالیسم امریکا مخالفت میورزد و در نتیجه حمایت از ادامه جنگ امپریالیستیست
 .قدرت امپریالیستی رقیب میباشد که ھر دو مواضع محکم و پایداری را برای ادامه سرمایه داری و بر علیه منافع طبقه کارگر دارند

این  دیلاگر چه ما میدانیم که جنگ در افغانستان و عراق در مقایسه با جنگ تمام عیار امپریالیستی، جنگ ھای جزئی بشمار میروند و چشم انداز تب
ز ت اجنگ ھا به جنگ داخلی بسیار کم است، به ھر حال ھنوز ھم ضروریست که کمونیستھا مخالفت با این جنگ ھا را از موضع منافع طبقاتی و در جھ

جنگ امپریالیستی نتیجه مستقیم سیستم تولید سرمایه داریست و تنھا با سرنگونی مناسبات تولیدی . بین بردن جامعه سرمایه داری ادامه دھند
اقدامات کارگران برای منافع طبقاتی خود، علی الخصوص زمانیکه این اقدامات نقشه ھای جنگی بورژوازی را مختل  .سرمایه داری میتواند خاتمه یابد

 .میکند، نطفه ھائی ھستند که میتوانند به مخالفت واقعی طبقاتی بر علیه جنگ امپریالیستی و ساخت فرم باالتری از جامعه منجر شود
 .سرباز در افغانستان داشتند ١٢٠٠٠٠روسھا در اوج جنگ  (١)

 ٢٠٠٩مراجعه کنید به گزارش سازمان شفافیت بین المللی بتاریخ ھفدھم اکتبر  (٢)
 pbs.org now/shows/526/homeless-facts.htmlاین احتماال از ارقام واقعی کمتر است روجوع کنید به  (٣)
به ما گفته میشود که جنگ برای شکست القاعده، نشاندن دمکراسی، امن نگاه داشتن خیابانھای نیویورک و لندن ، آزاد کردن زنان افغان و  (۴)

 است..…شکست بنیاد گرائی اسالمی و غیره 
 ٢٠١٠بتاریخ پنجم دسامبر “ ھجوم امریکا صرفا جنگ را طوالنی خواھد کرد ” روجوع کنید به روزنامه ایندیپندنت مقاله پاتریک کوکبرن تحت عنوان (١)

 . مخالفت کرد و این اخبار به بیرون درز داده شد که به دیدگاه ھای او وزنه بخشد“ ھجوم“ایکنبری با . ٢٠١٠ژانویه  ٢٧نقل قول شده در گاردین بتاریخ  (۶)
 ”.بازی بزرگ در آسیای مرکزی ، امپریالیسم امریکا ریسک ھایش را افزایش میدھد”، ۵٠ر ک ب چشم اندازھای انقالبی شماره (٧)
موشک مناطقی را مورد ھدف  ١٧، ھواپیماھای بدون سرنشین، در شمال استان وزیرستان پاکستان، با استفاده از  ٢٠١٠در یک روز، دوم ژانویه  (٨)

 ٢٠١٠ایندیپندنت دوم فوریه . حمالت خود قرار دادند
ھای ما، ارزش ھائیکه مدام به ما “ ارزش“ اینھا قرار است که بخشی از  .بدون طی مراحل قانونیست“ دشمنان مشکوک“ این حمالت نشان دھنده ترور 

آنھا صد ھا نفر را فقط بخاطر اینکه اتفاقی جایی بودند که امریکایی ھا فکر میکردند مضنونانشان آنجا .گفته میشود که برای آنھا در حال جنگ ھستیم
 .باشند، میکشند

 ٢٠١٠ر ک ب ایندپندنت بتاریخ چھارم فوریه  (٩)
 presstv.ir id=3510203 ر ک ب پرس تی وی (١٠)
این قبول روشن این مساله است که . خیلی جالب بود که در کنفرانس لندن از پاکستانی ھا خواسته شده بود که طالبان را به میز مذاکره بیاورند (١١)

 .پاکستان نگھبان دروازه ورود به طالبان است
بازی بزرگ در آسیای مرکزی ، امپریالیسم امریکا ریسک ھایش را افزایش ”، ۵٠این موضوع در جزییات بیشتر در چشم اندازھای انقالبی شماره  (١٢)

 .شرح داده شده است“ میدھد
 leftcom.orgر ک ب  (١٣)

 پیش بسوي ایجاد حزب طبقه کارگر



 

 89تیر ماه  16،  34شماره کارگران کمونیست ایران                                                                                                           17صفحه      

 دیکتاتوري پرولتاریا
 لوموند: ماکسمیلین روبل، منبع

 ا.ترجمه از م 
مـورد "  حذف ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا از طرف حزب کمونیست فرانسه برابر با حذف ضرورت دوران گذار اسـت"گو اینکه انتقاد نویسنده بر این مبنی که 

ھمـانطور کـه در بخـشی از ایـن مقالـه آمـده، .   تنھا طبقه کارگر حق دارد که تصمیم به حذف آن بگیرد، مـورد پـذیرش مـا نیـست"تأیید ماست، اما، اینکه 
 -.   اعتبار خـود را از دسـت نمیدھـد"  طبقه کارگر"و یا حتی با تصمیم " یک حزب"ضرورت دوران گذار و دیکتاتوری پرولتاریا اصلی علمی است که با تصمیم 

 بسوی انقالب
مسئله اساسی که توجه ما را به دلیل اھمیت فوق العاده )   PCF(دیکتاتوری پرولتاریا از سوی حزب کمونیست فرانسه  " ترک" در مباحثات اخیرپیرامون 

بطور روشن و دقیق این حزب : اش به خود جلب کرده   روشن کردن مفھوم و ماھیت تصمیمی است که به نظر می رسد از آن چشم پوشی شده است
این حزب کمونیست فرانسه و . است که حق تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا پرولتاریا دیکتاتوری اش را اعمال بکند و یا نه ، به خود اختصاص داده است

، با چرخش قلمـی  طبقه یا دقیق تر بگوییم شخص دبیر اول حزب است که در ھمگامی با ایدئولوگ ھای خود ، به نیابت از توده ھای زن و مرد کارگر و
.  کنند" حذف " و در عین حال اساسی، ضروری و گریز ناپذیراش خوانده بود، " مرحله انتقالی " موافقت کرده اند تا دوره ای از تکامل جامعه را که مارکس 

آمده است قبول   programme commun  برنامه مشترکچنان اساسی که نمی توان بنا به مصالح تاکتیکی ِ مرتبط با استراتژی ِ سیاسی اخیر ، که در 
حزب کمونیست فرانسه محتاطانه از پاسخ به  این سوال اساسی که آیا حق دارد به مثابه نماینده خودخوانده و به نیابت از کارگران در .  و یا ردّاش کرد

