
 



 
 
 
 
 
 

  م، دورة سومنه؛ سال 1394ماه اردیبهشت؛ 83شمارة 

Worker 

Militant 
تمیلیتان  

 کارگر

١ 
 فهرستفهرست 

 اطالعیۀ گرایش مارکسیست هاي انقالبی ایران رو به کارگران سوسیالیست: اول ماه مه 3

 پیش به سوي مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر 4

 متحد ایراناتحاد عمل میان کمیتۀ اقدام کارگري و کانون کارگران  7

 کارگر ۀگزارشی از مراسم خان 8

 در ایران 94بندي از اول ماه مه سال جمع 9

 تاریخچۀ اقدام کارگري  14

 محمد جواد ظریف» پیام«نیویورك تایمز و معناي اخص  15

 اطالعیه گرایش مارکسیست هاي انقالبی ایران در مورد وقایع مهاباد 23

 خأل رهبري انقالبیاعتراضات مهاباد و باز هم  24

 بین المللیبین المللی 

  حماس و ارزیابی دوبارة موضع مارکسیست هاي انقالبی» جنایت جنگی«  28

 پیشروي داعش در رمادي و تدمر 31

 اعتصاب پرسنل پزشکی، خبرنگاران و مستمري بگیران علیه ریاضت اقتصادي: یونان 34

 براي دریافت وام» ریگا«شکست مذاکرات : یونان 36

 تعهد یونان به بازپرداخت پیش از موعد وام هاي صندوق بین المللی پول 39

 درس هاي تسلیم سیریزا  41

 سیریزا، تهدید صندوق هاي بازنشستگی و تشدید خشم مستمري بگیران یونان 43

 سیریزا و تاراج منابع مالیۀ عمومی یونان 45

 تاریخیتاریخی 

 نبرد ضد استعماري ویتنامرهبر نظامی ): 2013-1911(وو نوین جیاپ  48



 
 
 
 
 
 

  م، دورة سومنه؛ سال 1394ماه اردیبهشت؛ 83شمارة 

Worker 

Militant 
تمیلیتان  

 کارگر

٢ 
 هیتلر- هفتاد سال پس از معاهدة استالین 53

 نخستین سوء قصد به جان تروتسکی :سال پیش در همین روز 75 56

 پاسخ به نامه هاپاسخ به نامه ها 

 »کمیتۀ اقدام کارگري«دربارة اهداف و فعالیت هاي  57

 عملیعملی 

 پخش تراکت اول ماه مه: تبریز 62

 پخش تراکت در تبریز: کمیتۀ اقدام کارگري 64

 ستان هاي غربیادر یکی از  بیانیهپخش  65

 از رضا شهابی و شاهرخ زمانی PCS اتحادیۀ حمایت 66

 در خارج 2015 مراسم اول ماه مه 66

 آثار کالسیکآثار کالسیک 

 مانیفست روز جهانی کارگر : تروتسکی 74

 نقش کرملین در جنگ 76

 دربارة آیندة ارتش هاي هیتلر 78

 بوكبوكفیسفیسبحث بحث  

 دربارة تزهاي آوریل لنین بحث با روزبه امامی 79

  

    

  

  

    

  

  



 
 
 
 
 
 

  م، دورة سومنه؛ سال 1394ماه اردیبهشت؛ 83شمارة 

Worker 

Militant 
تمیلیتان  

 کارگر

٣ 
اطالعیۀ گرایش مارکسیست ھای انقالبی : اول ماه مھ

  ایران رو بھ کارگران سوسیالیست

 

 رفقا،

رژیم سرمایھ داری حاکم  ،١٣٩۴در آستانۀ اول ماه مھ 

بر ایران نھایتاً پس از تعیین برنامھ ھای ھفتۀ کارگر، 

سال گذشتھ، مجوز قانونی برای  ٨برای نخستین بار طی 

این رژیم کھ . راھپیمایی کارگران را صادر کرده است

ای اقتصادی، تھدید ھای نظامی و زیر فشارھا و تحریم ھ

شد، و » نوشیدن جام زھر«انزوای بین المللی، ناچار بھ 

درحال حاضر نھ فقط وارد معاملھ و ھمکاری مشخص 

با امپریالیسم در سطح منطقھ شده، بلکھ بھ دنبال دائمی 

کردن این ھمکاری و گسترش آن بھ حوزه ھایی فراتر از 

یر فشار سازمان مسألۀ ھستھ ای نیز ھست، اکنون ز

جھانی کار بھ مثابۀ بازوی اجرایی امپریالیستی برای 

دخالت در جنبش کارگری، مجبور بھ صدور مجوز 

  .راھپیمایی کارگران در روز جھانی کارگر شده است

کارگران ایران طی یک دھۀ پیش ھزینۀ بسیاری پرداختھ 

اند و ھم اکنون بسیاری از کارگران پیشرو در سیاه چال 

. ژیم، تحت وضعیت بسیار وخیمی سر می برندھای ر

تداوم مبارزات کارگری در شرایط اختناق چند دھۀ 

گذشتھ بھ سرمایھ داران ایران و جھان نشان داده است کھ 

تجربۀ کارگران ایران . کارگران ایران شکست ناپذیرند

مبنی بر ساختن کمیتھ ھای کارخانھ،  ١٣۵٧در انقالب 

کمر نظام شاھنشاھی، تجربۀ  شوراھا و نھایتاً شکاندن

دست ھای قدرتمند . کوچکی نیست کھ فراموش شود

کارگران ایران بار دیگر توان بھ زانو در آوردن این 

رژیم سرمایھ داری و سرنگونی آن را دارند، و این خود 

عامل ترس مشترک رژیم و امپریالیسم، و در نتیجھ حملۀ 

  .مشترک آن ھاست

نمایندگان کارگری رژیم با  در دورۀ آتی خانۀ کارگر و

ھمکاری سازمان جھانی کار و امپریالیزم خواھان این 

این مجوز . ھستند کھ سر کارگران ایران را با پنبھ ببرند

قانونی گام اول در سیاستی است کھ رژیم سرمایھ داری 

  .با ھمکاری امپریالیزم برنامھ ریزی کرده است

م و خانۀ کارگر با توجھ بھ این سیاست ھای مذبوحانھ رژی

کھ در آتیھ با وضوح بیش تری نمایش داده خواھد شد، 

کارگران ایران باید وسیعاً و با انرژی بیشتر در 

اما، با مطالبات خود و . تظاھرات اول ماه مھ شرکت کنند

  .نھ تحت پرچم مطالبات خانۀ کارگر و رژیم

برخی مطالبات محوری کارگران می تواند از قرار زیر 

  :باشد

ادی فوری تمامی کارگران زندانی بھ ویژه رھبران آز

سندیکاھای کارگری؛ لغو احکام صادره علیھ فعالین 

  کارگری

  افزایش دستمزدھای کارگران متناسب با تورم

علنی کردن دفاتر حسابرسی و اسرار معامالتی در تمامی 

برای روشن شدن حقوق و پاداش واقعی (کارخانھ ھا 

خصیص بودجھ، در شرایطی کھ مدیران، وام ھا و نحوۀ ت

بھ کرات بر وجود واحدھای تولیدی بحران زده و نبود 

  )نقدینگی برای پرداخت حقوق کارگران تأکید می شود

  گرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران

 ١٣٩۴اردیبھشت 
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  پیش بھ سوی مراسم اول ماه مھ، روز جھانی کارگر

 

روز جھانی امسال در شرایطی بھ استقبال اول ماه مھ، 

کارگر، می رویم کھ از یک سو رژیم سرمایھ داری 

جمھوری اسالمی، بھ دلیل بحران ھای داخلی و فشار 

تحریم ھا و انزوای بین المللی، نھایتاً بھ روند توافقات 

سابق خود » دشمن«اصطالح رسمی با غرب، یعنی بھ

توافق «شدت بخشیده، و ضمن تالش برای نھایی کردن 

رماه سال جاری، درحال حاضر بھ در تی» لوزان

فراتر از «صراحت از خواست ھمکاری در حوزه ھایی 

صحبت می کند؛ معنای ھمکاری فراتر » مسألۀ ھستھ ای

زمانی روشن می شود کھ می بینیم جمھوری اسالمی 

خواھی عمالً مشغول ھمکاری با امریکا در منطقھ و سھم

شتھ از سوی دیگر نیز طی دو سال گذ. ھای خود است

سابقۀ موج اعتراضات و اعتصابات شاھد صعود نسبتاً بی

شکست جاه طلبی . کارگری در سرتاسر ایران بوده ایم

ھایی ھستھ ای جمھوری اسالمی و پیامدھای سنگین 

تحریم بر زندگی کارگران و اقشار وسیعی از ایران 

سرمایھ داری ایران، تا بھ اآلن این فرصت . روشن است

حاد کارگران را در پشت بھانۀ  را داشت کھ وضعیت

تقویت «پنھان و ھرگونھ اعتراضی را با عذر » تحریم«

بھ شدیدترین شکل سرکوب کند؛ در آینده با رفع » دشمن

این بھانھ ھم روش ھایی دیگری برای توجیھ سرکوب 

  .خواھد یافت

در شرایط وخیم زندگی کارگران، نخستین سؤالی کھ باید 

کسی مسئول و مسبب اصلی مطرح کرد این است کھ چھ 

تا ! کارگران: این بحران ھاست؟ پاسخ دولت روشن است

چھ «جایی کھ احمد جنتی با وقاحت اعالم کرده بود 

اشکالی دارد حتی اگر شرایط بدتر شود ما روزی یک 

اما، در مقابل، طبقۀ کارگر پاسخ  .»وعده غذا بخوریم

رای ب. خود را دارد و در جھت تحقق آن مبارزه می کند

ما، این خوِد نظام پوسیدۀ سرمایھ داری است کھ مسئول 

بنابراین . اصلی چنین مصیبت ھایی بھ شمار می رود

برخی رئوس خواستھ ھای کارگران برای مقابلھ با چنین 

 :شرایطی، این گونھ است

در مقابل خواست ابتدایی کارگران برای رفع  -١

فاً و مدیران دولتی صر مشکالت زندگی خود، وزیران

را مسبب اوضاع نابسامان » تحریم ھای اقتصادی«

معرفی کرده و گفتھ اند کھ این وضعیت جوابگوی 

» صبر انقالبی«مطالبات کارگران نیست اگر در گذشتھ 

را بھ کارگران توصیھ می کردند، » ھمت مضاعف«و 

می » ھمدلی«این بار در بحبوحۀ توافقات با غرب شعار 

کھ کارخانھ ھا باید در شرایطی می گویند ! دھند

» نقدینگی«شوند، نیاز بھ » نوسازی«و » بازسازی«

است، کارخانھ ھا زیان ده ھستند و بھ اجبار باید تعطیل 

شوند، پاسخ کارگران بھ نمایندگان سرمایھ داران بسیار 

اگر اوضاع وخیم است، بگذارید حساب «: ساده است

فداکاری اگر می خواھید ما ! دخل و خرج را ما نیز ببینیم

چرا این حساب ھا باید ! کنیم، دفاتر حسابرسی را باز کنید

تنھا با باز شدن دفاتر حسابرسی » جزء اسرار باشند؟

است کھ حجم باالی رشوه، حیف و میل، امتیازات، پاداش 

ھای مدیران، وام ھای مخفی و پول شویی مشخص می 

دولت می باید فوراً اسناد حساب ھای کلیۀ سرمایھ . شود

اران بازاری و غیربازاری و ارتباط مالی با دیگر دولت د

اگر درست . ھای غربی را علناً در مطبوعات اعالم کند

است کھ اوضاع اقتصادی نابسامان است، چھ ترسی از 

علنی کردن این اسرار معامالتی وجود دارد؟ و اگر قرار 

» اقلیت«است کھ سرمایھ داران و سھام داران بھ عنوان 

» اکثریت«ین اسرار معامالتی آگاه باشند، چرا حاکم از ا

جامعھ، یعنی ما کارگران، گردانندگان اصلی تولید، از آن 

آگاه نباشیم؟ باید در سطح ھر کارخانھ، بھ وسیلۀ 

نمایندگان منتخب کارگران، و نھ نھادھای اسالمی وابستھ 

بھ دولت، کمیتھ ھایی برای بازرسی دفاتر، نظارت بر 

گذاری ھای جدید، استخدام و یا اخراج تولید، سرمایھ 
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کارگران و سازماندھی کار در کارخانھ و کلیۀ امور 

  .مربوط بھ کارگران، تشکیل گردد

و برخورداری از  در جامعۀ سرمایھ داری حق کار -٢

طبق آمارھای . ، ابتدایی ترین حق کارگران استشغل

رسمی دولت، نرخ بیکاری در پاییز سال گذشتھ، بھ رقم 

درصد می رسیده و استان ھایی مانند  ١٠.٥بینانۀ خوش

کرمانشاه، لرستان و مازندارن در صدر جدول بیکاری 

دولت سرمایھ داری موظف است کھ برای کلیۀ . بوده اند

کسانی کھ نیاز بھ اشتغال دارند، کار با شرایط زندگی 

بیکارسازی و یا اخراج بی رویۀ . متوسط ایجاد کند

رچوب نظام سرمایھ داری عملی کارگران، حتی در چا

رژیم، دست » قانون کار«اما، در . است غیرقانونی

مدیران برای اخراج و بیکارسازی کارگران باز گذاشتھ 

  .شده است

اگر نظام سرمایھ داری قادر بھ تأمین شغل برای ) الف

کسانی کھ خواھان کار کردن ھستند، نمی باشد، وظیفۀ 

بھ جای اعطای . استدولت تأمین معاش و زندگی آنان 

وام بھ سرمایھ داران، دولت باید بھ کلیۀ بیکاران بیمۀ 

تنھا یک جزء کوچک از ارقام . بیکاری پرداخت کند

شده می توانست این مشکل را حل » اختالس«نجومی 

وزارت  -چرا نباید با کاستن از بودجھ عظیم دفاعی. کند

 ٣٠ دفاع، ارتش، سپاه و بسیج و غیره کھ امسال بیش از

این مبالغ را بھ رفع این نیازھای  - درصد افزایش داشتھ

  حیاتی اختصاص داد؟

ساعت کار در ھفتھ و دو روز تعطیل  ۴٠حداکثر ) ب

ھفتگی و پنج ھفتھ مرخصی در سال با حقوق، باید برای 

ساعت کار  ۴۴کلیۀ کارگران توسط دولت تضمین گردد، 

  .رددباید فوراً لغو گ» قانون کار«ھفتگی مفید در 

اگر . تحت ھیچ شرایطی کارگران نباید اخراج گردند) ج

رژیم سرمایھ داری قادر بھ نگھداری کلیۀ نیروی کار 

نیست، باید بھ جای اخراج، کار موجود را بدون کسر 

کاھش متناسب ساعات . حقوق، میان کارگران تقسیم کند

کار، ھمراه با پرداخت حقوق کامل بھ کارگران، تنھا راه 

  .قابلھ با بیکاری اجباری استاساسی م

کار . تبلیغات دولت مبنی بر کمبود کار نادرست است) د

اما کاری کھ جیب . بھ اندازۀ کافی در جامعھ موجود است

زحمتکشان ایران . سرمایھ داران را پرتر کند، کم است

نیاز مبرم بھ خدمات، مسکن، پارک برای تفریح، 

و مھدکودک و  کتابخانھ، بیمارستان، مدرسھ، دانشگاه

دولت باید بالفاصلھ با اتخاذ مالیات . نظایر این ھا دارند

ھای تصاعدی از شرکت ھای بزرگ و تّجار کالن و بھ 

کار انداختن معقول منابع عظیم نفت، دست بھ اجرای 

از . وسیع برنامھ ھای عمرانی و خدمات اجتماعی بزند

کار این طریق ھم نیازھای جامعھ بر آورده می شود و ھم 

  .و شغل برای مدتی طوالنی ایجاد می شود

باید برای کلیۀ کارگران حداقل دستمزد متناسب با ) ه

حداقل دستمزد کارگران مشمول  .مخارج تعیین گردد

ھزار تومان  ٧٢٧، رقم ٩۴سال  قانون کار از ابتدای

این درحالی است کھ طبق آمار بانک  .تعیین شده است

مرکزی و مرکز آمار، خطّ فقر بین دو تا سھ برابر رقم 

درصد  ٢۵افزایش دستمزد سال قبل تنھا . مذکور است

درصد می  ٣۶بھ » رسمی«بود، درحالی کھ نرخ تورم 

درصد افزایش یافت، و  ١٧امسال دستمزدھا تنھا . رسد

درصد  ١٥دولت با یک تردستی نرخ تورم را تقریباً 

اعالم کرد تا وانمود کند کھ افزایش دستمزد حتی باالتر 

حداقل دستمزد باید متناسب با ! از نرخ تورم بوده است

  .نرخ تورم واقعی افزایش یابد

ران باید فوراً و بی ھیچ عذر دستمزدھای معوقۀ کارگ) و

و بھانھ ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی بھ 

عنوان یک جرم قابل تعقیب قضایی تلقی گردد و خسارت 

  . ناشی از آن بھ عنوان غرامت بھ کارگران پرداخت شود

. کلیۀ کارگران باید از پرداخت مالیات معاف گردند) ز

یۀ غذایی اخذ می گردد، مالیات غیرمستقیم کھ از مواّد اول

باید نظام مالیاتی درجھ بندی شده ای . باید فوراً لغو گردد

کھ با افزایش درآمد بھ صورت تصاعدی افزایش می 

  .یابد، اعمال گردد

الغای قراردادھای موقت و سفید امضا، اجرای فوری  -٣

بیمۀ تمامی کارگران ساختمانی، برچیده شدن شرکت ھای 

قرارداد مستقیم و دستھ جمعی، تأمین  پیمانکاری و انعقاد
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٦ 
امنیت و ثبات شغلی کارگران و رعایت باالترین 

استاندارد ھای بھداشت و ایمنی در محیط ھای کار و 

زندگی باید در دستور کار دولت و کارفرمایان قرار 

  .بگیرد

اصالحات صورت گرفتھ در قانون کار برای اعمال  -۴

ونھ تغییر در قانون ھر گ. فشار بیشتر بھ کارگران است

کار، بیمۀ کارگران و چگونگی محاسبۀ تعیین حداقل 

دستمزد و حقوق بازنشستگی باید با دخالت مستقیم 

بھ عالوه . نمایندگان منتخب کارگران صورت بگیرد

و اعتراض و آزادی بیان حق مسلم کارگران » اعتصاب«

خانۀ «در برابر . است و باید بھ رسمیت شناختھ شود

و سایر نھادھای » شوراھای اسالمی کار« ،»کارگر

دست ساخت رژیم و مدافع کارفرمایان و سرمایھ داران، 

مستقل از دولت و (» تشکل مستقل«کارگران باید 

را برای تصمیم گیری در امور خود داشتھ ) کارفرما

  .باشند

کلیۀ قوانین تبعیض آمیز نسبت بھ زنان و تضمین  -۵

حقوق زنان و مردان در برابری کامل و بی قید و شرط 

تمامی شئونات زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 

  .فرھنگی و خانوادگی ضروری است

جمھوری اسالمی ایران، از زیر بار پذیرش مسئولیت  -۶

شکست ھای خود طفره می رود و این گونھ است کھ موج 

بیکاری را ھم نتیجۀ حضور کارگران مھاجر در ایران 

در . ک دروغ بی شرمانھ استاین ی. معرفی می کند

تمامی سال ھای گذشتھ، دشوارترین و غیرانسانی ترین 

کارھا بھ دست ھمین نیروی کار ارزان مھاجر انجام شده 

و اکنون کھ تمام استفاده ھا از آن ھا صورت گرفتھ، آن 

. معرفی می کنند» اشباع بازار کار بومی«ھا را مسبب 

و اخراج کارگران  ما بخشی از طبقۀ جھانی کارگر ھستیم

جنسیت و مرز  ،مذھب ،قومیت ،مھاجر را بھ بھانۀ نژاد

دشمن مشترک ما، . متفاوت محکوم می کنیم جغرافیایی

  .خود دولت ھای سرمایھ داری ھستند

کار کودکان پدیده ای غیر انسانی و از تبعات نظام  -٧

از  کودکان باید. سرمایھ است و باید ممنوع اعالم شود

سرشار از نشاط و شادی و امنیت و  محیطی امن و

  .رفاھی و بھداشتی برخوردار باشند –امکانات آموزشی 

در زمینۀ استخدام، دستمزد، (تبعیض در اشتغال زنان  -٨

. باید ملغا شود) تفکیک جنسیتی در محیط کار و نظایر آن

در ارتباط با زنان کارگر، ما خواھان دستمزد برابر با 

با سیاست ھایی . بر ھستیممردان در ازای کار برا

کھ زنان را ) تلھ ورکینگ(» دورکاری«ارتجاعی نظیر 

از اجتماع و محیط کار بھ کنج خانھ ھا می فرستد و مانع 

رشد آگاھی و مبارزات جمعی آنان می گردد، باید مقابلھ 

با ھرگونھ سوء رفتار و آزار لفظی و فیزیکی، چھ . کرد

کنان مرد در از سوی کارفرما و چھ حتی برخی کار

مانند تولیدی ھای پوشاک، شرکت ھای (محیط ھای کار 

، باید بھ طور جدی و )خدماتی، تاکسیرانی و غیره

قاطعانھ برخورد شود؛ حق مرخصی زایمان برای زنان، 

ھمراه با حقوق کامل و احتساب آن در حق سنوات، باید 

با ھرگونھ اخراج بھ دلیل بارداری یا . اجرا گردد

فرما مبنی بر عدم بارداری باید برخورد کار» شروط«

روند تحمیلی برخی مشاغِل عموماً خدماتی . قانونی شود

کھ زنان را برخالف میل خود بھ شکل ابزاری بھ نوعی 

خاص از رفتار و پوشش برای جلب مشتری وادار می 

  .کنند، توھین آمیز بوده و باید متوقف شود

ھ شکل جمھوری اسالمی و سرمایھ داری غرب، ب -٩

تاکتیکی مشغول ھمکاری در منطقھ ھستند، و اخیراً نیز 

خواھی در یمن در مقابل سرمایھ داری ایران مشغول سھم

کارگران ضمن حفظ . است ای خود دیگر رقبای منطقھ

جبھۀ سوم و مستقل خود علیھ ھر یک از طرفین تنازعات 

  .درون منطقھ، مخالف جنگ افزوی ھا ھستند

ضی اجتماعی موجود بخشی از جنبش ھای اعترا -١٠

ما پشتیبانی خود را از . مبارزات طبقاتی کارگران ھستند

زنان و بھ خصوص  ،دانشجویی تمامی جنبش ھای

کھ ضمن اعتراضات سراسری در اسفندماه سال (معلمان 

گذشتھ و فروردین امسال، فراخوان بھ اعتراض در روز 

مۀ اعالم و دستگیری و محاک) اردیبھشت داده اند ١٧

ما خواھان آزادی   .فعالین آن ھا را قویاً محکوم می نماییم

فوری و بدون قید شرط تمامی فعالین کارگری زندانی 

مانند بھنام ابراھیم زاده از کمیتۀ پیگیری ایجاد تشکل (
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٧ 
ھای کارگری، رضا شھابی از سندیکای شرکت واحد، 

رسول شاھرخ زمانی از سندیکای نقاشان ساختمان، 

و  ھیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران بداقی عضو

ما خواھان لغو . و سایر زندانیان سیاسی ھستیم) غیره

) و حبس تعلیقی» شالق«مانند (تمامی احکام صادره 

بھ عالوه ھر گونھ اعدام و .علیھ فعالین کارگری ھستیم

سنگسار بھ ھر بھانھ ای محکوم است، چون ریشۀ تمام 

ناھنجاری ھا در مناسبات سرمایھ داری نھفتھ  جرایم و

  .است

شرایط سرکوب گسترده و ضعف تشکل ھای در  -١١

کارگری موجود، فعالین کارگری با گرایش ھای مختلف 

می توانند حول موضوعات مشترک و مورد توافق خود 

اتحاد «دست بھ ) مانند برگزاری مراسم اول ماه مھ(

گسترده بزنند و نیرو و امکانات خود را بھ طور » عمل

  .دجمعی و بھ شکل دمکراتیک بھ کار بندن

اول ماه مھ باید تعطیل رسمی اعالم گردد و در تقویم -١٢

رسمی کشور گنجانده شود و ھر گونھ ممنوعیت و 

  .محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد

 

 ٧ ایران، متحد کارگران کانون کارگری، اقدام کمیتھ

  ١٣٩۴ اردیبھشت

  

  

  

  

  

  

  

  

کمیتۀ اتحاد عمل میان کانون کارگران متحد ایران و 

 اقدام کارگری

در آستانۀ اول ماه مھ امسال، پس از ھشت سال، مجوز 

این روز از سوی دولت و با » راھپیمایی«بھ برگزاری 

در چنین . صادر شده است» خانۀ کارگر«حضور 

شرایطی می توان با حضور مستقل و مطالبات خود، 

برای افشای سیاست ھای حکومت و خانۀ کارگر، وارد 

  .دخالتگری شد

کانون کارگران «و » کمیتھ اقدام کارگری«در این راستا 

تصمیم دارند طی یک اتحاد عمل، بستھ بھ » متحد ایران

توان و امکانات خود در مراسم روز جھانی کارگر در 

اردیبھشت ماه سال جاری در استان ھای  ١١جمعھ 

مختلف، شرکت و دخالتگری کنند، و در این راستا 

  .ھ می نمایندمطالبات زیر را برجست

بھ ویژه رھبران  زندانی کارگران تمامی فوری آزادی *

 فعالین علیھ صادره احکام لغو ؛سندیکاھای کارگری

 کارگری

  تورم با متناسب کارگران دستمزدھای افزایش *

 در معامالتی اسرار و حسابرسی دفاتر کردن علنی *

  ھا کارخانھ تمامی

  ١٣٩٣اردیبھشت ماه  ٧

  متحد ایرانکانون کارگران 

  کمیتۀ اقدام کارگری
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٨ 
  گزارشی از مراسم خانۀ کارگر

  

اردیبھشت، روز جھانی کارگر، قرار بود  ١١صبح روز 

مراسمی از مقابل خانھ کارگر تا میدان آزادی از ساعت 

آرامش میدان انقالب در ساعت . برگزار شود ١١تا  ٩

 ١٠فکر می کردیم تا ساعت . تعجب برانگیز بود ١٠

مسیرم را بھ سمت . جمعیت باید بھ اینجا رسیده باشد

ھمان . ل خانھ کارگر، ادامھ دادیمخیابان ابوریحان، مح

تعداد قلیل نیروی انتظامی ھم گویا برای برقراری نظم 

بھ ابوریحان کھ . نماز جمعھ در محل حضور داشتند

رسیدیم گویا مراسم آغاز شده بود و جمعیتی بالغ بر 

نفر با پالکاردھای مختلف با ھدایت انتظامات خانھ  ١۵٠٠

برخالف . ت شدندکارگر بھ سمت خیابان وصال ھدای

انتظار، جمعیت بسیاری از جوانان دختر و پسر در میان 

تظاھرکنندگان حضور داشتند، اما با این وجود تنھا در 

طول مسیر دو یا سھ گشت پلیس مستقر شده بود و بھ ھیچ 

وجھ بعد امنیتی این تظاھرات مطرح نبود و پلیس در 

نونی تالش بودکھ با آن بھ شکل یک تظاھرات کامالً قا

نکتھ . برخورد کند با ادای احترام کامل بھ شرکت کنندگان

قابل توجھ خیل دختران جوان بود کھ ھمراه با گروه ھای 

پسرھای جوان از شھرک ھای صنعتی اطراف تھران، 

شعارھایی . آذربایجان غربی و کردستان آورده شده بودند

کھ از بلندگوھای خانھ کارگر فریاد زده می شد، با هللا 

شعارھایی ارتجاعی با . کبر و خامنھ ای رھبر آغاز شدا

سازماندھی خانھ کارگر بر ضد کارگران افغان ھم سر 

یا » کارگر افغانی اخراج باید گردد«داده شد، از جملھ 

وزیر «شعارھای . »کارفرما حیا کن، افغانی را رھا کن«

کارگر مسلمان اتحاد «، »کار ایران حامی مستضعفان

ھم فریاد زده » داد موقت خیانت خیانتقرار«، »اتحاد

نکتھ قابل توجھ، بی اعتنایی خیل جوانانی بود کھ در . شد

این صفوف شرکت داشتند؛ انگار نھ می دانستند چھ 

و غالباً پالکاردھا و .  روزی است و نھ برای چھ آمده اند

شعارنوشتھ ھایی را کھ خانھ کارگر میان آن ھا پخش 

رفتند، از جملھ شعار نوشتھ کرده بود بھ مسخره می گ

بسیاری از آن ھا . ھایی در حمایت از مذاکرات ھستھ ای

این شعارھا و پالکاردھایی کھ بھ طور فرمایشی بھ دست 

بھ خصوص عصبی . آن ھا داده شده بود شکایت داشتند

بودن آن ھا از شعارھایی در دفاع از خامنھ ای مشھود 

ای سفید و در عوض بیشتر از طرح مشکل قرارھ. بود

بیمھ تامین اجتماعی، آن ھم نھ بھ صورت جدی و پیگیر 

حتی زمانی کھ بھ برخی از ھمین . حمایت می کردند

جوانان در مورد زندانی بودن فعالین کارگری گفتیم کھ 

کوچک ترین صحبتی از آن ھا نمی شود، با این واکنش 

فعال کارگری «ھمراه با تعجب آن ھا رو بھ رو شدیم کھ 

در تمام طول این مسیر تا میدان فلسطین .  »کیست؟

نیروی انتظامی فقط در حد یک مشاھده کننده حضور 

داشت و واضح بود کھ در این مراسم نمی خواھند تشنجی 

جمعیتی در حال گذر ھم بارھا می پرسید . بھ وجود آورند

چھ خبر است؟ قضیھ چیست ؟ زیرا تیپ و قیافھ این 

و ھا می خورد و نھ کسانی کھ جوانان نھ بھ نماز جمعھ بر

  .برای اعتراض خاصی بھ خیابان آمده اند

جمھوری اسالمی با گذشت ھشت سال از مراسم تجمع و 

راھپیمایی رسمی کارگران در استادیوم شیرودی، برای 

نخستین بار و در آستانھ توافقات، مجوز بھ برگزاری 

اختالف بین نسل شرکت . داده است ٩۴مراسم اول ماه مھ 

و  ٨۶کننده در این مراسم نسبت بھ رویدادھای سال 

در این جا با . شعارھا و مطالبات، کامالً فاحش بود

جوانان زیادی رو بھ رو می شدید کھ از یک سو خواھان 

فراتررفتن از جو و شعارھای موجود بودند، اما از سوی 

دیگر بھ دلیل غیاب سایر تشکل ھای مستقل و دخالتگری 

ود رھا شده بودند، و ضمناً ھراس داشتند آن ھا بھ حال خ

در صورتی کھ فضا برای . شود» سیاسی«کھ موضوع 

این دخالتگری و تأثیرگذاری بھ مراتب آماده تر از چیزی 

منتھا بررسی . بود کھ ما فعالین مستقل در ذھن داشتیم

  .درس ھای این تجمع را بھ مطلبی مجزا موکول می کنیم

  »کمیتھ اقدام کارگری«گزارشگر ، ٩۴اردیبھشت  ١١
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٩ 
  در ایران ٩۴بندی از اول ماه مھ سال جمع

  

  :مقدمھ

سو از یک. اول ماه مھ امسال وضعیت ناھمگونی داشت

موج دستگیری فعالین کارگری آغاز شد و از سوی دیگر 

سال دوباره فراخوان تجمع و  ٨خانۀ کارگر پس از 

توجھی  راھپیمایی داده بود، و بھ موازات این، تعداد قابل

قطعنامھ صادره شده، و در مواردی اجرای مراسم مستقل 

اما . اول ماه مھ، تکمیل کنندۀ ایام روز جھانی کارگر بود

اول ماه مھ امسال درس ھا و نتایجی برای جنبش 

کارگری داشت کھ در ادامھ سعی می کنیم بھ آن ھا 

  .ترین نکات آن را برجستھ  کنیمبپردازیم و مھم

سال دوباره فراخوان بھ  ٨ر پس از چرا خانۀ کارگ

  راھپیمایی داد؟

اول؛ با روی کار . دو پاسخ بھ این سؤال ارائھ می شود

آمدن حسن روحانی، جناح اصالح طلبان تقویت شد و 

خانۀ کارگِر وابستھ بھ این جناح موقعیت مناسبی دید تا 

سال دوباره تدارک راھپیمایی و ھفتۀ  ٨بتواند پس از 

این یک پاسخ ژورنالیستی و ضعیف . دکارگر را ببین

اما پاسخ دوم کھ از متن یک تحلیل از شرایط . است

مشخص کنونی در ایران استنتاج می شود، با سایر 

اجزای تحوالت کنونی دارای انسجام و تعادل است، و بھ 

  . شرح زیر است

اول ماه مھ امسال مصادف شده بود با بھ سرانجام رسیدن 

توافقات جمھوری اسالمی با دول مذاکرات ھستھ ای و 

ظاھِر این توافقات، موضوعات ھستھ ای بود، اما . غربی

واقعیت سبدی از توافقات بود کھ مسألھ ھستھ ای فقط یکی 

از . از موضوعاتی بود کھ محتوی سبد را تکمیل می کرد

خصوصیات مھم نظامات سرمایھ داری، از جملھ می 

کافی . آن اشاره کرد توان بھ دیپلماسی پنھان و پشت پردۀ

است مذاکره و توافقات پنھانی بین یک حکومت یا حتی 

جریان سیاسی صورت بگیرد تا بھ سادگی بتوان آن را 

بنابراین . در ردیف طیف سرمایھ داری ارزیابی کرد

برای مطلع شدن از محتوای توافقات، بھ جای صدور 

و قطعنامھ ھا باید از عملکرد بعدی طرفین توافق فھیمد، 

  .نھ با مشاھدۀ مستقیم، بدون پرده و ھمزمان خوِد مذاکرات

افزایش موج اعدام ھا پس از توافقات ھستھ ای یک جنبۀ 

رژیم . بینی، و در گذشتھ نیز صورت گرفتھ بودقابل پیش

جمھوری اسالمی بھ موازات عقب نشینی از امتیازاتش 

در مقابل کشورھای غربی، فشار داخلی را افزایش می 

ا مبادا این عقب نشینی موجب پیشروی جنبش ھای دھد ت

ایجاد رعب و وحشت، حتی اگر . اجتماعی داخلی گردد

شده با سگ ُکشی، تنھا تاکتیک حکومت سرمایھ داری 

ایران پس از تحمل شکست ھای سیاست خارجی اش بوده 

در مذاکرات اخیر اگر طرف حکومت . و ھنوز ھم ھست

باشد، اتفاقاً این  جمھوری اسالمی امتیازی کسب کرده

امتیاز است کھ سرکوب ھای داخلی اش بھ زیر ذره بین 

طرف مقابل نرود؛ و چنین نیز نخواھد شد وقتی کھ این 

و حرف ِشنو شده باشد، سھل است کھ » عاقل«حکومت 

در زمینۀ سرکوب ھای داخلی تسھیالتی نیز دریافت 

نۀ اما این ھمۀ دلیل موج دستگیری ھا در آستا. خواھد کرد

اول ماه مھ نبود، دلیل اصلی آن حضور نمایندۀ سازمان 

در ایران، ھمزمان با ایام اول ماه ) آی ال او(جھانی کار 

و خانۀ کارگر  - کھ این ھم اصالً تصادفی نیست-مھ بود 

» الیق«با تمام امکاناتش سعی کرد تا خود را تنھا نمایندۀ 

این  پر واضح است کھ در. طبقۀ کارگر ایران جلوه دھد

شرایط بھ ھیچ نھاد مستقل کارگری اجازۀ برگزاری 

مراسم نخواھند داد، اما چھ باید می کردند با حضور 

فعالین ھمان نھادھا در مراسم خانھ کارگر کھ نشان داده 

بودند در چند مراسم اخیر می توانند وارد کارزار شده و 

با اتکا بھ بدنۀ کارگری شرکت کننده در مراسم، ابتکار 

شخصاً تجربھ ای از . را بھ دست خود بگیرند عمل

نزدیک در چند مراسم اول ماه مھ تا پیش از این دورۀ 
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ھشت سالھ را داشتم و بھ خوبی می دیدم کھ چگونھ 