این ھمواره حزب بوده است که  از طریق وساطت  رھبران اش از جانـب کـارگران تـصمیم .  خصوص این موضوع اساسی تصمیم گیری کند ، طفره رفت
ھیچ تضمینی وجـود نـدارد تـرک .  این حزب است که در مورد ماھیت و شکل فعالیت ھایی که طبقه باید انجام دھد ، تصمیم گرفته است.  گرفته است

طرفـه . [  توان اعمال آن را دارد، منجـر نـشود PCFپرولتاریا که تنھا نوع دیکتاتوری است که  بردیکتاتوری پرولتاریا از سوی حزب کمونیست به دیکتاتوری 
 ] .اینکه رھبران حزب،  در برخورد با نمایندگان بورژوازی میزان خاکساری خود را نسبت به آنھا نشان داده اند

" جزءالینفک تئوری توسعه ای است که مارکس از وجه تولید کاپیتالیستی و جامعه بورژوایی ، کشف، آشکار و به عنـوان " دیکتاتوری پرولتاریا " مفھوم 
کـشف دیگـر مفھـوم .  انگلس بر این تئوری به عنوان  یکـی از دو کـشف بـزرگ علمـیِ  رفیـق اش تاکیـد کـرده اسـت. بیان کرده است" قانون طبیعی

درست ھمانگونه که داروین قانون تکامل طبیعت ارگانیک را کشف کـرد ، : " ماتریالیستی تاریخ است که او آن را با کشفیات داروین مقایسه کرده است
منطق سیاسی دیکتاتوری پرولتاریا را باید در چشم انداز جوامع کامال ً توسعه یافته صنعتی دید ..." مارکس نیز قانون تکامل جامعه انسانی را کشف نمود

اند ولی وم که صحنه درگیری بین اقلیت ناچیز ی از طبقه مالک با قدرت بی حد و حصر و اکثریت مطلق ، طبقه کارگر، که از نظر اجتماعی و اقتصادی محر
 . با استفاده از حق رای ھمگانی اند" فتح دمکراسی" از نظر سیاسی و آگاھی طبقاتی رسیده و بالغ اند و آماده اعمال سلطه خود از طریق 

پرولتاریا تنھا زمانی از زور استفاده خواھد کرد که طبقه مالک بورژوا بخواھد ] در صورت عدم برھم زدن قاعده بازی و پذیرفتن نتایج [ پس از کسب قدرت 
و یا " سلب مالکیت کننده از سلب مالکیت کنندگان" با اعالم دیکتاتوری پرولتاریا به مثابه . برای حفظ امتیازات ویژه و دارایی ھای خود به زور متوسل شود

 . نقش خود را از دست خواھد داد سرمایه " سلب مالکیت از عده ناچیز بھره کش از سوی توده ھای وسیع مردم" 
عمل می " ضروریات آھنین" گرچه در مسیر تکامل جھانی نژاد انسانی،  قوانین و گرایشات توسعه اقتصادی سرمایه داری ، تا درجه ای معین بر اساس 

مارکس با نقل قول یکـی از منتقدیـن .  ھستند"  آیینه تمام نمای آینده کشورھای کمتر توسعه یافته و عقب مانده " کند ، کشورھای پیشرفته صنعتی 
 طبق نظر آن منتقد، تئوری اجتماعی مارکس. ، بی درنگ و به روشنی بر دترمنیسم  قطعی تئوری اجتماعی اش   تاکید می کند کاپیتالروسی 

نپذیرد و  یا در عین حال ، ھم ضرورت  نظم کنونی امور و ھم ضرورت غلبه نظم نوین  بر نظم کھنه را ثابت می کند؛ این امر،  چه انسان آن را بپذیرد و"  
 ."چه از آن آگاه باشد و یا نسبت به آن نا آگاه باشد تغییری در اصل موضوع نمی دھد

 :مارکس خود به ھمان اندازه نسبت به یافته اش مطمئن است
، ضرورتھا و موانع ایجاد شده در نتیجه یِ  مرحله آتـی ...و حتا زمانی که جامعه به مسیر صحیح ِ کشف ِ قوانین ِ طبیعی ِ روند ِ تکاملی اش آگاه شود" 

 ."اما درد زایمان می تواند کوتاھتر و کمتر شود. رشد طبیعی ، نمی تواند با خیزھای بلند شجاعانه و تصویب قوانین قانونی  حذف و رد شود
ند و چنین د کدر مورد یک جامعه آگاه و فرھیخته ای که بخواھد قانون جاذبه نیوتن و یا قوانین مندل در خصوص ھیبریداسیون و وراثت گیاھان را حذف و ر

این قوانین، مشروعیت ببخشد چه می توان گفت؟ بدون اینکه کوچکترین تالشی برای رد علمی آنھا  انجـام " ماھیت دگماتیک " تصمیمی را با ادعای 
. ای بزودی مضحکه ی ِ دست دیگران خواھد شـد"  علمی " چنین جمع . دھند و صرفا ً به روی دادن تغییرات عمیق در نحوه تفکر متفکرین اشاره نمایند

اینان که بی وقفه خود را مسلح به علم می دانند چگونه به رد . این امر در خصوص کسانی که خود را مارکسیست و کمونیست می نامند صادق است
ھا و لوگھسته مرکزی یک یافته علمی بدون استدالل علمی دست می زنند؟ آیا اینان وجود اکثریت قاطعی به نام طبقه کارگر را ھم منکر ھستند؟ ایدئو

می نامند تنھا استداللی که می کنند این است که توسـعه ھمـه "  سوسیالیسم علمی"  رھبران احزاب اینچنینی علیرغم اینکه خود را پیرو و ھواخواه 
در واقع اینھا مشروعیت قوانینی را زیر سوال می برند !!   جانبه جوامع سرمایه داری ضرورت اعمال دیکتاتوری پرولتاریا را از دستور کار خارج کرده است؟

 . که مارکس آنھا را ھسته اصلی سوسیالیسم علمی اش محسوب می کرد
یگـر انجـام ت ددر واقع دانستن این موضوع که کنارگذاشتن دیکتاتوری پرولتاریا به دلیل اعتقاد به دمکراسی بر اساس تاکتیک انتخابات آزاد و یـا مالحظـا

از این جھت مھم است که مسئولین اتخاذ چنین سیاستی در حزب کمونیـست فرانـسه " ترک موضع" اساسا ً این. گرفته یا نه ، اھمیت چندانی ندارد
" وظیفـه تـاریخی اش"پرولتاریـا کـه :  عنصر اصلی و طبقه مربوطه را که اصال ً تصمیم گیری در این مورد به عھده اوست از متن مباحثات حذف کرده انـد