ابتکار عمل از دست رھبری خانۀ کارگر، حتی توسط 

خود بدنۀ کارگری گلچین شده برای شرکت در مراسم، 

باید مراسمی اجرا می امسال خانۀ کارگر . خارج می شود

کرد کھ بھ نمایندۀ آی ال او نشان دھد فقط خودشان ھستند 

کھ می توانند نمایندۀ دورۀ آتی طبقۀ کارگر ایران باشند؛ و 

یا اگر نھاد دیگری چنین ادعایی داشتھ باشد، باید مورد 

این . تأیید خانۀ کارگر و بھ نوعی ادغام شده در آن باشد

یرد، و یا با دور زدن خانۀ کارگر کھ آی ال او این را بپذ

در تالش برای شکل دادن نھادی زرد از باال و با 

ھمکاری گرایش ھای رفرمیستی باشد، موضوع دیگری 

اما آن چھ مسلم است این است کھ خانۀ کارگر . است

تحمل ھیچ نھاد موازی را ندارد، حتی اگر دولت 

ن مطبوعش توافق شکل گیری نھادی زرد و از باال، بدو

  . دخالت خانۀ کارگر با آی ال او کرده باشد

در نتیجھ امسال خانۀ کارگر پس از آن کھ خیالش راحت 

شده بود کھ فعالین مستقل دستگیر شده و یا بعضاً خود 

مایل بھ شرکت در مراسم خانۀ کارگر نیستند، فقط این 

برایش باقی مانده بود کھ با خوِد بدنۀ کارگری چھ کند کھ 

کار عمل را با شدت واکنش ھای عصیان زدۀ کنترل و ابت

تنھا تاکتیکی کھ بھ عقل حسن . آن ھا از دست ندھد

صادقی و ھمپالکی ھای اش می رسید ھمان تاکتیک 

گذشتھ یعنی پراکنده کردن جمعیت با دادن آدرس ھای 

مختلف غلط، و گلچین کردن عده ای از کارگران تحت 

دی از جوانان تسلط خود، و پر کردن جمعیت با عدۀ زیا

زن و مرد کھ در رشتھ ھای تحصیلی کار و دانش 

سبک کار ایشان در این مورد . مشغول تحصیل ھستند بود

این است کھ آن روز را نمرۀ ترم بھ حساب آورده و 

کارت ھای دانشجویی را از ایشان گرفتھ و در پایان 

رفیقی کھ در مراسم امسال . مراسم بھ آن ھا پس می دھند

با » کارگر زندانی آزاد باید گردد«ردادن شعار درمورد س

یکی از آن ھا صحبت می کرد، متوجھ شده بود کھ او 

یا زندانی کارگر یعنی » فعال کارگری«حتی نمی داند 

پر واضح است کھ اگر بھ دست آن ھا ھر پالکاردی ! چھ

. داده شود، بدون ھیچ سؤالی آن را حمل خواھند کرد

شان می داد کھ آن ھا حتی در ھرچند کھ مشاھدات عینی ن

ھمین سطح ھم عالقۀ چندانی بھ این شعارھا ندارند و 

بعضاً شعارھای حامی خامنھ ای یا توافقات ھستھ ای را 

مراسم » دور زدن«دست می انداختھ اند، یا مایل بھ  

برای رفتن بھ ھر جای دیگری بوده اند، و یا حتی شعاری 

» تشکل، تشکل« ختم می شد،» تشکر، تشکر«را کھ بھ 

شعارھای نژاد پرستانھ علیھ عزیزان رنج . می گفتند

چین شده از کشیدۀ افغان نیز عمدتاً در دست بخش دست

  . شرکت کنندگان در مراسم بود

دقیقاً  -خانۀ کارگر با دادن آدرس ھای مختلف و اشتباه

بیشترین کارگران  -سال پیش ٨مانند چند مراسم ماقبل از 

را گمراه کرده و آن ھا را از مسیر اصلی یا افراد مستقل 

راھپیمایی دور کرده بود؛ در عین حال تعداد گلچین شده 

را با اتوبوس و مینی بوس از ھرسو و شھرستان ھای 

مختلف بھ میدان فلسطین آورده کھ تا محل نماز جمعھ کھ 

بدیھی . فاصلھ چندانی ھم ندارد برایش راھپیمایی کنند

وتاه و با این جمعیت با دقت است کھ دراین فاصلۀ ک

انتخاب شده، از بروز خشم کارگرانی کھ حتی بھ دعوت 

خود خانۀ کارگر وارد راھپیمایی می شوند، در امان 

فقط یک قلم، کارگرانی کھ از  ٨۴در سال . خواھد بود

کھ آن را بھ عنوان - ساوجبالغ بھ مراسم خانۀ کارگر

ند، با چنان شرکت کرده بود -کنگرۀ خود نیز جا زده بود

شعارھای ضد سرمایھ داری و چنان خشمی کل جمعیت 

ھزار نفره را تحت تاثیر قرار داده بودند کھ  ١٢کارگری 

بھ عنوان فردی کھ قرار بود در مراسم  - رفسنجانی

سخنرانی کند، اما رسماً اعالم نشده بود و فقط از نوشتھ 

ھای بر در و دیوار مشخص بود کھ او در سالن حضور 

دِر پشت پا بدون سخنرانی و تلبیغات انتخاباتی از  -دارد

در مراسم خانۀ کارگر،  ٨۵در سال . بھ فرار گذاشتھ بود

، حسن صادقی از نیمھ ھای »النۀ جاسوسی«مقابل 

برنامھ بھ بعد پشت بلندگو با التماس از نیروی انتظامی 

اما امسال نیروی . می خواست تا جمعیت را متفرق کنند

ور نامحسوس و نامرئی حضور داشت و انتظامی بھ ط

فقط تعداد اندکی با ژست مراقبت و نظم دادن بھ مسیر 

ترافیک حضور داشتند، کھ تعداد آن ھا بیش از نیروھای 

. ھمیشگی برای حفظ نظم منطقھ برای نماز جمعھ نبود

جوانان دختر و پسر شیک پوش و بدون پوشش اسالمی و 
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ع مراسم روز واق ھمچنین شعارھای ضد افغان، در

اما . کارگر حسن صادقی را بھ کارناوال تبدیل کرده بوند

در این میان، بھ ھر ترتیب جای فعالین کارگری خالی بود 

و این درست ھمان چیزی بود کھ خانۀ کارگر می 

خواست، و می دانست درست در چنین خألیی قادر 

خواھد بود تا مشکالت فقر و بحران سرمایھ داری را 

دوش کارگران افغان کھ ستم و استثمار  بگذارد بر

  .ماورای تصور را تحمل می کنند

یقیناً با حضور فعالین کارگری کھ نھ توانستند بھ طور  

جداگانھ مراسم گسترده ای برگزار کنند و نھ در این 

مراسم جھت گرفتن ابتکار عمل بھ دست خود، و محور 

اید کارگر زندانی آزاد ب«کردن شعارھای اساسی مانند 

شرکت کردند، خانۀ کارگر در اول ماه مھ سال » گردد

 . یکھ تاز میدان شد ٩۴

  :تحریم یا شرکت مستقل در مراسم دولتی اول ماه مھ

نظر بھ این کھ دخالتگری در چنین مراسمی از قبل ھم 

موضوع بحث بوده و نظرات یک دست و ھمسویی در 

 این مورد وجود ندارد، الزم است این موضوع، رو بھ

جنبش طرح و پیرامون آن بحثی باز شود، باشد کھ این 

گونھ مباحث مابھ ازایی در میان فعالین و جنبش کارگری 

  .داشتھ باشد

  :سھ نظر متفاوت در این خصوص

در این مورد سھ نظر متعلق بھ سھ طیف متفاوت وجود 

  .دارد

اول؛ طیف گرایش ھایی کھ شرکت و دخالتگری در ھر 

را یک بار برای ھمیشھ حکومتی ی مراسم یا نھاد کارگر

آن . نفی کرده و خود را از این موارد دور نگاه می دارد

ھا کھ اغلب از طیف ماکسیمالیست و فرقھ گرا ھستند، 

برای خود تعریف می » ضد سرمایھ داری«ھدفی بھ نام 

کنند، بدون این کھ ھرگز معلوم کنند خصلت و ویژگی 

بھ این سطح تکامل ھای آن چیست، و از کدام سطح قبلی 

آیا . کرده، و نقش دخالتگری خود در این فراشد چیست

ممکن است کارگران بھ دلیل کارگر بودنشان، ناگھان پس 

! از کارگر شدن وارد فاز مبارزۀ ضد سرمایھ داری شوند

توضیح این گرایش و کالً طیف فعالین فرقھ گرا در این 

مایندۀ آن ھا دولت را ن. باره بسیار کلی و عام است

سرمایھ داری می دانند و نھادھای دولتی را نیز کارگزار 

سیاست ھای دولت دانستھ و بالفاصلھ نتیجھ می گیرند 

  . نباید در مراسم آن ھا شرکت کرد

دوم؛ طیف گرایش ھایی کھ بھ طور کامل بر عکس نظر 

اول، یک بخش از آن ھا نقطۀ عزیمت در دخالتگری خود 

تھ بھ آن، کھ حضور کارگران بھ را نھ دولت یا نھاد وابس

فرق اصلی بین دو . عنوان پایھ ھای این نھادھا می داند

گرایش فوق ظاھراً در شرکت یا عدم شرکت در چنین 

مراسم یا نھادھای کارگری است، اما این دو گرایش در 

آن نقطھ ای بھ ھم می رسند کھ یکی بھ دلیل بی اعتنایی 

دولت بر آن ھا تسلط بھ دخالت در پایھ ھای کارگری کھ 

دارد، بی عملی خود را منعکس می کند، و دیگری با 

دخالت گری بدون سازماندھی مستقل خود و بدون اھداف 

و برنامۀ روشن، ناخواستھ بھ دنبالھ روی از مراسم و 

ھر دوی این . نھادھای وابستھ بھ دولت قرار می گیرد

سر  مواضع، بی تأثیر و خنثی خواھد بود، گیریم یکی از

بی عملی و دیگری از سر عمل گرایی صرف و بدون 

بخش دوم این طیف نیز رفرمیست ھا ھستند کھ تنھا . نقشھ

زمانی تمایزشان با خط و خطوط برگزارکنندگان متمایز 

می شود کھ خود بگویند رفرمیست ھستند، در غیر این 

  . صورت در ماھیت تفاوت مشاھده نخواھد شد

لیت خود را ھر جا کھ بدنھ و سوم؛ گرایشی کھ حوزۀ فعا

پایۀ کارگری وجود داشتھ باشد می داند، صرف نظر از 

با این فرق . این کھ آن ھا تحت تسلط دولت یا غیره باشند

کھ از شرکت کردن در چنین مراسمی، عالوه بر تأثیر 

گذاری بر روی بدنۀ کارگری شرکت کننده، ناچار می 

ارت دیگر، بھ عب. شود خود را نیز سازماندھی کند

ضرورت شرکت در مراسم یا نھادھایی با پایھ ھای 

کارگری، مستقیماً وابستھ بھ ضرورت بھ سازماندھی 

نیروی شرکت کننده، یا در تشکیالت منضبط خود و 

. ھستھ ھای مخفی کارگری، و یا در یک اتحاد عمل است

بدون سازماندھی خود، و یا سازمان دادن بھ اتحاد عمل، 

راسم یا نھادھایی با پایۀ کارگری، تأثیر شرکت در این م
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معکوس نیز خواھد داشت و در ادامھ خوِد نیروی مستقل 

. شرکت کننده را بھ بخشی از ھمان بدنھ تبدیل می کند

بنابراین شرکت مستقل در این نوع مراسم، بھ دو منظور 

الف؛ دلیل و زمینھ ای برای . موازی صورت می گیرد

یالت اخص و منضبط سازماندھی خود در یک تشک

ب؛ شرکت با برنامھ و . انقالبی، و یا در یک اتحاد عمل

با ھدف جھت تأثیرگذاری بر بخش ھایی از کارگران کھ 

یا بھ نھادھای دولتی ھمچنان متوھم باقی مانده و یا فریب 

  . آن ھا را خورده اند

در نتیجھ، ھر کمیتۀ کارگری کھ در این مراسم شرکت 

باید بھ یکی از این دو دلیل، و یا  نکرده باشد، لزوماً 

ترکیبی از این دو باشد؛ یا از این کمیتھ ھا بھ جز اسمی و 

رسم چیزی دیگری باقی نمانده کھ نیازی بھ دخالتگری 

در مواردی با حضور ھزاران کارگر احساس نکرده 

باشند، و یا چون تنھا چیز باقی مانده در آن ھا، فقط یک 

کردن اطالعیھ است، دارای  اسم و در حد گھ گاه صادر

آن سازماندھی مورد نیاز جھت دخالت گری نبوده و قادر 

بھ تأثیر گذاری در این حوزه ھایی کھ یقیناً باید بھ ھمین 

  . دلیل شکل گرفتھ باشند نیستند

در نفی شرکت در مراسم خانۀ کارگر کمتر دلیل و بحث 

صورت گرفتھ و یا در حد کلی گویی نکاتی طرح شده 

، این نیز خود در ادامۀ بی عملی و پاسیفیسم است، است

اما شخصاً بھ استدالل ھایی در یک سمینار در ونکوور 

در بخش . کانادا برخورد کردم کھ بسیار متعجب کننده بود

پرسش و پاسخ این سمینار کھ سخنران آن رفیق مازیار 

رازی بود و بر سر ھمین مسائل بحثی ارائھ کرده بود، 

کنندگان بھ نام آقای آرش کمانگر در نقد  یکی از شرکت

فعالین « بھ شرکت در این مراسم توضیح می داد کھ 

کارگری در سال ھای قبل شرکت در این مراسم را 

تصور ایشان از کسب تجربھ شبیھ بھ . »تجربھ کرده بودند

مزه کردن چیزی است کھ گویا تکرار آن بی مزه خواھد 

از تجربھ کردن می گیرد نتیجۀ وارونھ ای کھ ایشان . شد

این است کھ دیگر کافی است و نباید در این مراسم 

بدون این کھ روشن کند آیا آن تجارب بھ ! شرکت کرد

زیان جنبش کارگری بوده و بھ ھمین دلیل نیازی بھ 

اجرای ھمان تجارب نیست؟ و یا این کھ چون تجربھ شده، 

ل مھم اتفاقاً یکی از دالی! دیگر تازگی و تنوعی ندارد

صحت نظر مبنی بر شرکت در مراسم خانۀ کارگر، 

. ھمان تجارب گذشتھ است و دستاوردھایی کھ داشتھ است

دقیقا بھ دلیل ھمین تجارب است کھ می توان ارزیابی کرد 

اگر فعالین و پیشروان کارگری بھ طور مستقل و 

ھماھنگ شده ای در مراسم خانۀ کارگر شرکت کنند قادر 

بتکار عمل را از دست خانۀ کارگر خواھند بود کل ا

خارج کرده و بھ دست خود گیرند، و این دست کم بھ خود 

جالب این . آن ھا اعتماد بھ نفس باالیی را منتقل می کند

جا است کھ خانۀ کارگر ھم بر اساس تجارب گذشتھ، تمام 

تالشش را می کند کھ نیروھای مستقل وارد این مراسم 

  .اقب آن با خبر استنشوند، چون بھ خوبی از عو

  :بندیجمع

سھ گرایش اصلی در میان فعالین کارگری با سھ سمت 

گیری دور و نزدیک بھ یکدیگر، بھ موضوع دخالت 

گری در مراسم خانۀ کارگر و یا موضوعاتی از این 

  . دست واکنش نشان می دھند

اول؛ گرایش ھای رفرمیستی کھ حتی برخی از آن ھا نیز 

را تحریم می کنند، اما از نظر  شرکت در چنین مراسمی

محتوای مطالبات خود فرق اساسی با مطالبات خانۀ 

بھ این معنی کھ اگر ھر چیز دیگری ایشان . کارگر ندارند

را از خانۀ کارگر متمایز می کند، اما طرح مطالباتشان 

آن ھا نیز تنھا پیرو مطالباِت . چنین تمایزی ایجاد نمی کند

نفی و دمکراتیک ھستند، اگر بھ اصطالح حداقل و یا ص

چھ این دست از مطالبات در واقع مطالباتی است کھ در 

سطح آگاھی فعلی کارگران قرار دارد و باید ھم از ھمین 

جا آغاز شود، اما گرایش ھای رفرمیستی بھ ھیچ وجھ 

مایل نیستند از این فراتر بروند و با صراحت قرار گرفتن 

با متوقف ماندن در  در چھارچوب نظام سرمایھ داری را

  ).١(این سطح از مطالبات نمایان می کنند 

دوم؛ گرایش ھای فرقھ گرا، کھ بخشی از نمود بیرونی آن 

ھا این است کھ یا باید خود در مرکز ھر فعالیت قرار 

داشتھ باشند، و یا آن را بھ کلی دور زده و بایکوت می 

کھ  نمود بیرونی خصلت فرقھ گرایی آن ھا این است. کنند
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مثالً شرکت در مراسم خانۀ کارگر را تحریم می کنند، 

. بدون این کھ خود تدارک مراسمی از آن بزرگتر ببینند

آن ھا خانھ نشینی و یا نھایتاً یک پیک نیک چند نفر در 

کوه و َدمن، با چند پارچھ نوشتھ را جایگزین شرکت در 

تجمعی می کنند کھ چند ھزار کارگر در آن شرکت کرده 

  ! است

سوم؛ گرایش کارگران سوسیالیست کھ برخالف موضع 

فرقھ گرایان، » امتناع«رفرمیست ھا و موضع » تمکین«

دخالتگری مشروط در جنبش کارگری و در میان توده ھا 

را از سطح آگاھی فعلی کارگران آغاز کرده و مطالباتی 

را طرح می کنند کھ ھم فھم آن برای کارگران ساده است 

القۀ رفرمیست ھا، در سطح صنفی و و ھم برخالف ع

دمکراتیک متوقف نمانده و پتانسیل انتقال بھ سطحی 

مطالباتی کھ تحت عنوان . باالتر را در خود نھفتھ دارد

مطالبات انتقالی دستھ بندی می شود، و حلقۀ واسطی را 

بین آگاھی کنونی کارگران با سطحی باالتر از آن ایجاد 

یق مارکسیستی دارد، نوع این درک کھ منشأ عم. می کند

مطالبات را از متن پراتیک کارگران کسب می کند و آن 

را بھ صورت شعار و فرمول ھای فشرده ای بھ درون 

مثالً از مبارزات . کل جنبش کارگری سرایت می دھد

اخیر کارگران نورد لولۀ صفا، اشغال کارخانھ، و از 

دن مبارزات اخیر کارگران ایران خودرو، شعار باز کر

دفترھای دخل و خرج را استنتاج کرده و بھ سایر بخش 

نھ شعار . ھای جنبش کارگری سرایت می دھد

طرح می کند کھ از » لغو کار مزدی«ماکسیمالیستی مانند 

روی سر کارگران عبور کند، نھ مانند گرایش ھای 

رفرمیست در سطح مطالبات صنفی و دمکراتیک متوقف 

ی فرقھ گرا کھ در عمل می شود، و نھ مانند گرایش ھا

مکمل دو گرایش فوق است از دخالت گری شانھ خالی 

این گرایش پیرو یک برنامۀ اقدام کارگری، افق . می کند

فرا رفتن از سطح فعلی جنبش را ترسیم کرده و بر اساس 

آن سازماندھی انقالبی بھ صورت کمیتھ ھای مخفی 

نیروی این گرایش در . کارگری را تدارک می بیند

مترین حد ممکن نسبت بھ نیروی سایر گرایش ھای فوق ک

است، اما مابھ ازای آن در واقعیت، بھ دلیل قرار گرفتن 

بر روی ریل صحیح و آزمایش شده، بیش از مجموعھ 

  .گرایش ھای فوق است

  ٩۴اردیبھشت  ٢۶: تاریخ

    علیرضا بیانی

poorsani@gmail.comardeshir. 

  : آقای عظیم زاده در مطلبی می نویسد) ١(

از نظر ما در اتحادیھ آزاد کارگران ایران و در عالم «

واقع، تشکل کارگری و حزب سیاسی دو سطح کیفی 

تشکل . متفاوت از سازمانیابی طبقھ کارگر است

کارگری، حزب سیاسی طبقھ کارگر نیست و بھ ھمین 

تشکل کارگری نھ بر سر کسب دلیل روشن و زمینی، 

قدرت سیاسی، بلکھ برای بھبود شرایط زیست و کار 

بھ این . طبقھ کارگر شکل می گیرد و فعالیت می کند

معنا، ما در اتحادیھ آزاد کارگران ایران، مدار فعالیت 

یک تشکل کارگری را فعالیت سیاسی نمی دانیم و بر این 

فعالیت سیاسی مبنا، ھم من و ھم دیگر اعضای اتحادیھ، 

  »نمی کنیم) بر اساس تعریف رایج(

http://www.azadi-

b.com/G/2015/05/post_517.html 
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 تاریخچھ و اھداف کمیتۀ اقدام کارگری

  

گرایش مارکسیست ھای انقالبی «حدود یک دھھ پیش، 

بر مبنای مطالبات کارگری، برنامھ ای تحت » ایران

را بھ پیشروان کارگری » برنامۀ اقدام کارگری«عنوان 

در آن مقطع کھ جنبش کارگری و فعالین آن . معرفی کرد

بھ تدریج وارد فاز نوینی از تحوالت در جامعھ می شدند، 

اال صورت می گرفت کھ بھ دنبال آن گشایش ھایی از ب

روزنھ ھایی ایجاد گردید و ابراز نظراتی بھ چشم می 

نوعی مکانیسم غریزی تطبیق با شرایط باعث می . خورد

شد کھ متأسفانھ بخش مھمی از فعالین و پیشروان 

کارگری تابع شرایط شوند و تمایالت علنی و فعالیت 

شرط و شروط  قانونی را برجستھ کنند، و در واقع تابع

بدیھی است کھ گشایش ھا و . گشایش ھای سیاسی باشند

اصالحات بی قید و شرط نبود، بلکھ عقب نشینی ھایی 

برای ایجاد روزنھ ھای تنفس در جامعھ ای بود کھ شدت 

عقب نشینی . خفقان آن را در آستانۀ انفجار قرار می داد

ی ھا و ایجاد روزنھ ھا مشروط بھ این بود کھ فعالیت ھا

. مستقل از چارچوب کلی تعیین شده از باال عبور نکند

فعالیت زیر زمینی انجام نشود، و در یک کالم نظام را بھ 

این نوع فعالیت نیز از سوی فعالین . چالش نگیرد

کارگری بھ صورت آشکار و نھان، رسمی و غیررسمی، 

پذیرفتھ شده و فعالیت ھایی در چھارچوب ھای تعیین شده 

بدیھی است در آن مقطع خاص کھ . تصورت می گرف

فرصت تنفسی ایجاد شده بود، ھر فعالیت ھرچند محدود و 

کوچک در حوزه ھای کارگری می توانست سطحی از 

اعتماد بھ نفس را، ھم بھ خوِد فعالیت کنندگان و ھم بھ 

حکومت سرمایھ داری . جنبش کارگری انتقال دھد

را  اسالمی ھنوز ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری

نپذیرفتھ بود و با آن مقابلھ می کرد، اما تجمعات و محفل 

ھایی با حضور فعالین کارگری را مشروط بھ این کھ زیر 

زمینی نباشند و فعالیت ھایشان از سطوح فعالیت ھای 

در این شرایط بود کھ . صنفی فراتر نرود، تحمل می کرد

کمیتھ ھای پیگیری و ھماھنگی و بعد نھادھای دیگری 

از نظر محتوا، » برنامۀ اقدام کارگری«. گرفتند شکل

رادیکال تر از آن بود کھ ایشان، حتی اگر بھ آن متقاعد 

شده باشند، بتوانند اجرا کنند؛ اما در عین حال افق و چشم 

انداز دخالتگری در جنبش کارگری را تعیین می کرد و 

بھ ھمین دلیل فعالین . نمی شد از آن صرف نظر کرد

م گرفتند خود رأساً بر اساس برنامھ وارد گرایش تصمی

دخالتگری در جنبش کارگری شوند و ھم زمان محتوای 

آن را با سایر فعالین بھ بحث گذارند و سعی کنند ایشان را 

اما در عین حال بنا بر تحلیل . بھ آن برنامھ متقاعد کنند

خود نسبت بھ شرایط آن دوره کھ بھ دلیل ایجاد روزنھ 

اقلی از فعالیت ھای فعالین کارگری فراھم ھایی امکان حد

شده، و این خود امکان انتقال اعتماد بھ نفس را ایجاد 

کرده بود، کمیتۀ اقدام کارگری قصد تقابل با فعالیت ھای 

سایر کمیتھ ھا را نداشت، و حتی پذیرفتھ بود جھت فراھم 

و » برنامۀ اقدام کارگری«شدن امکان فعالیت مشترک از 

بھ صورت آشکار و علنی صحبت بھ میان » مکمیتۀ اقدا«

کمیتۀ اقدام «بھ ھر رو حول پیشبرد این برنامھ، . نیاورند

شکل گرفت و تا مدتی فعالین آن تحت این » کارگری

عنوان فعالیت ھایی را صورت دادند، از جملھ دخالت از 

نزدیک در اعتصاب شرکت واحد و اعتراضات کارگران 

از آن . ول ماه مھ و غیرهشرکت واحد و چندین مراسم ا

پس ھرچھ زمان بھ جلو حرکت می کرد و ھرچھ تمایل 

بھ علنی گرایی و فعالیت قانونی بیش تر افزایش پیدا می 

نیز کھ بنا بر ماھیت نوع » کمیتۀ اقدام کارگری«کرد، 

فعالیت و برنامۀ خود، کمیتۀ مخفی بھ شمار می آمد، 

و محافل کارگری، برای پرھیز از تقابل با سایر کمیتھ ھا 

و بھ نفع تمایل فعالیت بر محور اتحاد عمل در بین گرایش 

ھای مختلف فعالین کارگری، مجبور بھ عقب نشینی و 

امتناع از عمده کردن این کمیتھ در سطِح از قبل تعیین 

امروز پس از یک دھھ، نھ آن کمیتھ ھا و . شدۀ خود شد
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انواع نھادھای اعالم موجودیت کرده در آن دوره با 

رویکردھای علنی و قانونی بھ اھداف تعریف کردۀ خود 

رسیدند، و نھ اساساً با این نوع رویکرد موفقیت چشم 

امروز پس از یک دھھ اگر بخواھیم . گیری حاصل شد

کارنامۀ این نھادھا را بررسی کنیم خواھیم دید کھ ھمۀ آن 

 ھا، و کالً ھمۀ دیدگاه ھایی کھ مدام تبلیغ علنی گرایی می

کردند، در بحران عمیق فرو رفتھ و در یک کالم ھمۀ آن 

دیگر اکنون اگر کسی بخواھد . پروژه ھا شکست خورد

جنبش «دوباره با آن نظریاِت خودساختھ مبنی بر این کھ 

کارگری یک جنبش علنی است، پس باید علنی فعالیت 

، ابراز وجود کند، رفرمیسمی را نمایان می کند کھ »کرد

ن دوره کھ چندان عیان نبود، مطلقاً نمی تواند در قیاس با آ

با تحلیل از این . از آن وجھ رادیکال کارگری بسازد

شرایط مشخص کھ منطبق بر آن، جنبش کارگری پس از 

توافقات رژیم سرمایھ داری ایران با دولت ھای 

گرایش «امپریالیستی وارد فاز نوینی می شود، 

دوباره فعالیت در بر آن شد کھ » مارکسیست ھای انقالبی

را عمده و در دورۀ » برنامۀ اقدام کارگری«چارچوب 

و برنامۀ آن در جنبش » کمیتۀ اقدام کارگری«تازۀ 

کارگری دخالت کند و از این رو سایر فعالین کارگری از 

گرایش ضد سرمایھ داری را دعوت بھ دخالت و واکنش 

بدیھی است کھ این . بھ برنامۀ اقدام کارگری می کند

رنامھ می تواند نقد و تکمیل شود، اما آن چھ کھ مسلم ب

است این است کھ در دورۀ نوین جنبش کارگری، سبک 

کار گذشتھ بھ کلی بی اثر خواھد بود، سھل است کھ حتی 

چنان چھ فعالین آن نھادھا بخواھند با شرایط تازه ھمان 

سبک کار را ادامھ دھند، این خطر بالقوه برایشان وجود 

شت کھ در درون تشکالت احتمالی کھ از باال خواھد دا

ساختھ می شوند، جذب و بھ تشکالت رسماً زرد تبدیل 

فعالیت مستقل کارگری در فاز جدید لزوماً باید با . شوند

برنامۀ اقدام . برنامھ و نقشھ و از قبل طراحی شده باشد

کارگری ھم چنان بھ عنوان یک برنامۀ پیشنھادی برای 

کارگری ارائھ می شود، اما در عین  دخالتگری در جنبش

حال فعالینی کھ نقداً آن را پذیرفتھ اند، در پوشش کمیتۀ 

اقدام کارگری و بر اساس ھمین برنامھ دست بھ اقدامات 

 .کارگری خواھند زد

 ٩۴اردیبھشت 

محمد جواد » پیام«نیویورک تایمز و معنای اخص 

 ظریف

  آرام نوبخت

آوریل،  ٢٠روزنامۀ نیویورک تایمز، مورخ دوشنبھ 

ستونی را بھ نوشتۀ محمد جواد ظریف، وزیر امور 

ظریف . )١(خارجۀ جمھوری اسالمی ایران اختصاص داد 

در این نوشتۀ کوتاه خود عمالً نشان داد کھ رژیم ایران 

داوطلبانھ حاضر است نقش شریک کوچک تر امپریالیسم 

  .فا کندامریکا در منطقھ را ای

، »پیامی از ایران«در این نوشتۀ ظریف با عنوان 

در میان کشورھای » گفتگوی منطقھ ای«درخواست 

حوزۀ خلیج فارس بھ صراحت چندین بار مطرح می 

نھ محتوای این پیام ظریف اتفاقی است و نھ انتخاب . شود

در واقع این پیام . نیویورک تایمز برای انتشار آن

است بھ مخاطب اصلی آن یعنی جمھوری اسالمی، قرار 

نظامی امریکا -حکومت اوباما و دستگاه سیاسی و امنیتی

  .برسد

ناگفتھ رھا می کند و مسکوت می » پیام«آن چھ این 

. گذارد، بھ ھمان اندازۀ موارد گفتھ شده اھمیت دارد

مردم ایران قبالً انتخاب «ظریف ابتدا با اشاره بھ این کھ 

ل عزتمند با جھان نشان داده و ارادۀ خود را برای تعام

، حسن نیت و آمادگی برای تداوم ھمکاری کنونی یا »اند

آغاز ھمکاری ھای جدید را بھ طرف مذاکره نشان می 

اكنون نوبت آمریكا و «دھد تا بالفاصلھ نتیجھ بگیرد کھ 

متحدان غربی اش است كھ از بین تعامل و تقابل، بین 

یكی را انتخاب مذاكره و شعار و بین توافق و فشار 

  .»كنند

پس از اطمینان بخشیدن بھ طرف مقابل مبنی بر خواست 

... گسترۀ تعامل«و تأکید بر این کھ » تعامل عزتمند«

می رود، حوزۀ این » بسیار فراتر از مذاکرات ھستھ ای

  . بھ تدریج در طول متن مشخص می شود» فراتر«تعامِل 

 ظریف اشاره می کند کھ درحال حاضر کل منطقۀ

است، » طوفان ناآرامی ھا و ھرج و مرج«خاورمیانھ در 

اكنون سؤال اساسی در منطقھ، ظھور «: و ادامھ می دھد
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و سقوط دولت ھا نیست؛ بلكھ موضوع اصلی، اساس و 

بافت اجتماعی، فرھنگی و مذھبی است كھ در تمامیت 

  .»برخی كشورھای منطقھ با تھدید روبھ رو است

اینک زمان آن  «وید ظریف در ھمان حال کھ می گ

رسیده است كھ ایران و دیگر كشورھای منطقھ بھ ریشھ 

بپردازند، این بار » ھای اصلی بی اعتمادی و تنش

برخالف دوره ھای قبل در جمھوری اسالمی، ھیچ اشاره 

بی «ای بھ نقش طرف مقابل، یعنی امریکا در ایجاد 

بھ واسطۀ تحرکات نظامی یا دامن زدن » اعتمادی و تنش

در منطقھ نمی ) مذھبی و قومی(ھ شکاف ھای فرقھ ای ب

، »ریشھ ھای اصلی«در واقع اشارۀ سربستۀ او بھ . کند

بھ گونھ ای است کھ ھم نقش رژیم سرمایھ داری 

جمھوری اسالمی و امپریالیسم امریکا را مسکوت باقی 

بی «می گذارد و ھم بھ آن دو صالحیت دخالت برای رفع 

بھ این ترتیب است کھ . می دھدھا را » اعتمادی و تنش

کوچک ترین اشاره ای بھ اشغال افغانستان در سال 

بھ عراق و متعاقباً برجای  ٢٠٠٣، تھاجم نظامی ٢٠٠١

گذاشتن بیش از یک میلیون کشتھ، دخالت مستقیم 

در لیبی یا دخالت غیرمستقیم در سوریھ، » بشردوستانھ«

می این مھم ترین متحد استراتژیک خود جمھوری اسال

  .در منطقھ، نمی شود

حتی در این نوشتھ، بازھم برخالف روال قبل، صحبتی 

از نقش رژیم ارتجاعی اسرائیل بھ عنوان متحد اصلی 

امریکا در منطقھ، و حمالت سال گذشتۀ آن بھ فلسطین 

  .نمی شود

ھا در بیانیۀ اخیر ظریف بھ ھیچ رو »ازقلم افتادگی«این 

اخص بورژوازی » مپیا«تصادفی نیست، بلکھ عالمت و 

روحانیت ایران است برای نشان دادن این واقعیت کھ 

درحال حاضر ھمھ چیز از نظر روابط دیپلماتیک، 

اقتصادی، نظامی و استراتژیک رژیم با امپریالیسم غرب 

  .روی میز قمار مذاکره قرار داده شده است

در واقع جمھوری اسالمی در جستجوی نھایی شدن توافق 

آوریل در لوزان است، و ظریف تأکید  ٢مقدماتی روز 

حل شود، » بحران ساختگی«می کند کھ چنان چھ این 

می توانیم بھ کارھای مھم تری کھ باید انجام شوند، ... ما«

  .»بپردازیم

ظریف برای این کھ شک و تردیدی نسبت بھ مقصود 

گستردۀ تعامل «رژیم باقی نگذارد، اضافھ می کند کھ 

ازسرگیری روابط با امریکا و  یعنی(» سازندۀ ایران 

« ، )متحدین منطقھ ای آن از طریق مشارکت و ھمکاری

  .می رود» فراتر از مذاكرات ھستھ ای

رژیم ایران و حکومت امریکا تا پیش از این ھم درگیر 

برای (اتحادی تاکتیکی در افغانستان و بھ ویژه عراق 

حمایت از حکومت دست نشاندۀ امریکا در عراق در 

  . بوده اند) »داعش« برابر

تمام تالش رژیم، آن گونھ کھ از متن ظریف نیز برمی 

آید، این است کھ ھمکاری نقداً موجود، ولی محدود و 

موقتی میان این دو، بھ یک مشارکت دائمی و تقسیم سھم 

بھ ھمین دلیل است کھ ظریف می گوید . تبدیل شود

حوزه ھای متعددی وجود دارد کھ ایران و دیگر «

  .»رھای منطقھ در آن منافع مشتركی دارندكشو

ھمکاری را زمانی » حوزه ھای متعدد«ظریف این 

می » گفتگوی سازنده«روشن می کند کھ توضیح می دھد 

اقدامات اعتمادساز و امنیت ساز؛ مبارزه با «تواند بھ 

برای تضمین » تروریسم، افراط گرایی و فرقھ گرایی

و دیگر منابع در  آزادی كشتیرانی و جریان آزاد نفت«

ایجاد ساز و كارھای عدم «و در نھایت » خلیج فارس

این . منجر شود» تجاوز و ھمكاری ھای امنیتی منطقھ ای

مورد آخر بھ وضوح بھ معنای بلوک بندی مجدد 

خاورمیانھ با محوریت امریکا است، بھ طوری کھ 

جمھوری اسالمی ھم بتواند در کنار عربستان سعودی و 

ی عربی خلیج، ترکیھ و اسرائیل، بھ عنوان سایر کشورھا

  .شریک امریکا بھ رسمیت شناختھ شود

یمن، بھ عنوان کشوری کھ اکنون با حمایت دیپلماتیک و 

نظامی کامل امریکا زیر حمالت ائتالف کشورھای سنی 

حول عربستان قرار دارد، از جملھ مواردی است کھ 

یاد می » نقطۀ خوبی برای آغاز«ظریف از آن بھ عنوان 

کند، و این یعنی آمادگی رژیم ایران برای ھمکاری علنی 

  .با امریکا در منطقھ
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جمھوری اسالمی ھفتۀ گذشتھ طرحی پیشنھادی را برای 

آتش بس فوری در یمن و گفتگو با مشارکت ھمۀ احزاب 

ارائھ کرده بود » دولت وحدت ملی«سیاسی برای تشکیل 

 ١٩یکشنبھ کھ سخنگوی حکومت یمن، راجح بادی، روز 

پیشنھادی را نمی » طرح صلح«آوریل اعالم کرد این 

را » طرح صلح«ظریف در این نوشتھ مجدداً این . پذیرد

طرح چھار ماده ای ما، «: برجستھ می کند و می گوید

خواستار آتش بس فوری، كمک ھای انساندوستانھ برای 

غیرنظامیان یمنی، تسھیل گفتگو میان گروه ھای یمنی و 

  .»ک دولت فراگیر گستردۀ وحدت ملی استتشكیل ی

ظریف، حکومت اوباما در ابتدا بھ گونھ » پیام«بھ دنبال 

ای واکنش نشان داد کھ گویا این پیام فاقد اھمیت الزم 

مثالً سخنگوی کاخ سفید، جان ارنست، . برای توجھ است

در » فعالیت ھای بی ثبات کننده«رژیم ایران را بھ دلیل 

اره کرد کھ تحریم ھای اعمالی از منطقھ محکوم و اش

سوی امریکا و اتحادیۀ اروپا علیھ ایران بھ سرعت رفع 

بھ دنبال توافق مقدماتی در لوزان، او نیز . نخواھد شد

اعالم کرد کھ تعلیق تحریم ھا، مشروط بھ انجام تعھدات 

  .رژیم ایران در قبال برنامۀ ھستھ ای آن خواھد بود

مریکا، ماری ھارف نیز سخنگوی وزارت امور خارجۀ ا

ھرچند اعالم کرد کھ ایاالت متحده ممکن است مایل بھ 

کار کردن با «با رژیم ایران باشد، اما گزینۀ » گفتگو«

بھ عالوه او بھ وضعیت . را کنار گذاشت» ایرانی ھا

سوریھ اشاره کرد کھ شاید بتواند فضایی برای بحث میان 

ر توضیحات او رژیم ایران و حکومت امریکا باشد، اما د

امریکا در مورد » راه حل سیاسی«روشن بود کھ برای 

تنازعات سوریھ، خلع بشار اسد از قدرت یک امر 

مفروض است و عدم توافق رژیم ایران با این امر، فعالً 

  .امکانی برای  چنین مذاکره ای باقی نگذاشتھ است

منتھا این مانورھای حکومت اوباما، از ھمان منطق 

امپریالیسم . مانورھای رژیم خامنھ ای پیروی می کند

امریکا ناگزیر است متحدین سنتی خود را در منطقھ بھ 

این چرخش ھای اخیر و ھمکاری ھای کنونی و آتی 

بھ خصوص حکومت اوباما عالقھ ای ندارد . متقاعد کند

توافقات، رژیم ھای اسرائیل، کھ با اعالم نھایی شدن 

عربستان سعودی یا مخافین برنامۀ ھستھ ای ایران در 

  .کنگرۀ امریکا را عصبی کند

واکنش حکومت اوباما بھ این پیام دست کم این را روشن 

می کند کھ مھم ترین اولویت، ھمکاری میان امپریالیسم 

امریکا و رژیم سرمایھ داری ایران در منطقھ است، و 

ھمکاری، رژیم ایران ضمن دریافت سھم خود طی این 

عمالً سلطۀ امریکا بر مھم ترین بخش صادرکنندۀ نفت در 

  .جھان را می پذیرد و از آن حمایت می کند

حکومت اوباما ضمن آن کھ تمایل خود بھ نھایی کردن 

توافقنامۀ ھستھ ای با رژیم ایران را نشان داده است، اما 

ھم بھ رژیم ایران می دھد  در عین حال این پیام روشن را

کھ چنان چھ در تقابل با ھژمونی جھانی امریکا، بھ 

خصوص در منطقھ قرار گیرد، اولویت ھایش را بھ 

بھ ھمین دلیل است کھ چند روز . سرعت تغییر خواھد داد

پیش امریکا کشتی ھای جنگی خود را بھ خلیج فارس 

ال اعزام کرد و تھدید نمود کھ برای جلوگیری از انتق

تسلیحات رژیم ایران بھ شورشیان حوثی در یمن دخالت 

  .خواھد کرد

مشابھ این مانورھا از سوی جمھوری اسالمی نیز 

رژیم ایران و در رأس آن خامنھ ای . صورت می گیرد

بھ ھمین دلیل است کھ . نیز نیازمند یک وقت تنفس ھستند

خامنھ ای پس از یک ھفتھ سکوت بھ دنبال توافق لوزان، 

اشاره کرد  تاً با عبارات گنگ و چندپھلوی ھمیشگی نھای

عزت ملت ایران را تأمین «کھ از یک سو از توافقی کھ 

حمایت می کند، اما بالفاصلھ اضافھ » صد درصد«، »کند

آن چھ تاکنون اتفاق افتاده نھ اصل توافق، نھ «کرد کھ 

مذاکرۀ منتھی بھ توافق و نھ محتوای توافق را تضمین 

» بدعھد و متقلب«این کھ طرف مقابل آن ھا، و » نمی کند

  .است

این نظرات «: ھمان طور کھ قبالً در مطلبی اشاره شد

محتاطانۀ خامنھ ای، پس از یک ھفتھ سکوت مطرح شد؛ 

بھ این دلیل کھ ھرچند باند خامنھ ای حرف آخر را در 

سیاست خارجی و دفاعی می زند، اما مجبور است کھ با 

محاسبات دقیق تر، بین جناح ھای مانورھای تاکتیکی و 

در واقع ھرگونھ . مختلف درون رژیم توازان برقرار کند

چرخش، نیازمند زمان برای آماده سازی روانی در درون 
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خامنھ ای نھ فقط چراغ سبز را . پایھ ھای تندرو است

برای پیشبرد مذاکرات داده است، بلکھ امتیازات رژیم بھ 

وم نکرده و با فرمول طرف مذاکره کننده را نیز محک

راه را برای " نھ موافقم، نھ مخالف"ھای معجزه آسای 

توافق ھستھ ای، مانورھای «(» خود بازگذاشتھ است

  )١٣٩۴فروردین  ٢١، »خامنھ ای و افق جنبش کارگری

توافقات و ھمکاری ھای پشت پرده عالوه بر این کھ 

ماھیت بورژوازی ایران را نشان می دھد، زنگ خطری 

جنبش کارگری ایران نیز بھ شمار می رود کھ بھ  برای

  .آن خواھیم رسید

تا جایی کھ بھ وجھ نخست بازمی گردد، توافقات تاکنونی 

محمد جواد ظریف، برای چندمین بار ماھیت » پیام«و 

رژیم . رژیم سرمایھ داری اسالمی را بھ نمایش می گذارد

جمھوری اسالمی کھ از بدو شکل گیری پشت شعارھای 

پنھان » مرگ بر آمریکا«و » شیطان بزرگ«یت با ضد

می شد، اصوالً نھ فقط ضدیتی بنیادین با امپریالیسم 

. نداشت، کھ خود بھ واسطۀ حمایت آن روی کار آمد

معاملھ با امپریالیسم ھمواره در دستور کار بود، منتھا 

نحوۀ انجام و اختالف بر سر آن، دو گرایش اصلی را در 

گرایش بھ اصطالح . جاد کرده بودخود رژیم ایران ای

اقتدارگرا کھ از موضع باال و برای کسب امتیاز بیش تر 

خواھان معاملھ بود، و در مقابل، گرایشی کھ می دانست 

بقای این رژیم در گروی اعطای امتیاز و ھمکاری در 

پروژه ھای امپریالیستی و نھ بھ چالش کشیدن ھژمونی آن 

ژیم سرمایھ داری از زمان روی کار آمدن ر. است

جمھوری اسالمی، این معامالت بھ اشکال مختلف در 

  .جریان بوده است

بھ عنوان مثال در میان ھزاران پیام دیپلماتیک محرمانھ 

پس از اشغال » دانشجویان مسلمان پیرو خط امام«ای کھ 

سفارت امریکا در تھران منتشر کردند، گزارش کوتاھی 

است کھ در حدود دو و ماه نیم پیش از واقعۀ گروگان 

از داخل سفارت بھ مقر مرکزی  ١٣۵٨آبان  ١٣گیری 

ده و نشان می دھد کھ یکی از مھم ترین سیا فرستاده ش

مقامات سیا در امور خاورمیانھ با مھدی بازرگان و 

مقامات ارشد دولت موقت دیدار داشتھ، و اصوالً با 

ھماھنگی کامل وزارت خارجۀ امریکا و اطالع کاخ سفید 

استراتژیک با مقامات رژیم - برای ھمکاری اطالعاتی

رۀ اقامت کوتاه خود اعزام شده بوده است، و حتی طی دو

نایب رئیس مجلس خبرنگان نیز بھ مالقات محمد بھشتی، 

  قانون اساسی و دبیرکل حزب جمھوری اسالمی نیز می

  .رود

ھم چنین رفسنجانی بھ عنوان کسی کھ عمالً خمینی را بھ 

 ١٣۶٧در سال » جام زھر«پذیرش آتش بس و نوشیدن 

انی کھ متقاعد کرده بود، پیش از این درست در آن زم

ایران از سوی امریکا و اسرائیل مورد تحریم قرار 

» کنترا-ایران«داشت، بھ طور مخفیانھ در قرارداد 

شرکت داشت؛ طی این معاملۀ تسلیحاتی بین حکومت 

تا  ١٣۶۴مرداد  ٢٩ایران با ایاالت متحده و اسرائل از 

امریکا از طریق نفوذ ایران سعی در  ،١٣۶۵اسفند  ١٣

ھای امریکایی در لبنان کرد و در   نآزادسازی گروگا

ازای آن برخی قطعات جنگی و نظامی را کھ بھ دلیل 

تحریم امکان فروش آن ھا بھ ایران وجود نداشت، در 

درآمد حاصل از فروش این . اختیار رژیم قرار داد

تسلیحات نیز بھ طور پنھانی بھ ضد انقالبیون کنترا در 

  . شد نیکاراگوئھ داده می 

وام گرفتن رژیم ایران از  ١٣۶٨تا  ١٣۶۶طی سال ھای 

خارج بھ طور مخفیانھ آغاز گردید، چرا کھ افشای گرفتن 

با وجود آن کھ . وام بھ نارضایی از جنگ اضافھ می کرد

، جناح »تندرو«ھنوز برخی عناصر روحانی 

، در مقابل سرمایھ گذاری خارجی و از »اقتدارگرا«

سختی می کردند، ولی  سرگیری ارتباط با غرب جان

الزامات بازسازی اقتصادی دیگر جایی برای چنین 

این گونھ بود کھ رفسنجانی . شعارھایی باقی نگذاشتھ بود

در یکی از خطبھ ھای نماز جمعھ اعالم کرد کھ سرمایۀ 

خارجی ذاتاً شر نیست و می تواند در طرح ھای تولیدی 

ی د ٢٨کیھان ھوایی، (بھ نفع جامعھ بھ کار رود 

١٣۶٨.( 

یکی از پیامدھای مھم تالش برای تأمین مالی از خارج، 

این بود کھ حکومت وقت مجبور بود برای جلب سرمایۀ 

خارجی، پایبندی خود را بھ بازسازی نھادھای بازار و 

تشویق اقتصاد بازار آزاد نشان دھد، و پیگیری این 

حرکت، خود را بھ شکل نمادین در استقبال جمھوری 
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بانک  - ھیئت اعزامی صندوق بین المللی پول اسالمی از

نشان داد، کھ این نخستین ) ١٣۶٩(جھانی در تھران 

ھیئت اعزامی این دو نھاد مالی امپریالیستی بھ ایران بعد 

  .بود ١٣۵٧از انقالب بھمن 

با پذیرش شروط ) ١٩٩٢تا  ١٩٩١( ١٣٧١در سال 

حکومت جورج بوش پدر در امریکا از سوی رژیم 

جملھ تدارک برای رھایی گروگان ھای امریکا  ایران، از

در لبنان و ھمین طور محکومیت رسمی تروریسم و کنار 

گذاشتن شعارھای ضد غربی، بحران گروگان گیری در 

ھرچند کھ حکومت بوش پدر از . لبنان نیز بھ اتمام رسید

  .عادی سازی روابط با رژیم ایران صرف نظر کرد

ن قراردادھای رژیم ایرا) ١٩٩۵( ١٣٧٣در سال 

پرمنفعتی را بھ شرکت ھای امریکایی پیشنھاد کرد کھ از 

میلیارد دالری با  ١جملۀ آن می توان بھ قرارداد نفتی 

اما حکومت ریگان با اتخاذ . شرکت کونکو اشاره کرد

سیاستی دوگانھ علیھ رژیم ایران و عراق، از افزایش 

ھاد تحریم ھا علیھ رژیم ایران حمایت نمود و این پیشن

  .ناکام ماند

، رژیم ایران با قرار دادن )٢٠٠١پاییز ( ١٣٨٠سال 

اطالعات امنیتی در اختیار حکومت امریکا، عمالً با آن 

در تھاجم نظامی بھ افغانستان ھمدستی کرد، ھرچند کھ 

، حکومت بوش ایران )٢٠٠٢در ژانویۀ (مدتی پس از آن 

  .جای داد» محور شرارت«را نیز در 

بھ ھمین ترتیب رژیم ایران از تھاجم نظامی امریکا بھ 

جان . نیز حمایت ضمنی کرد ٢٠٠٣خاک عراق در سال 

  ABC، در مصاحبھ با خبرگزاری٢٠٠٣کری در سال 

، ایران بھ حکومت بوش گفت کھ ٢٠٠٣سال «: گفتھ بود

ھستھ [آن ھا در واقع کارھای مھمی در ارتباط با برنامۀ 

سانتریفیوژ  ١۶۴اھند داد؛ آن ھا خودشان انجام خو ]ای

ھیچ اتفاقی . را انجام نداد ]توافق[ھیچ کسی این . داشتند

 ٢٠٠٧خبرگزاری واشنگتن پست در سال . »نیفتاده است

بخشی از این اسناد را منتشر کرد کھ مطابق با آن خامنھ 

ای پیشنھاد کرده بود کھ در صورت عدم تالش امریکا بھ 

تروریست «اقدام قاطعانھ علیھ تغییر رژیم در ایران و 

و سازمان » مجاھدین خلق«، بھ خصوص »ھای ایرانی

ھای وابستۀ آن در ایاالت متحده و غیره، آن ھا نیز 

متعاقباً از حمایت حماس و حزب هللا دست خواھند کشید و 

با سازمان ھای بین المللی انرژی اتمی ھمکاری کامل 

  .خواھند داشت و نظایر آن

معامالت پشت پرده و تمایل بھ ھمکاری با بنابراین 

امپریالیسم، از ھمان ابتدا خصلت بورژوازی روحانیت 

در ایران بوده است، منتھا اختالف بر سر نحوۀ توافق و 

سھم طرفین از آن بوده است کھ بھ بروز دو گرایش در 

درون رژیم انجامید، دو گرایشی کھ ھر بار بستھ بھ 

م یکی بر دیگری غالب می موقعیت داخلی و خارجی نظا

ھمان طور کھ پیش تر گفتھ شده بود، وضعیت . شده است

بھ  ١٣٩٢رژیم در آستانۀ انتخابات ریاست جمھوری 

گونھ ای بود کھ می بایست برگۀ گرایش متمایل بھ 

  :امپریالیسم و توافقات را رو کند

 جمھوری موقعیت و ٩٢ جمھوری ریاست انتخابات«

 پیشین انتخابات از متفاوت وجھ، چندین از آن در اسالمی

 داخلی بحران مقطع این در داشت؛ ای ویژه اھمیت و بود

 واقع در انتخابات و بود گرفتھ شدت رژیم المللی بین و

 این از رفت برون و موقت غلبۀ برای فرصت آخرین

 المللی، بین نظر نقطھ از .رفت می شمار بھ ھا بحران

 و نفت صنایع وریتمح با بار این ھا تحریم جدید دور

 درآمد حیاتی و اصلی گاه تکیھ یعنی( پتروشیمی

 تأثیرات مرکزی، بانک طور ھمین و )اسالمی جمھوری

 ونزوئال در چاوز درگذشت بود؛ گذاشتھ رژیم بر را خود

 جمھوری بھ نسبت او خارجی سیاست تداوم در ابھام و

 در را اسالمی جمھوری پایۀ بعدی، حکومت در اسالمی

 اتفاقاً  کھ این ضمن( بود کرده تضعیف التین یامریکا

 نفتی ھای تحریم تأثیر از مندی بھره درحال ونزوئال

 آوردن دست بھ برای ایران، علیھ اروپا و متحده ایاالت

 از ھند و چین ویژه بھ در ایران کھ بود بازاری از بخشی

 احتمال و حاد وضعیت ھمھ از تر مھم و ؛)داد می دست

 استراتژیک متحد ترین مھم عنوان بھ اسد رژیم سقوط

 خطر زنگ یک اسالمی جمھوری برای منطقھ، در ایران

 شدت رژیم درونی ھای شکاف داخلی، نظر نقطھ از بود؛

 تازگی بھ کھ آن بھ وابستھ حلقۀ و ای خامنھ بود؛ گرفتھ

 احمدی جمھوری ریاست از دفاع در را »فتنھ جریان«
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 متحد ھمین کھ بود مجبور بار این بود، زده عقب نژاد

 دور از »انحرافی جریان« عنوان بھ ھم را خود سابق

 ھر از بیش محاسباتی، ممتد اشتباھات این و کند، خارج

 پایھ مقابل در بدی موقعیت در را ای خامنھ خود چیزی

 بھ کھ دانست می حاکمیت عالوه بھ .بود داده قرار ھایش

 از پس جامعھ عمومی اعتمادی بی و نارضایتی جوّ  دنبال

 با آن روی پیش انتخابات در مشارکت ،٨٨ اعتراضات

 .است رو بھ رو جدی چالش

 دوم گرایش ھمین تنھا ،٩٢ انتخابات خاص وضعیت در

 غلبھ بحران دو ھر بر موقتاً  توانست می کھ بود

 بود مجبور ای، خامنھ باند آن مرکز در و حاکمیت .کند

 بھره با ھم آن( خود بحران مدیریت و مھندسی برای

 در رادیکال و انقالبی رھبری خط یک نبود از گیری

 کند رو گرایش این نمایندۀ عنوان بھ را ای مھره ،)جامعھ

 با مماشات و سازش طرف و غرب پذیرش مورد اوالً  کھ

 بھ جامعھ در موجود اعتراضات بتواند ثانیاً  و باشد؛ ھا آن

 رأی ھای صندوق سوی بھ را قبلی انتخابات دنبال

 رقیب ھای جناح اجماع و قبول مورد ثالثاً  و کند؛ کانالیزه

 چنین محصول روحانی، ... بگیرد قرار حکومت درون

 در ای خامنھ نمایندۀ ھم کھ کسی -روحانی .بود نیازی

 شخص تأیید مورد ھم و بوده ملی امنیت عالی شورای

 ای ھستھ تیم رئیس نیز گذشتھ در و داشتھ قرار رفسنجانی

 گزینھ -است بوده بریتانیا و فرانسھ آلمان، با ندهکن مذاکره

 ھای جناح خود سوابق دلیل بھ توانست می ھم کھ بود ای

 ھم و کند راضی را غربی طرف و رژیم درون مختلف

 از( جامعھ عمومی دمکراتیک مطالبات قرار محور با

 ھستھ فرسایشی مسألۀ حل تا گرفتھ جامعھ در زنان امنیت

 از »معتدل« ای چھره )»نظامی ۀحمل« خطر رفع و ای

 در شرکت نفع بھ را اعتراضات کھ دھد نشان خود

 کھ است سناریویی ھمان دقیقاً  این .کند خنثی انتخابات

 اصلی پیروز اسالمی جمھوری متأسفانھ و داد، رخ نھایتاً 

و مواضع  ١٣٩٢نگاھی فشرده بھ انتخابات «(» .بود آن

  )١٣٩٣آبان  ۵، »ما

امروز نیز شاھدیم کھ امپریالیسم امریکا و رژیم ایران در 

ظریف اشارۀ » پیام«منطقھ درحال ھمکاری ھستند، 

صریح بھ خواست گسترش ھمکاری ھایی ھاست کھ نقداً 

آغاز شده، و این موردی است کھ جوابگوی نیازھای 

ھمان طور کھ در مطلب . امپریالیسم امریکا نیز ھست

نگاھی بھ چشم انداز توافقات : ما اتحاد آن ھا و اتحاد«

اشاره شد، » رژیم و امپریالیسم، و افق جنبش کارگری

واکنش مثبت حکومت اوباما و جناح ھایی از دستگاه 

امنیتی امریکا نسبت بھ نتایج توافق، بر -سیاسی و نظامی

  :مبنای یک سلسلھ محاسبات بوده است

امپریالیسم امریکا می تواند با بورژوازی . الف«

رژیم ایران از . روحانیت در ایران معاملھ و ھمکاری کند

زمان اتمام جنگ با عراق بارھا عالئمی از آمادگی برای 

چانھ زنی با حکومت ھای مختلف امریکا، اعم از 

روحانی کھ ... دمکرات یا جمھوری خواه، نشان داده است

امروز طالیھ دار حرکت بھ سوی روابط حسنھ و سازش 

ه است، معتمد و پیرو خط ھاشمی با ایاالت متحد

رفسنجانی محسوب می شود؛ و رفسنجانی سال ھا جناحی 

از بورژوازی ایران را نمایندگی و رھبری کرده است کھ 

خواھان جھت گیری بھ سمت ایاالت متحده و اروپا و 

مخالف عناصری حول سپاه پاسداران است کھ روابط 

-امینزدیک اقتصادی و تجاری با چین و ھمکاری نظ

  .امنیتی با روسیھ داشتھ اند

ازسرگیری روابط دیپلماتیک و تجاری با ایران، و . ب

ایجاد امکان سرمایھ گذاری ایاالت متحده و اتحادیۀ اروپا 

در اقتصاد ایران، ھم نفوذ امپریالیسم امریکا را در منطقھ 

افزایش خواھد داد و ھم رژیم ایران را کامالً رام خواھد 

ھژمونی آن را در منطقھ تھدید نکند کرد بھ طوری کھ 

مشابھ این رویکرد را نیز اخیراً نسبت بھ کوبا داشتھ (

از دستورکار خارج » تغییر رژیم«البتھ امکان )... است

نمی شود، منتھا امپریالیسم ایاالت متحده در شرایط فعلی 

آلترناتیو مشخص و آماده ای بھ جای رژیم ایران ندارد و 

ر از آن ھم نمی تواند پیدا کند، بنابراین این اتفاقاً فعالً بھت

یعنی وقوع جنبش و  -گزینھ را برای شرایط خاص

خیزش عظیم از پایین علیھ رژیم در آتیھ، کھ قطعاً طبقۀ 

کارگر در مرکز آن قرار خواھد گرفت، و عدم توانایی 

  ...نگاه می دارد -رژیم بھ مھار آن

ر بھ ھمکاری با رژیم ایران را می توان مطیع و وادا. ج 

ایاالت متحده برای ایجاد ثبات در منطقۀ خاورمیانھ تحت 
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درحال حاضر ایاالت متحده و . ھژمونی امریکا کرد

رژیم ایران بھ طور تاکتیکی مشغول کارزار نظامی 

مشترک برای سر پا نگاه داشتن حکومت عراق در برابر 

  .نیروھای داعش بوده اند

اند موقعیت جھانی ایاالت سازش با رژیم ایران می تو  .د

حکومت . متحده را در برابر روسیھ و چین تقویت کند

محور «با سیاست موسوم بھ  ٢٠٠٩اوباما از اواسط 

تالش کرد با بھ کارگیری یک استراتژی » آسیا

دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی خصمانھ، چین و 

. کشورھای حوزۀ اقیانوس ھند و آرام را تابع خود کند

ر چین بزرگ ترین شریک تجاری ایران و درحال حاض

مھم ترین سرمایھ گذار خارجی ایران است، و روسیھ 

  ...بزرگ ترین تأمین کنندۀ تسلیحات آن

توافق ھستھ ای و ازسرگیری روابط میان رژیم ایران و 

امریکا، این امکان را بھ ایاالت متحده خواھد دارد کھ 

ا ھدف خنثی برای نفوذ اقتصادی و ژئوپلتیک در ایران ب

کردن و عقب راندن نفوذ چین و روسیھ و نھایتاً وارد 

کردن ایران بھ جبھۀ استراتژیک خود علیھ این دو، دست 

امریکا تا بھ این جا دیده است کھ برای . بھ رقابت بزند

فشار بھ رژیم ایران در زمینۀ ھستھ ای نیز کم ترین اتکا 

 ١٩(» .را می تواند روی چین و روسیھ داشتھ باشد

  )١٣٩۴فروردین 

آن چھ باید مجدداً تأکید کرد، این است تحوالت جاری 

تحریم ھای . بدون پیامد برای جنبش کارگری نخواھد بود

اقتصادی تاکنونی با محوریت صنایع نفتی و پتروشیمی و 

بانکداری ایران، با اضافھ شدن بھ سیاست ھای معطوف 

و بھ حذف سوبسیدھا، خصوصی سازی و تعدیل نیرو 

سایر سازوکار ھای حملھ بھ طبقۀ کارگر، بھ بحران 

  . اجتماعی در ایران شدت بخشیده است-اقتصادی

طی نزدیک بھ یک سال گذشتھ، جنبش کارگری با پشت 

سر گذاشتن ضرباتی کھ متحمل شده بود، مجدداً با اعتماد 

بھ  -بھ نفس وارد عرصھ شده، و اعتصابات مختلف

خصوص اعتصابات معلمان در اسفندماه سال پیش و 

نشان می دھد کھ بھ زودی طبقۀ  -فروردین ماه امسال

خواھد گرفت، و با توجھ کارگر در مرکز تحوالت قرار 

بھ اھمیت خاص کشوری نظیر ایران در منطقۀ 

خاورمیانھ، این عاملی است برای ترس مشترک 

ھمین ترس مشترک، پایھ . بورژوازی ایران و امپریالیسم

  .ای برای حملۀ مشترک بھ طبقۀ کارگر نیز خواھد بود

روابط حسنھ میان رژیم ھای ایران و امریکا و توافقات 

رای آغاز ھمکاری ھای اقتصادی، دو روند نھایی ب

از یک سو، . وارونھ را توأمان با ھم در پی خواھد داشت

تمامی نشریات و سایت ھای خبری مملو از اشتیاق 

شرکت ھای خارجی برای سرمایھ گذاری در ایران است، 

کھ این در صورت تحقق، برای مدتی با ایجاد اشتغال و 

اند منجر بھ افزایش رفع برخی موانع تاکنونی می تو

اعتماد بھ نفس عمومی جنبش شود؛ اما از سوی دیگر 

بازسازی ویرانھ ھای اقتصاد سرمایھ داری ایران، 

ناگزیر نیازمند بھ کارگیری ابزارھای تشدیدکنندۀ استثمار 

خواھد بود کھ این نیز ملزومات و تدارکات خود را می 

مؤلفھ  سرمایھ گذاری خارجی در ایران، بھ عنوان. طلبد

ای حیاتی برای اقتصاد سرمایھ داری ایران در شرایط 

بروز . کنونی، بدون تضمین امنیت آن ناممکن خواھد بود

اعتصاب ھای گسترده یا باالتر از آن، شورش ھایی کھ 

بھ راحتی می تواند از ھر روزنھ ای بیرون بیاید، نیازمند 

، مھار این جنبش از باال. آن است کھ از پیش مھار بشود

سرکوب بی وقفھ طی سال . نیازمند ظرف خاص آن است

ھای اخیر ھرچند موقتاً برای این ھدف مناسب بوده، اما 

در چنین شرایطی، . نھایتاً محدودیت ھای خود را دارد

امکان شکل گیری تشکل ھای زرد کارگری قوت می 

گیرد، و بھترین گزینھ برای این مورد، مراجعھ بھ 

ی ضمن توافق با سازمان گرایش راست جنبش کارگر

زمزمھ برای . است» سازمان جھانی کار«ھایی نظیر 

گشایش دفتر سازمان جھانی کار در ایران مجدداً در 

خردادماه سال گذشتھ، با دعوت وزیر کار، علی ربیعی، 

از گای رایدر، مدیر کل سازمان جھانی کار بھ گوش 

و » تشکل سراسری«بھ عالوه مطرح شدن پروژۀ . رسید

و با حضور چھره » صدای امریکا«بلیغات حول آن در ت

  .ای مانند منصور اسانلو، عالئمی از این پروسھ ھست

با وجود آن کھ حکومت طی سال ھای گذشتھ حتی از 

اجازۀ برگزاری مراسم روز جھانی کارگر بھ نھادھایی 
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نیز امتناع کرده است، این بار نیز » خانۀ کارگر«نظیر 

ی برگزاری مراسم فرمایشی شدت بیش از پیش تالش برا

گرفتھ است، بھ طوری کھ علیرضا محجوب، دبیر کل 

خانۀ کارگر بھ گزارش خبرگزاری ایلنا اعالم کرده است 

کھ برای برپایی مراسم مصمم ھستند و امیدوارند کھ 

مسئولین وزارت کشور برخالف سال ھای گذشتھ، این 

نیز  سخنگوی دولت. بار با چنین خواستی توافق کنند

ھر سال کارگران عزیز گردھمایی «اعالم می کند کھ 

دارند و امسال نیز حتماً این گردھمایی ھا بھ شکل 

، و در این بین »قانونمند برگزار خواھد شد

رژیم تقاضا می کنند کھ دولت با صدور » کارشناسان«

» کارگر ھراسی«مجوز راھپیمایی روز کارگر، بھ تفکر 

  .پایان دھد

عالئم اولیھ از آغاز فرایند جایگزین کردن  این تالش ھا،

یعنی سرکوب خشن (تدریجی شکل غالب مھار جنبش 

با اشکال دیگری از مھار ) فیزیکی ھر حرکت مستقل

  .  جنبش نظیر ایجاد تشکالت از باال است

عطش شدید جنبش کارگری برای ابتدایی ترین اشکال 

 سازمان یابی از یک سو، و خصلت سازشکار و مماشات

جوی جریان ھای رفرمیستی و راست درون جنبش 

کارگری از سوی دیگر، می تواند در مقطعی پایھ ای 

قابل توجھ برای تشکالت زرد آتی ایجاد کند، و بھ ھمین 

دلیل وظیفۀ دخالتگری در چنین نھادھایی برای افشای 

رفرمیسم و کانالیزه کردن پایھ ھای آن بھ سوی 

یت مارکسیست ھای انقالبی رادیکالیسم انقالبی، در اولو

اما ھرگونھ دخالتگری مؤثر بدون یک . قرار می گیرد

نقطۀ اتکا، یعنی یک تشکیالت از پیش ساختھ، ناممکن 

است، و این درست ھمان چیزی است کھ در غیاب آن 

جنبش تاکنون با تلفات، درجا زدن و تکرار اشتباھات 

 تاجایی کھ بھ یک گرایش. گذشتھ رو بھ رو شده است

مارکسیستی انقالبی بازمی گردد، مشکل تمامی این سال 

کھ مستقل (ھا نھ آکادگی شرایط عینی و ذھنی خود جنبش 

، بلکھ )از آن ھا بھ مبارزه و حیات خود ادامھ می دھد

نبود یک رھبری انقالبی برای ارتقای جنبش و بیرون 

بنا بھ تجربیات . آوردن از آن مدار بستۀ کنونی بوده است

ناموفق تاریخی در سطح جھانی، تجلی این  موفق و

. رھبری چیزی جز یک حزب پیشتاز انقالبی نیست

وظیفۀ تاریخاً بھ تعویق افتادۀ مارکسیست ھا در حال 

حاضر، تدارک برای ایجاد نطفھ ھای اولیۀ چنین حزبی 

است و از ھمین رو، بھ خصوص در شرایط خاص 

سطحی کنونی، دخالتگری در سایر حوزه ھا و در ھر 

باید مرتبط با و متمرکز بر ھمین استراتژی اصلی باشد، 

وگرنھ در غیر این صورت خرده کاری، اتالف وقت و 

  .انرژی و سرگردانی خواھد بود

یک بار تجربھ کردن فعالیت ھای قانونی و علنی گرایی 

در درون جنبش تحت شرایط سرکوب جمھوری اسالمی 

کھ امروز حتی اجازۀ نفس کشیدن را ھم از مبلغین پیشین 

آن سلب کرده، و ھمین طور تجربۀ فعالیت در سایر 

حوزه ھای پراکنده و بی ارتباط با ھدف اصلی، برای 

ت کھ سبک کار مشخص و درک این ضرورت کافی اس

مرتبط با وضعیت کنونی، ایجاد ھستھ ھای کوچک مخفی 

یک ھستۀ مخفی سوسیالیستی با در . و سوسیالیستی است

نظر داشتن توان و نیروی اندک آن، در واقع صرفاً 

نیرویی پیشرو بھ شمار می رود کھ قرار است در ھمۀ 

رویدادھا، جلوتر از ھمھ، بھترین، صحیح ترین و بھ 

وقع ترین دخالتگری را در سطح نظری و عملی داشتھ م

چنین ھستھ ھایی ھستند کھ بھ دیگران الگوی . باشد

در ھر . پیشنھادی یا خطوط و مواضع را نشان می دھند

حرکتی بھ ازای ھر یک گامی کھ کارگران برمی دارند، 

چنین ھستھ ای بنا بھ . چندین گام جلوتر را مد نظر دارند

د و موضوعاتی کھ با آن رو بھ رو دخالتگری ھای خو

می شود، بھ سراغ مطالعۀ نظری می رود، و این دو 

حوزه را بھ موازات ھم انجام می دھد؛ تمام ھنر این 

ھستھ، تداوم این فعالیت ھا در شرایط بستھ و خفقان است 

بھ عنوان مثال چنین ھستھ ھایی ھستند کھ در آستانۀ (

ین چند فعال کارگری ھمین اول ماه مھ، با انتخاب نماد

زندانی، در سطح یک منطقھ بھ توزیع تراکت می 

تحریم «پردازند؛ در شرایط انتخابات، بھ عنوان تاکتیک 

، پوستر یک کارگر زندانی را بھ عنوان کاندید »فعال

خود در سطح شھر توزیع می کنند تا ھم غیردمکراتیک 

شان بودن انتخابات را بھ دلیل زندانی بودن کاندید خود ن

دھند و ھم از این فرصت برای دفاع از کارگر زندانی و 

خانوادۀ او بھره برداری کنند؛ چنین ھستھ ھایی ھستند کھ 



 
 