این معنایی است که ما از عبارت دیکتاتوری پرولتاریا در علم مارکسی متوجه می . اعمال دیکتاتوری و رھا سازی جامعه از بردگی نوین پول و دولت است
 –از آنجا که دیکتاتوری پرولتاریا مربوط به استثمار شوندگان . شویم، معنایی که عقل سلیم توده ھای غیر مارکسیست ھم با آن ھمخوانی و توافق دارد

می شود ، ھیچ تصمیمی از سوی ھیچ حزب و گروھی که،  عمال ً در روند تولید اجتماعی نقـشی ندارنـد ،   -در نتیجه اکثریت قریب به اتفاق انسانھا 
زیـرا .  نمی تواند اھمیت علمی و اخالقی اصلی که تکامل اجتماعی و رھایی انقالبی بردگان کارمزدی امروزی بدان وابسته است را به زیر سـوال بـبرد

به این ترتیب مـی تـوان گفـت دیکتـاتوری .  است"  جنبش اکثریت قاطع به نفع اکثریت قاطع مردم" جنبش طبقه کارگر  مانیفست کمونیستطبق گفته 
بطـور خالصـه انتظـار مـی رود پرولتاریـا بـه .  پرولتاریا حاکمیت اکثریت قاطع مردم به نفع اکثریت قاطع مردم یا ھمان خودگردانی شورایی پرولتاریا است

 خودانتظارات تاریخی مبنی بر واقعیت بخشیدن به دمکراسی کامل و حداکثری در برابر دمکراسی ناقص بورژوایی و حاکمیت واقعی مردم بر سرنوشت 
که علیرغم اقلیت محض بودن ، کنترل سرمایه و قدرت   –دمکراسی اعمال شده از سوی بورژوازی در حقیقت دیکتاتوری طبقه دارا .  جامه عمل بپوشاند

با توجه به این دالیل چگونه می توان عمل حزبی را که چپ . بر ضد اکثریت قاطع مردم ِ  فاقد سرمایه و قدرت سیاسی است  -سیاسی را در اختیار دارند
را مل و راست به مارکس و کمونیسم متوسل می شود ، در کنار گذاشتن مفھوم دیکتاتوری پرولتاریا ، که راست یا دروغ وعده دمکراسی حداکثری و کا

 می دھد ، توجیه کرد؟
به دنبال کسب قدرت سیاسی بتدریج حزب به . شکلی از دولت خودگردان را برای کارگران و دھقانان روسیه در نظر داشت ١٩١٧لنین قبل ازاکتبر سال 

بـه ایـن .  جایگزین آن گردیـد"  اراده  یک فرد"و متعاقبا ً  "  دیکتاتوری گروھی از اعضای بلند پایه حزب"؛ "  دیکتاتوری حزب" سوی مفھومی پیش رفت که 
دیکتـاتوری حـزب نـه در اندیـشه امحـای ...  ترتیب خواست وی در اختیار کسانی قرار گرفت که به پیشبرد ھمه چیز می اندیـشیدند اال سوسیالیـسم

. بلکه در پی خلق آن بود و در نتیجه نظامی آفرید که در آن بھره کشی از طریق کارمزدی و تسلط انسان بر انسان امکان پذیر شد" شوروی" پرولتاریای 
به این ترتیب نظامی که با آرمانھای رھایی کارگران بنیان نھاده شده بود بتدریج به .  رھبران بعدی حزب کمونیست در مکتب مارکس آموزش ندیده بودند

 . جھنم توده ھا تبدیل شد
واقعیت ایـن اسـت کـه اتفاقـات رخ داده در روسـیه و چیـن .  قصد دیکتاتوری پرولتاریا کوتاھتر کردن و کاستن از درد زایمان جامعه نھایی انسانی است

آیـا کنـار گذاشـتن .  پیچیدگی عصر ما ھم در ایـن جاسـت.  دستاویزی برای مخالفت با اصل مسئله که اصوال ً ربطی به نظامھای فوق ندارد شده است
د راسا ً خو دیکتاتوری پرولتاریا خود به خود بیانگر این مسئله نیست که ھنوز طبقه کارگر به آن درجه از آگاھی طبقانی در سطح جھانی نرسیده است که

 دیکتاتوری اش را اعمال کند؟ 



 

 89تیر ماه  16،  34شماره کارگران کمونیست ایران                                                                                                           18صفحه      

  :آیا راهی براي خروج از بحران وجود دارد؟ قسمت اول
  Wed, 2010-06-23 21:25 در ICC ارسال شده توسط

 م  -ترجمه از سارا
 

دور جدیدی از تشنجات را تجربه میکنیم که به کل سرمایه داری جھانی آسیب   ‘ساب پرایم ’ ، با سقوط وام ھای رھنی تحت عنوان  ٢٠٠٧از اوت سال 
 ١٩٩٠در مقایسه با سال  ٢٠٠٧در ایاالت متحده سال ( تورم بسرعت افزایش می یابد،: اخبار نگران کننده یکی پس از دیگری منتشر میگردند. میرساند

، بیکاری دوباره افزایش می یابد، بانکھا میلیارد ھا دالر ضرر و زیان را اعالم میکنند، شاخص ھای رشد برای سال )بعنوان بدترین سال شناخته شده است
این اطالعات منفی بطور مشخص در زندگی روزانه کارگران در اشکال تراژدی آن، نظیر از دست دادن   ...بطور مداوم مرور شده و کاھش یافته است ٢٠٠٨

ارھا و بارھا د بشغل ھایشان، بیرون راندن کارگران از خانه ھایشان، ترجمه میشود زیرا که وام مسکن را آنھا نمیتوانند باز پرداخت کنند، در محل کار خو
درد و رنج و بـدبختی بیـشتر    مقرری و حقوق بازنشستگی آنھا ارزش خود را از دست میدھند و از روزگار پیری آنھا   تحت فشار و تھدید واقع شده اند،

 .میلیونھا انسان گمنام که احساسات، نگرانی ھا و ترس ھا یشان سوژه روزنامه نگاری نشده اند، بیشترین آسیب را متحمل شده اند... میسازند
    ما در کدام مرحله از تکامل تاریخی سرمایه داری ھستیم؟

 مطرح میشوند در مورد این فوران جدید بحران به ما چه میگویند؟ ‛ کارشناس’شخصیت ھا و مؤسساتی که بعنوان 
پیامبرانی ھستند که سقوط آخرالزمانی در تقاطع بعدی را پیش بینی میکنند؛ خوشبینانی ھستند که میگوینـد :  آنھا در تمام اشکال و رنگھا وجود دارند