 
 
 
 

  م، دورة سومنه؛ سال 1394ماه اردیبهشت؛ 83شمارة 

Worker 

Militant 
تمیلیتان  

 کارگر

٢٣ 
در یک تظاھرات، بھ شعارھا و مطالبات جھت می دھند؛ 

بر مبنای دخالتگری، با فعالین دیگر آشنا می شوند و با 

ن انتقال تجربیات خود، ھم خود ساختھ می شوند و ھم آنا

را می سازند؛ در ھر رویدادی، بھ موقع ترین و صحیح 

  ).ترین مواضع و دخالتگری را دارند و غیره

چنان چھ ھمین ھستھ ھا در سطح محالت کارگری، 

کارخانجات و محیط ھای کار ایجاد گردند، در قدم بعدی 

برای ارتباط با یک دیگر، انتقال تجربیات یا ھماھنگی 

ارگانی سازمانده نیاز  پیدا برخی اقدامات مشترک، بھ 

بولتن (» نشریھ« خواھند کرد کھ چنین وظیفھ ای را یک

از طریق این نشریھ، . می تواند بھ عھده بگیرد) درونی

بحث ھای نظری، انتقال تجربیات، ھماھنگی برای 

تنھا کافی . فعالیت ھای مشترک و غیره صورت می گیرد

باشد، تا در است چنین ارتباطی شکل گرفتھ و تثبیت شده 

) یعنی بروز اعتراضات گسترده و غیره(شرایط گشایش 

از درون چنین  .بتوان اعتراضات را سازماندھی کرد

حزب « پروسھ ای است کھ می توان نطفھ ھای اولیۀ

را برای انجام وظایف و تکالیف فوق بھ  »پیشتاز انقالبی

  .وجود آورد

ی این ھمان وظیفۀ اصلی است کھ در شرایط خاص کنون

باید با جدیت دنبال شود، و اغراق نخواھد بود اگر بگوییم 

 .کھ آیندۀ یک جنبش کامالً وابستھ بھ آن است

  ١٣٩۴اردیبھشت  ٢

  

(1)http://www.nytimes.com/2015/04/20/opin

ion/mohammad-javad-zarif-a-message-

from-iran.html 

 

  

  

  

اطالعیھ گرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران در مورد 

 وقایع مھاباد

، یک دختر ١٣٩۴روز دوشنبھ چھاردھم اردیبھشت 

بھ نام فریناز » تارا«جوان اھل مھاباد و از کارمندان ھتل 

و جھت » ناموس«نی، برای حفظ بھ اصطالح خسروا

جلوگیری از تجاوز فردی کھ گفتھ می شد وابستھ بھ 

بوده است، از طبقھ چھارم این ھتل » ادارۀ اطالعات«

خود را بھ پایین پرت کرده است؛ بھ دنبال انتشار این خبر 

موجی از اعتراضات ابتدا در مھاباد و سپس در برخی از 

طی اعتراضات مھاباد، ھتل . دشھرھای کردستان آغاز ش

اخبار دیگر، حاکی از محاصره و . ارا بھ آتش کشیده شدت

جمھوری . ھجوم بھ ساختمان ادارۀ اطالعات مھاباد بود

اسالمی بالفاصلھ با اعزام نیروھای یگان ویژه از دیگر 

شھرھای مجاور مھاباد، دخالت نیروی انتظامی، بھ 

ور برای کارگیری تفنگ ساچمھ ای و گاز اشک آ

در این بین . سرکوب اعتراضات، واکنش نشان داد

گزارش ھایی از جان باختن چند معترض در اثر شدت 

جراحات وارده یا تیراندازی مستقیم نیروھای نظامی 

درحال حاضر مھاباد فضایی نظامی و . منتشر شده است

امنیتی پیدا کرده، و عبور و مرور شھروندان کنترل می 

  .شود

یست ھای انقالبی ایران ضمن محکومیت گرایش مارکس

سرکوب گستردۀ اعتراضات بھ دست عوامل رژیم 

سرمایھ داری ایران، ھمدردی و ھمراھی خود را با مردم 

اما در عین حال . شریف زحمتکش مھاباد اعالم می کند

اعالم می کند کھ برای مقاومت و مقابلۀ پیگیر با عوامل 

ع، پیشروان کارگری رژیم و جلوگیری از تکرار این وقای

می باید متکی بر توان خود و بدون داشتن توھم نسبت بھ 

احزاب و سازمان ھای سنتی کھ از باال و تصنعی خود را 

ساختھ و بھ نیابت از کارگران و زحمتکشان ظاھر می 

گردند، در تدارک سازماندھی مستقل خود از پایین شوند، 

یشھ ای با نظام تا بتوانند مردم زحمتکش را برای مقابلۀ ر

  .سرمایھ داری آماده کنند

وجود شرایطی مانند اعتراضات مھاباد از یک سو بی 

ارتباط بودن احزاب قیم مآب موجود را نشان می دھد و 

از سوی دیگر این را کھ فعالین کارگری سوسیالیست بھ 

http://www.nytimes.com/2015/04/20/opinion/mohammad-javad-zarif-a-message-from-iran.html
http://www.nytimes.com/2015/04/20/opinion/mohammad-javad-zarif-a-message-from-iran.html
http://www.nytimes.com/2015/04/20/opinion/mohammad-javad-zarif-a-message-from-iran.html
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جای سازماندھی اخص خود برای مواجھھ با چنین 

و بی ارتباط بھ این  شرایطی، در سایر کارھای حاشیھ ای

وظیفۀ اصلی فعال بوده اند، در نتیجھ در چنین شرایطی 

  . نمی توانند دخالتگری داشتھ باشند

وضعیت کنونی بیش از پیش نشان می دھد کھ تدارک در 

راستای یک حزب پیشتاز کارگری متشکل از فعاالن آگاه 

و سوسیالیست، یکی از وظایف اصلی و تاریخی تمامی 

پیشُروی ضد سرمایھ داری و سوسیالیست است کارگران 

نقطھ آغاز این امر . کھ متأسفانھ سال ھاست انجام نگرفتھ

مھم نیز در وضعیت کنونی مبادرت بھ ساختن ھستھ ھای 

کارگری مخفی و سوسیالستی است کھ بتواند امر 

دخالتگیری در حمایت از مردم زحمتکش مھاباد را بر 

ری را برای تداوم عھده بگیرد و رھنمود ھای ضرو

چنین ھستھ ھایی ھستند کھ در ھر . مبارزات ارائھ دھد

.  شرایطی، چند گام بعدی را جلوتر از دیگران می بینند

تشکیل ھستھ ھای مخفی چند نفره برای سازماندھی 

مقاومت یکی از وظایف اصلی مارکسیست ھای انقالبی 

 در مھاباد است کھ نھ تنھا در مورد این واقعۀ اسفبار

اقداماتی صورت می دھد بلکھ خود را برای ھماھنگی با 

ھستھ ھای مشابھ دیگر در شھرھا و محالت برای تدارک 

  حزب پیشتاز کارگری آماده می کند

 

پیش بھ سوی ھمبستگی داخلی و بین المللی با اعتراضات 

 !مردم مھاباد

 !پیش بھ سوی تدارک اعتصاب سراسری

 !البیپیش بھ سوی تدارک حزب پیشتاز انق

پیش بھ سوی تشکیل فوری ھستھ ھای کارگری 

 !سوسیالیستی

 گرایش مارکسیست ھای انقالبی ایران

 ١٣٩۴اردیبھشت  ٢٠

 

 

  اعتراضات مھاباد و باز ھم خأل رھبری انقالبی

 آرام نوبخت

، با انتشار ١٣٩٤ماه  روز دوشنبھ چھاردھم اردیبھشت

و اخباری مبنی بر خودکشی یک دختر جوان اھل مھاباد 

بھ نام فریناز خسروانی کھ برای » تارا«از کارمندان ھتل 

و جھت جلوگیری از تجاوز کارمند » ناموس«حفظ 

، از طبقھ چھارم این ھتل »ادارۀ اطالعات«وابستھ بھ 

خود را بھ پایین پرت کرده است، موجی از اعتراضات 

ابتدا در مھاباد و سپس در برخی از شھرھای کردستان 

راضات مھاباد، ھتل تارا بھ آتش کشیده طی اعت. آغاز شد

اخبار دیگر، حاکی از محاصره و ھجوم بھ ساختمان . شد

جمھوری اسالمی بالفاصلھ با . ادارۀ اطالعات مھاباد بود

اعزام نیروھای یگان ویژه از دیگر شھرھای مجاور 

مھاباد، دخالت نیروی انتظامی، بھ کارگیری تفنگ 

رکوب اعتراضات، ساچمھ ای و گاز اشک آور برای س

در این بین گزارش ھایی از جان باختن . واکنش نشان داد

چند معترض در اثر شدت جراحات وارده یا تیراندازی 

درحال حاضر . مستقیم نیروھای نظامی منتشر شده است

مھاباد فضایی نظامی و امنیتی پیدا کرده، و عبور و 

  .مرور شھروندان کنترل می شود

عموماً یا با تحلیل ھایی رو بھ رو بھ دنبال این حوادث، 

پلیسی برای پی بردن بھ -بودیم کھ وارد جنبھ ھای قضایی

منشأ حادثۀ منجر بھ اعتراضات، و محکومیت ملی 

ناموس «گرایی، مردساالری و مفاھیم مذھبی مانند 

می شد؛ و یا بیانیھ ھایی از سوی احزب و » پرستی

چنین سازمان ھایی در اپوزیسیون چپ کھ با بروز 

اعتراضاتی، بھ جای پی بردن بھ میزان بی ربطی خود بھ 

چون سابق تلویحاً مقام رھبری برای خود جنبش ھا، ھم

درنظر می گرفتند و از سطح تھییج فراتر نمی رفتند، 

بدون آن کھ بھ جنبش توضیح دھند مگر می توان یک 

بود، اما حداکثر بھ صدور فراخوان آن ھم با » حزب«

  .و ناروشن بسنده کردشعارھای گنگ 

» ناموس«در شرایط متعارف، اخبار خودکشی، تجاوز بھ 

و نظایر آن، در بھترین حالت سر از حاشیۀ روزنامھ ھا 

درمی آورد، و متأسفانھ چنان بھ » حوادث«و ستون 
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امری معمول مبدل شده است کھ اغلب با توجھ یا 

اعتراض اجتماعی قابل توجھی رو بھ رو نمی شود؛ اما 

ن کھ چنین خبری در شھر مھاباد چنین سطحی از ای

اعتراضات را رقم می زند، مستقیماً ما را بھ اعتراض 

انباشت شده و خشم فروخورده ای ھدایت می کند کھ در 

تمام سال ھای گذشتھ فقط بھ دنبال مجرای خروجی می 

  . گشتھ است

  فشارھای اقتصادی و سیاسی

اد ھمیشگی در جایی مانند مھاباد، سرکوب و استبد

سرمایھ داری جمھوری اسالمی، با تبعیض و ستم ملی 

  .علیھ کردھا توأم بوده است

تیر  ١٨بھ عنوان یک نمونھ بھ یاد داریم کھ چگونھ در 

در مھاباد از سوی نیروھای  ، شوان قادری١٣٨۴ماه 

و حتی بنا بھ . امنیتی ایران بھ شکل فجیعی کشتھ شد

روایت شاھدان عینی، مأموران نیروی انتظامی بدن نیمھ 

بھ دنبال . جان او را در خیابان ھای مھاباد گردانده بودند

ھمین حادثھ موجی از اعتراض در مھاباد و شھرھای 

آن را با سرکوب  کردستان آغاز شد کھ جمھوری اسالمی

  .گسترده و سنگین بھ خاک و خون کشید

عالوه بر فشارھای سیاسی در اشکال مختلف، ما شاھد 

توسعھ نیافتگی و عدم بھبود زیرساخت ھای اقتصادی در 

مھاباد بوده ایم کھ این خود بخشی از سیاست حکومت 

فارغ از توسعھ . مرکزی نسبت بھ اقلیت ھای ملی است

ن غربی در قیاس با سایر استان ھا، نیافتگی آذربایجا

اختالف فاحشی از نظر توسعۀ صنعتی بین شھرستان 

مانند مھاباد، میاندوآب، سردشت، (ھای جنوبی استان 

بھ چشم می ) نقده، پیرانشھر، تکاب، اشنویھ و شاھیندژ

  .خورد

 ٤٠٠ھزار و  ٣سال گذشتھ طبق ارقام رسمی نزدیک بھ 

ھزار نفر  ١٥٠ی در حدود بیکار در شھر مھاباد با جمعیت

کشتارگاه نیمھ فعال صنعتی، عدم بھره . وجود داشت

برداری از پتروشیمی و تعطیلی کارخانۀ واکسن سازی، 

خود بھ تنھایی بیش ترین تأثیر را در رشد نرخ بیکاری 

این درحالی است کھ طرح احداث . این شھر داشتند

تصویب و  ١٣٨٣کارخانۀ پتروشیمی مھاباد در سال 

لنگ احداث آن در ھمان سال با حضور خاتمی بر زمین ک

بھ بھره  ١٣٨٦این طرح کھ قرار بود تا سال . زده شد

برداری برسد، تا بھ امروز در زمان روحانی با گذشت 

درصد  ٨٠سال از آغاز آن، تنھا بیش از  ١٠تقریباً 

  .پیشرفت فیزیکی داشتھ است

  غیاب رھبری انقالبی

، بلکھ »اصل ماجرا«ت دارد، نھ آن چھ در این میان اھمی

اعتراضات دامنھ داری است کھ ھم اکنون رخ داده و در 

پیش روی ماست؛ و تحلیل ھای ِشبھ روشنفکرانھ، این 

در این جا . دومی را در سایھ روشن ھای اولی گم می کند

، بلکھ »ناموس پرستی«چون نھ انگیزه ھا و مفاھیمی ھم

ترین اھمیت ائز کممسألۀ شروع اعتراضات از آن ھا ح

تاریخ سرشار از چنین نمونھ ھایی است؛ . ممکن است

» کشیش گاپون«، کارگران روسیھ در پشت ١٩٠٥سال 

و با سرودھای مذھبی و طلب مساعدت از تزار وارد 

یکشنبۀ «عرصھ شدند، اما یک حادثھ، یعنی سرکوب 

آخرین حربۀ حفظ اعتراض در مدار موجود، یعنی » سیاه

مسألھ دقیقاً دخالتگری کنونی است کھ . ر زدمذھب را کنا

در غیاب آن، اعتراضات نمی تواند نسبت بھ نقطۀ شروع 

سوء » شایعۀ«در مواجھھ با . خود پیشرفتی داشتھ باشد

قصد یک مأمور وزارت اطالعات بھ یک دختر جوان، 

چون دو راه بیش تر باقی نمی ماند؛ یا می توان ھم

، نظاره گر و دنبال کنندۀ ماجرای پروندۀ ریحانھ جباری

دادگاه ھای مھیج و گزارش ھای داغ خبری بود، و یا 

رأساً خیابان ھا را بھ دادگاه تبدیل کرد؛ و این دومی، 

راھی بود کھ مردم مھاباد انتخاب کردند، چرا کھ سرکوب 

ھای سیستماتیک سال ھای گذشتھ و حتی پیشینۀ تاریخی 

ھ یا توھمی بھ جنبش در این منطقھ، کوچک ترین عالق

از سوی حکومت را باقی نگذاشتھ » عدالت«اجرای 

  .است

با اولین خیزش ھای مردمی، غیبت و نیاز بھ حزب 

پیشتاز انقالبی برجستھ تر می شود، درست ھمان طور 

کھ بی نیازی و بی اثر بودن تشکالتی مثل سندیکا و انواع 

ھایی کھ برای این حوزه از دخالت گری ھای »کمیتھ«

اساسی حتی یک کلمھ تعریف نکرده اند، احساس می 
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ار جنبش تا مرز تقابل مستقیم در وضعیتی کھ ھر ب. شود

با یک حکومت پیش می رود، ھر بار نیز در غیاب این 

دست کم . ابزار رھبری کننده مجدداً بھ عقب بازمی گردد

بھ یاد ما » تقلب انتخاباتی«بھ بھانۀ  ٨٨اعتراضات سال 

می آورد کھ چگونھ آگاھی سیاسی یک جنبش بھ سرعت 

اما بدون رھبری  می تواند نسبت بھ آغاز آن رشد کند،

توان . ھمین آگاھی بھ سادگی خنثی و فراموش شود

اعتراض در کف خیابان محدود است و ناگزیر فرسوده 

می شود؛ رشد آگاھی زمان گیر است و بھ سادگی می 

تواند با آگاھی وارونھ ای کھ دستگاه حکومت تزریق می 

یک حزب پیشتاز انقالبی، بھ عنوان . کند، خنثی شود

سازماندھی نخستین و تنھا انقالب سوسیالیستی حزبی کھ 

جھان را در کارنامۀ خود دارد، دقیقاً ظرفی است کھ 

برای حفظ و ارتقای آگاھی اجتماعی حاصل از مبارزه و 

رھبری آن در ھر مرحلھ بھ سوی سرنگونی و تسخیر 

با گذشت بیش از سی  کھ این. قدرت تعریف شده است

در پیشروی جنبش  سال احزاب چپ موجود ھرگز نقشی

اگر نگوییم کھ در بسیاری موارد سّد راه آن  -نداشتھ اند

نھ فقط بی ارتباط بودن آن ھا با جنبش را  - ھم شده اند

نشان می دھد، بلکھ برای چندمین بار نشان می دھد کھ 

وظیفۀ مارکسیست ھای انقالبی تدارک و ساختن چھ 

 طی سال ھای گذشتھ، حوزه ھای فعالیت. چیزی است

ھایی کھ »مارکسیست«بخش وسیعی از . کامالً وارونھ شد

باید خود را سازمان می دادند، بھ جای انجام این وظیفۀ 

اصلی حیاتی، تمام انرژی و امکانات شان را صرف 

کارگران کردند، بدون » برای«ایجاد تشکالت کارگری 

آن کھ اتفاقاً خود کارگران در این حوزه چندان فعال بوده 

پیش آمدن اعتراضاتی نظیر مھاباد، اکنون می  با. باشند

توان دید کھ حتی در صورت شکل گیری تشکالت 

کارگری، ھیچ ابزاری برای ھدایت اعتراضاتی از این 

دست وجود نخواھد داشت، کھ اگر وجود داشت اتفاقاً 

جنبش پیش از آن کھ طعم تشکل مستقل را ھم بچشد، نقداً 

  . کرده بود یک دولت سرمایھ داری را سرنگون

در مقطعی درست بھ این دلیل از » کمیتۀ اقدام کارگری«

سوی برخی فعالین سایر کمیتھ ھا بھ زیر عالمت سؤال 

» دفاع«می رفت کھ در یک بند از برنامھ اش تدارک 

مسلحانھ در مقابل سرکوب ھای رژیم را جزئی از 

اقدامات کارگری می دانست، و این بند را دقیقاً از ھمین 

دستان استنتاج کرده بود، آن گاه زات مردمی در کرمبار

را جلوی چشم ھمھ بھ قتل می رساند، » شوآنھ«کھ رژیم 

نفر دیگر  ٨و برای خاموش کردن اعتراضات عمومی 

را نیز بھ قتل رساند، بدون این کھ دفاع مسلحی صورت 

  .اکنون باید از این تاریخ درس گرفت. گرفتھ باشد

عمومی در حمایت از  با حداقل یک روز اعتصاب

اعتراضات مردم مھاباد، در کل استان کردستان، دامنۀ 

. اعتراضات حداقل در سطح این استان گسترده خواھد شد

ھمواره الزم است یک قدم بعد از ھر اعتراضی برنامھ 

ریزی شود، فراخوان اعتصاب عمومی می تواند قدم 

  .تکمیلی اعتراضات مھاباد باشد

  مسألۀ ملی کرد

پتانسیل عظیمی کھ این چنین طی مدت کوتاھی رژیم را 

سراسیمھ می کند، چرا نتواند فراگیر و سرآغاز یک 

خیزش انقالبی علیھ سرمایھ داری جمھوری اسالمی 

  .باشد

سرنگونی دولت سرمایھ داری بھ واسطۀ قھر انقالبی، 

تنھا گزینھ ای است کھ می تواند یک بار و برای ھمیشھ 

ُکردھا ھمیشھ زمانی بھ نوعی . ز حل کندمسألۀ ملی را نی

از خودمختاری نزدیک شده اند کھ یک خیزش انقالبی در 

جمھوری خودمختار . سطح جھانی وجود داشتھ است

مھاباد کھ عمر کوتاھی داشت، در تاریخ جنبش انقالبی بھ 

  .ثبت رسیده است

 ٣با ورود ارتش شوروی و بریتانیا بھ ایران در روز 

ایران وارد کارزار جنگ جھانی  ،٢٠١٣شھریور ماه 

دوم شد؛ و نخستین پیامد این تھاجم، خلع رضا شاه از 

قدرت بود کھ خود سابقھ ای طوالنی در سرکوب وحشیانۀ 

درصد جمعیت ایران در  ١٠با جمعیتی در حدود (کرد ھا 

ممنوعیت زبان کردی، لباس ملی، : داشت) آن مقطع

بھ واسطۀ اجرای  نابودی طایفھ ھا و سایر سازمان ھای

بھ ھمین دلیل اکثر . برنامھ ھای اعدام و تبعید و غیره

کردھا نھ فقط از پیشروی ارتش سرخ شوروی در شمال 

ایران استقبال نمودند، بلکھ خود را با سالح ھای بھ جای 
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مانده از نیروھای درحال عقب نشینی ایران نیز مسلح 

فظ با وجود تعھد شوروی در این مقطع بھ ح. کردند

استقالل و تمامیت ارضی ایران، و در نتیجھ واکنش نسبتاً 

سرد بھ تالش ھای اولیۀ کردھا برای باز کردن باب 

روابط و مذاکرات با ارتش سرخ، دو عامل تأثیر 

نیرومندی بر بسیاری از کردھا داشت؛ نخست، 

آلمان نازی، ایتالیا، (» متحدین«محکومیت تالش ھای 

د پیش از آغاز جنگ جھانی ژاپن و دیگر کشورھای متح

برای انقیاد دیگر ملل و دوم، طرح خواست آزادی ) دوم

سیاسی و حق تعیین سرنوشت ملل بھ دست خود؛ کھ 

جمعیت «بازتاب این مطالبات را می توان در شکل گیری 

 ١٣٢١در شھریور ) ؤه کورد لٔھ ژیانھ کومھ(» احیای کرد

ھزار  ١٦مھاباد شھری کوچک با حدوداً . مشاھده کرد

سکنھ در جنوب حوزۀ نفوذ شوروی بود، کھ آخرین 

و  ١٣٢٢بقایای نفوذ حکومت ایران در آن در اردیبھشت 

با محاصره و نابودی پاسگاه پلیس در واکنش بھ سھمیھ 

نیرومندترین چھرۀ شھر، قاضی . بندی شکر از بین رفت

محمد بود کھ واحدھایی شبھ نظامی را برای دفاع از شھر 

مھاباد بھ این . حمالت و غارت دایر کرده بود در برابر

تقریباً . ترتیب عمالً از حکومت تھران استقالل یافتھ بود

نفر از اعضای  ١٠٠یک ماه پیش از این نزدیک بھ 

کوملھ در تپھ ای خارج از شھر جلسھ ای را برگزار و 

کمیتھ ای مرکزی برای ھمکاری فعالیت ھا در جھت رشد 

بھ  ١٣٢٣قاضی محمد در سال . ودندسازمان ترتیب داده ب

  .کوملھ پیوست

این تحوالت ھمراه بود با چرخش در استراتژی شوروی 

کھ درحال حاضر بھ دنبال پیروزی ھای نظامی بر آلمان 

اتحاد . نازی در وضعیت مساعدی قرار گرفتھ بود

شوروی خواھان فشار بر حکومت ایران برای اعظای 

دلیل دفاع از جنبش  امتیاز نفت بود و درست بھ ھمین

ھای ملی در آذربایجان ایران و کردھا را تابع ھمین 

، ١٣٢٤در شھریور . خواستھ و برگ چانھ زنی خود کرد

قاضی محمد و گروھی از رھبران برجستۀ کرد برای 

دومین بار بھ باکو دعوت شدند، و مذاکراتی را حول 

خواست کردستان مستقل با حمایت مادی و نظامی 

میرجعفر باقروف، رئیس حزب کمونیست شوروی با 

طرح ھای پیشنھادی قاضی محمد مدتی . آذربایجان داشتند

. پس از بازگشت نمایندگان اعزامی بھ مھاباد اجرا شد

» حزب دمکرات کردستان«بھ » جمعیت احیای کرد«

چون در مانیفست این حزب نوپا، مواردی ھم. تبدیل شد

لی، خودمختاری آزادی، خودگردانی در ادارۀ امور مح

در درون مرزھای ایران، آموزش و استفاده از زبان 

کردی، انتخاب یک شورای استانی برای کردستان بھ 

منظور نظارت بر دولت و امور اجتماعی، صرف کردن 

درآمدھای حاصلھ در کردستان در ھمین ناحیھ، توسعۀ 

اقتصاد محلی، آموزش و بھداشت عمومی، وحدت و 

ربایجان و استقرار یک قانون واحد برادری با مردم آذ

  .برای دھقانان و نجبا گنجانده شده بود

در این میان قاضی محمد از مالمصطفی بارزانی کھ 

ھزار جنگجو و دوھزار  ھزار نفر شامل سھ تقریباً ده

خانوار بھ ھمراه داشت، دعوت نمود تا بھ کردستان ایران 

و مھاباد و این عده در اطراف اشنویھ و پیرانشھر . بیاید

  .تکاب و چند جای دیگر بھ طور پراکنده ساکن شدند

 ١٣٢٤نھایتاً جمھوری خودمختار مھاباد در دوم بھمن ماه 

شکل گرفت، آن ھم در شرایطی کھ حمایت مادی شوروی 

. بسیار ناچیزتر از آن چیزی بود کھ کردھا درنظر داشتند

منتھا شوروی کھ خود زیر سلطۀ یک نیروی ضد 

یعنی بروکراسی استالینیستی قرار داشت، با تعھد انقالبی، 

خود بھ عقب نشینی از ایران در ازای دریافت امتیازات 

نفتی، عمالً جمھوری نوپای مھاباد را تنھا و منزوی باقی 

با انعقاد قرارداد از جانب حکومت ایران با . گذاشت

شوروی و نھایتاً حملۀ ارتش ایران بھ کردستان، 

ارتش نھایتاً در . ماه دوام آورد ١١ھا جمھوری مھاباد تن

این جمھوری را سرنگون کرد، و قاضی  ١٣٢٥آذر  ١٦

محمد بھ عنوان نخستین رھبر حزب دمکرات و رئیس 

جمھور وقت بھ ھمراه بسیاری دیگر در میدان مرکزی 

  .شھر مھاباد بھ دار آویختھ شد

بعد از این شکست تاریخی و تراژدیک، برگی دیگری در 

 ٥٧این انقالب کارگران ایران در بھمن . قم خوردتاریخ ر

علیھ رژیم شاه بود کھ بھ کردھا در شمال، فرجھ ای 

موقت و درجھ ای خودمختاری ھمراه با ایجاد یک منطقۀ 

خودمختار بخشید، کھ مجدداً با تثبیت ارتجاع ضّد انقالبی 

  . روحانیت درھم شکست
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  وظیفۀ تاریخی پیش روی مارکسیست ھا

بنابراین اگر در تمامی این مقاطع یک حزب انقالبی 

حقیقی وجود داشت، ھمھ چیز بھ شکلی کامالً متفاوت 

تحقق انقالب سوسیالیستی در ایران دور . پیش می رفت

نبود، و این انقالب می توانست خودمختاری را نیز بھ 

می توانست آغاز انقالب در سرتاسر . کردھا واگذار کند

و در چنین بستری، مسألۀ کردھا و کلیۀ  خاورمیانھ باشد،

  .اقلیت ھای ملی منطقھ حل گردد

وظیفۀ مارکسیست ھا، مبارزه برای بازسازی خط 

رھبری انقالبی و برنامۀ سوسیالیستی است کھ تاکنون در 

غیابش بھترین فرصت ھای تاریخی برای انقالب از میان 

بی چنین مبارزه ای باید بھ یک برنامۀ انقال. رفتھ است

سوسیالیستی با ھدف مالکیت عمومی و کنترل کارگری 

بر ذخایر غنی منطقھ مسلح باشد تا بتواند زمینۀ مادی را 

برای آغاز حل این بحران چند جانبھ از طریق برنامھ 

ریزی دمکراتیک اقتصادی و ایجاد زیرساخت ھا، 

. مشاغل و استانداردھای زندگی برای ھمۀ افراد ایجاد کند

ن المللی طبقۀ کارگر از مبارزات و جنبش پشتیبانی بی

. حقوق دمکراتیک اقلیت ھا در این کشور ضروری است

تنھا یک برنامۀ انقالبی و انترناسیونالیستی کھ مبارزه 

علیھ سرمایھ داری و فرقھ گرایی ھای مذھبی را با 

مبارزه برای حقوق برابر دمکراتیک، فرھنگی و مذھبی 

زند می تواند وضعیت موجود برای کلیۀ اقلیت ھا پیوند ب

  .را بھ نفع دگرگونی انقالبی تغییر دھد

پیش بھ سوی ھمبستگی داخلی و بین المللی با اعتراضات 

  !مردم مھاباد

  !پیش بھ سوی تدارک اعتصاب سراسری

  !پیش بھ سوی تدارک حزب پیشتاز انقالبی

 ١٣٩۴اردیبھشت  ١٩

  

  

  

حماس و ارزیابی دوبارۀ موضع » جنایت جنگی«

  مارکسیست ھای انقالبی

سازمان عفو بین الملل روز چھارشنبھ با انتشار گزارشی 
سازمان حماس را متھم بھ ارتکاب جنایت جنگی علیھ  )١(

شھروندان غیرنظامی فلسطین در نوار غزه طی جنگ 

  .روزۀ تابستان سال گذشتھ با اسرائیل نمود ۵٠

فلسطینی جان خود را از  ٢١٠٠طی این جنگ، بیش از 

ست دادند کھ اکثریت آنان را شھروندان غیرنظامی د

درحالی کھ شمار کشتھ شدگان اسرائیل بھ . شکل می داد

  .سرباز و شش غیرنظامی می رسید ۶٧

نیروھای حماس «: در بخشی از این گزارش آمده است کھ

بھ کارزاری وحشیانھ از انسان ربایی، شکنجھ و قتل 

ی با اسرائیل و غیرقانونی فلسطینی ھای متھم بھ ھمکار

  .»سایرین طی تھاجم نظامی اسرائیل بھ غزه دست زدند

در ماه مارس ھمان سال، سازمان عفو بین الملل با انتشار 

گزارشی اسرائیل را نیز بھ جنایت جنگی در طول نبرد 

فارغ از کشتھ ھای بسیار این جنگ، . متھم نموده بود

منزل مسکونی ویران یا  ٢۴۵ھزار و  ١۶دست کم 

  .غیرقابل سکونت شد

در گزارش اخیر روز چھارشنبھ، فھرستی از مصادیق 

عنوان شده است کھ طی آن برخی از » ارعاب«

شھروندان فلسطینِی متھم بھ ھمکاری با اسرائیل، از 

برمبنای اطالعات . سوی حماس کشتھ یا شکنجھ شده اند

کم  بھ دست آمده، سازمان حماس در طول این جنگ دست

ھا  را بھ اتھام ھمکاری با اسرائیل اعدام و دهفلسطینی  ٢٣

نفر از  ١۶شود  گفتھ می .نفر دیگر را شکنجھ کرده است

افرادی کھ پس از آغاز جنگ در نوار غزه اعدام شدند، 

یکی از . اند برده قبل از جنگ در زندان حماس بھ سر می

سال زندان محکوم بوده است کھ  ١۵این افراد زندانی بھ 

دوم ماه اوت اعدام  و وھای حماس او را در بیستنھایتاً نیر

  .کنند می

 بھ نیروھای امنیی«در این گزارش آمده است کھ حماس 

خود اختیار تام برای ھرگونھ سوء استفاده، از جملھ در 

این اقدامات . برخورد با افراد تحت بازداشت اعطا کرد
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ارعاب آمیز، کھ برخی از آن ھا معادل با جنایت جنگی 

با ھدف انتقام و گسترش رعب و وحشت در نوار است، 

  .»غزه طراحی شده بودند

بھ عنوان مثال در این گزارش اشاره می شود کھ 

در » الشفا«نیروھای حماس از نواحی متروکۀ بیمارستان 

شھر غزه، از جملھ ناحیۀ کلینیک بیماران سرپایی، بھ 

منظور بازداشت، بازجویی، شکنجھ و سایر سوء رفتارھا 

زمان مظنونین استفاده می کرده اند، درحالی کھ ھم با

سایر بخش ھای بیمارستان ھمچنان بھ عنوان مرکز 

  .پزشکی بھ فعالیت خود ادامھ می داده اند

در واقع ھمۀ این ھا نشان می دھد کھ چگونھ حماس در 

بحبوحۀ حمالت اسرائیل بھ نوار غزه، از فرصت برای 

  .است تسویۀ مخالفین خود استفاده کرده

در ھمان مقطع گرایش ھای چپ سانتریست تلویحاً یا 

ھایی بھ سرکوب ھای حماس در »نقد«تصریحاً ضمن 

دفاع از آن را توجیھ می » اما«غزه، بالفاصلھ با یک 

کردند، و ھرگز توضیح نمی دادند کھ در این صورت بھ 

راستی نقش و ھویت مستقل مارکسیست ھا چیست و چرا 

گرایش مارکسیست ھای . اشتھ باشندباید اصوالً وجود د

انقالبی ایران، قویاً در تقابل با حکومت ھای ارتجاعی 

اسرائیل و فلسطین، و در دفاع از طبقات کارگر این دو 

کشور، خواھان یک موضع سوم بود، و عالوه بر مطالبی 

احیای «مکتوب، سلسلھ بحث ھایی را در جلسات عمومی 

صدای کارگر «و ھمین طور برنامۀ » مارکسیستی

یکی از مطالبات مرکزی ما در . ترتیب داد» سوسیالیست

این مقطع، خواست مسلح کردن مردم غزه بود، آن ھم در 

شرایطی کھ مردم غزه ھیچ چیزی برای دفاع از خود 

-نداشتند بھ جز سنگ ھای بھ جای مانده از حمالت مرگ

بار اسرائیل؛ درحالی کھ حماس با پرتاب موشک ھای 

د، سعی داشت خود را در مقام تنھا مدافع مردم ناکارام

حماس درست بھ این دلیل مردم غزه را . غزه جا بزند

مسلح نمی کند کھ می داند در این صورت، خود نخستین 

یک گرایش . قربانی توده ھای خشمگین خواھد بود

مارکسیستی انقالبی، برخالف چپ خرده بورژوایی کھ 

می کند و سپس بھ  زده موضع گیریبھ سرعت و ھیجان

ھمان سرعت نیز موضوع مورِد واکنش خود را با وقوع 

سایر حوادث بھ فراموشی می سپارد، ھربار موضع سابق 

مطالبۀ . را بازبینی و در صورت لزوم اصالح می کند

مسلح شدن توده ای، آموزش نظامی و نظارت از پایین بر 

یز ارگان ھای دفاعی عالوه بر سابقۀ تاریخی موفقیت آم

خود در ویتنام و کوبا، دقیقاً مدتی پس از رویدادھای غزه 

در تجربۀ درخشان مقاومت کوبانی بھ شکل عملی اثبات 

شد؛ و بھ ھمین دلیل مطالبھ ای است کھ با گذشتن از بوتۀ 

  .چنان بھ قوت خود باقی استآزمون، ھم

با توجھ بھ گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل، مطلب 

می یابد و تالش می شود کھ در مطلبی  زیر بازانتشار

مجزا، سایر درس ھای مربوط بھ جنگ اسرائیل و غزه 

در سال گذشتھ و موضع مارکسیست ھای انقالبی در قبال 

  :آن جمع بندی و ارائھ شود

  فاجعۀ غزه و موضع مارکسیست ھای انقالبی

  آرام نوبخت

تخمین می زند » بتسیلم«سازمان حقوق بشری اسرائیلی 

جنگ «یعنی از زمان پایان (تاکنون  ٢٠٠٩از ژانویۀ کھ 

اسرائیلی  ١٣فلسطینی و  ١۴٠٠کھ بھ بھای جان » غزه

فلسطینی بھ دست نیروھای امنیتی  ۵۶۵) پایان گرفت

 ٢٨اسرائیل کشتھ شده اند؛ درحالی کھ طی ھمین مدت 

تن از پرسنل امنیتی  ١٠شھروند غیرنظامی اسرائیلی و 

ھمین ارقام بھ . از دست داده انداسرائیلی جان خود را 

وضوح نشان می دھد کھ چھ کسی ستمگر و چھ کسی 

آن چھ درحال وقوع است، یک . تحت ستم بوده است

بھ معنای واقعی کلمھ » نسل کشی«، یا »جنگ نابرابر«

  .بھ شمار می رود

علت این واکنش وحشیانۀ اسرائیل را می توان در 

پیامد . ستجو کردتغییرات و تحوالت اخیر در منطقھ ج

جنگ داخلی سوریھ، موقعیت خود رژیم ایران و متحدین 

یعنی رژیم اسد در سوریھ و حزب هللا در (آن در منطقھ 

رژیم ایران طی سالیان . را تقویت کرده است) لبنان

گذشتھ نھ فقط حماس، بلکھ برخی رقبای آن را در قالب 

و شمار زیادی از گروھک ھایی کھ » جھاد اسالمی«

  .ت کنترل حماس نیستند، حمایت کرده استتح
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با فاجعۀ سوریھ و ظھور داعش در عراق، ضعف 

امپریالیسم امریکا . امپریالیسم امریکا آشکار شده است

اکنون چشم بھ ایران دارد تا بھ خروج آن از این بن بست 

یاری رساند و دیگر نمی تواند بھ متحدین سنتی خود در 

لیجی و عربستان سعودی خاورمیانھ مانند دولت ھای خ

اسرائیل افزایش نفوذ ایران را تھدیدی . اعتماد داشتھ باشد

برای خود می شمارد و در نتیجھ بھ دنبال تثبیت مجدد 

در واقع اسرائیل دارد بھ امریکا پیام . موقعیت خود است

امریکا نمی تواند روی متحدین عرب خود، . می دھد

ھادیون در عراق مانند سعودی ھا کھ مشغول حمایت از ج

و سوریھ ھستند، حساب کند؛ اسرائیلی ھا یادآوری می 

. کنند کھ آن ھا ھنوز مھم ترین نقطۀ اتکا در منطقھ ھستند

از زمان جنگ جھانی دوم، اسرائیل بزرگ ترین دریافت 

کنندۀ کمک از ایاالت متحده بوده؛ تنھا در سال مالی 

انھ ، کمک مالی نظامی امریکا بھ اسرائیل روز٢٠١٣

  . میلیون دالر برآورد شده است ٨.۵حداقل 

دولت اسرائیل، بھ عنوان یک دولت سرمایھ داری، ھمان 

منطقی را مقابل کارگران خود بھ کار می گیرد کھ ھر 

نارضایتی گستردۀ داخلی . نظام سرمایھ داری دیگری

اسرائیل، خود را در ناآرامی ھای وسیع توده ای سال 

 ٣٠٠ش اعتراضی با حضور جنبنشان داد؛ این  ٢٠١١

ھزار نفر در تل آویو و در اعتراض بھ نابرابری ھای 

ترین اعتراضات تاریخ اقتصادی و اجتماعی، بھ بزرگ

بھ گزارش روزنامۀ ھاآرتص . اسرائیل تبدیل شد

، شمار میلیونرھای این ٢٠٠٩، تنھا در سال )٢٠١٠(

 ٨٣در ھمین سال، . درصد افزایش یافت ۴٣کشور 

 .یونر در اسرائیل قدرت را قبضھ کرده بودندمولتی میل

واقعیت این است کھ با وجود تبلیغات جنگی نتانیاھو، 

بخش اعظم جمعیت اسرائیل، احزاب راست افراطی را 

پوالریزه شدن فضای سیاسی . ارتجاعی و وحشی می داند

نظرسنجی اخیر کانال کنیسھ، نشان : اسرائیل مشھود است

یرتس درحال کسب حمایت می دھد کھ حزب کارگر و م

نظرسنجی ھا بھ طور کلی . از میان رأی دھندگان ھستند

مؤید آن است کھ بخش زیادی از جمعیت خواھان 

جلوگیری از شھرک سازی ھا و پایان اشغال قلمرو 

چندی پیش، بھ گزارش روزنامۀ ھاآرتص . فلسطین است

، روز شنبھ نزدیک بھ ھفت ھزار )٢٠١۴ژوئیۀ  ٢٧(

ئیلی در اعتراض بھ کشتارھای اخیر دولت شھروند اسرا

واقع در تل آویو، دست » رابین«صھیونیستی، در میدان 

درحالی کھ اکثر رسانھ ھای . بھ تجمع و تظاھرات زدند

  .جریان اصلی عامدانھ از پوشش خبری آن سر باز زدند

از سوی دیگر ھمین فضای اعتراضی در طی چند سال 

نارضایتی و . ھ استگذشتھ در فلسطین نیز وجود داشت

. اعتراضات علیھ رھبری فاسد الفتح و حماس باال گرفتھ

وقتی حماس ابتدا نوار غزه را بھ دست گرفت، وانمود 

کرد کھ مشغول نبرد با دستگاه فاسد الفتح است، اما اکنون 

سال . مردم غزه می دانند کھ آن ھا ھم فرقی نمی کنند

ھبری ھاست کھ حکومت خودگردان فلسطین و حتی ر

حماس در غزه، با ایفای نقشی دوگانھ، مشغول ھمکاری 

با نیروھای امنیتی اسرائیل در کنترل پلیسی و سرکوب 

سرکوب حقوق زنان، جلوگیری : مردم فلسطین بوده اند

از اعتصابات کارگری، درھم شکستن اتحادیھ ھای 

کارگری، آزار و اذیت سکوالرھا، تنھا بخشی از 

  .ندسرکوب ھای حماس بوده ا

. مردم فلسطین حق برخورداری از یک سرزمین را دارند

طبقۀ حاکم صھیونیست و نژادپرست اسرائیل، نھ فقط 

مشغول سرکوب فلسطینیان است، کھ بھ حملھ علیھ 

. استانداردھای زندگی کارگران اسرائیل نیز دست می زند

برای مبارزه علیھ این حمالت، طبقۀ کارگر اسرائیل باید 

خود رو در رو شود کھ این بھ معنای نفی  با طبقۀ حاکم

سیاست خارجی آن و دفاع از حقوق مردم فلسطین نیز 

اتحاد مبارزۀ طبقاتی در ھر دو سو، تنھا . می شود

: مسیری است کھ می تواند راه حلی بھ ارمغان بیاورد

یعنی پایان حاکمیت صھیونیستی و استقرار دولتی 

طینی ھا را کارگری کھ حقوق برابر یھودیان و فلس

  . تضمین کند

تمام سازمان ھا و رھبران فلسطینی از مرتبط کردن 

مطالبات ملی فلسطینی ھا بھ مبارزات سایر کارگران 

ناتوان  -بندی ھای ملی یا مذھبیفارغ از تقسیم -منطقھ

  .ھستند

مادام کھ مرزھای تحمیلی از سوی امپریالیسم در طول 
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نطقھ را از سال گذشتھ، مردمان عرب و یھودی م ٩٠

یک دیگر جدا می سازد، خبری از صلح و سعادت پایدار 

وظیفۀ ازھم گسستن سیم . برای این مردمان نخواھد بود

ھای خاردار و دیوارھایی کھ میان این مردمان کشیده شده 

است، ضرورتی محوری و بنیادی در مسیر متحد ساختن 

  .مبارزات تمامی کارگران در منطقھ است

وضع ما بھ عنوان مارکسیست ھای در این موارد م

ما در کنار توده ھای مردم قرار می : انقالبی روشن است

گیریم و نھ تنھا دولت اسرائیل، بلکھ مھم تر از آن 

اما در عین حال . امپریالیسم امریکا را محکوم می کنیم

در کنار آن توده ھا نقش ارتجاعی رھبری شان را ھم 

یم کھ باید بھ اتکا بھ بھ آن ھا می گوی. گوشزد می کنیم

خود سرنوشتشان را بھ دست بگیرند و بھ رژیم ھای 

بھ آن ھا می . سرمایھ داری و ارتجاعی متکی نباشند

گوییم کھ زحمتکشان سایر کشورھای مجاور از متحدان 

بھ آن ھا می گوییم کھ با آن . آن ھا ھستند و نھ دشمنانشان

آنان حمایت دستھ از جوانان و کارگران اسرائیلی کھ از 

می کنند و حتی زندانی و سرکوب می شوند، متحد شوند 

و کل مردم یھودی در اسرائیل را بھ علت سیاست ھای 

ما در . صھیونیستی و ارتجاعی حکومتشان محکوم نکنند

. این جا در سطح تبلیغاتی خواھان جبھۀ سومی ھستیم

جبھۀ توده ھای زحمتکش عرب و اسرائیلی علیھ دولت 

  .عی شانھای ارتجا

  !زنده باد ھمبستگی بین المللی

  !دست ھای رژیم صھیونیستی از فلسطین کوتاه

توده ھای فلسطینی برای مقابلھ با اسرائیل باید مسلح 

  !شوند

پیش بھ سوی تدارک جبھۀ سوم و مستقل توده ھای 

زحمتکش عرب و یھودی علیھ دولت ھای ارتجاعی 

  !سرمایھ داری خود

(1) 

https://www.amnesty.org/articles/news/2015/05/

gaza-palestinians-tortured-summarily-killed-by-

hamas-forces-during-2014-conflict/ 

 پیشروی داعش در رمادی و تدمر

  

  ھالندنایل مال

  آرام نوبخت: برگردان

دولت اسالمی عراق و «درست چند روز پس از آن کھ 

- بزرگ(» األنبار«، مرکز »رمادی«شھر ) داعش(» شام

» تدمر«را تصرف کرد، شھر ) ترین استان عراق

 در سوریھ نیز بھ دست ھمین جھادیون سنی) پالمیرا(

در ھر دو کشور، پیشروی سبک داعش باری دیگر . افتاد

بھ درھم شکستن ارتش ملی، موج پناھندگان فراری و 

  .پیشروی قابل توجھ داعش انجامید

بھ گفتۀ رژیم بغداد و حکومت امریکا، گمان می رفت کھ 

اوایل امسال، . داعش در عراق در وضعیت تدافعی باشد

بری امریکا در مقاومت کردھا و حمالت ھوایی بھ رھ

کوبانی، شمال سوریھ، روی ھم رفتھ داعش را شکست 

، واقع در مرکز عراق، »تکریت«داد و سپس آن را از 

ھزار  ٢٠٠داعش وادار شد کھ نزدیک بھ . بیرون راند

  .کیلومتر مربع از قلمرو شمال عراق را واگذار کند

اگرچھ بمباران ھای غرب بھ داعش آسیب وارد آورد، اما 

رو نمی توانست ضعف و فساد نیروھای زمینی  بھ ھیچ

ارتش عراق، درست مانند سقوط . عراق را جبران کند

در سال گذشتھ، پس از مواجھھ با » موصل«سریع شھر 

از شھر گریخت، و توپخانھ و » رمادی«تھاجم داعش بھ 

نیروھای داعش بھ حملھ بھ شھر . مھمات را رھا کرد

سیاست . مھ داده اندادا» رمادی«در نزدیکی » ُحصیبھ«

ایاالت متحده مبنی بر بازسازی ارتش عراق و یاری 

رساندن بھ آن از طریق حمالت ھوایی برای شکست 

https://www.amnesty.org/articles/news/2015/05/gaza-palestinians-tortured-summarily-killed-by-hamas-forces-during-2014-conflict/
https://www.amnesty.org/articles/news/2015/05/gaza-palestinians-tortured-summarily-killed-by-hamas-forces-during-2014-conflict/
https://www.amnesty.org/articles/news/2015/05/gaza-palestinians-tortured-summarily-killed-by-hamas-forces-during-2014-conflict/
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طوایف سنی » فعال سازی«داعش، درست مانند طرح 

  .در برابر داعش، در ازھم گسیختگی بھ سر می رود

وفادار بھ بشار اسد در سوریھ » نخبۀ«از نیروھای 

کھ متعھد بھ دفاع از میدان ھای مھم گاز انتظار می رفت 

اما آن ھا ھمین ناحیھ را ھم بھ . باشند» پالیمرا«شمال 

محض آغاز نبردی سنگین تر از گذشتھ، بھ داعش تسلیم 

و بھ این ترتیب گفتھ می . انبارھای مھمات رھا شد. کردند

درصد سوریھ را تحت  ۵٠شود کھ داعش اکنون بیش از 

  .کنترل دارد

ھای داعش بیشتر بھ ضعف دولت ھای سوریھ و دستاورد

رژیم درندۀ اسد . عراق ارتباط دارد تا بھ قدرت داعش

چندین دھھ بھ تبعیض علیھ اکثریت سنی کشور مشغول 

بود؛ اقلیت سنی عراق نیز از رژیم شیعی این کشور ھم 

  .می ھراسد و ھم نفرت دارد

یع ، بھ فھرست بلندباالی فجا»پالمیرا«و » رمادی«سقوط 

 ٢۵بیش از . انسانی در این دو کشور ھمسایھ افزوده است

و نزدیک بھ یک سوم از جمعیت » رمادی«ھزار نفر از 

از این شھرھا » پالمیرا«ھزار نفری نزدیک  ٢٠٠

کسانی کھ بھ حال خود رھا شدند، اکنون با . گریختند

داعش تصاویری را در . سبعیت داعش رو بھ رو ھستند

منتشر کرد کھ اجساد اعدام شدگان رسانھ ھای اجتماعی 

عالوه بر این داعش . در خیابان ھا را نمایش می داد

غارت » پالمیرا«مرکز میراث فرھنگی یونسکو را در 

اگر بھ یاد بیاوریم کھ این گروه بنیادگرای اسالمی . کرد

مراکز باستانی عراق را نابود کرد، نابودی ویرانھ ھای 

ری واقعی و قریب الوقوع ھم خط» پالمیرا«باستانی شھر 

  .محسوب می شود

حکومت عراق در حال حاضر برای ھدایت مقاومت در 

و کل شھر اکثراً » رمادی«برابر داعش و بازپس گیری 

. ، بر شبھ نظامیان شیعھ تکیھ می کند»األنبار«سنی نشین 

این تنھا خوراک تنش ھا و توحش فرقھ ای را فراھم 

وق بشر، شبھ نظامیان بھ گفتۀ دیدبان حق. خواھد کرد

شیعھ و نیروھای ویژۀ عراق پس از تصرف و بازپس 

از دست نیروھای داعش در ماه » امرلی«گیری شھر 

سپتامبر گذشتھ، بھ جنایاتی جنگی نظیر غارت، آتش 

. سوزی، شکنجھ و اعدام ھای خیابانی سنی ھا دست زدند

در ھمان حال کھ اقدامات وحشیانۀ داعش مانند قطع سر 

وی حکومت ھای غرب قویاً محکوم می شود، اما از از س

کنار سبعیت و وحشی گیری مشابھ متحدین شیعی ایاالت 

متحده در عراق اساساً بدون توجھی خاص عبور می 

  .شود

در درون محافل حاکم امریکا، بحثی دربارۀ نحوۀ 

ھزار نیروی  ۵تقریباً . برخورد با داعش وجود دارد

» مشاورین ویژه«عنوان زمینی امریکا در عراق بھ 

از درون ھیئت حاکم امریکا . مشغول دخالت ھستند

صداھایی مبنی بر خواست افزایش قابل توجھ سربازان 

اما اوباما تمایلی . نیروی زمینی امریکا بھ گوش می رسد

ندارد کھ امریکا را در یک نبرد زمینی طوالنی، خونین 

تضمین و پرھزینۀ دیگر در عراق، آن ھم بدون ھرگونھ 

  .موفقیت، بھ دام بیاندازد

ایاالت متحده با حمالت ھوایی در سوریھ مشغول حمایت 

در برابر داعش و » میانھ رو«از شورشیان بھ اصطالح 

میلیون دالر صرف تعلیم  ۵٠٠در حدود . رژیم اسد است

اما با توجھ بھ ناکارآمدی بخش اعظم . شورشیان می شود

مریکا عمالً در نھایت نیروھای ضّد اسد، این کمک ھای ا

القاعده » شاخۀ وابستۀ«، یعنی »النصره«بھ دست جبھۀ 

  .در منقطھ می رسد کھ مشغول نبرد با داعش است

  تناقضات سیاست غرب

تناقاضات و ریاکاری آشکار سیاست امریکا و غرب، 

پیامد سال ھا تھاجم امپریالیستی، جنگ ھای غیرمشروع، 

از لیبی تا سوریھ نظامی » مداخالت«اشغال خونین و 

تخمین زده می شود کھ بیش از یک میلون نفر در . است

نتیجۀ قتل عامی کھ بذرھایش را فعالیت ھای امریکا و 

دیگر قوای غربی نظیر بریتانیا ریختھ بودند، جان خود 

-دنبالھ روی از ھداف مھم ژئو. را از دست داده اند

استراتژیک، تأمین نفت و بھ چنگ آوردن سودھای 

ومی برای سرمایھ ھای کالن، چراغ راھنمای اقدامات نج

  .قوای غربی است، و نھ زندگی مردمان خاورمیانھ

سیاست امریکا در منطقھ ضمن بھره برداری از روش 
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، سنی ھا را در مقابل »تفرقھ بیانداز و حکومت کن«ھای 

از دل ھمین سیاست ھا است کھ . شیعھ ھا قرار می دھد

. ظیر داعش سر بیرون می آورندھیوالھای فرانکشتاین ن

نیروھای جھادی سنی در شکل اولیۀ خود، جزئی از 

شورش سنی ھا علیھ رژیم شیعی مورد حمایت امریکا در 

سنی ھا، » موج بیداری«پس از بھ اصطالح . عراق بودند

زمانی کھ طوایف سنی دست بھ شورش علیھ حاکمیت 

ن بھ وحشی القاعده در منطقھ زدند، بسیاری از جھادیو

برخی از این . درون جنگ داخلی سوریھ سرایت کردند

نیروھا بھ داعش جھش کردند و سریعاً بھ عنوان بخشی 

از نیروھای ضّد اسد با حمایت مالی و تسلیحاتی حکومت 

رشد ) متحیدن نزدیک امریکا(ھای ارتجاعی خلیج 

داعش کھ از پیروزی ھای نظامی در برابر اسد و . کردند

ھ وجد آمده بود، بھ عراق بازگشت و جھادیون رقیب ب

حمایت نواحی سنی نشین را کھ سال ھا زیر ضرب 

سرکوب دولتی و سوء رفتارھای حکومت شیعی بغداد 

  .قرار داشتند، بھ دست آورد

این مارپیچ خونین نشان می دھد کھ با حضور سرمایھ 

داری و حاکمیت نخبگان ارتجاعی و نیروھای فرقھ ای، 

جایع انسانی بیش تری در خاورمیانھ شاھد تنازعات و ف

تنھا کارگران منطقھ، در اتحاد با کارگران . خواھیم بود

سایر نقاط ھستند کھ می توانند راه برون رفت از این 

  .کابوس ظاھراً بی پایان را پیدا کنند

» بھار عربی«پتانسیل چنین چیزی بھ روشنی در طول 

ال جنبش ھای دیده شد، یعنی زمانی کھ دیکتاتورھا بھ دنب

توده ای کارگران و فقرا در تونس و مصر سرنگون 

اما این جنبش ھا کھ از دل دھھ ھا دیکتاتوری و . شدند

استبداد پدیدار شده بودند، فاقد یک رھبری مصمم بھ 

مرکزیت طبقۀ کارگر بودند کھ بتواند توده ھا را در نبرد 

علیھ مستدبین منطقھ ای و نظام سرمایھ داری بھ شکلی 

ضّد انقالب، با حمایت قوای . موفقیت آمیز بسیج کند

این گونھ بود . غربی، قادر بود کھ دست باال را پیدا کند

نظامی در مصر و خروج » قلدر«کھ شاھد بازگشت 

جنبش ھای وسیع اعتراضی لیبی و سوریھ از ریل آن ھا 

  .در امتداد خطوط ارتجاعی، فرقھ ای و طایفھ ای بودیم

  شورش

وجود، طبقات کارگر منطقھ، از خالل تلخ ترین با این 

تجربیات خود، باری دیگر در برابر دیکتاتورھا و کلیۀ 

نیروھای فرقھ ای، بھ مسیر مبارزۀ گسترده وارد خواھند 

این کھ برخی از سنی ھا تا درجھ ای از حاکمیت . شد

قرون وسطایی داعش، استقبال یا آن را تحمل می کنند، 

ت عمیق آن ھا را از رژیم بغداد معیاری است کھ نفر

امید آن ھا این است کھ چنین نیرویی بھ . آشکار می کند

اذیت و آزار از سوی رژیم شیعھ پایان دھد و نھایتاً 

اما . را بھ ارمغان آورد» نظم و قانون«و » ثبات«

واقعیت زندگی تحت سلطۀ بربریت بنیادگرایی، نھایتاً 

ر برابر داعش خواھد بسیاری از سنی ھا را بھ مقاومت د

برن، خبرنگار ایرلندی، اخیراً در پتریک کاک. کشاند

گزارشی از وضعیت مخفوف پیش روی سنی ھا در 

نواحی تحت کنترل داعش در عراق توضیح داد کھ 

می شوند و ھمھ » جھاد النکاح«چگونھ دختران وادار بھ 

چیز، از موسیقی و رقص گرفتھ تا حتی دانھ دادن بھ 

  .ممنوع استکبوترھا، 

کارگران و فقرای عراق و سوریھ و کل منطقھ تنھا با 

اتکا بھ خودسازماندھی است کھ می توانند بھ جنگ و 

نیاز بھ یک جنبش متحد و . فالکت اجتماعی پایان دھند

مستقل طبقۀ کارگر برای سازماندھی واحدھای دفاع از 

خود در بین تمامی اقلیت ھا و اجتماعات، احساس می 

با برخورداری از یک برنامۀ سوسیالیستی، چنین . شوند

جنبشی می تواند در نبرد برای سرنگونی رژیم ھای 

گندیده، بیرون راندن امپریالیسم و زدودن تمامی 

سیاستمداران و شبھ نظامیان ارتجاعی و فرقھ ای، و 

برای بازسازماندھی سوسیالیستی و دمکراتیک جامعھ، 

  .گر منطقھ و جھان بیابدمتحدین خود را در بین طبقۀ کار

  ٢٠١۵مھ  ٢٣

http://www.socialistworld.net/doc/7217  
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اعتصاب پرسنل پزشکی، خبرنگاران و مستمری : یونان

 بگیران علیھ ریاضت اقتصادی

  

  رابرت استیونس

  آرام نوبخت: برگردان

و خدمۀ آمبوالنس از بیمارستان ھزاران پزشک، پرستار 

ھای دولتی و مراکز بھداشتی، روز چھارشنبھ اعتصابی 

  .ساعتھ را آغاز کردند ٢۴

» فدراسیون کارکنان بیمارستان ھای عمومی«

)POEDIN ( در اعتراض بھ ویرانی نظام بھداشت و

درمان از زمان ھجوم سیاست ھای گستردۀ ریاضتی در 

از جملھ . تصاب داد، فراخوان بھ این اع٢٠١٠سال 

مطالبات کارگران، خواست اشتغال پرسنل بیش تر و 

این فدراسیون اعالم کرد کھ . پرداخت حقوق معوقھ است

بھ دلیل کمبود بودجھ و نیرو، «خدمت درمانی ملی یونان 

  .»خارج از کنترل است

بھ گفتۀ این نھاد، مذاکرات جاری حکومت سیریزا با 

ملزومات حّل «یجاد اعتباردھندگان خود، درحال ا

معضالت انباشت شده، نیست و وضعیت درحال حرکت 

  .»بھ سمت مرحلھ ای غیرقابل مدیریت است

بیمارستان ھا طی توقف کار، تنھا با کمک کارکنان 

اتحادیۀ پزشکان «اعضای . اورژانس باز نگاه داشتھ شدند

از این اعتصاب ) EINAP(» بیمارستان ھای یونان

راسیون پزشکان بیمارستان ھای فد«. حمایت نمودند

نیز از اعتصاب ) OENGE(» یونان

پشتیبانی نمودند و بیانیھ ای را صادر 

کردند کھ اعالم می داشت بیمارستان 

خفگی «ھای عمومی در وضعیت 

این پزشکان خواھان . ھستند» اقتصادی

افزایش بودجۀ بیمارستان ھا از سطح 

میلیارد  ٢میلیارد یورو بھ  ١.۴کنونِی 

حل معضل «ورو در سال بھ منظور ی

  .ھستند» فقدان دارو و وسایل

» کنفدراسیون کارمندان دولت«

)ADEDY( بھ عنوان فدراسیون ،

اصلی اتحادیھ ھای کارگری بخش 

عمومی در یونان، بیانیھ ای را در حمایت از اعتصاب 

منتشر نمود و اعالم کرد کھ اعضایش روز چھارشنبھ در 

این نھاد . خواھند شدسطح کشور وارد اعتصاب 

اعتراضی را در بیرون از وزارت بھداشت در آتن برای 

 ۵٠٠تقریباً . بعدازظھر، سازمان داد ١٢:٣٠ساعت 

پرسنل پزشکی درگیر اعتصاب کھ مورد حمایت 

مستمری بگیران معترض بھ کاھش در بودجۀ تأمین 

اجتماعی و بھداشت و درمان قرار داشتند، در این 

  .داعتراض شرکت کردن

» کنفدراسیون کارمندان دولت«در یکی از بیانیھ ھای 

)ADEDY( خدمات رایگان درمان عمومی «، خواست

برای ھمھ، پرسنل و بودجۀ کافی برای نظام درمان ملی 

)ESY(نامھ کھ منجر بھ ، الغای سیاست ھای تفاھم

انقباض و خصوصی سازی نظام گردید، پرداخت بدھی 

  .مطرح گردیده بود» ھا و جبران حقوق ازدست رفتھ

در آتن نیز فراخوان بھ » ESIEA«خبرنگاران انجمن 

صبح دادند تا بتوانند  ١١اعتصابی شش ساعتھ از ساعت 

در مجمعی عمومی کھ اتحادیھ برگزار می نمود، شرکت 

طی این مدت ھیچ گونھ » پروتو تِما«روزنامۀ . کنند

  .فعالیتی بھ زبان یونانی یا انگلیسی انجام نداد

خدمات بھداشت و درمانی عمومی بھ شدت کاستھ شده  از
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است، و در نتیجۀ آن، سھ میلیون یونانی، نزدیک بھ یک 

چھارم جمعیت، فاقد بیمۀ درمانی است و حق بھره مندی 

سازمان «بھ گفتۀ . از خدمات دولتی بھداشتی را ندارند

، سرانۀ ھزینھ )OECD(» ھمکاری و توسعۀ اقتصادی

، ٢٠١٢و  ٢٠٠٩ان بین سال ھای ھای درمانی در یون

درصد سقوط کرد و از آن زمان تاکنون بھبود نیافتھ  ٢۵

درصِد تولید  ۵(میلیارد یورو در سال  ١١تنھا . است

  .بھ بھداشت و درمان اختصاص می یابد) ناخالص داخلی

کاھش بی سابقۀ . ھزینۀ انسانی حیرت آور بوده است

شت و درمان ھزینھ ھای اجتماعی، نظام پیشرفتۀ بھدا

عمومی را کھ طی چند دھھ ساختھ شده بود، ویران کرده 

داده ھایی را  ٢٠١۴دو اتحادیۀ پزشکی در سپتامبر . است

کلینیک پزشکی  ٨۵٠منتشر کردند کھ نشان می دھد 

ھزار مورد  ٣٠ھزار تخت خواب و  ١٠تعطیل شده اند، 

یازده بیمارستان از . از مناصب اصلی حذف گردیدند

اعتصاب چھارشنبھ . ز بحران تعطیل شده استزمان آغا

نخستین اعتصابی نبود کھ از زمان روی کار آمدن حزب 

کارکنان . نمای سیریزا، بھ آن فراخوان داده شده بودچپ

پاالیشگاه نفت یونان کھ اکنون خصوصی شده است، روز 

مھ بھ دنبال انفجاری کھ روز قبل شش کارگر مجروح  ٩

  .صاب شده بودندبرجای گذاشت، وارد اعت

با این حال این نخستین توقف کار در سطح کشوری بود 

کھ فراخوان آن از سوی این دو فدراسیون صادر شده 

این تحوالت گویای آن است کھ بروکراسی اتحادیھ . بود

ھای کارگری بھ خوبی از خشم گستردۀ مردم کھ در 

برابر شرکای آن ھا در حکومت سیریزا پیش می رود، 

  .رندآگاھی دا

سیریزا بر مبنای تعھد بھ مخالفت با ریاضت انتخاب شد، 

اما در عوض ملزم بھ تحمیل حمالت بیش تر بھ طبقۀ 

نقش اتحادیھ ھایی کھ نگران ھستند . کارگر شده است

نارضایتی ھا از کنترل خارج شود و حاکمیت سیریزا را 

تھدید کند، این است کھ برای خنثی کردن این جنبش ھر 

  .کھ باید انجام دھندآن چھ را 

سیریزا در جستجوی آن است کھ در مواجھھ با خشم 

فزاینده نسبت بھ فقر گستردۀ ساختاری و رو بھ وخامت 

یعنی اتحادیۀ اروپا، بانک (کشور، توافق با تروئیکا 

را برای تداوم ) مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول

  .ریاضت نھایی کند

آخرین سنت از بدھِی بیش حکومت متعھد بھ بازپرداخت 

طی تنھا چھار ماه . میلیارد یورویی یونان است ٣٠٠از 

میلیارد یورو را باز  ١٣اخیر، حکومت یونان بیش از 

پس داده است؛ یعنی چند میلیارد یورو بیش تر از کل 

تخمین زده می ! بودجۀ ساالنۀ بھداشت و درمان یونان

ال باقی شود کھ بیمارستان ھای عمومی کشور برای فع

. میلیون یورو نیاز پیدا کنند ۶٠٠ماندن، بھ تزریق فوری 

را طی تنھا ) میلیون یورو ٧۵٠(سیریزا بیش از این مبلغ 

 ١٢یک قلم پرداخت بھ صندوق بین المللی پول در تاریخ 

  .ماه مھ، پرداخت کرده است

سیریزا برای آن کھ بھ تروئیکا نشان دھد می تواند مازاد 

د، طی سھ ماه نخست سال از ھزینھ ھای بودجھ داشتھ باش

فایننشال تایمز خاطر نشان کرد کھ . عمومی کاستھ است

ھزینھ ھای درمانی بھ طور اخص «در نتیجۀ این اقدام، 

تأمین کسری "بھ عنوان مثال، . ضربھ خورده است

 ۴٣در ردیف بودجھ، تاکنون تنھا شاھد " بیمارستان ھا

  .»میلیون یورو بوده است

، اتحادیھ )ADEDY(» یون کارمندان دولتکنفدراس«

فدراسیون اتحادیھ ھای بخش «ھای وابستھ بھ آن و 

، ضمن ھمکاری با حکومت ھای )GSEE(» خصوصی

متوالی، نقش مھمی در اجرای برنامھ ھای وحشیانۀ 

 ٣٠بھ بیش از . ریاضتی از پس یک دیگر داشتند

اعتصاب عمومی فراخوان داده شد؛ آن ھم با ھدف اخص 

ره برداری از چنین اعتصاب ھایی برای پراکنده کردن بھ

و اتالف خشم کارگران از طریق برپایی اعتراضات 

ساعت بھ طول می  ٢۴غیرکارامدی کھ اکثراً تنھا 

، سابقاً تحت سلطۀ GSEEو ھم  ADEDYھم . انجامید

» پاسوک«نمایندگان حزب سوسیال دمکرات 

)PASOK (ل نقش پاسوک اکنون بھ دلی. قرار داشتند

خود در تحمیل ریاضت ھمراه با حکومت پاپاندرو در 

و مشارکت آن در حکومت ھایی پی در پی  ٢٠٠٩سال 

کھ بھ حمالت علیھ استانداردھای زندگی میلیون ھا نفر 

در انتخابات ژانویھ، این . شدت بخشیدند، منفور است
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درصد از آرا را بھ خود  ۴.۶حزب عمالً محو بود و تنھا 

  .اختصاص داد

در نتیجھ بسیاری از اعضای فدراسیون ھای اتحادیھ ھای 

کارگری کھ سابقاً بھ پاسوک وفادار بودند، بھ سمت 

  .سیریزا حرکت کرده اند

سیریزا از اتحادیھ ھا برای ایفای نقش پلیس طبقۀ کارگر 

بھره برداری خواھد کرد، ھمان نقشی کھ آن ھا برای 

در . ردندحکومت ھای پاسوک و دمکراسی نوین ایفا ک

ماه فوریھ، گئورگ کاتروگلوس، نمایندۀ وزیر اصالحات 

، »تجدید ساختار«اجرایی، از طرح ھای حکومت برای 

اتحادیۀ «یعنی کاھش مشاغل دولتی صحبت کرد و گفت 

نظر متفاوتی دارد و من از آن ھا ) ADEDY(آن ھا 

دعوت کردم کھ اطالع بدھند برای من آن ھا شرکای 

بدون ھمکاری آن ھا، موردی را اجرا طبیعی ھستند و 

نخواھم کرد، اما در آخر، من کسی خواھم بود کھ قانون 

  .»را وضع می کند

سپیروس پاپاسپیروس، از چھره ھای مھم در درون 

ADEDY  و از ھواداران سابق پاسوک، پیش از

ما با اتحادھا و بلندپروازی ھا، «: انتخابات سیریزا گفت

  .»وددر حکومت بعدی خواھیم ب

تجربۀ تلخ در یونان و در سطح جھان اثبات می کند کھ 

اتحادیھ ھای کارگری، ھمراه با حکومت ھایی از ھر 

رنگ و بوی سیاسی و ھمراه با سرمایۀ کالن، تنھا برای 

تسھیل تحمیل کاھش وحشیانۀ ھزینھ ھای اجتماعی وجود 

ظھور دوبارۀ مبارزات کارگری در یونان طی ماه . دارند

ابات سیریزا، ضرورت اتخاذ یک چشم انداز ھای انتخ

سوسیالیستی و جنبش طبقۀ کارگر مستقل از اتحادیھ ھای 

کارگری و حاکمیت سیاسی آن ھا را قویاً مطرح می 

  .سازد

  ٢٠١۵مھ  ٢١

http://www.wsws.org/en/articles/2015/05/21

/gree-m21.html 

 