بحران ادواری " اما رایج ترین توضیح این است که با یک ... ھمه چیز به دلیل گمانه زنی وجود دارد، ولی این اقتصاد واقعی است که بدرستی عمل میکند
در نتیجه، آنھا به ما توصیه میکنند آرام بمانید، کمرتان را خم کنید . روبرو ھستیم ھمانند بحرانھایی که سرمایه داری در طول تاریخش تجربه کرده است" 

 ... تا وقتیکه طوفان کامالً فرو نشیند و دوران رونق و پیشرفت فرا رسد
مانند یک عکس زرد شده است، که این عکس کپی و به تصویری از قرن نوزدھم و اوایل قرن بیستم تبدیل میشود، اما دیگر قابل انطباق با " توضیح " این 

 . واقعیات شرایط سرمایه داری در بخش بزرگی از قرن بیستم و قرن کنونی نیست
اما بصورت دوره ای توسط بحران . قرن نوزدھم دوره گسترش و رشد سرمایه داری بود، که خودش را مانند یک لکه روغن در سراسر جھان پخش میکند

در بحران ھای تجاری نه تنھا بخش بزرگی از محصوالت تولیده شده بلکه ھمچنین ” : شرح میدھد مانیفست کمونیستمتزلزل می گردد، ھمانطوریکه 
 -در بحران یک بیماری اجتماعی شیوع می یابد، که در دوره ھای پیـشین پـوچ بنظـر میرسـید.  از نیروھای مولده تازه ایجاد شده نیز مرتباً نابود میشوند

جامعه خود را بطور موقت در یک شرایط بربریت فرومیبرد؛ یک قحطی، تخریب کلی جنگ، بنظـر میرسـند کـه    ناگھان.  بیماری ھمه گیر بنام اضافه تولید
را قطع کرده اند؛ صنعت، تجارت نابود شده است، و چرا؟ زیرا آنھا بیش از حد دارای تمدن، ثـروت، بیـش از حـد صـاحب    تمامی ھست و نیست جامعه

 “ .صنعت و بیش از حد مالک تجارت ھستند
در درجـۀ اول تمایـل بـه . اینکه جامعۀ سرمایه داری مرتباً دوره ھای منظم سقوط را تجربه میکند دو علت اصلی داشته که در حال حاضر نیز وجود دارند

ھمانگونـه ( که گرسنگی، بیکاری و فقر فالکت را بھمراه می آورد، نه اینکه کمبود کاال موجب آنست  -تولید بیشتر ھمانطوریکه مانیفست توصیف میکند
چون بیش از حد صنعت وجود دارد، بیـش از حـد ( ! )  ، اما بدلیل مخالفت با آن ، زیرا که مازاد تولید وجود دارد ) که در اشکال جوامع پیشین موجود بود 

در درجه دوم به دلیل اینکه سرمایه داری با روش ھرج و مرج کار میکند و با رقابت شدید که یکی را در برابر دیگری قـرار !  تجارت و بیش از حد مواد خام 
که این رقابت موجب جانشینی لحظات ھرج و مرج غیر قابل کنترل میشود چون زمینه ھای جدیدی برای غلبه بر کار مزدی و تولید تجاری وجود . می دھد

بویـژه در .  سرمایه داری را ھر چه بیشتر و عمیقتر وسـعت بخـشید فـرا رسـید  داشتند، آن لحظات اجتناب ناپذیر بوسیلۀ گسترش جدید تولید که روبط
در آن دوره لحظات بحران مانند ضربان یک قلب سالم بودند و سالھای رکود جای خود را بـه مرحلـۀ نویـنی از .  کشورھای اروپای مرکزی و شمال آمریکا

اما حتی در آن زمان ھم مارکس متوجه شد در دوره بحران چیزی فراتر از یک چرخه سادۀ ھمیشگی است که ھر بار می . شکوفائی اقتصادی واگذار کرد
سرمایه داری گـشته و سـقوطش را بھمـراه    مارکس تاثیر تضادھای عمیقی را دید که باعث تضعیف ریشه ای نظام.  بایست به رفاه بیشتر بی انجامد

در آغاز قرن بیستم سرمایه داری به نقطه اوج خود می رسد و خود را در سراسر سیاره زمین گسترش داده است، بخش وسیعی از جھان . خواھد آورد
منشاء این فرو پاشی، ھماننـد سیـستم :  به این ترتیب دوره زوال نظام سرمایه داری آغاز میگردد.  تحت نظام کار مزدی و مبادالت تجاری زندگی میکند

برای سرمایه داری، که توسـعه و تکـاملش توسـط تـسخیر . ھای اقتصادی دیگر، تضاد رو به رشد میان تکامل نیروھای مولده و مناسبات تولیدی است
پایان فتح . نظام سرمایه داری می باشد  بازارھای خارجی تعیین میشود، بطور واقعی بدین معنی که جنگ جھانی اول نخستین نشانه و مظھر انحطاط

از آن . با یکدیگر سوق داد  استعماری و اقتصادی جھان توسط سرمایه داری متروپل، کشورھای مذکور را جھت به چالش کشیدن بازارھای خویش به نزاع
)   ١( “   دوره جنگ ھا و انقالبات” کمونیست بین المللی بعنوان   توسط ١٩١٩  پس سرمایه داری وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود میشود، که در سال

ویژگی ھای مھم و اساسی این دوره از یک طرف آغاز جنگھای امپریالیستی بمثابه بیان مبارزه برای مرگ و زندگی است کـه دول . توضیح داده میشود
خود را با ھزینه دیگران توسعه و گسترش دھند، از مبارزه برای کنترل بازار جھانی کـه    مختلف سرمایه داری درون خود ایجاد میکنند که حوزه ھای نفوذ

ری کـه بطـوھمچنان کاھش می یابد و دیگر امکان فروش کافی را با وجود رقبای بیشمار به او نمی دھد؛ از طرف دیگر گرایش تقریباً مزمن اضافه تولید 
بشمار میرود گرایش به اضافه تولید است  ٢١و   ٢٠آنچه که ویژگی تقریبی قرن: بحرانھای اقتصادی و فاجعه ھا ھمچنان افزایش می یابند، بعبارت دیگر

این تولید اضافی بود که مزمن شده و به این ترتیب تمام اقتصاد جھانی را تقریباً به یک خط  -.که در قرن نوزدھم موقتاً و براحتی توانست امکان عبور یابد
با یک بازار ) رقابت ( شدید میشود و چون این  –سرمایه داری ) ذاتی ( ویژگی مادرزادی  –از طرف دیگر رقابت . دائمی در بی ثباتی و تخریب می کشاند

جھانی که ھمواره تمایل به اشباع دارد تصفیه حساب کرده است، ویژگی خود را بعنوان مشوق گسترش از دست میدھد و تنھا برای اینکـه شخـصیت 
دو واقعـه از  ١٩٢٩و رکـود بـزرگ سـال  ١٩١۴  -١٩١٨   جنگ جھانی.  دارد   و درگیری بتواند حفظ کند وجود   منفی و مخرب خود را در مقابل ھرج و مرج

اولی باعث مرگ بیش از بیست میلیون انسان گردید، درد و رنج و محنت وصف ناپذیری را بوجود آورد و به . چشمگیرترین نمونه ھای دوره جدید ھستند
و فقر وحشتناک تـوده ھـای    ٢٠-٪  ٣٠دومی با سقوط وحشیانه و بیشرمانۀ نرخ بیکاری .  چندین نسل آسیب ھای اخالقی و روحی روانی تحمیل کرد

وضعیت جدید اقتصادی سرمایه داری امپریالیستی تغییرات قابل .  نامیده شده تحت تاثیر قرار داد، ایاالت متحده پیشاپیش آن‛ ثروتمند’ کارگر کشورھای 
به منظور حصول اطمینان از انسجام جامعه ای که تمایل مزمن به تولید بیش از حد داشـته و تحـت تاثیـر . توجھی در حوزه سیاسی با خود بھمراه آورد

وص درگیری ھای خشونت آمیز امپریالیستی قرار گرفته است، دولت به آخرین دژ سیستم، بگونه ای عظیم و در ھمه جنبه ھای زندگی اجتماعی و بخص
ھمه کشورھا توجه خود را به سمت سرمایه داری دولتی متمرکز کردند که این .  یعنی اقتصاد، جنگ و مبارزه طبقاتی متوسل شد:  در حساس ترین آن

و چیزی که ) که به معنای یک اقتصاد کامالً دولتی است  (خوانده میشود " سوسیالیستی "   چیزی که به دروغ: پدیده خود را به دو شکل نشان میدھد
 .لیبرال نام دارد، بر اساس ترکیب آشکار کمتر یا بیشتر از سرمایه داری خصوصی کالسیک و بورکراسی دولتی است

نـرا ه آاین طرح مختصر و کلی از ویژگی ھای کلی تاریخ کنونی سرمایه داری به ما کمک می کند تا بحران کنونی را درک کنیم و بـا متـدی اندیـشمندان
 ).  ٢( ادواری ان تجزیه و تحلیل کنیم، به دور از جنجال آفرینی و کوته نظری مصیبت بار و به ھمان اندازه و به ویژه دور از خوشبینی عوامفریبانه از بحر

    بحران چھل ساله
ھـدف .  ندبعد از جنگ جھانی دوم سرمایه داری موفق میشود، در این فاصله در کشورھای متروپل، یک دورۀ نسبتاً طوالنی از رونق اقتصادی را تجربه ک

به مرحله پایان خود میرسد  ١٩٦٧اما آنچه مسلم است، اینست که این مرحله از سال ، ) ٣( این مقاله در وحله نخست تجزیه و تحلیل علل آن نیست 
ادعا کردند، آنھا اصرار داشتند که سرمایه داری بطور ‛ مارکسیستھا ’ -برخالف آنچه که دولتھا، اتحادیه ھا، نظریه پردازان اقتصادی و حتی برخی از شبه ( 

بحران ’ و پس از آن اولین  ١٩٧١اول کاھش ارزش پوند استرلینگ وجود داشت، سپس بحران دالر در سال ) . قطع بحران ھایش را پشت سر گذاشته بود 
به اختصار و . مرحله جدیدی آغاز میشود که در آن تشنجات افزایش می یابند ١٩٧۴ -١٩٧٥از رکود اقتصادی سالھای . بوقوع پیوست ١٩٧٣در سال ‛ نفت

، سقوط بازار سھام وال اسـتریت ١٩٨٢که عمدتاً کشورھای صنعتی را تحت تاثیر قرار داد، بحران بدھی سال  ١٩٧٩بحران تورم : سریع متذکر میشویم
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که تمام ارزھای اروپایی را دچار مشکل میسازد، بحـران  ١٩٩٢  -١٩٩٣، رکود اقتصادی جدیدی در ١٩٨٩با رکود اقتصادی متعاقب آن از سال  ١٩٨٧سال 
آیا میتوان این مجموعه از تشنجات را با خـشونت تمـام و بـا اسـتفاده . ٢٠٠٠ -٢٠٠١  ‘اقتصادی جدید’و بحران  ١٩٩٧آسیایی سال ‛ اژدھای ’ و‛ ببرھا ’

بیماری عالج ناپذیر سرمایه داری کمیابی چشمگیر بازارھای ثروتمند اسـت، مـشکلی کـه ھرگـز وجـودش !  بحران ادواری توضیح داد؟ نه، ھزار بارنه ’از
امـا بـرخالف .  ظھـور کـرد ١٩٦٧متوقف نشده اسـت و در طـول قـرن بیـستم ھمچنـان شـدت مـی یابـد کـه بـه شـیوه ای قدرتمنـد دوبـاره از سـال 

امروز سرمایه داری با شرایطی که به مکانیزم دخالت دولتھای بزرگ مربوط است تصفیه حساب میکند، در حالی که این دولت ھا بحران       ١٩٢٩  سال
مھمترین ابزار دولت برای رام کردن اسب سرکش بحران که او را روی زمین می . را ھمراھی میکنند تا از یک سقوط غیر قابل کنترل جلوگیری بعمل آورند

حداقل در کشورھای مرکزی چیست ؟  -کشد و لگد مال میکند، جھت تالش در نرم کردن او، به عقب راندنش، جھت اجتناب از بیشترین عواقب فاجعه بار
با کمک بار بدھی ھائی، که طی چندین سال به یـک چـاه . تجربه به ما نشان میدھد که این ابزار بطور سیستماتیک توسل به اعتبار بانکی می باشد

د را ازحـبدون انتھا تبدیل شده است، دولت ھای سرمایه داری بازارھای مصنوعی ایجاد کرده اند که کم و بیش فرصت بازار یابی برای رشد تولید بیش 
بدھی . در طی چھل سال اقتصاد جھانی موفق شده است با توسل به افزایش حجم بدھی از یک سقوط فلج کننده جلوگیری بعمل آورد. فراھم میکند