  برای دریافت وام» ریگا«شکست مذاکرات : یونان

 

  رابرت استیونس

  آرام نوبخت: برگردان

گفتگوھا میان صدر اعظم آلمان، آنگال مرکل، رئیس 

جمھور فرانسھ، فرانسوا اوالند و نخست وزیر یونان، 

الکسیس سیپراس، از ھرگونھ پیشرفتی در زمینۀ وام ھای 

ازای پذیرش تعمیق سیاست ھای ریاضیتی از  بیش تر در

  .سوی آتن، باز ماند

این رھبران عصر روز سھ شنبھ در حاشیۀ نشست 

  .، پایتخت لیتونی، دیدار داشتند»ریگا«رھبران در 

مرکل ھرگونھ توافق فوری را کنار گذاشت و اعالم کرد 

کھ توافق تنھا بھ دنبال معاھدۀ مشترک میان اعضای 

ی اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و ، یعن»تروئیکا«

معاھده باید «: صندوق بین المللی پول قابل حصول است

کارھای فوق «و افزود » با این سھ نھاد بھ نتیجھ برسد

  .»العاده فشرده ای ھست کھ باید انجام شود

تا پیش از نشست مذکور این گمانھ زنی وجود داشت کھ 

ن ماه مھ بھ حاصل خواھد توافقی در آینده، احتماالً تا پایا

یونان باید شماری از وام ھای صندوق بین المللی . شد

پول را از آن تاریخ بازپرداخت کند، بھ طوری کھ 

ژوئن  ۵میلیارد یورو در تاریخ  ١.۵نخستین قسط بھ مبلغ 

میلیارد یورویی بھ  ٧.٢بستۀ نھایی کمک . فرامی رسد

اسی دمکر«دنبال توافق ریاضتی حکومت سابق حزب 

کھ سیریزا در ماه فوریھ بھ تداوام آن رأی داده » نوین

  .بود، ھنوز بھ یونان پرداخت نشده است

http://www.wsws.org/en/articles/2015/05/21/gree-m21.html
http://www.wsws.org/en/articles/2015/05/21/gree-m21.html
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Worker 

Militant 
تمیلیتان  

 کارگر

٣٧ 
نمای حکومت یونان اکنون بھ رھبری حزب چپ

. ، بدون وام ھای بیش تر ورشکستھ خواھد شد»سیریزا«

  .میلیارد یورو بدھکاری دارد ٣٠٠دولت یونان بیش از 

سیریزا ھشدار دادند کھ  در ھفتۀ اخیر، تعدادی از وزرای

یونان بدون تأمین مالی خارجی قادر نخواھد بود از عھدۀ 

روز یکشنبھ، وزیر داخلۀ . پرداخت ھای ماه ژوئن بربیاید

چھار قسطی کھ باید در «: یونان، نیکوس ووتسیس گفت

ماه ژوئن بھ صندوق بین المللی پول پرداخت شود، بھ 

اده نخواھد شد و میلیارد یورو می رسد؛ این پول د ۶.١

  .»اصوالً وجود ندارد کھ پرداخت شود

بین اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین 

المللی پول، اختالفاتی تاکتیکی بر سر جرئیات توافق با 

یونان وجود دارد، اما ھر سھ نھاد توافق دارند کھ آتن باید 

ریاضت اقتصادی را گسترش دھد و استانداردھای زندگی 

  .طبقۀ کارگر را بھ مراتب بیش از قبل پایین بیاورد

تروئیکا ُمصر است کھ سیریزا شعارھای ضد ریاضتی 

را کھ بر مبنای آن در ماه ژانویھ انتخاب شده بود، متوقف 

کند؛ و در عین حال خواستار کاھش بیش تر صندوق ھای 

بازنشستگی، افزایش مالیات بر فروش و حمالت بھ 

یق پیش نویس قوانین جدید تسھیل حقوق شاغلین از طر

  .کنندۀ اخراج شاغلین است

روز جمعھ مدیر صندوق بین المللی پول، کریستین الگارد 

این رویکرد، باید یک رویکرد جامع باشد و نھ «: گفت

  .»اقدامی سریع و شلختھ

فایننشال تایمز روز جمعھ گزارش داد کھ صندوق بین 

میلیارد یورو از  ٣.۶المللی پول، بھ عنوان نھادی کھ 

از «میلیارد یورویی را در اختیار دارد،  ٧.٢بستۀ نجات 

اتحادیۀ اروپا ضمانت می خواھد کھ یونان قادر بھ 

ماه آتی است؛  ١٢پرداخت صورتحساب ھای خود برای 

خواستھ ای کھ می تواند مستلزم تعھد حکومت ھای منطقۀ 

  .»یورو بھ یک برنامۀ نجات مالی دیگر باشد

ل تایمز بھ قول یکی از مقامات درگیر در مذاکرات فایننشا

یونان بھ حرف کسانی گوش می داده کھ «: با یونان گفت

تصور می کنند باآلخره یک توافق جزئی بھ دست خواھد 

توافقی بدون . اما چنین چیزی وجود نخواھد داشت. آمد

صندوق بین . صندوق بین المللی پول در کار نخواھد بود

  .»ک تر از این حرف ھاستالمللی پول، خش

استراتژی مرکل و اوالند این است کھ یونان را در درون 

منطقۀ یورو و اتحادیۀ اروپا نگاه دارند و در عین حال 

. حمالت وحشیانۀ بیش تری را بھ طبقۀ کارگر تحمیل کنند

ژانویھ منقضی  ٣٠توافق کنونی تروئیکا با یونان، روز 

است کھ ھرچھ بیش  می شود، و محاسبۀ ھیئت حاکم این

تر دسترسی آتن بھ ھر گونھ پول قطع شود، بھ ھمان 

اندازه بھ کاھش ھای بیش تری در ھزینھ ھای اجتماعی 

  .تن خواھد داد

» سوسیال دمکراتِ «مرکل از سوی بخش ھای از بلوک 

تخمین زده می شود کھ یک سوم . خود تحت فشار است

اعطای نمایندگان پارلمان از گروه حزبی او، مخالف 

  .وجوه بیش تر بھ یونان بوده اند

اخیراً بنا بھ گزارش ھا وزیر مالیۀ آلمان، ولفگانگ 

شویبلھ، در یک جمع خصوصی با سایر وزرای مالی 

پول موازی «اتحادۀ اروپا گفت کھ یونان می تواند از 

وزیر . استفاده کند و جزئی از منطقۀ یورو نباشد» یورو

خبر گفت کھ چنین سناریویی  مالیۀ آلمان در واکنش بھ این

  .»نیازی بھ بحث ندارد«

مؤسسۀ اقتصاد بین «گارد، مقام ارشد ژاکوب فونک کرکھ

تا بھ آخر «در واشنگتن گفت کھ آلمان » المللی پترسن

، بھ طوری کھ شویبلھ نقش »آمادۀ پذیرش مخاطره است

ما اآلن در «: او اضافھ کرد. را دارد» سِگ حملھ«

مشکل این ھست کھ الکسیس . مھستی" بازی جوجھ"

سیپراس سوار روروک ھست و ولفاگانگ شویبلھ سوار 

  ».و. ام. ماشین ضد گلولۀ ب

سیپراس بھ دنبال مذاکرات خود با مرکل و اوالند، در 

یک نشست کمیتۀ مرکزی سیریزا در اواخر ھفتھ 

تردیدی نیست کھ در این «: او گفت. سخنرانی کرد

و » ز را نخواھیم پذیرفتمذاکرات، ما شروط تحقیرآمی

ما تسلیم مطالبات غیرمنطقی دربارۀ مالیات «: اضافھ کرد

بر ارزش افزوده، موضوعات بازنشستگی و بازار کار 
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٣٨ 
ما قدم ھایی را برای یافتن درک مشترک ... نخواھیم شد

  .»برداشتیم، اما ما خطوط قرمزی ھم داریم

اما در واقعیت امر آن کسی کھ خطوط قرمز دارد، 

است کھ از اعطای حتی کوچک ترین » روئیکات«

نشانھ ای از برخی . امتیازات بھ سیریزا ھم امتناع می کند

نسخھ ھای تجویزی صندوق بین المللی پول در روزنامۀ 

تخمین ھای صندوق بین المللی «: فایننشال تایمز، افشا شد

پول نشان می دھد ھزینۀ حقوق بازنشستگی یونان از 

سیریزا در ماه ژانویھ افزایش یافتھ  زمان روی کار آمدن

درصد از تولید ناخالص داخلی را  ١٠و درحال حاضر 

شکل می دھد کھ بھ اعتقاد صندوق بین المللی پول پایدار 

  .»نیست

سیرزا کھ نمایندۀ بخش ھایی از ھیئت حاکم یونان و اقشار 

مرفھ تر طبقۀ متوسط است، از زمان روی کار آمدن 

ھ ممکن بوده، برای راضی نگاه خود، ھر چھ آن را ک

در شرایطی . داشتن خواستھ ھای تروئیکا انجام داده است

کھ خدمات عمومی و زیرساخت ھای پایھ ای سقوط کرده 

میلیارد یورو را در قالب  ١٣است، سیریزا بیش از 

بازپرداخت وام ھا طی تنھا چھار ماه پرداخت نموده 

  .است

یس واروفاکیس بھ روز یکشنبھ وزیر مالیۀ یونان، یان

یونان قدم «در برنامۀ بی بی سی گفت کھ » اندرو مار«

اآلن دیگر . ھای بزرگی برای رسیدن بھ توافق برداشتھ

ما سھ چھارم راه . شان را ادا کنندمیِل نھاد ھاست کھ سھم

حاال آن ھا باید یک سوم دیگر را با . را با آن ھا آمده ایم

  .»ما راه بیایند

برای «کومت یونان قادر بوده کھ واروفاکیس گفت ح

بازپرداخت بھ صندوق بین المللی پول و دیگر 

درصِد تولید ناخالص داخلی را از  ١۴اعتباردھدنگان، تا 

ما در مورد اقتصادی . محل بخش عمومی برداشت کند

کھ برای انجام تعھداتمان بھ بازارھای پولی دسترسی 

  .»مندارد، بھ شکل قابل توجھی خوب عمل کرده ای

این رجزخوانی واروفاکیس، در شرایطی است کھ فاجعۀ 

اجتماعی یونان ابعادی بی سابقھ پیدا کرده و فقر بھ 

آخرین ارقام سازمان . باالترین سطوح رسیده است

، نشان می دھد )OECD(ھمکاری و توسعۀ اقتصادی 

کشور  ٣۴کھ یونان باالترین سطوح نابرابری در میان 

درصد  ١١رابر شده است و از فقر سھ ب. عضو را دارد

رسیده  ٢٠١٣درصد در سال  ٣٢، بھ ٢٠٠٧در سال 

درصد کودکان و جوانان، پایین  ٢٠تا این تاریخ، . است

 ١٠ثروتمندتریِن . تر از خط فقر زندگی می کردند

درصد درآمد قابل تصرف را در اختیار  ٢۵درصد، 

 ٢درصد، تنھا  ١٠دارد، درحالی کھ سھم فقیرترین 

  .استدرصد 

از . را پوشش می دھد ٢٠١٣این ارقام تنھا دورۀ زمانی 

آن زمان تاکنون وضعیت بھ مراتب وخیم تر شده است، 

درصد جمعیت ھنوز بیکار است و  ٢۵بھ طوری کھ 

مورد در روز از بین می  ۶٠٠مشاغل با نرخ بیش از 

  .روند

صدھا ھزار نفر از مردم بھ بانک ھای مواد غذایی و 

منابع پولی بیمارستان .  سوپ متکی ھستندآشپزخانھ ھای 

ھا برای پرداخت بھ پرستاران رو بھ اتمام است، و کمبود 

مایحتاج مورد نیاز نظیر مسّکن و مالفھ بیش از پیش 

روزنامۀ تایمز چاپ لندن روز جمعھ . افزایش می یابد

در آتن نوشت کھ  KATدربارۀ بیمارستان ھای دولتی 

ن و حتی قیچی آن ھم رو بھ انبارھای آن خالی از مسکّ 

ما در «: گفت KATیک جراح کارآموز در . اتمام است

ھیچ پولی برای تعمیر تجھیزات . یک نقطۀ حساس ھستیم

پزشکی نیست، ھیچ پولی برای بنزین آمبوالنس ھا یا 

استخدام پرستار و خرید تجھیزات مدرن جراحی وجود 

  .»ندارد

خدمۀ چھارشنبۀ قبل، ھزاران پزشک، پرستار و 

آمبوالنس از بیمارستان ھای دولتی یونان و مراکز 

ساعتھ را در اعتراض بھ سال ھا  ٢۴پزشکی، اعتصابی 

بسیاری از تظاھرکنندگان بھ . کاھش بودجھ آغاز کردند

مدت شش ماه بابت اضافھ کاری حقوق دریافت نکرده 

  .بودند

  ٢٠١۵مھ  ٢۵
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٣٩ 
تعھد یونان بھ بازپرداخت پیش از موعد وام ھای 

  دوق بین المللی پولصن

 

  کوماران ایرا

  آرام نوبخت: برگردان

 ٧۵٠حکومت سیریزا دیروز بازپرداخت وامی بھ مبلغ 

میلیون یورو بھ صندوق بین المللی پول را آغاز کرد، 

یعنی یک روز پیش از سر رسیدن موعد پرداخت وام، و 

در میانۀ نگرانی ھا از احتمال قصور دولت یونان از 

ھای خود در صورت مواجھھ با کمبود پرداخت بدھی 

با احتساب این پرداخت اخیر، سیریزا از ابتدای . نقدینگی

میلیارد یورو را بھ  ١ماه جاری تاکنون نزدیک بھ 

  .صندوق بین المللی پول پرداخت کرده است

مقامات وزارت مالیۀ یونان بھ روزنامۀ گاردین گفتند کھ 

امالت مالی آن ھا بالفاصلھ در چارچوب طرح ھای مع

صندوق بین المللی پول مشغول بازپرداخت بدھی خود 

از آتن انتظار نمی رفت «در این مقالھ آمده بود . شده اند

کھ تا روز سھ شنبھ بھ تعھد بدھی خود عمل کند؛ آتن پیش 

از این از صندوق تقاضای یک فرجھ کرده بود و بھ این 

ت ھای ترتیب روز یکشنبھ شایعاتی مبنی بر تعلیق پرداخ

  .»دولت یونان در جریان بود

با این وجود سیریزا نھایتاً تصمیم گرفت کھ وام خود را 

بھ نشانۀ قابل اعتماد بودن آن بھ عنوان خدمتگزار اتحادیۀ 

اروپا زودتر پرداخت کند؛ سیریزا بھ وضوح امیدوار بود 

کھ با این اقدام خود، اتحادیۀ اروپا را متقاعد بھ آزادسازی 

د کھ بھ بستۀ نجات اتحادیۀ اروپا برای یونان منابعی کن

وزیر مالیۀ یونان، یانیس . اختصاص یافتھ است

یونان ھمواره بھ «: واروفاکیس، بھ یورونیوز گفت

تعھدات خود در قبال اعتباردھندگاھش عمل خواھد کرد، 

و ما بھ روشنی قصد داریم کھ فردا ھم مجدداً ھمین کار 

  .»را کنیم

انی سر رسید کھ مقامات یونان دیروز بازپرداخت وام زم

در بروکسل برای مذاکراتی با ھدف بھ دست آوردن 

میلیارد یورو  ٧.٢آخرین بخش بستۀ نجات مالی بھ مبلغ 

این ھا مبالغی ھستند کھ سیریزا برای . دیدار کردند

پرداخت میلیاردھا یورو بھ اعتباردھندگان خود تا ماه 

  .اوت نیاز دارد

اتحادیۀ اروپا . یک سیریزا شکست خوردبا این حال تاکت

میلیارد  ٧.٢از پرداخت ھرگونھ مبلغی از این بستۀ 

اتحادیۀ اروپا، بانک (تروئیکا . یورویی امتناع کرد

، بھ عنوان پیش )مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول

شرط دستیابی بھ این منابع مالی، خواستار اعمال ریاضت 

ر کار و کاھش حقوق تر، نظیر اصالحات بازابیش

بازنشتگی و ھمین طور خصوصی سازی شرکت ھای 

  .دولتی شدند

بنا بھ برخی از گزارش ھای مطبوعات مالی، اتحادیۀ 

اروپا و سیریزا مشغول بحث بر سر پرداخت بھ کارگران 

ھستند  IOUبخش عمومی یونان از طریق سیستم موسوم 
ب ؛ و این یعنی توقیف حقوق این کارگران بر حس)١(

یورو و انتقال این منابع بھ منظور تسویۀ بدھی بھ اتحادیۀ 

  .اروپا

گروه یورو اعالم کرد کھ یونان در دورۀ حکومت سیریزا 

داشتھ است، اما با » پیشرفت«در زمینۀ تحمیل ریاضت 

این وجود بھ کاھش بیش تری در ھزینھ ھای اجتماعی 

گروه یورو پس از گفتگوھا اقدام بھ صدور . نیاز است

ما از پیشرفتی کھ «: بیانیھ ای کرد کھ در آن آمده بود

خاطر نشان می کنیم . تاکنون بھ دست آمده استقبال کردیم

کھ سازماندھی مجدد و کارا کردن روال کار، شتاب 

گیری در این زمینھ را ممکن نموده و بھ بحث ھای 

در عین حال، ما تأیید . اساسی تری کمک نموده است
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٤٠ 
و کوشش بیش تری برای پر کردن داریم کھ بھ زمان 

  .»شکاف بر سر موضوعات باز و باقی مانده، نیاز است

بنابراین ما از تمایل مقامات یونانی «: این بیانیھ می افزود

بھ شتاب بخشیدن بھ کار خود با نھادھا، بھ منظور 

حصول نتیجۀ موفق این بازنگری در زمان مقتضی، 

  .»استقبال می کنیم

ان بھ دنبال شش سال اعمال اقدامات در شرایطی کھ یون

ریاضیتی گسترده از سوی اتحادیۀ اروپا و حکومت ھای 

پی در پی یونان با بحران حاد اجتماعی رو بھ رو است، 

تعھد سیریزا بھ پرداخت پیش از موعد و کامل بدھی ھای 

خود، نشان می دھد کھ این حزب ابزار بازارھای مالی 

، و این داغ ننگ بر برای حملھ بھ طبقۀ کارگر است

از سوی دیگر این موضوع، . پیشانی آن می ماند

نما در ورشکستگی سیاسی سیریزا و تمام آن گروه چپ

سراسر جھان را نشان می دھد کھ روی کار آمدن سیریزا 

چون گامی عظیم بھ جلو برای طبقۀ کارگر توصیف را ھم

  .کرده و بھ استقبال آن شتافتھ بودند

افزایش مالیات ھا و کاستن از حیاتی  امروز سیریزا با

ترین ھزینھ ھای اجتماعی نظیر بھداشت و درمان، 

مشغول مکیدن آخرین قطرۀ خون یونان است تا بدھی 

سیریزا . ھای خود بھ اعتباردھندگانش را پرداخت کند

از جملھ -درخواست کرده است کھ نھادھای عمومی

 -انھ ھاصندوق ھای بازنشستگی، بیمارستان ھا و وزارتخ

ذخایر نقدی خود را بھ بانک مرکزی منتقل کنند تا سپس 

این مبالغ برای تسویۀ بدھی ھای یونان بھ اعتباردھندگان 

  .آن در اتحادیۀ اروپا استفاده شود

شھردار تسالونیکی، دومین شھر یونان، ھفتۀ گذشتھ افشا 

کرد کھ او در پاسخ بھ درخواست حکومت، مبالغی را 

  .خود منتقل کرده بودذخایر نقدی شھر 

سیریزا کھ بر مبنای تعھد بھ پایان ریاضت بھ قدرت 

رسیده بود، وعده ھای انتخاباتی را بالفاصلھ پس از 

پیروزی انتخاباتی خود در ماه ژانویھ زیر پا گذاشت، و 

عالئمی از خود بروز داد کھ پشتیانی کامل آن را از 

ن نشان اقدامات ریاضتی گسترده علیھ طبقۀ کارگر یونا

  .می داد

سیریزا در ھمان حال کھ مشغول تحسین یورو و اتحادیۀ 

اروپا است، روشن می کند کھ آمادۀ مصالحھ بر سر 

موضوعات بھ مراتب بیشتری کھ تروئیکا درخواست می 

  کند نیز ھست

پس از نشست اتحادیۀ اروپا، واروفاکیسس گفت کھ پول 

  .تھ خواھد کشید» طی چند ھفتھ«آتن 

. قدینگی، یک مسألۀ فوق العاده اضطری استموضوع ن«

از نظر . اجاره بدھید حاشیھ نرویم. این را ھمھ می دانند

، ما داریم از چند ھفتۀ آتی صحبت می ]زمان بندی[

  .»کنیم

طی گفتگوھا با وزرای مالی اتحادیۀ اروپا، واروفاکیس 

گفت کھ در زمینۀ موضوعاتی نظیر تسویۀ وام ھای 

، اصالح مالیات بر ارزش )NPL(غیرقابل بازگشت 

و تقویت استقالل ادارۀ مالیات یونان، ) VAT(افزوده 

  .وجود داشتھ است» پیشرفت قابل توجھی«

سیریزا و مقامات اتحادیۀ اروپا در حال بحث بر سر 

نخست وزیر . ایجاد شرایط سیاسی تداوم ریاضت ھستند

سیریزا، الکسیسن سیپراس، ضمن آن کھ در جستجوی 

ا اتحادیۀ اروپا و آماده سازی شرایط برای کاھش توافق ب

عمیق ھزینھ ھای اجتماعی است، ماه گذشتھ پیشنھاد 

برگزاری یک رفراندوم دربارۀ سیاست ھای ریاضتی را 

ھدف از این پیشنھاد، این بود کھ یک . مطرح کردند

مشروعیت دمکراتیک کاذب برای سیاست ھای دیکتھ 

سیاست ھایی کھ . د کندشده از سوی اتحادیۀ اروپا ایجا

  .اکثریت عظیم مردم یونان قویاً رد می کنند

در حال حاضر وزیر مالیۀ آلمان، ولفگانگ شویبلھ، یکی 

از سیاستمداران اتحادیۀ اروپا کھ بھ طور خصمانھ ای 

منتقد یونان بوده است، از این خواست سیپراس برای 

  .رفرانداوم حمایت می کند

اگر حکومت «: یۀ اروپا گفتشویبلھ پیش از نشست اتحاد

یونان فکر می کند کھ باید رفراندوم برگزار کند، در آن 

برای «: ، و سپس ادامھ داد»صورت باید این کار را بکند
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٤١ 
این کھ مردم یونان تصمیم بگیرند آیا آمادگی پذیرش آن 

چھ ضروری است را دارند، یا این کھ می خواھند چیز 

ام شاید ابزاری مناسب دیگری را انتخاب کنند، ھمین اقد

  .»باشد

در ھمان حال کھ سیریزا مشغول برنامھ ریزی برای 

معاملھ با اتحادیۀ اروپا است، شویبلھ نیز رفراندوم را 

پیشنھاد می دھد، چرا کھ او بھ خوبی می داند کھ این 

بھ کارگران یونان . پیشنھاد، دامی برای طبقۀ کارگر است

ھمان اقدامات ریاضتی  این گزینھ داده می شود کھ یا بھ

تن دھند کھ با رأی خود بھ سیریزا خواھان نفی آن بودند، 

و یا شروط اتحادیۀ اروپا را رد کنند و بھ این ترتیب با 

پروژۀ خروج ناگھانی و پر ھرج و مرج یونان از منطقۀ 

  .یورو مواجھ شوند

خطراتی کھ در سناریوی دوم وجود دارد می تواند بسیار 

طبقۀ . جملھ ورشکستگی دولت یونان عظیم باشد، از

حاکم با درنظر داشتن این سناریوی سقوط مالی، اقدامات 

نظامی اضطراری را برای درھم شکستن اعتراضات 

  .مردمی درنظر گرفتھ است

کھ در این جا بھ عنوان یک ابزار  IOU: توضیح) ١(

جایگزین برای پرداخت دستمزدھا و حقوق بازنشستگی 

استفاده می شود، سندی است کھ بدھکار، مبلغ بدھی، و 

گاھی نام اعتباردھنده را قید می کند و اغلب برای تضمین 

بھ این . اعتبار خود، ممھور بھ مھر یا امضا می شود

ھای خود بھ اتحادیۀ ترتیب حکومت برای تسویۀ بدھی 

اروپا از وجوه نقدی استفاده می کند کھ می بایست صرف 

پرداخت دستمزدھا و حقوق مستمری کارگران شود؛ و 

در عوض با انتشار این سند کھ معرف بدھی آن بھ 

کارکنان بخش عمومی است، آن را بھ عنوان شکلی 

یعنی کارگران باید . موازی از پول رایج معرفی می کند

ن اسناد کھ بیانگر میزان بدھی حکومت بھ آن از ای

  م -ھاست، بھ جای پول نقد استفاده کنند

  ٢٠١۵مھ  ١٢

http://www.wsws.org/en/articles/2015/05/12

/syri-m12.html 

  درس ھای تسلیم سیریزا

  کریستوفر درایر

  ٢٠١۵مھ  ١

  آرام نوبخت: برگردان

ژانویھ با وعدۀ  ٢۵روز ) سیریزا(ائتالف چپ رادیکال 

پایان دادن بھ ریاضیت، بھ عنوان حکومت یونان انتخاب 

با گذشت سھ ماه، این حزب بھ ابزار اصلی سرمایۀ . شد

مالی برای تداوم تحمیل کاھش ھزینھ ھای اجتماعی بر 

این تسلیم، موضوعی اھمیت . طبقۀ کارگر تبدیل شده است

  .است کھ فراتر از مرزھای یونان می رود

یک روز پیش از انتخابات نوشتیم کھ سیریزا نھ فقط 

بدیلی در برابر ریاضت ارائھ نمی کند، بلکھ در عوض 

از سیاست اتحادیۀ اروپا برای کاھش بدھی نیز دفاع می 

  :در آن مقطع نوشتیم. کند

، یک حزب گرای خودسیریزا با وجود وجھۀ چپ«

بورژوایی است کھ بر الیھ ھای مرفھ طبقۀ متوسط تکیھ 

سیاست ھای آن را بروکرات ھای اتحادیھ ھا، . دارد

آکادمیسین ھا و متخصصین و کارگزاران پارلمان تعیین 

می کنند کھ ھمگی در جستجوی دفاع از منافع خود بھ 

حکومت سیپراس نھ ... واسطۀ حفظ نظم موجود ھستند

خواھد بود کھ عھده دار سیاست کثیف اتحادیۀ تنھا آماده 

اروپا و صندوق بین المللی شود، بلکھ آماده است با 

خشونت تمام بھ طبقۀ کارگری کھ مخالف تعھدات او 

" حفظ بودجۀ متوازن"و " تقویت منطقۀ یورو"برای 

  .»است، حملھ ببرد

روز دوشنبھ . این برآورد بھ طور کامل تأیید شده است

رھبر سیریزا، الکسیس سیپراس، بھ  نخست وزیر و

صراحت روشن کرد کھ او عمالً تمامی درخواست ھای 

اتحادیۀ اروپا برای کاستن از ھزینھ ھای اجتماعی را 

سیپراس بھ منظور دست یافتن بھ . اعمال خواھد کرد

میلیارد یورو، ساختار تیم  ٧.٢بستۀ نجات مالی بھ مبلغ 

داده و امتیازات گسترده مذاکره کنندۀ خود را از نو تغییر 

  .ای اعطا کرده است

http://www.wsws.org/en/articles/2015/05/12/syri-m12.html
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سیپراس طی این فرایند، بی کم و کاست ھمان سیاست 

ھای منفور حکومت محافظھ کار سابق را ھم از حیث 

گیورگوس . محتوا و ھم عوامل اجرایی آن ادامھ داد

چولیاراکیس، مذاکره کنندۀ ارشدی کھ بھ تازگی بھ این 

کی از بخش ھای تیم سمت منصوب شده است، سابقاً  ی

مذاکراتی در دورۀ نخست وزیر آنتونیوس ساماراس بود 

  .و از اعتماد نھادھای اتحادیۀ اروپا برخوردار است

در عین حال سیپراس آخرین خطوط قرمز باقی مانده ای 

را کھ حکومتش در مذاکرات تعیین کرده بود، بھ کناری 

 او آمادگی خود را بھ کاھش صندوق ھای. نھاده است

بازنشستگی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تعویق 

بر . ھرگونھ افزایش در حداقل دستمزد اعالم کرده است

این اساس سیپراس امیدوار است کھ روز یکشنبھ بھ 

  .توافقی موقتی با تروئیکا دست یابد

ھدف طرح پیشنھادی سیپراس برای رفراندوم کاھش 

سازی مسیر  ھزینھ ھای اجتماعی چیزی نبود جز پنھان

در واقع . خود و حفظ وحدت در درون صفوف حزب

حکومت سیریزا نقداً با حملھ بردن بھ صندوق ھای 

بازنشستگی، بیمۀ درمانی و شرکت ھای عمومی بھ 

میلیارد یورو بھ صندوق بین المللی  ٢منظور پرداخت 

پول، تصمیمی را بھ نفع سیاست ھای دیکتھ شدۀ تروئیکا 

  .اتخاذ کرده است

الحات اعالم شده، بھ بحران اجتماعی یونان شدت اص

درصد مردم یونان بیکار  ٢۵بیش از . خواھد بخشید

درصد ماھانھ  ۴٠از بین کسانی کھ شغل دارند، . ھستند

اغلب کلیۀ خانواده . یورو دریافت می کنند ۶٣٠تر از کم

  .ھا بھ  یک حقوق مستمری ناچیز وابستھ ھستند

کشوری کھ شیرۀ وجودش تداوم غارت جامعۀ یونان، 

پیش از این کشیده شده، قرار است الگو و نمونھ ای باشد 

برای کاھش گستردۀ ھزینھ ھای اجتماعی در سرتاسر 

این واقعیت کھ تدارکات برای حملھ بھ حقوق . قارۀ اروپا

اجتماعی از سوی سیریزا ھدایت می شود، ھشداری جدی 

تجاعی برای کارگران و نشان دھندۀ خصلت طبقاتی ار

  .این سازمان است

سیریزا از ھمان آغاز یک پدیدۀ بین المللی بود؛ حزبی کھ 

از سوی نیروھای خرده بورژوای سرتاسر جھان مورد 

. تمجید قرار گرفت و حتی بھ عنوان یک الگو اعالم شد

» حزب چپ«در اسپانیا یا » پودموس«احزابی نظیر 

، چرا کھ آلمان پیروزی انتخاباتی سیریزا را جشن گرفتند

  .اکنون متحدین آن ھا در یونان قدرت گرفتھ بودند

این گرایش ھا درست مانند سیریزا خود را متکی بر 

اقشار ممتاز خرده بورژوازی می کنند کھ پیوندھایی 

نزدیک با دستگاه دولتی و نھادھای اتحادیۀ اروپا دارند، 

و بھ مطالبات اجتماعی طبقۀ کارگر با بیش ترین 

  .رندخصومت می نگ

ادعاھای آن ھا مبنی بر این کھ می توان ساختار اتحادیۀ 

اروپا را برای اجرای سیاست ھایی کھ بیش تر مورد 

پذیرش جامعھ باشد تغییر داد و این کھ بحران سرمایھ 

داری با انجام برخی اصالحات قابل حل است، صرفاً بھ 

دفاع از سازوکار کنونی و خلع سالح سیاسی طبقۀ کارگر 

در مواجھھ با تنازعات شدید اجتماعی، . می رساندخدمت 

ھمین نیروھا بھ شکلی روزافزون در سیاست غالب و 

احزاب خواھر سیریزا مشتاقانھ . رسمی ادغام می شوند

  .صف کشیده اند تا از الگوی خود پیروی کنند

نمای متعدد در کنار سیریزا، بھ طور سازمان ھای چپ

ر عین حال کھ این یا آن د. اخص نقشی شنیع ایفا می کنند

مورد انتقاد » چپ«تصمیم سیریزا را با لفاضی ھای 

گیری اجتماعی و قرار می دھند، اما از جوھرۀ جھت

  .سیاسی این حزب دفاع می کنند

سیریزا، پاناگیوتیس » چپ«روز چھارشنبھ، رھبر جناح 

الفازانیس، با صدور بیانیھ ای امتیازات گسترده بھ 

سیریزا ھرگز بھ «او اعالم کرد . رد کرداتحادیۀ اروپا را 

امضای مشترک توافقات جدید بھ بھای طبقات کارگر 

، و این کھ حکومت سیریزا یونان »مبادرت نخواھد کرد

رھا خواھد » از غل و زنجیرھای وابستگی و بندگی«را 

  .نمود

با تمام این سوز و گدازھای ناسیونالیستی، وزیر 

نیس از حملۀ مشخص بھ اصالحات ساختاری یعنی الفازا
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Militant 
تمیلیتان  

 کارگر

٤٣ 
در واقع جمعۀ . اظھارات نخست وزیر طفره می رود

گذشتھ جناح حزبی او متفق القول در پارلمان بھ غارت 

منابع مالیۀ عمومی و در نتیجھ افزایش وابستگی یونان بھ 

  .تروئیکا رأی داد

، پراکنده نمودن ھدف از عبارات متظاھرانۀ چپ

ت آمادۀ تنازعات کارگران در وضعیتی است کھ حکوم

سیریزا تردیدی باقی نگذاشت کھ آماده . اصلی می شود

است در صورت مقاومت طبقۀ کارگر در برابر حمالت 

  .اجتماعی، دست بھ کار اقدامات سرکوبگرانھ خواھد شد

دو ھفتھ پیش سیپراس دستور بھ پاکسازی دانشگاه فنی 

بھ  .آتن بھ دنبال اشغال آن از سوی تعدادی از فعالین داد

دنبال کشتاری کھ رژیم کلنل ھا مرتکب شده بودند، اعزام 

پلیس بھ بھ این دانشگاه در جایی مانند یونان بسیار 

  .سمبلیک است

روز چھارشنبھ، سیپراس با دیکتاتور مصر، عبدالفتاح 

السیسی دیدار کرد و بر سر گسترش ھمکاری در حوزه 

کھ توافق نمود » مبارزه علیھ تروریسم«ھای امنیت و 

ترجمۀ آن عبارت است از مداخالت نظامی و حمالت 

  .بیشتر بھ حقوق دمکراتیک

. کارگران باید این را ھشداری جدی در نظر بگیرند

کارگران در مبارزۀ خود علیھ ریاضت اقتصادی، نھ فقط 

با نخبگان مالی و نھادھای اتحادیۀ اروپا، بلکھ با مدافعین 

  .نمای خود نیز رو بھ رو می شوندچپ

تنھا راه مبارزه علیھ این خطرات جدی، بسیج سیاسی 

مستقل تمامی طبقۀ کارگر علیھ بانک ھا و شرکت ھا 

ترین درسی است کھ از تجربۀ حکومت این مھم. است

چنین مبارزه ای نیازمند یک . سیریزا می توان گرفت

چشم انداز سوسیالیستی و ایجاد کمیتۀ بین المللی 

بۀ یک حزب انقالبی بین المللی انترناسیونال چھارم بھ مثا

  . است

  