و چـه از نـوع "  لیبرال"  مواد مخدر بدھی، با تکیه بر بازوی نمونۀ دولتی چه از نوع  .برای سرمایه داری مانند ھروئین است برای یک معتاد به مواد مخدر
با استفاده از مواد مخدر بدھی به لحظاتی سرشار از رضایت میرسد که در آن تـصور . تضمین میکند که نظام سرمایه داری باقی بماند" سوسیالیست"

، اما بطور فزاینده در دوره ھای معکوس آن ظاھر میشود، دوره ھای تشنج و بحران، نظیر بحرانی که ما ) ۴( میکند در بھترین جھان ممکن زندگی میکند 
در نتیجه فرد معتاد بـه مـواد .  ھر چه میزان مصرف مواد مخدر افزایش یابد تاثیر آن در فرد معتاد نیز کمتر و کمتر میشود.  تجربه میکنیم ٢٠٠٧از تابستان 

بعد از !  این چیزی است که امروز برای نظام سرمایه داری اتفاق می افتد.  مخدر بیشتری نیاز دارد تا بتواند انگیزۀ تدریجاً ضعیف شده اش را دریافت کند
در بدنی مملو از آثار تزریقات متعدد، اقتصاد جھان سرمایه داری ھمچنان مشکالت بزرگتری دارد که بدان پاسـخ ‛  مخدر اعتبار بانکی’چھل سال تزریقات 

 . دھد تا به دورۀ جدیدی از رضایت دست یابد
که ھمه چیز با کمک وام ھایی که بانک مرکـزی بـه ارگانیـسم   به ما گفته شد ٢٠٠٧در ماه اوت . این چیزی است که در این لحظه اتفاق افتاده است

سه ماه بدون کمترین تاثیر قابل لمسی تزریق   در عرض) نه کمتر( میلیارد یورو ٥٠٠مالی ارائه داد دوباره ھمه چیز به وضعیت عادی درآمد از آن پس مبلغ 
بـه .  با سقوط بازارھای سھام در سراسـر جھـان آغـاز شـد ٢٠٠٨بی نتیجه بودن این گونه اقدامات سرانجام ایجاد وحشت کرد و در ژانویه . شده است

معجـون ’ژانویـه اعـالم کردنـد کـه یـک  ١٧در ) بانک مرکزی( منظور کنترل خونریزی در ایاالت متحده دولت و مخالفین با ھم، دست در دست فدرال رزو 
ژانویه  ٢١خیلی موثر بود، در روز دوشنبه  ١٩٩١اما چنین اقدامی، که در سال . دالری میدھد ٨٠٠یک چک   وجود دارد که در آن به ھر خانواده‘ سحرآمیز

زمانیکه ما در حال نگارش این مقاله  –ژانویه  ٢٣اما در . بد بود١٩٨٧باعث سقوط جدید بازارھای سھام در سطح جھان گردید، به ھمان نسبت که سقوط 
علت موفقیت این تشنجات، با وجود تـالش . بازارھای سھام جھانی ورشکست میشوند که این یک سقوط جدید است به استثنای وال استریت -بودیم

دادن وام به بانکھا بین : در جائیکه آنھا ھر آنچه که در اختیار داشتند بکار گرفتند  ھای عظیم اعتباری که توسط دولتھای مرکزی ارائه داده شدند چیست؟
بانکھایی که توسط دولتھا بشکل گسترده بعنـوان طعمـه اسـتفاده میـشوند تـا بـه . ماھھای اوت ونوامبر پایین آوردن نرخ بھره بانکی ، ھدایای مالیاتی

از  پـس شرکتھا و خانواده ھا شرایطی تحمیل کنند که خود را بناچار شامل القاء مارپیچی بدھی سازند، آنھا در وضعیت بسیار بـدی قـرار دارنـد، یکـی
ما از پدیده ای که وضعیت . ، شکست غول آسای خود را اعالم میکند)نظیر سیتی گروپ ( دیگری، دچار ورشکستگی میشوند برای شروع بزرگترین آنھا 

مربـوط بـه اعتبـارات بـدون ‘  پول بدھی ھـای مشکوکـشان’  از اعضای متخصص شرکت بیمه که به بانکھا  تعدادی : را میتواند بدتر سازد صحبت میکنیم
اما ھنوز یک مشکل دیگر وجود دارد خیلـی نگـران کننـده تـر از .  پشتوانه را باز پرداخت می کنند، بنظر میرسد انجام اینکار برایشان بسیار دشوار است

درآمدھای متوسط تحت  ١٩٧٠در طول سالھای . و آن بیداری مجدد تورم است: به اقتصاد جھانی وارد می آورد(  tsunami( خساراتی است که سونامی 
در حقیقت نقطـه ھـای کـور وام ھـای .  تاثیر تورم ضربات سنگینی متحمل شده است، و این تورم در حال حاضر با قدرت ھر چه تمامتر دوباره بازمیگردد

ھم اکنون در سراسر جھـان بیـم آن .  فقط آنرا به تعویق انداخته است   اعتباری و اقدامات قانونی سرمایه داری دولتی، تورم را از بین نبرده است، بلکه
-ش تولید بی زایمیرود که تورم افزایش یابد و وام ھای غول آسای بانک ھای مرکزی، ھدایای مالیاتی یا نرخ ھای بھره، تنھا به ادامه چرخه موتور بدون اف

برسد، به عبارت دیگر، ترکیب خطرناکی از رکـود و تـورم، ‛  رکود تورمی’ وحشت عمومی این است که اقتصاد جھانی به مرحله ای تحت عنوان   .انجامد
لیه ت کچیزی که برای طبقه کارگر و اکثریت جامعه، یک سرا شیبی جدید در بیکار سازی معنی میدھد، در فقرو فالکتی که به افزایش بسیار سریع قیم

به آن وضعیت اسفبار بعنوان مثال دو میلیون خانوار آمریکائی اضافه میشود که دیگر بدھی ھایـشان را نمیتواننـد پرداخـت . کاالھای اساسی تعلق دارد
فروپاشی جب ھمانند مواد مخدر توسل نا امیدانه بسوی وام و اعتبارات کم کم پایه ھا و مبانی اقتصاد را نابود میسازد، آنھا را ضعیف تر میکند و مو. کنند

ما میتوانیم از این تجزیه و تحلیل مختصر از وضعیت ماھھای اخیر دریابیم که ما در حال حاضر در بدترین . سیستم گردیده و فرآیند انحالل را شدیدتر میکند
تجزیه و تحلیل از چھار ماه گذشته ، مورد فوق را تایید میکند، .  و طوالنی ترین تشنج سرمایه داری قرار داریم که از چھل سال اخیر استنتاج شده است

در بخش دوم این مقاله بیـشتر .  چرا که آنھا فراتر از بینی خود را نمی بینند، بلکه با توجه به اوضاع چھل سال گذشته میباشد‘ کارشناسان’نه به تایید 
ران منتقل ارگوارد جزئیات خواھیم شد ما در آنجا نشان خواھیم داد که بورژوازی تا چه اندازه و به چه شیوه وحشیانه ای پیامدھای بحرانش را به دوش ک

 . آیا راھی برای خروج از بحران وجود دارد؟ پاسخ دھیم: میسازد و ما نھایتاً تالش خواھیم کرد به سوال نخست
 

 :زیر نویس ھا
بین المللی به زبانھای   Revueقطعنامه و نتایج آن در مورد وضعیت بین المللی،که در نشریه  ٢٠٠٧ھفدھمین کنگره جریان کمونیست بین المللی،   -١

   .انگلیسی، فرانسوی، و اسپانیایی چاپ و منتشر شده است
: ، رقبای مخالف به رقابت با یکدیگر می پردازند) ٢٠٠٨انتخابات پارلمانی در آوریل ( در مبارزات انتخاباتی که ما اینروزھا در اسپانیا شاھد آن ھستیم  -٢

پرچم دفاع از فاجعه را بـه اھـتزاز در مـی  Partido Popularھر کدام با استفاده از روشی مختص بخود در این بازی شرکت میکنند، حزب دست راستی 
ھر دو دروغ میگویند و امکـان .  ھیچ خبری نیست‛ آرام باشید چیزی برای گفتن وجود ندارد’به نوبه خود تکرار میکنند (  PSOE( آورد، سوسیالیست ھای 

 . دارد نه این و نه آن بدانند چه فرجامی در انتظارشان میباشد
 به باال رجوع کنید، قطعنامه در مورد اوضاع بین المللی  -٣
، اتحادیه ھا، بلکه ھمچنین آنچه که ) کارفرمایان ( آن احساس رضایت توسط ھمه مدافعان نظام سرمایه داری ، نه فقط توسط سیاستمداران ، روسا  -۴

بر جنبه ھای مثبت تاکید و زیر آنھا خط کشیده میشود و نقاط منفی دسته کم گرفته شده و یا به کناری . رسانه ھا است" به سازندگان افکار" موسوم 
 . رانده میشود، که البته به گسترش احساس رضایت منجر میگردد

تخمین زده میشود که تبادالت بین المللی کـه طبـق .  میلیارد یورو در طی بیست روز در اسپانیا ٨٩مبلغ   IESEطبق : به منظورفرم دادن به ایده اش -٥
 .٪ بود١٥بیشترین ارقام خوشبینانه مبادالت بین المللی برای ماه ژانویه 

گویا رفیقی که این مطلب را براي ما ارسال داشته .  منتشر کردیم” بی اعتنایی به سیاست“در شماره گذشته مطلبی از مارکس با عنوان :  توضیح

” آذرخش“اما چند روز پیش نامه اي از رفقاي .  رفقاي ما نیز بدون توجه به این موضوع آن را منتشر کردند.  فراموش کرده بود که نام مترجم را ذکر کند

در اینجا توضیح می دهیم که مترجم این .  دریافت کردیم که همراه با انتقاد به این سهل انگاري، نام مترجم زحمتکش این مطاب را برایمان ارسال داشتند

 بسوي انقالب.                                از زحمات ایشان سپاسگذاریم.  اثر رفیق سهراب شباهنگ و ویراستارش رفیق بهروز فرهیخته می باشند
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 یک قصه عشق: سرمایه داري
 جریان کمونیست بین الملل –رفیق فقید جری گروین 

 م  –سارا : ترجمه از
 

که در اواخر سپتامبر برای اولین بار به روی پرده سـینما رفـت، یـک فیلـم بـا مـضمون جـدل ضـد "  سرمایه داری یک قصه عشق"فیلم جدید مایکل مور،
 . امپریالیستی تبلیغ شده بود

واجه ا ماین فیلم حاوی برخی از صحنه ھای تکاندھنده ای است از وضعیت مشقتبار کارگرانی، که با تعطیل شدن کارخانه ھا و پس دادن بدھی به بانکھ
آنچـه را کـه مـا در .  ھمچنین تصاویری از تحصن کارگران شـیکاگو در دسـامبر سـال گذشـته وجـود دارد، ھنگامیکـه کـارگران صـحبت میکننـد.  ھستند

. که کارگران نمی خواھند شغل خود را از دست بدھند، آنھا میخواھند برای حفظ شغلشان مبارزه کننـد:  انترناسیونالیسم نوشتیم تائید میکند، از جمله
دالر برای ھـر  ۶٠٠٠یعنی مبلغ .  این اتحادیه ھا و سیاستمداران بودند که اصرار بر این داشتند کارگران باید چیزی که قانوناً حق شان بود را دریافت کنند

کرد که " درک"اسقف شیکاگو برای دیدار از کارگران آمد و به آنھا گفت که خودش فرزند یک پوالد گر است و . کارگر جھت پرداخت ھزینه تعطیالت و اخراج
تصاویر بسیار تکاندھند ای از دیگر کـارگران کـه . سپس او آنھا را دعا کرد و در دھان آنھا نان مخصوص کلیسای کاتولیک گذاشت. مبارزه آنان درست بود

نفری از جامعه میامی  ٢٠ -٣٠ھمچنین تصاویر جالبی از یک گروه . بطور فردی یا با خانواده ھایشان با آوردن مواد غذائی با آنھا اعالم ھمبستگی میکنند
بدنبال آن مردی از طرف بانک به . که اعالم کردند دستور اخراج از درجه اعتبار ساقط شده است، و به بازگشت اخراجی ھا به خانه ھای خود کمک کردند

ماشین پلیس برای بردن کارگران اخراجی و  ٩اخراجی ھای بازگشته به خانه ھایشان میگوید که آنھا غیر قانونی به خانه ھای شان بازگشته اند، سپس 
در ادامه مردی کـه از طـرف .  کارگران تالش کردند تا با سر و صدای زیاد توام با جر و بحث موجب ترک مامورین از محل شوند. خانواده ھایشان می آیند

در زیر نویس پایان فیلم میخوانیم . بانک آمده بود به اتفاق ماموران پلیس محل را ترک میکنند، کارگران بھمراه خانواده ھای شان در خانه باقی می مانند
 . که خانواده ھا اجازه دارند در خانه ھای خود ادمه زندگی دھند