 

سیریزا، تھدید صندوق ھای بازنشستگی و تشدید خشم 

  مستمری بگیران یونان

 

  کوماران ایرا

  آرام نوبخت: برگردان

حکومت یونان بھ رھبری سیریزا می رود کھ تا پیش از 

میلیون یورو بھ صندوق بین المللی پول در  ٧٠٠پرداخت 

جاری، با کمبود نقدینگی رو بھ رو ماه مھ سال  ١٢تاریخ 

شود؛ و بھ ھمین دلیل خشم دو میلیون مستمری بگیر 

یونانی کھ نگران از دست رفتن حقوق بازنشستگی خود 

  .ھستند، رو بھ صعود است

روز پنجشنبھ، دریافت کنندگان حقوق بازنشستگی کھ 

میلیونی یونان را شکل  ١١تقریباً یک پنجم از جمعیت 

عبات بانک ملی یونان کھ بخش اعظم می دھند، در ش

حقوق مستمری را پرداخت می کند صف کشیدند؛ چرا کھ 

ھفتۀ گذشتھ دولت یونان بھ دلیل کمبود وجوه نقد، پرداخت 

  .حقوق بازنشستگی را بھ تعویق انداختھ بود

گفتھ می شود مستمری بگیران بھ یکی از جلسات ھیئت 

د و خواھان مدیرۀ صندوق بازنشستگی دولتی ھجوم بردن

توقف انتقال وجوه نقد صندوق بھ حکومت شدند کھ 

سیریزا اخیراً با تصویب یک قانون اضطراری آن را 

  .ممکن ساختھ بود

سیریزا ضمن آن کھ آمادۀ کاھش گستردۀ ھزینھ ھای 

اجتماعی می شود، در حال غارت پول از نھادھایی 
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Militant 
تمیلیتان  

 کارگر

٤٤ 
عمومی است کھ تأمین کنندۀ مالی مھم ترین خدمات 

سیریزا مشغول مذاکره برای دریافت . عی ھستنداجتما

میلیارد یورو از شرکای خود در  ٧.٢وامی بھ مبلغ 

نھاد دولتی،  ١۵٠٠اخیراً حکومت بھ . منطقۀ یورو است

از جملھ صندوق ھای بازنشستگی، مقامات محلی، 

بیمارستان ھا و دانشگاه ھا دستور داد کھ منابع پولی خود 

سانند تا از این طریق بدھی را بھ دست بانک مرکزی بر

  .بھ اتحادیۀ اروپا تسویھ شود

روزنامۀ فایننشال تایمز چاپ لندن از قول یک کارمند 

: سالۀ سابق دولت بھ نام سوتیریا زالتینی نوشت ٧۵

معموالً آخر برج من فقط نصف پول را برداشت می «

بھ خطر . کنم، اما امروز دارم ھمۀ آن را برداشت می کنم

ومت و اتفاقی کھ دو روز پیش افتاد، مشکالت حک

  .»شایعات زیادی بین مردم می گردد

: سوکراتس کامبیتگلو، یک مھندس عمران بازنشستھ گفت

صبح، قبل از رفتن بھ سوپرمارکت بھ سراغ دستگاه «

عصر ... خودپرداز بانکی رفتم، اما پولی درکار نبود

در حالی کھ بسیار مضطرب بودم دوباره بھ  ٨ساعت 

  .»ن جا برگشتم، اما این بار پول موجود بودھما

حکومت ادعا کرد کھ این تعویق در پرداخت حقوق 

. بوده است» مشکل فنی موقت«بازنشستگی بھ دلیل یک 

معاون وزیر تأمین اجتماعی، دیمیتریس استراتولیس، 

گفت کھ یک مشکل فنی در سیستم پرداخت ھای بین 

  .بانکی موجب این تعویق شده است

ام ناشناس و آشنا با وضعیت مالی دولت این ادعا یک مق

او بھ . را کھ مشکل فنی دلیل تعویق بوده است، رد کرد

فایننشال تایمز گفت کھ پرداخت ھا بھ این دلیل بھ تعویق 

ھنوز در صبح «افتاد کھ صندوق ھای بازنشستگی دولتی 

روز سھ شنبھ با فقدان چند صد میلیون یورو مواجھ 

  .»بودند

ندوق ھای بازنشستگی یونان، اتھامی است کھ غارت ص

نمای سیریزا برمی گردد، حزبی کھ بھ بھ حزب چپ

دروغ با وعدۀ پایان دادن بھ ریاضت در ماه ژانویھ بھ 

 ٢۵سیریزا پس از پیروزی در انتخابات .  قدرت رسید

ژنویھ، تسلیم برنامۀ ریاضتی اتحادیۀ اروپا شد و تعھد 

یۀ اروپا برای حمالت بھ طبقۀ کرد کھ از نزدیک با اتحاد

  .کارگر کار کند

سیریزا ضمن کاستن از حقوق بازنشستگی و بخش 

عمومی، با خصوصی سازی بنادر، از جملھ بندر اصلی 

فرودگاه محلی پیش می  ١۴منطقۀ آتن، یعنی پیرائوس و 

سیریزا پیش از قدرت گیری ادعا کرده بود کھ با . رود

  .ردخصوصی سازی ھا مخالفت خواھد ک

دیروز خبرگزاری بلومبرگ بھ نقل از منابع ناشناس 

صندوق توسعۀ دارایی جمھوری یونان، کھ «: گزارش داد

در زمینۀ فروش امالک، زیرساخت ھا و سایر دارایی 

ھای مالی حکومتی فعال است، روز چھارشنبھ پیشنھاد 

شدۀ خرید سھام را بھ سرمایھ گذاران، از جملھ اصالح

خواھد داد تا برای انتفاع از  COSCOشرکت چینی 

  .»شرکت بندر پیرائوس در مزایده شرکت کنند

میلیارد  ١.٢صندوق مذکور از پیشنھاد «طبق این منابع 

شرکت آلمانی ) میلیارد دالری ١.۴معادل با (یورویی 

فرودگاه محلی در یونان  ١۴فراپورت برای اجارۀ 

رضایت دارد و انتظار می رود کھ طی یک ماه فروش 

  .»ورت پذیردص

روز پنجشنبھ، بازارھا فشار بر دولت یونان را برای 

. افزایش ریاضت و اصالحات ساختاری شدت بخشیدند

رتبۀ » مودی«روز چھارشنبھ، آژانس اعتبارسنجی 

بھ  CAA1اوراق قرضۀ یونان را پس از کاھش از 

CAA2 رساند» آشغال«، بھ سطح.  

با اتحادیۀ  آژانس مودی ھشدار داد کھ چنان چھ مذاکرات

پیامد آن بھ احتمال زیاد قصور «اروپا شکست بخورد، 

  .»ناخواستھ از پرداخت بدھی ھا خواھد بود

این در شرایطی رخ می دھد کھ سیریزا مذاکراه با 

صندوق بین المللی پول و اتحادیۀ اروپا را بر سر توافق 

سیریزا برای . دریافت بستۀ نجات مالی آغاز می کند

 -میلیارد یورو از تروئیکا ٧.٢ھ مبلغ دریافت وامی ب

اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی 

درحال تدارک پیشنھاد کاھش مبسوط ھزینھ ھای  - پول
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٤٥ 
اجتماعی، از جملھ صندوق ھای بازنشستگی و بھداشت و 

این . درمان و ھمین طور اصالحات ساختاری است

قانون کار، تعدیل اصالحات، شامل تغییرات ارتجاعی در 

نیرو در بخش عمومی و خصوصی سازی شرکت ھای 

  .متعلق بھ دولت می شود

وزیر مالیۀ یونان، یانیس واروفاکیس بھ ایستگاه رادویی 

حکومت یونان آمادۀ پذیرش یک راه «: ستو کوکینو گفت

حل صادقانھ با اعتباردھندگان خود است کھ ھم کمک 

و ھم بھ حالت خفگی  مالی را از حالت بلوکھ در بیاورد

  .»ناشی از تفاھمنامھ ھا پایان دھد

پس از شکست مذاکرات قبلی با تروئیکا برای دریافت 

بستۀ نجات، سیپراس یک تیم مذاکره کنندۀ جدید را 

منصوب نمود کھ جای واروفاکیس را بھ معاون وزیر 

  .امور خارجھ، یوکلید ساکالوتوس می داد

خواھان اجرای ساکالوتوس روشن کرد کھ سیریزا 

او . سیاست ھای دیکتھ شده از سوی اتحادیۀ اروپا است

وقتی شما یک برنامۀ سیاسی دارید، می توانید راه «: گفت

  .»حل ھایی پیدا کنید و وارد مصالحھ و توافقاتی بشوید

در ھمان حال کھ غارت صندوق ھا ھمچنان پیش می 

کھ رود، این مصالحھ و توافقات بھ آن معنا خواھد بود 

سیریزا و اتحادیۀ اروپا برای دستبرد بھ توده ھای کارگر، 

  .با ھم ھمکاری می کنند

  ٢٠١۵مھ  ٢

http://www.wsws.org/en/articles/2015/05/02

/gree-m02.html 

 

  

  

  

  

  یونانسیریزا و تاراج منابع مالیۀ عمومی 

 

  کریستوف درایر

 باران راد: آرام نوبخت، ویراستار: برگردان

در ھمان حال کھ مذاکرات میان یونان و تروئیکا 

صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون (

پیش می رود، حکومت ائتالف چپ ) اتحادیۀ اروپا

مشغول تاراج منابع مالیۀ عمومی ) سیریزا(رادیکال 

  .ارک برای سرکوب اعتراضات استکشور و تد

از تروئیکا انتظار می رفت تا زمان نشست وزرای مالی 

منطقۀ یورو در روز جمعھ، از توافق با حکومت یونان 

ولی اکنون تمامی طرفین شرکت کننده این . خبر دھد

  .امکان را کنار گذاشتھ اند

حکومت یونان بھ دریافت آخرین بخش بستۀ نجات بھ 

در . میلیارد یورو امید بستھ است ٧.٢ارزش بیش از 

عوض تروئیکا نیز خواھان کاھش گستردۀ ھزینھ ھای 

. اجتماعی، خصوصی سازی و اصالحات ساختاری است

بھ عنوان مثال صندوق ھای بازنشستگی با کاھش 

عظیمی رو بھ رو خواھند شد، بھ طوری کھ بنا بھ 

گزارش ھا قرار است کھ متوسط نرخ پرداخت 

. یورو تقلیل پیدا کند ٣٢٠یورو بھ  ۴٨٧از بازنشستگی 

مستمری بگیر را متأثر  ۴٩۴ھزار و  ۶٢٣این اقدامات، 

  .خواھد کرد

http://www.wsws.org/en/articles/2015/05/02/gree-m02.html
http://www.wsws.org/en/articles/2015/05/02/gree-m02.html
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٤٦ 
این درخواست تروئیکا پیش تر از سوی حکومت محافظھ 

چرا کھ بھ دنبال اقدامات ریاضتی . کار سابق رد شده بود

سابق کھ تمامی خانوار ھا را بھ حداقل معیشت با صندوق 

چیز بازنشستگی سوق داده بود، آنتونیوس ھای نا

 ساماراس، نخست وزیر وقت، نگران بروز شورش ھای

  .اجتماعی بود

سیریزا تاکنون امتیازات دامنھ داری را بھ اتحادیۀ اروپا 

. اعطا نموده و انبوھی از تعھدات مالی را باید انجام دھد

الکسیس سیپراس، رئیس حکومت و نخست وزیر وی، 

کیس بھ کّرات طی ھفتھ ھای گذشتھ تأکید یانیس واروفا

کرده اند کھ آن ھا برای ھر مصالحھ ای کھ در ذھن 

  .بگنجد آمادگی دارند

با این حال نمایندگان اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللی 

پول ھمچنان با احتیاط دربارۀ این موضوع صحبت می 

پل تامسن، سرپرست صندوق بین المللی پول در . کنند

طی چند روز گذشتھ ضرب آھنگ مذاکرات «: گفتاروپا 

میان سھ نھاد و حکومت یونان کمی سرعت گرفتھ 

گفت ) Handelsblatt(» تجارت«او بھ روزنامۀ . »است

فاصلۀ «کھ این تغییر و تحول مثبت بوده، اما آن ھا ھنوز 

  .دارند» بسیاری با ھدف

رئیس کمیسیون اتحادیۀ اروپا، ژان کلود یونکر، روز سھ 

طرف یونانی باید فوراً تالش «: نبھ در وین اعالم کردش

ھای بھ مراتب بیشتری بھ خرج دھد تا بتوانیم بھ توافقی 

  .»حول موضوعی برسیم کھ بھ نفع دو طرف باشد

بھ گفتۀ یونکر شّدت بحث ھا طی چھار تا پنج روز 

او اضافھ کرد کھ دست یابی بھ . گذشتھ افزایش یافتھ است

ظارات نیست و بھ ھیچ وجھ اجازه داده نتیجھ در افق انت

اما این بھ معنای حمایت «نمی شود کھ یونان سقوط کند، 

در ھمان حال کھ یونکر . »از یونان بھ ھر بھایی نیست

چنین سناریویی را کنار گذاشت، اما سایر نمایندگان 

نھادھای تروئیکا دربارۀ ورشکستگی احتمالی یونان 

  . صحبت کردند

کزی اروپا، ماریو دراگی روز شنبھ سرپرست بانک مر

در واشنگتن گفت کھ منطقۀ یورو درحال حاضر بیش از 

  .پیش آمادۀ سرایت احتمالی بحران یونان است

وزیر مالیۀ فرانسھ، میشل ساپان نیز گفت کھ وضعیت 

بھ گفتۀ او اگر . طی سال ھای گذشتھ تغییر کرده است

رویداد وضعیت قرار باشد رویدادی ناگھانی رخ دھد، این 

جدی برای یونان و شھروندانش خواھد بود، و نھ برای 

  .سایر کشورھای منطقۀ یورو

سیریزا در یونان مشغول کاستن از باقی مانده ھای برنامھ 

ھای اجتماعی است، درحالی کھ بھ موازات آن آمادۀ 

روز دوشنبھ حکومت با . سرکوب اعتراضات می شود

عمومی و شرکت ھا را  صدور ابالغیھ ای تمامی مقامات

بھ پرداخت سھم مالی خود بھ بانک مرکزی یونان وامی 

دارد، و بھ این ترتیب آن ھا را در دستان حکومت قرار 

  .می دھد

مدیریت شھری، بیمارستان ھا و بخش ھای انرژی و آب، 

و حمل و نقل عمومی بھ ھمراه سایر خدمات، در اختیار 

ا صندوق ھای تنھ. نھادھای آسیب دیده خواھند بود

اما حکومت پیش تر، . بازنشستگی مستثنی اعالم شده اند

از این منابع ھم برای روی پا ماندن خود بھره برداری 

  .کرده بود

چپاول خزانۀ عمومی بھ سیریزا امکان می دھد کھ بدھی 

ھای خود را بھ صندوق بین المللی پول و سایر نھادھای 

 ٢آتن بیش از  طی دو ماه اخیر،. اعتباری پرداخت کند

میلیارد یورو بھ صندوق بین المللی پول انتقال داده است، 

این صندوق تا زمانی کھ حکومت یونان بھ طور کامل 

خود را مقید و تابع سیاست ھای دیکتھ شدۀ تروئیکا 

نکرده باشد، از پرداخت کمک ھای اعتباری اضافی 

  .امتناع می کند

چ وجھ برای میلیارد یورو در حال حاضر بھ ھی ٢این 

طبق گزارش ھا در . حقوق و بازنشستگی موجود نیستند

 ١.١مطبوعات مالی یونان، حکومت یونان بھ حدوداً 

میلیون یورو برای  ٨۵٠میلیارد یورو برای دستمزدھا، 

میلیارد برای  ١پرداخت ھای بازنشستگی و تنھا کم تر از 

پرداخت اعتبارات دریافتی اضافی از صندوق بین المللی 

  .یاز داردن
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٤٧ 
سیریزا با پرداخت بھ صندوق بین المللی پول موقعیت 

کشور را بھ شدت وخیم تر کرده است، بھ طوری کھ 

یونان ممکن است وارد ورشکستگی رسمی و خروج 

اگر دسترسی این کشور از . احتمالی از منطقۀ ارزی شود

ھرگونھ تأمین مالی قطع شود، بھ جای آن کھ مازاد بودجھ 

طی چند روز دیگر حتی قادر بھ تأمین  داشتھ باشد،

  .ابتدایی ترین خدمات ھم نخواھد بود

مصادرۀ منابع مالی عمومی، بھ درگیری ھای تندی در 

چندین شھردار اعالم کرده . درون یونان منجر شده است

شھردار آتن، . اند کھ علیھ این اقدام مبارزه خواھند کرد

و چپ کھ مورد حمایت حزب سوسیال دمکرات پاسوک 

بھ عنوان شاخھ ای از سیریزا قرار ) دیمار(دمکرات 

سایر . دارد، این اقدام را مغایر با قانون اساسی خواند

شھردارھا نیز اعالم کردند کھ برای توقف این طرح ھا، 

  .موضوع را بھ دادگاه خواھند کشید

پرداخت ھا بھ صندوق بین المللی پول بھ وضعیتی 

داخت کامل دستمزدھا و انجامیده کھ طی آن امکان پر

پزشکان بیمارستان . حقوق بازنشستگی دیگر وجود ندارد

با مطالبۀ پرداخت حقوق معوقھ برای روز جمعھ اعالم 

تظاھراتی در مقابل وزارت بھداشت . اعتصاب کرده اند

کارگران شاغل در شرکت ھای . برگزار می شود

خصوصی حمل و نقل در اعتراض بھ تعویق چند ماھھ 

اخت دستمزدھایشان برای روز اول ماه مھ در پرد

  .فراخوان اعتصاب داده اند

طبق یک پژوھش جدید، حمایت از حکومت بھ شدت 

درصد از افراد  ٧٢در ماه مارس . سقوط کرده است

مورد مطالعھ، ھمچنان از سیاست حکومت رضایت 

 ۴۵.۵داشتند، درحالی کھ طی ماه آوریل این رقم بھ تنھا 

طالعھ از سوی دانشگاه مقدونیھ این م. درصد رسید

صورت گرفت و روز سھ شنبھ در برنامۀ تلویزیونی 

  .اسکای منتشر شد

طبق ھمین مطالعھ، تنھا سھ درصد از افراد مورد 

پژوھش اطمینان دارند کھ وضعیت مالی آن ھا بھبود 

 ٣۵.۵از افراد شرکت کننده در نظرسنجی، . خواھد یافت

 ۴١.۵د، درحالی کھ درصد انتظار ھیچ تغییری ندارن

 ۴٢. درصد معتقدند کھ وضعیت آن ھا بدتر می شود

درصد نیز دیگر اعتقاد ندارند کھ سیریزا برای حفظ وعده 

  .ھای انتخاباتی خود احساس وظیفھ می کند

سیریزا با مسلح کردن دولت و تدارک برای اعزام پلیس 

و ارتش، درحال واکنش نشان دادن بھ اعتراض علیھ 

ھفتۀ گذشتھ، . ضّد اجتماعی خود استسیاست ھای 

حکومت با اعزام پلیس برای پایان دادن بھ اشغال دانشگاه 

  .فنی آتن بھ دست دانشجویان، پیام روشنی داد

 ١٧با درنظر داشتن کشتاری کھ دیکتاتوی کلنل ھا در 

در محوطۀ دانشگاه انجام داد، اعزام پلیس  ١٩٧٣نوامبر 

  .دین مھمی داردبھ ساختمان دانشگاه، معنای نما

روز دوشنبھ سیپراس، از معاون وزیر حفاظت عمومی، 

گیانیس پانوسیس کھ این اقدام را سازماندھی کرده بود 

او طی کنفرانس مطبوعاتی مشترکی از . حمایت کرد

پاکسازی دانشگاه دفاع کرد و با ریاکاری اعالم کرد کھ 

. است» آشتی شھروند با پلیس«حکومت او درحال تحقق 

درحال «گفتۀ او پلیس را نباید بھ چشم کسی دید کھ بھ 

فردی دید کھ در «، بلکھ او را باید »رصد امور است

  .»زمان تھدید امنیت آن جاست

سیپراس با این عبارات نھ فقط از اقدامات دانشگاه دفاع 

کرد، بلکھ پیشنھاد پانوسیس مبنی بر تجدید آرایش پلیس 

ھا، ایجاد یک ارگان ھدف از این طرح . را ھم توجیھ کرد

پلیس ویژه برای برخورد با تظاھرات و اعتراضات است 

کھ دیگر نھ بھ گاز اشک آور، کھ بھ سالح گرم و چماق 

  .مسلح است

  ٢٠١۵آوریل  ٢٢

http://www.wsws.org/en/articles/2015/04/22

/syri-a22.html 
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٤٨ 
رھبر نظامی نبرد ضّد ): ٢٠١٣-١٩١١(وو نوین جیاپ 

  استعماری ویتنام

  

  پتریک مارتین

  آرام نوبخت: برگردان

مین سالگرد تولد ھوشی ١٢۵بھ مناسبت : مقدمۀ مترجم

مین، مقالۀ زیر کھ دو سال پیش نگاشتھ شده است، در دو 

 این مطلب نگاھی دارد بھ. بخش بازانتشار می یابد

مبارزات قھرمانانۀ مردم ویتنام در برابر قوای 

استعماری، بھ ویژه امپریالیسم فرانسھ و سپس امریکا، 

ھمین طور نقش ھوشی مین و ژنرال جیاپ، و خیانت 

  .ھای اجتناب ناپذیر استالینیسم بھ این مبارزات

***  

روز یکشنبھ، صدھا ھزار تن از مردم ویتنام برای 

دولتی و دو روزۀ خاکسپاری شرکت در اختتامیۀ مراسم 

، ژنرالی کھ فرماندھی نیروھای »وو نوین جیاپ«پیکر 

ویتنام را در جنگ با ژاپن، فرانسھ، ایاالت متحده و چین 

، پایتخت این »ھانوی«بر عھده داشت، در خیابان ھای 

  .کشور صف کشیدند

مطبوعات، مردمی را تصویر می کنند کھ صادقانھ اشک 

را باال برده اند؛ یعنی » جیاپ«می ریزند و تصاویر 

تصاویر فرمانده ای افسانھ ای را کھ با تسلیم نیروھای 

توافق نمود و  ١٩۵۴بھ سال » دین بین فو«فرانسھ در 

بدین ترتیب مھر پایانی بر یک قرن حاکمیت استعماری 

زد، و کسی کھ در زمان فرار آخرین نیروھای امریکا با 

چنان در ، ھم»ونسایگ«از  ١٩٧۵کوپتر در سال ھلی

  .سمت رھبری نیروی نظامی ویتنام قرار داشت

سالگی  ١٠٢اکتبر و در سن  ۴کھ در تاریخ » جیاپ«

درگذشت، آخرین بازماندۀ ناسیونالیست ھایی انقالبی بود 

ترین نبرد ضّد استعماری قرن بیستم قرار کھ در رأس مھم

تا  ١٩۴٠جنگ ھای رھایی بخش مردم ویتنام، از . داشتند

، یعنی نزدیک بھ چھار دھھ بھ طول انجامید؛ و در ١٩٧۵

ترین شکست تاریخ امپریالیسم امریکا، بھ اوج خود بزرگ

  .رسید

  

یک رھبر نظامی فوق العاده » وو نوین جیاپ«در این کھ 

اما پذیرش استقامت و شجاعت او در . بود، تردیدی نیست

شمان برابر دشمنان نیرومند و درندۀ امپریالیست، نیابد چ

ما را بھ روی پیامدھای برنامھ ای استالینیستی کھ او و 

دنبال » ھوشی مین«حزب کمونیست ویتنام بھ رھبری 

  .می کردند، ببندد

در استان » آن شا«در روستای  ١٩١١کھ سال » جیاپ«

، شمال منطقھ ای کھ بعدھا بھ خط تقسیم »کوانگ بینگ«

گردید، تبدیل ) یعنی بھ اصطالح منطقۀ غیرنظامی شده(

پدر او . میراث دار سنت خانوادگی ضدیت با استعمار بود

در آخرین شورش مھمعلیھ حاکمیت فرانسھ در سال 
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٤٩ 
سالگی بھ  ١۴در سن » جیاپ«. شرکت جستھ بود ١٨٨٨

سالگی  ١٨یک گروه ضد استعماری پیوست، و در سن 

  .بھ دلیل فعالیت سیاسی بھ مدت سھ سال بھ زندان افتاد

یارانی از نسل خود، تحت تأثیر الگوی مانند بس» جیاپ«

انقالب روسیھ قرار داشت، و بھ حزب کمونیست 

چنین او ھم. ھندوچین بھ رھبری ھوشی مین پیوست

. برقرار کرد» ھو«آشکارا پیوندھایی شخصی را نیز با 

، این دو با خواھران یک دیگر ازدواج ١٩٣٠اواخر دھۀ 

انی دوم این امپریالیسم فرانسھ در طول جنگ جھ. کردند

ھر دو زن را بھ قتل رساند، بھ طوری کھ یکی از آن ھا 

بھ جوخۀ اعدام سپرده شد و تیرباران گردید، و دیگری 

بعدھا دوباره » جیاپ«. جان باخت» ھانوی«در زندان 

  .ازدواج کرد و صاحب چھار فرزند شد

حزب کمونیست ھندوچین، بسیاری از ھمان خصوصیات 

ھرچند این حزب از . شتحزب کمونیست چین را دا

حمایت قابل توجھی در میان طبقۀ کارگر و روشنفکران 

شھری برخوردار شد، اما با اتخاذ برنامۀ ھمکاری با 

طبقۀ سرمایھ داری ملی، آن ھم بھ اسم وحدت ملی علیھ 

-١٩٢۶امپریالیسم کھ خود بھ فاجعۀ چین طی سال ھای 

انجامیده بود، قربانی انحطاط استالینیستی  ٢٧

  .انترناسیونال کمونیست گردید

با این حال در ویتنام طبقۀ سرمایھ دار بومی بھ مراتب 

حاکمیت . ضعیف تر از ھمین طبقھ در چین بود

استعماری فرانسھ بھ بورژوازی این کشور ھیچ فضایی 

برای رشد نداده بود، و در عوض اتکای آن بھ امپراتور 

امات و قشری کوچک از مق» بائو دای«نشانده، دست

  .ویتنامی تحصیل کردۀ فرانسھ بود

، حزب کمونیست ١٩٣٠در طول بخش عمدۀ دھۀ 

کمینترن » جبھۀ خلقی«ھندوچین ضمن پیروی از سیاست 

کھ از سوی استالین پس از قدرت گیری ھیتلر در آلمان 

تحمیل شده بود، از مبارزۀ علنی با  ١٩٣٣در سال 

بقۀ طبق این سیاست، ط. استعمار فرانسھ عقب نشست

کھ پیروزی  -کارگر بھ اسم وحدت در مبارزه علیھ نازیسم

آن خود محصول سیاست ھای نادرست استالینیست ھا 

مقید بھ اتحاد با قدرت ھای امپریالیستی  - بود

از جملھ فرانسھ، این ارباب استعمارگر  - »دمکراتیک«

  .می شد - ھندوچین

در جنگ جھانی دوم » نبرد اقیانوس آرام«آغاز مرحلۀ 

، موقعیت سیاسی در ویتنام را ۴٢-١٩۴١سال ھای  طی

، بھ »پرل ھاربر«نیروھای ژاپن پس از . وارونھ کرد

ھندوچین ھجوم بردند و رژیم استعماری فرانسھ سرنگون 

حزب کمونیست ھندوچین آغاز بھ سازماندھی . شد

. مقاومت مسلحانھ در برابر قدرت استعماری جدید نمود

اتحادیۀ استقالل «پرستی کھ سر» جیاپ«این وظیفھ بھ 

  .را بر عھده داشت، محول گردید» ویت مین«یا » ویتنام

از یک نیروی انگشت شمار جنگجو در کوه » ویت مین«

ھای جنگلی مرز ویتنام و چین، بھ یک نیروی نظامی 

زمانی . ھزار جنگجو مبدل گردید ۵قابل توجھ با بیش از 

ویت «تسلیم شد، جنگجویان  ١٩۴۵کھ ژاپن در اوت 

تحت رھبری حزب کمونیست ھندوچین بھ » مین

  .راھپیمایی نمودند و استقالل کشور اعالم شد» ھانوی«

  جنگ علیھ استعمار فرانسھ

ترین خیانت ھایی بود آن چھ از پی آمد، یکی از بزرگ

. کھ در تاریخ ننگین استالینیسم بھ ثبت رسیده است

توافقات جنگی میان استالین، روزولت و چرچیل، 

واھان بازگشت مقامات استعماری فرانسھ در ھندوچین خ

و رھبری » ھو شی مین«سربازان فرانسھ با موافقت . بود

  .حزب کمونیست ھندوچین، بھ ویتنام بازگشتند

گرای چین کھ در آن مقطع تحت حاکمیت حزب راست

ھزار سرباز را برای اشغال نیمۀ  ٢٠٠کومینتانگ بود، 

ای ژاپن را خلع سالح کرد، شمالی ویتنام اعزام و نیروھ

اما با . را برکنار نمود» ھانوی«در » ویت مین«و رژیم 

فوران جنگ داخلی در چین، نیروھای کومینتانگ عقب 

نشینی کردند و فرانسوی ھا کنترل مستمرۀ سابق خود را 

  .بازیافتند

، حزب کمونیست ھندوچین ۴۶-١٩۴۵طی سال ھای 

اکمیت استعماری را ھرگونھ مخالفت با استقرار دوبارۀ ح

با رفتن در پشت این ادعا سرکوب نمود کھ استقالل ویتنام 

تنھا بھ واسطۀ توافق مورد مذاکره با مقامات فرانسھ 
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  .ضمانت خواھد داشت

حزب کمونیست ھندوچین بھ کارزاری کثیف علیھ 

تروتسکیست ھای ویتنام دست زد کھ از حمایت قابل 

ص در توجھی در میان طبقۀ کارگر، بھ خصو

برخوردار بودند و در تقابل با تسلیم » سایگون«

رھبر . استالینیستی در برابر استعمار فرانسھ قرار داشتند

» ھوشی مین«، بھ فرمان »تا تو تائو«تروتسکیست ھا، 

» ویت مین«، بھ عنوان فرماندۀ »جیاپ«بھ قتل رسید؛ 

  .نقشی مھم در انجام سرکوب ھای خشن ایفا نمود

صالحۀ استالینیست ھا ھر مقدار ھم کھ می با این وجود، م

بود نمی توانست امپریالیسم فرانسھ را متقاعد بھ پذیرش 

، قایق ھای جنگی ١٩۴۶در نوامبر . استقالل ویتنام کند

آتش گشودند و طی » ھای فونگ«فرانسھ در شھر بندری 

ماه بعد، . ھزار کشتھ برجای گذاشتند ۶تنھا یک روز، 

ویت «لژیون خارجی فرانسھ، . شدجنگی تمام عیار آغاز 

را از شھرھا بیرون کرد و جنگی چریکی آغاز شد » مین

  .کھ تقریباً ھشت سال بھ طول انجامید

این چرخش بھ سوی جنگ چریکی، درست مانند مورد 

چین، بخشی از یک تغییر در محور طبقاتی حزب 

کمونیست ھندوچین بود؛ یعنی تغییر جھت از حزبی کھ 

کارگر داشت، بھ سوی حزبی کھ توده ھای ریشھ در طبقۀ 

دھقان روستایی را بھ حول یک برنامۀ بورژوایی 

استقالل ملی، بازتوزیع زمین، سرنگونی زمین داری و (

  .بسیج می کرد) سلطنت

فرماندۀ نظامی نیروھای ضد استعماری بود کھ » جیاپ«

در نواحی روستایی سنگر گرفتھ و نبردی را در برابر 

فرانسھ آغاز کرده بود کھ بیش از پیش مؤثر اشغالگران 

و در جریان  ١٩۵۴این نبرد در بھار . واقع می شد

روزه ای بھ اوج رسید کھ منجر بھ تسلیم  ۵۵محاصرۀ 

دژ دوردستی کھ در (» دین بین فو«پادگان فرانسھ در 

برپا شده » ویت مین«تالش برای قطع خطوط تدارکاتی 

  .گردید) بود

  

دین «درحال پناه گرفتن در سنگرھای  سربازان فرانسوی

  »بین فو

، یکی از ماندگارترین موارد عملیات »دین بین فو«

ده ھا ھزار کشاورز دھقان تحت . نظامی قرن بیستم بود

، قطعات سوا شدۀ توپخانھ را بھ کوه ھای »جیاپ«ھدایت 

اطراف این دژ حمل کردند، و در این جا سالح ھا مجدداً 

  .سوی اردوگاه فرانسھ ھدف گرفتھ شدسرھم گردید و بھ 

. تالش لجستیک برای حفظ محاصره، حیرت آور بود

دوچرخھ ھایی کھ تجھیز شده «: یکی از مورخین نوشت

بودند، ھمراه با تدارکاتی بھ وزن صدھا پوند، جاده ھای 

جیاپ بعدھا یادآوری کرد کھ . گل آلود را درمی نوردیدند

ه برای سیر کردن بھ ازای ھر یک کیلوگرم بار رسید

کیلوگرم  ٢١سربازاِن درگیر محاصرۀ فرانسوی ھا، بھ 

  .»برنج برای حاملین بار نیاز بود

با توپخانھ نھایتاً منجر بھ » ویت مین«بمباران ھای 

تعطیلی فرودگاه نظامی شد، و تنھا امکان دریافت 

تدارکات برای نیروھای فرانسھ، ارسال آن از طریق چتر 

سھ خواھان حملۀ تاکتیکی با سالح ھستھ مقامات فران. بود

ای برای نجات پادگان شدند، اما رئیس جمھور امریکا، 

آیزن ھاور و نخست وزیر بریتانیا، چرچیل بھ این 

 ١٩۵۴مھ  ٧پادگان در تاریخ . خواستھ پاسخ منفی دادند

ھزار اسیر،  ١١ھزار نفری و  ٧پس از تحمل تلفات 

اعالم کرد کھ از روز بعد حکومت فرانسھ . تسلیم شد

  .ھندوچین عقب نشینی خواھد کرد

نھ فقط نقطۀ تحولی در تاریخ ویتنام، کھ » دین بین فو«
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ھمین طور در مبارزۀ ضد استعماری در سرتاسر جھان 