نـه فیلم مملو از صحنه ھای استاندارد مایکل مور است، صحنه ھای عجیب و غریب مثل صحنه ھای مسخره ای نظیر تالش برای مالقات با رئیس کارخا
با  یا جنرال موتور، تالش او برای بازداشت و دستگیری شورای مدیران ای آی جی و ھمه کسانی که در بازار بورس نیویورک ھستند توسط شھروندان، و

و یا تالش برای استفاده از یک کامیون زرھی که با آن وارد بانک مرکزی شده، بـا  -در اطراف نوار بورس اوراق بھا دار" صحنه جرم" نصب نوار چسب زرد 
حمله او به سرمایه داری یک حمله . مشکل بزرگ مایکل مور دیدگاه سیاسی او میباشد. این پیام که مایکل مور می آید ده میلیون دالر پول بودجه را ببرد

تحریک آمیز است و نه یک حمله جدی و قابل توجه، بنظر میرسد که او تصمیم گرفته است ھمۀ اتھامات ھیستریک جناح راسـت علیـه سوسیالیـسم 
آغاز و تا سالھای  ١٩٨٠به سیاست رسمی ریگان نسبت داده شده که در سالھای  ٢٠٠٨بحران اعتبارات مالی بین المللی سال . اوباما را دیگرگون سازد

از تصاحب واقعی دولت ایاالت متحده توسط گلدمن ساکس با خط مشی فشرده توسـط .  ریاست جمھوری بوش پدر، کلینتون و بوش پسر ادامه داشت
به عبارت دیگر بحران اقتصادی مشگل بزرگ سرمایه داری جھانی نیست، بلکه از حرص و .  شرکت خود از ھزینه مالیات دھندگان و رقبا بھره برده است

 . ولع، چند چھره از نخبگان سیاسی تجاری ناشی میشود
درست است که مور میگوید سرمایه داری بد است، حتی چند تن از کشیش ھای کاتولتیک در مصاحبه ھایی با مایکل مور اعـالم میدارنـد کـه حـضرت 

او تصاویری از تظاھرات چند نفر از . عیسی علیه سرمایه داری بوده است، ولی در واقع مخالفت او با سرمایه داری تنھا با یک سرمایه داری آشفته است
ه مایگروه ھای نظیر جواب ائتالف که در برابر خرید بدھی ھای شرکت ھا ، وام مسکن در مقابل تخلیه ھستند، او این حرکت را بعنوان جنبش ضـد سـر

 . داری در ایاالت متحده معرفی میکند
. از طرفی او میبیند که چگونه اوباما وال استریت را با بنیادھای آن به لرزه درمی آورد وقتی که او خواھان تغییر است. او نمیداند با اوباما چگونه رفتار کند

او با تقبیح ھمه مشاوران اقتصادی اوباما ادعـا میکنـد کـه .  و تاکید میکند چگونه آنھا از نظر مالی در پاسخ به مبارزات انتخاباتی اش او را کمک کرده اند
 . ھمه ھمدستان گلدمن ساکس ھستند، ولی او ھمچنان عاشق اوباما است

برنی ساندرز، سناتور مستقل، از ورمونت در مصاحبه ای با مور میگوید، کـه او طرفـدار . دمکراسی جایگزین سرمایه داری است"از نقطه نظر مایکل مور
چیزی که او بعنوان دولت طرح میکند، دولتی است، که منافع طبقه کارگر و طبقه متوسط را نمایندگی و از حقوق آنھـا .  است"  سوسیالیسم دمکراتیک"

، حدود یکماه پیش از مـرگ او، در جائیکـه ١٩۴۴مایکل مور تصاویری تاریخی که از دولت فرانکلین دالنو روزولت از سخرانی اتحادیه در سال .  دفاع میکند
یه رمافرانکلین روزولت خواستار این است که پس از جنگ، برای دومین بار اعالمیه حقوق برای امریکای ھایی که طرفدار سوسیالیسم و یا نـابودی سـ

 . داری نیستند، اما طرفدار دولت رفاه از نوع سرمایه داری میباشند بنویسد

 حق برخورداری از یک شغل مفید و پرداخت در صنعت، مغازھا، مزارع و معادن کشور 

 حق کسب درآمد کافی برای غذای مناسب، لباس و فراھم کردن وسایل تفریحی و سرگرم کنند 

 حق کشاورزان به کشت و فروش محصوالت کشاورزی که بتواند نیازھای خود و خانواده اش را تامین کند 

 حق تجارت برای ھر تاجر بزرگ و کوچک در شرایطی آزاد از رقابت نا عادالنه و سلطۀ انحصارات در تجارت داخل و خارج کشور 

 حق داشتن مسکن مناسب برای ھر خانواده 

 حق برخورداری کمکھای مناسب پزشکی و فرصت برای دستیابی حفظ سالمتی 

 حق برخورداری از حمایت کافی و مناسب از نظر اقتصادی، از کار افتادگی، بیماری، تصادف یا بیکاری 
 حق برخورداری از یک آموزش و پرورش خوب

اما میگوید که در دوره . مایکل مور شکایت میکند که فرانکلین روزولت فوت کرد پیش از اینکه بتواند جامعه زیبا و بزرگ را در ایاالت متحده امریکا ایجاد کند
گر کـشورھای دی پس از جنگ در ایاالت متحده، مردم فرانکلین روزولت به اروپا و ژاپن فرستاده شده اند، که در باسازی کشورھای ایتالیا، آلمان و ژاپن و

ھمانطوریکـه وی در .  ھدف از شرکت در جامعه سرمایه داری اروپا این است که ایدآل ھای روز ولت را در مورد جامعه عملـی سـازند.  اروپا شرکت کنند
Sicko ی ھاایعمل کرد، ایده آل مورد نظر مایکل مور سرمایه داری دولتی نوع اروپائی را بھترین میداند، با ھدف پرداخت اجتماعی عالی برای ھمه امریک. 

اشته باشد، د دضد سرمایه داری بودن مایکل مور ھرگز دولت سرمایه داری را نابود نخواھد کرد، و نخواھد گذاشت طبقه کارگر ابزار تولید را در کنترل خو
ن طبقه کارگر ر آبجای آن میخواھد امریکا مانند جوامع فرانسه، آلمان، ژاپن و یا نروژ اداره شود که در واقع تمامی آنھا جوامع سرمایه داری ھستند که د

مایکل مور در پایان فیلم از ھمه میخواھد برای رسیدن به چنین جامعه ای با یک نسخه شناخته . برای دفاع از منافع خود در برابر استثمار باید مبارزه کند
 . است و نه یک آھنگ انقالبی Mack the knifeبنام  Bobby Darinاین بیشتر شبیه یکی از آوازھای . شده بین المللی به مبارزه او بپیوندند

Jerry Grevin 
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