برای نخستین بار، شورشیان یک کشور تحت ستم . بود

، ارتش یک قدرت اصلی امپریالیستی »جھان سوم«در 

تنھا پنج » دین بین فو«. دندرا قاطعانھ شکست داده بو

چین، حفظ و تداوم  ١٩۴٩سال پس از پیروزی انقالب 

سرکوب استعماری در بخش ھایی از آسیا و افریقا را کھ 

قدرت ھای اروپایی ھنوز با ولع بھ آن ھا چسبیده بودند، 

  .ناممکن می نمود

  امپریالیسم امریکا، جایگزین فرانسھ می شود

. الینیسم بھ نجات امپریالیسم آمدبا این حال باری دیگر است

کھ تنھا چند روز پیش از  ١٩۵۴در کنفرانس ژنو بھ سال 

آغاز شد، رژیم ھای ویتنام و چین بھ » دین بین فو«سقوط 

توافقی رسیدند کھ بھ موجب آن، ویتنامی ھا از نیمی از 

کشور در . پیروزی بھ دست آمدۀ خود محروم می شدند

ویت «در ھمان حال کھ . شد درجھ تقسیم ١٧امتداد مدار 

بھ قدرت می رسید، یک رژیم دست » ھانوی«در » مین

نو دین «نشاندۀ مورد حمایت ایاالت متحده بھ ریاست 

استقرار می » سایگون«در جنوب و با مرکزیت » دیم

  .یافت

طی پنج سال، جنگ چریکی مجدداً آغاز شده بود، بھ 

 -»خلقجبھۀ رھایی بخش «طوری کھ دھقانان بھ رھبری 

از جنوب شکل داده » ویت مین«جبھھ ای کھ کادرھای 

در . دست بھ سالح بردند» دیم«در برابر رژیم  -بودند

، حکومت کندی ھزاران مشاور امریکایی را ١٩۶١سال 

دو سال بعد، ایاالت متحده از . بھ ویتنام جنوبی اعزام کرد

و جایگزینی او با یک باند بھ » دیم«سرنگونی و قتل 

  .فاسدتر از افسران ارشد پشتیبانی کردمراتب 

بھ وضوح رو » سایگون«، در شرایطی کھ ١٩۶۵اوایل 

» لیندن جانسن«بھ فروپاشی بود، رئیس جمھور امریکا 

. فرمان تشدید گستردۀ عملیات نظامی را صادر کرد

ایاالت متحده در اوج این حمالت خود، بیش از نیم میلیون 

و در این میان از قدرت  سرباز را بھ ویتنام اعزام نمود

ویرانگر ناپالم، بمباران متراکم و پخش سّم دیوکسین 

و خالصھ ھر چیزی در نوع سالح ھای ) عامل نارنجی(

امپریالیسم امریکا مسئول کشتار . ھستھ ای، بھره برد

سالھ  ١۴نزدیک بھ دو تا سھ میلیون نفر طی جنگی 

  .بود) ١٩٧۵-١٩۶١(

تش و وزیر دفاع، ، بھ عنوان فرماندۀ ار»جیاپ«

مسئولیت کامل عملیات نظامی ویتنام در سرتاسر این 

ھمان طور کھ مشھور است، او . دوره را بر عھده داشت

دنبالۀ «در واقع معمار اصلی چیزی بود کھ ارتش امریکا 

می نامید؛ یعنی خطوط ارسال تدارکات در » ھوشی مین

جنگل ھای الئوس کھ بھ واسطۀ آن تسلیحات، مھمات و 

  .نیروی جدید از شمال بھ جنوب انتقال می یافت

در چند برھۀ کلیدی در مرحلۀ جنگ » جیاپ«نقش اخص 

» تھاجم تِت«گفتھ می شود کھ او با . با امریکا، سیاه است

کم با تصمیم بھ مبارزه علیھ ضد حملھ ھای یا دست

مخالف بود کھ ھمی » ھو«امریکا در شھرھایی نظیر 

ای نیروھای ارتش رھایی بخش امرن تلفات ویرانگری بر

چنین مسئول یک تھاجم متعاقباً ناکام او ھم. دربر داشت

بود کھ طی آن حمالت مستقیم بھ مواضع  ١٩٧٢در سال 

امریکا، با شکست ھایی سنگین دفع شد و بھ این دلیل 

  .از مقام ریاست عملیات برکنار گردید» جیاپ«

» ویتنام ارتش خلق«بھ عنوان فرماندۀ » وان تین دونگ«

بھ عنوان » جیاپ«روی کار آمد؛ اما » جیاپ«پس از 

، پس از ١٩٧۵وزیر دفاع باقی ماند، و بر تھاجم سال 

را درھم » سایگون«عقب نشینی امریکا کھ رژیم 

  .شکست، نظارت داشت

  

در ) سیا(تخلیۀ پرسنل ایستگاه سازمان جاسوسی امریکا 

  سایگون
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» جیاپ«نظامی نیویورک تایمز وادار شد کھ از شھرت 

با تحسین یاد کند، اما درعین حال از البھ الی سطور آن 

نفرت امپریالیسم امریکا از دشمنی کھ نتوانست شکست 

منتقدین «: نیویورک تایمز نوشت. دھد، تراوش می شد

جیاپ گفتند کھ پیروزی ھای وی ریشھ در بی اعتنایی بی 

 ،»حد و حصر او نسبت بھ زندگی سربازانش داشتھ است

و سپس بھ توضیح ننگین ژنرال وستمورلند کھ طی سال 

فرماندۀ نیروھای امریکا در ویتنام ١٩۶٨و  ١٩۶۴ھای 

ھر فرماندۀ امریکایی «: بود، استناد می کند و می نویسد

کھ ھمان خسارات سنگین ژنرال جیاپ را متحمل می شد، 

  .»نمی توانست سھ ھفتھ ھم دوام بیاورد

حظات بھ چشم می خورد، در حماقت تلخی کھ در این مال

واقع ویژگی کل پروژه ای است کھ امریکا در ویتنام آغاز 

در این جا ھیچ چیزی دربارۀ عملیات جنایتکارانۀ . کرد

بعدی امپریالیسم امریکا در تعداد بی شماری از دیگر 

نبود کھ میلیون ھا » جیاپ«این . کشورھا گفتھ نمی شود

امریکا، این  ویتنامی را سالخی کرد؛ بلکھ ارتش

ارتجاعی ترین و بھ خون آغشتھ ترین نیروی روی کرۀ 

 .زمین بود کھ مرتکب این واقعۀ نزدیک بھ نسل کشی شد

  استالینیسم و ناسیونالیسم

از مقام وزارات دفاع استعفا داد  ١٩٨٠در سال » جیاپ«

نیز ظاھراً بھ دلیل مخالفت با تھاجم  ١٩٨٢و در سال 

از دفتر سیاسی برکنار  ١٩٧٩ ویتنام بھ کامبوج در سال

بھ دنبال خلع ید رژیم خمرھای سرخ در کامبوج . گردید

پُل «بھ عنوان متحد و مدافع اصلی  -از سوی ویتنام، چین

بھ یک جنگ مرزی با ویتنام دست زد کھ آخرین  -»پوت

بود و » جیاپ«کارزار نظامی در دورۀ طوالنی حضور 

سنگین بھ آن دفع طی آن حمالت چینی ھا با تحمیل تلفات 

  .شد

نقشی مرکزی در شکست امپریالیسم فرانسھ و » جیاپ«

امریکا در شماری از نبردھای طوالنی و خونین تاریخ 

اما رژیم کھ او بھ استقرارش یاری رساند، یک . داشت

، »جمھوری دمکراتیک ویتنام«. رژیم سوسیالیستی نیست

نی بھ جای گشودن راھی نوین بھ سوی کارگران و دھقانا

کھ روحیۀ بھ واقع نامحدود ایثار و فداکاری شان ضامن 

  .پیروزی انقالبی بود، نشان داد کھ یک بن بست است

ویتناِم پساجنگ تقال می کند کھ مردم کشور خود را بھ 

عنوان نیروی کار ارزان بھ شرکت ھای فراملی 

در عین حال . امریکایی، اروپایی و آسیایی عرضھ کند

صلح با واشنگتن شده و مشغول رژیم ویتنام وارد 

ھمکاری نظامی و اتحاد ضمنی با امپریالیسم امریکا در 

  .برابر چین است

بھ بازنشستگی آسوده » جیاپ«سھ دھۀ آخر حیات ژنرال 

در طی این مدت نظرات عمومی او ھمواره در . گذشت

حمایت از سیاست ھای راست گرایانھ ای بود کھ رژیم 

موردی وجود ندارد کھ . می کرداستالینیست ویتنام دنبال 

او حتی بھ دنبالھ روی ویتنام از مدل چینی برای 

بازگرداندن مناسبات مالکیت سرمایھ داری و در عین 

دولت تحت کنترل حزب - حال حفظ دیکتاتوری پلیسی

  .کمونیست، اعتراضی کرده باشد

طی این » ھانوی«بازدید مقامات عالی رتبۀ خارجی از 

می شد » جیاپ«شست تشریفاتی با دوره، اغلب شامل ن

کھ طی آن این ژنرال بازنشستھ ھمواره در مقام یک 

ناسیونالیست ضد استعمار و نھ یک سوسیالیست یا 

در پنجاھمین سالگرد . انترناسیونالیست سخن می گفت

بھ خبرنگاران » جیاپ«، »دین بین فو«تسلیم فرانسھ در 

اشد، بسیار اگر ملتی عزم ایستادن داشتھ ب«: خارجی گفت

ما بسیار افتخار می کنیم کھ ویتنام نخستین . نیرومند است

مستعمره ای بود کھ توانست برخیزد و خودش بھ استقالل 

  .»دست یابد

در  ١٩٩٩در مصاحبھ ای طوالنی در سال » جیاپ«

، چشم انداز »قرِن مردم«برنامۀ مستند تلویزیونی 

 او ضمن تصدیق. ناسیونالیستی اش را تشریح کرد

تأثیرات مخرب سقوط اتحاد شوروی بر اقتصاد ویتنام 

از من پرسیده شد کھ در مورد پرستروئیکا چھ «: گفت

من ھم پاسخ دادم کھ با این تغییر موافق . فکری می کنم

بودم و گمان می کردم کھ چنین چیزی در روابط سیاسی 

اما پرستروئیکا یک کلمۀ روسی است، برای . الزم باشد

این جا ما ھمۀ کارھا را بھ شکل . شدهروس ھا ساختھ 

  .»ویتنامی انجام می دھیم
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٥٣ 
ما از تجربۀ سرمایھ داری، چھ خوب و چھ «: او ادامھ داد

اما ما ایدۀ ویتنامی خودمان را در مورد . بد، می آموزیم

مایلم اضافھ کنم کھ ما ھنوز خواھان . مسائل داریم

ما استقالل ھستیم، ھنوز مسیری را کھ ھوشی مین بھ 

نشان داد ادامھ می دھیم، یعنی مسیر استقالل  و 

من ھنوز ھم یک سوسیالیست ھستم، اما . سوسیالیسم

سوسیالیسم چیست؟ سوسیالیسم یعنی استقالل و وحدت 

یعنی آزادی و رفاه برای مردمی کھ آن جا . برای کشور

  .»یعنی صلح و دوستی در بین ھمۀ مردم. زندگی می کنند

گذرا ھم بھ مارکسیسم نیست، کلمھ  در این جا اشاره ای

ای دربارۀ تضادھای آشتی ناپذیر طبقاتی در درون جامعۀ 

سرمایھ داری یا تقسیم جھان میان ملل تحت ستم و 

ھرچند بھ عنوان یک » وو نوین جیاپ«. امپریالیسم نیست

رھبر نظامی، چھره ای درخشان و متھور است، اما تا 

سیاسی در مدار آخرین روزھای زندگی خود بھ لحاظ 

  .استالینیسم باقی ماند

https://www.wsws.org/en/articles/2013/10/1

5/giap-o15.html 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ھیتلر-ھفتاد سال پس از معاھدۀ استالین

  

  الکس النتیھ

  باران راد: ویراستارآرام نوبخت، : برگردان

، یوآخیم فون ١٩٣٩اوت  ٢٣ھفتاد سال پیش، در تاریخ 

تروپ نخست وزیر نازی ھا و ویاچسالف مولوتف، ریبن

وزیر امور خارجۀ شوروی و زیردست ژوزف استالین، 

میان آلمان » توافق منع تھاجم«در مسکو مالقات کردند تا 

زده ابھیتلری و اتحاد جماھیر شوروی را کھ بھ طور شت

  .مورد مذاکره قرار گرفتھ بود، بھ امضا رسانند

پیامد این توافقنامھ، ھموار شدن مسیر آلمان برای آغاز 

جنگ در اروپا تحت مساعدترین شرایط برای نازی ھا 

تروپ بھ مسکو سفر کرده بود، از آن جا کھ ریبن. بود

رژیم نازی در جستجوی عملی کردن توافق با اتحاد 

اشت تا بھ این ترتیب بتواند حملھ بھ شوروی خیز برد

لھستان را بدون رویارویی با دو جبھۀ جنگ، یعنی با 

شوروی و ھمین طور بریتانیای کبیر و فرانسھ بھ عنوان 

دو قدرت اصلی امپریالیستی در اروپای غربی، سازمان 

عالوه بر تعھد بھ منع تجاوز، محتوای این معاھده . دھد

ن و کشورھای بالتیک بین آلمان شامل تقسیم مخفیانۀ لھستا

قرار بود کھ . نازی و اتحاد جماھیر شوروی می شد

آلمان، غرِب لھستان و لیتوانی را بگیرد، درحالی کھ 

  .شوروی شرِق لھستان، لتونی و استونی را تسخیر کند

https://www.wsws.org/en/articles/2013/10/15/giap-o15.html
https://www.wsws.org/en/articles/2013/10/15/giap-o15.html
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٥٤ 
بھ دنبال  ١٩٣٩سپتامبر  ٣اعالم رسمی جنگ در تاریخ 

. سپتامبر فرارسید ١تھاجم نازی ھا بھ لھستان در تاریخ 

. این عالمتی بود از آغاز جنگ جھانی دوم در اروپا

. میلیون نفر را تباه کرد ٧٠تا  ۵٠جنگی کھ نھایتاً زندگی 

وارد  ١٩٣٩سپتامبر  ١٧نیروھای شوروی در تاریخ 

  .شرق لھستان شدند

بی طرفی شوروی، بھ نازی ھا اجازه داد کھ پس از 

ای خود را در سال شکست سریع نیروھای لھستان، نیروھ

با رضایت . علیھ اروپای غربی متمرکز کنند ١٩۴٠

استالین، ھیتلر توانست دانمارک، نروژ، ھلند، بلژیک و 

زمانی کھ تھاجم اجتناب ناپذیر . فرانسھ را تسخیر کند

آغاز  ١٩۴١نازی ھا بھ اتحاد جماھیر شوروی در ژوئن 

 گردید، اتحاد جماھیر شوروی کامالً در قارۀ اروپا

استالین با نادیده گرفتن شواھد و قرائن . منزوی شده بود

عظیمی کھ از تھاجم قریب الوقوع نازی ھا پرده برمی 

کرملین . داشت، مفاد معاھده را بند بھ بند رعایت کرد

حتی آخرین محمولھ ھای مواد خام استراتژیک را تنھا 

ژوئن  ٢٢ساعاتی پیش از آغاز تھاجم در صبح روز 

  . ن نازی ارسال کردبھ آلما ١٩۴١

ترین جنبۀ معاھده، تحقیر و بی اعتنایی کرملین نسبت مھم

در طول مذاکرات، . بھ دیدگاه طبقۀ کارگر جھانی بود

استالین گیالسش را بھ سالمتی ھیتلر باال می برد و می 

می دانم مردم آلمان چھ قدر عاشق پیشوای خود «گوید 

یا با پیروی از احزاب کمونیست فرانسھ و بریتان. »ھستند

خط کرملین، سیاست رسمی بی طرفی نسبت بھ رژیم 

فاشیستی، این تجسم ارتجاع ضّد طبقۀ کارگر را اتخاذ 

  .کردند

نیروھای نازی و شوروی ھر دو جنایات وسیعی را در 

نیروھای نازی با بھ . مناطق تحت تصرف مرتکب شدند

ھا ، بھ پیگرد و اعدام ده »عملیات تاننبرگ«راه انداختن 

ھزار نفر از چھره ھای حیات روشنفکری، فرھنگی و 

، نیروھای ١٩۴٠در مارس . سیاسی لھستان دست زدند

شوروی کشتار افسران لھستانی در جنگل ھای کاتین را 

  .سازمان دادند

در طول مذاکرات معاھده، ھیتلر بھ شگفت آمد کھ چگونھ 

استالین حتی آزادی ارنست تالمان، رھبر کمونیست 

تالمان کھ . را ھم از نازی ھا درخواست نکرد آلمانی

بھ  ١٩٣٣مدتی پس از قدرت گیری نازی ھا در ژانویۀ 

اردوگاه کار اجباری تبعید شده و روز بھ روز ضعیف تر 

  .می شد، مدتی پیش از سقوط رایش سوم بھ قتل رسید

ھیتلر از ھر حیث یک چرخش کامل خیره -معاھدۀ استالین

لمان و اتحاد جماھیر شوروی کننده در سیاست خارجی آ

رژیم نازی خود را سنگر مقاومت در برابر شوروی . بود

رژیم استالین نیز ادعا . و خطر کمونیسم معرفی کرده بود

. می کرد کھ مخالف آشتی ناپذیر امپریالیسم نازی است

بنابراین امضای توافق نامھ، با شوک و ناباوری بریتانیا 

ن حال تاجایی کھ بھ امیدھای با ای. و فرانسھ رو بھ رو شد

دو قدرت امپریالیستی اروپایی برای رسیدن بھ توافق با 

ھیتلر بھ بھای اتحاد جماھیر شوروی مربوط می شد، 

کوچک ترین ریایی در محکومیت معاھده از سوی آن ھا 

  .وجود نداشت

، جناح ھای نیرومند طبقۀ حاکم فرانسھ و ١٩٣٩تا اوت 

را نھ » ورماخت«ھ ھیتلر افسار بریتانیا امیدوار بودند ک

برای حملھ بھ غرب، کھ علیھ اتحاد جماھیر شوروی باز 

بریتانیا و : مونیخ ھمین بود ١٩٣٨اساس توافق . کند

فرانسھ در ازای وعدۀ بی ارزش نازی ھا بھ چیزی کھ 

نامیده بود، با ُمثلھ » صلح در زمانۀ ما«نویل چمبرلین 

  .وافق کردندکردن چکسالواکی بھ دست نازی ھا ت

اما یک ناظر ھم وجود داشت کھ این چرخش کامل در 

لئون : سیاست شوروی برایش تعجب آمیز نبود

تروتسکی، رھبر انترناسیونال چھارم، کھ در آن مقطع بھ 

  .عنوان یک تبعیدی سیاسی در مکزیک بھ سر می برد

تروتسکی با دوراندیشی خاص خود پیش بینی می کرد کھ 

ھ با بحران ھای حاّد داخلی و یک استالین در مواجھ

سلسلھ رژیم ھای متخاصم اروپا کھ خود محصول سیاست 

ھای وی بودند، بھ احتمال زیاد بھ جستجوی جلوگیری از 

در . خطر جنگ از طریق اتحاد با ھیتلر برخواھد آمد

ماه مارس امسال در «: ، تروتسکی نوشت١٩٣٩ژوئن 

ار اعالم کرد کھ کنگرۀ حزب استالین علناً برای نخستین ب

اتحاد شوروی ھنوز بھ لحاظ اقتصادی بسیار عقب تر از 
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او مجبور بھ پذیرش این . کشورھای سرمایھ داری است

مسألھ بود، آن ھم نھ فقط از این رو کھ عقب نشینی در 

استالین آماده . حوزۀ سیاست خارجی را توضیح بدھد

ح برای صل -البتھ نھ ھر بھایی-است بھای بسیار سنگینی

منزجر است، بلکھ " جنگ"نھ بھ این دلیل کھ از . بپردازد

  . چون از پیامدھای آن تا سر حد مرگ می ترسد

از این زاویھ، ارزیابی منافع دو بدیل برای کرملین دشوار 

دوستی ". دمکراسی ھا"توافق با آلمان، یا اتحاد با : نیست

با ھیتلر بھ معنای رفع ناگھانی خطر جنگ در جبھۀ 

از این رو کاھش عظیم خطر جنگ در جبھۀ  غربی و

اتحاد با دمکراسی ھا تنھا بھ معنای  . شرِق دور است

البتھ . امکان دریافت کمک در صورت بروز جنگ است

اگر ھیچ گزینھ ای باقی نماند جز مبارزه کردن، در آن 

صورت داشتن متحد بھ مراتب سودمندتر است تا منزوی 

خارجی استالین نھ ایجاد اما وظیفۀ اصلی سیاست . ماندن

مساعدترین شرایط در زمان بروز جنگ، بلکھ اجتناب از 

این ھمان معنای پنھان بیانیھ ھای معمول . آن است

استالین، مولوتف و ُوُرشیلوف است کھ می گویند اتحاد 

معمای شوروی، (» "نیازی بھ متحد ندارد"شوروی 

-پاث: ، نیویورک٣٩-١٩٣٨نوشتھ ھای لئون تروتسکی، 

  )۴٠۴-۴٠٣. ، صص٢٠٠٢فایندر، 

مبنای این قضاوت تروتسکی از سیاست خارجی کرملین، 

ارزیابی وسیع تر سیاست ھایی ضد انقالبی بود کھ 

  .بروکراسی شوروی طی دھۀ قبل دنبال می کرد

با گسترش ترس و وحشت از جنگ شوروی و آلمان بھ 

، کرملین بھ ١٩٣٣دنبال قدرت گیری ھیتلر در سال 

اتحاد با احزاب بورژوایی و سوسیال دمکرات جستجوی 

مبنای این . در برابر فاشیسم در اروپای غربی برآمد

روابط، انقیاد سیاسی طبقۀ کارگر در دستان حاکمیت 

استالین امید داشت کھ با سرکوب . سرمایھ داری بود

سیاسی و فیزیکی جنبش ھای انقالبی چپ و انقالبی، 

تروتسکی بھ . ب کندرضایت بورژوازی اروپایی را جل

اتحاد لیبرالیسم «را » جبھۀ خلقی«اختصار اتحادھای 

توصیف » )پلیس مخفی کرملین(او . پ.بورژوایی و گ

  .کرد

در فرانسھ با خیانت  ١٩٣۶اعتصاب عمومی مھ و ژوئن 

کمونیست «اتحادیھ ھای کارگری و حزب استالینیستی 

رھبر حزب کمونیست . رو بھ رو شد) PCF(» فرانسھ

نسھ، موریس تورز، کھ در آن مقطع مشغول ھمکاری فرا

سیاسی با حکومت ائتالفی جبھۀ خلق متشکل از حزب 

بود، » حزب رادیکال«سوسیالیست و سازمان بورژوایی 

ھر کسی باید بداند «: طی عبارات مشھوری اعالم کرد

حکومت جبھۀ خلقی . »چھ طور یک اعتصاب را تمام کند

نھ بود کھ حکومت محافظھ فروپاشید، و این گو ١٩٣٨در 

  . کار داالدیھ بھ قدرت رسید

استراتژی جبھۀ خلقی در اسپانیا، پرولتاریای اسپانیا را 

با  ٣٩-١٩٣۶در طول انقالب اسپانیا و جنگ داخلی 

رھبر کودتای فاشیستی، ژنرال فرانسیسکو فرانکو، بھ 

کرملین اصرار داشت کھ یگان . دست بورژوازی سپرد

ح باید سالح خود را در برابر حکومت ھای کارگران مسل

بورژوایی مانوئل آزانا زمین بگذارند و کنترل سیاسی و 

  .نظامی تالش جنگی را بھ او واگذار کنند

ھمان طور کھ تروتسکیست ھا گفتند، حکومت آزانا از 

. انقالب اسپانیا بھ مراتب بیشتر از فرانکو می ھراسید

خوان ملی کردن چنان ضدیت خود با فراحکومت آزانا ھم

. زمین برای جذب ارتش ھای دھقانی فرانکو را حفظ کرد

فرانسھ و بریتانیا اگرچھ متحدین اسمی شوروی بودند، از 

ترس گسترش انقالب بھ فراتر از اسپانیا، مانع کمک بھ 

  .جمھوری اسپانیا شدند

خصلت بنیادی سیاست بین المللی «: تروتسکی نوشت

او در : ین گونھ بوده استاستالین در سال ھای اخیر، ا

 معاملھجنبش طبقۀ کارگر درست بھ ھمان شکل دست بھ 

می زند کھ مثالً نفت، منگنز و سایر اجناس را معاملھ می 

استالین بھ بخش . در این گفتھ یک ذره اغراق نیست. کند

ھای کمینترن در کشورھای مختلف و مبارزۀ رھایی 

در معامالت  بخش ملل تحت ستم را صرفاً تغییری ناچیز

در پس پیشنھاد استالین (» .با قوای امپریالیستی می نگرد

  ).٢٣۵. بھ توافق با ھیتلر چیست؟، ھمان، ص

استالین در داخل خود اتحاد شوروی بھ دنبال این بود کھ 

رضایت این متحدین امپریالیست تازۀ خود را جلب کند و 
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٥٦ 
با انحالل اپوزیسیون مارکسیستی موجود در برابر 

یت خود، بدنۀ نارضایتی سیاسی را بدون سر رھا حاکم

در محاکمات مسکو و متعاقباً تسویھ ھای بزرگ . کند

، استالین کادرھای قدیم بلشویک ھا و ١٩٣٨-١٩٣۶

بخش ھای وسیعی از روشنفکران سوسیالیست را با 

پاپوش دوزی تسویھ کرد؛ از جملھ تیرباران سھ چھارم 

کاری نظیر  افسران شوروی، شامل نظامیان کھنھ

ھمین . مارشال میخائیل توخاچفسکی و ژنرال آیونا یاکیر

امر تبعات ویرانگری برای آمادگی جنگی ارتش سرخ 

  .برجای گذاشت

استالین طی سھ سال گذشتھ تمام «: تروتسکی نوشت

او درخت . ھمراھان لنین را مأمور ھیتلر خطاب کرد

گی ھزار افسر، ھم ٣٠. ھیئت افسران مشاور را خشکاند

با ھمان اتھام ھمیشگی جاسوسی و یا اتحاد با ھیتلر، یا 

اکنون . تیرباران شدند، یا عزل گردیدند و یا تبعید شدند

استالین پس از تکھ پاره کردن حزب و جدا کردن سر از 

.... بدن ارتش، علناً کاندیداتوری خود را برای ایفای نقش

تالین، تسلیم اس(» مأمور اصلی ھیتلر بھ نمایش می گذارد

  ).٢۵۴. ھمان، ص

استالین در آخرین مرحلھ از این سلسلھ -معاھدۀ ھیتلر

خیانت ھا، چیزی نبود جز تالش نومیدانھ و نھایتاً ناموفق 

استالین برای جلوگیری از جنگی کھ سیاست ھای خود او 

تر از زمانی کھ آلمان کم. مسئولیت سنگین در آن داشت

حملھ برد، شوروی  دو سال بعد بھ اتحاد جماھیر شوروی

میلیون  ٣٠نزدیک بھ . بھ شکل اسف باری ناآماده بود

سرباز و شھروند شوروی در مبارزه برای دفع حملۀ 

  .فاشیستی از میان رفتند

با این حال نھایتاً بھ فداکاری ھای بی نظیر مردم 

شوروی، با فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی در سال 

ھای ضد انقالبی  خیانت شد، و این پیامد سیاست ١٩٩١

  .استالینیسم بود

  ٢٠٠٩اوت  ٢۴ 

https://www.wsws.org/en/articles/2009/08/p

ers-a24.html 

  :سال پیش در ھمین روز ٧۵

 برای ترور تروتسکی» او.پ.گ«نخستین تالش 

  

، پلیس مخفی شوروی ١٩۴٠مھ  ٢۴اوایل صبح روز 

سوء قصدی نافرجام را بھ جان لئون ) او. پ. گ(

تروتسکی، این آشتی ناپذیرترین انقالبی مارکسیست منتقد 

بھ طرز شگفتی ھیچ یک از اعضای . خود سازمان داد

خانوادۀ تروتسکی در این حملھ جان خود را از دست 

ندادند؛ رھبر بین الملل چھارم، ھمراه با ھمسر خود 

با جراحاتی ناچیز، از این » ِسوا«و نوه اش » ناتالیا«

جان ) مکزیک(» کویوآکان«حملھ بھ محل اقامت خود در 

  .بھ در بردند

کمیسریای (» د.و.کا.ان«تروتسکی حملۀ قریب الوقوع 

اوایل ھمان . را پیش بینی کرده بود) خلق در امور داخلی

سال رھبری حزب کمونیست مکزیک بنا بھ فرمان 

ه از مسکو تسویھ شده و جای خود را بھ جالدان صادر

» کارلوس کونترراس«، نظیر »د.و.کا.ان«استالینیست 

، »ویتوریو ویدالی«، ھویت جعلی »کونترراس«. داده بود

استالینیست ایتالیایی و عضو افتخاری کمیتۀ اجرایی آن 

آندره «پیش از این در قتل » ویدالی-کونرراس«. ھا بود

» وحدت مارکسیستی کارگران حزب«، رھبر »نین

)POUM ( در اسپانیا طی قتل عام گستردۀ مخالفین

-١٩٣۶استالین در دورۀ جنگ داخلی اسپانیا بھ سال 

منابع نزدیک بھ تروتسکی از . شرکت داشت ١٩٣٩

» مکزیکو سیتی«حضور تروریست ھای استالینیست در 

  .پرده برداشتھ بودند

ر مارس استالینیست ھای مکزیک طی نشست خود د

https://www.wsws.org/en/articles/2009/08/pers-a24.html
https://www.wsws.org/en/articles/2009/08/pers-a24.html


 
 
 
 
 
 

  م، دورة سومنه؛ سال 1394ماه اردیبهشت؛ 83شمارة 

Worker 

Militant 
تمیلیتان  

 کارگر

٥٧ 
را اتخاذ » مرگ بر تروتسکی«بھ صراحت شعار  ١٩۴٠

کرده بودند؛ روز اول ماه مھ، حزب کمونیست مکزیک 

یک راھپیمایی را در مکزیکو سیتی سازمان داد کھ طی 

تروتسکی، این شوم ترین و خطرناک ترین «آن شعار 

  .سر داده می شد» خائن را بیرون کنید

دیوید «بھ رھبری نفر  ٢٠گروھی متشکل از تقریباً 

صبح  ۴و با لباس مبدل پلیس ساعت » ایروسآلفارو سیکھ

در بیرون از منزل تروتسکی رسیدند، و پس از غلبھ بر 

نگھبانان منزل، با کمک یک مأمور استالین در بین 

با وجود حملھ ای . خانوادۀ تروتسکی، وارد محوطھ شدند

 ٣٠٠دقیقھ بھ طول انجامید و شلیک  ١۵کھ نزدیک بھ 

گلولھ و استفاده از بمب ھای آتش زایی کھ برای نابودی 

آرشیو تروتسکی طراحی شده بود، ھیچ کسی از خانوادۀ 

  .تروتسکی بھ طور جدی مجروح نشد

در روزھای پس از سوء قصد، مطبوعات استالینیستی 

مکزیک این اتھام را مطرح کردند کھ عدم تلفات جانی 

ملۀ مذکور برای متھم در این حادثھ، دال بر آن است کھ ح

نمودن استالین و حزب کمونیست مکزیک طراحی شده 

و » ال پوپوالر«تروتسکی ھیئت تحریریۀ . بوده است

، دو ارگان سازمان ھای استالینیستی را بھ »فوتورو«

  . متھم نمود» تدارک اخالقی اقدامات تروریستی«

وینسنت لومباردو «تروتسکی پس از آن کھ مستقیماً نقش 

، رھبری کنفدراسیون کارگران مکزیک را بھ »انوتولد

: عنوان ھدایت کنندۀ این کارزار مسموم افشا کرد، افزود

ایروس، اجازه دھید فرض کنیم کھ دیوید آلفارو سیکھ«

کسی کھ بھ عنوان یک استالینیست فعال در جنگ داخلی 

اسپانیا شرکت کرد، احتماالً می داند چھ کسانی مھم ترین 

او ھستند؛ او می داند کھ از . پ.اعضای گ و فعال ترین

بین اسپانیایی ھا، مکزیکی ھا و سایر ملل، چھ کسانی در 

زمان ھای مختلف و بھ خصوص از طریق پاریس بھ 

  .»مکزیک می رسند

: او.پ.کمینترن و گ«تروتسکی  در مطلبی با عنوان 

بھ دقت » مھ و حزب کمونیست مکزیک ٢۴سوء قصد 

ی استالین در آن را تشریح کل موضوع و نقش مرکز

  .کرد

 »کمیتۀ اقدام کارگری«دربارۀ اھداف و فعالیت ھای 

  

کمیتۀ «پیرو پرسش یکی از مخاطبین گرامی در مورد 

، اھداف و فعالیت ھای آن، توضیحاتی بھ »اقدام کارگری

ایشان داده شد کھ برای اطالع سایر رفقا، در این جا 

  آرام نوبخت .منتشر می شود

***  

بھ صورت فشرده  )١(» تاریخچھ«ھمان طور کھ در بخش 

طرحی » کمیتۀ اقدام کارگری«اشاره شده است، 

پیشنھادی از سوی فعالین گرایش مارکسیست ھای انقالبی 

یعنی بھ (ایران بھ سایر فعالین پیشُروی کارگری بود 

کسانی کھ عموماً خود را متعلق بھ طیف سوسیالیست 

مشغولی ایشان بھ ھایتاً بھ دلیل دل، اما ن)جنبش می دانستند

سبک کار علنی و قانونی و رفتن بھ سراغ سایر پروژه 

ھا، ما بھ ناچار رأساً بدون آن کھ بھ شکل فرقھ گرایانھ 

. در تقابل با آنان قرار بگیریم، این کمیتھ را آغاز کردیم

از طریق این کمیتھ، ھم سعی در دخالتگری عملی بود 

ر اعتصاب سندیکای شرکت واحد، مانند تجربۀ شرکت د(

سازماندھی برای شرکت در مراسم اول ماه مھ بھ 

و نظایر  ٨۶خصوص در ورزشگاه شیرودی در سال 

و ھمین طور انتقال بحث ھا و مسائل اساسی و پایھ ) آن

مانند مفھوم تشکل مستقل (ای بھ درون جنبش کارگری 

  )٢() کارگری، اتحاد عمل، حزب پیشتاز انقالبی و غیره

گذشت تقریباً یک دھھ نشان داد کھ عمالً درستی بسیاری 

از بحث ھای مطروحھ در آن زمان از سوی ما، اثبات 

و (تناقض فعالین کارگری یادشده این بود . شده است

کھ ھرگز متوجھ نشدند برای ) کماکان نیز ھست

سازماندھی سایر کارگران، خود ابتدا باید متشکل و 
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تیجھ آن شد کھ این فعالین برای ن. سازمان یافتھ باشند

کسب اعتبار، بھ سراغ ایجاد انواع کمیتھ ھا و سرمایھ 

رفتند کھ ھمگی » زودبازده«گذاری در دیگر طرح ھای 

  .)٣(امروز دچار بحران شده اند 

درحال حاضر یک سردرگمی در درون طیف ھای 

ھم از نظر چشم انداز آتی و ھم کارھایی » چپ«مختلف 

این مدت و ھم اکنون در ارتباط با این چشم کھ باید طی 

برای . انداز بلندمدت صورت می گرفتھ است، وجود دارد

این منظور ناگزیر باید نگاھی فشرده بھ تجربۀ گذشتھ و 

  .وضعیت فعلی داشت

بعد از تجربیات گذشتھ بھ ھمۀ ما اثبات شده است کھ چھ 

در » چپ«تشکل ھای داخلی و چھ یک دوجین احزاب 

ھیچ کدام نھ فقط جنبش را بھ حرکت وانداشتھ اند،  خارج،

در . بلکھ برعکس در مقطع کنونی مانع آن ھم شده اند

مورد تشکل ھای داخل، از آن ھا فقط و فقط یک نام باقی 

کھ  -مانده است، با این حال آن ھا برای حفظ ھمین نام

 - معنایی غیر از منفعت بروکراتیک نمی تواند داشتھ باشد

تأکید ھمۀ آن ھا تا ھمین اواخر بر . می کنند جان سختی

بوده است، کھ ظاھراً قرار » قانونی«و » علنی«فعالیت 

بود برای آن ھا بھ نوعی مصونیت ایجاد کند، اما اکنون 

این سبک فعالیت بھ وضوح بھ ضد خودشان تبدیل شده 

است؛ یعنی چنان زیر ضرب رفتھ اند کھ دیگر از انجام 

فشار «و » موج دستگیری«ھر کاری بھ بھانۀ 

طفره می روند، و بھ این ترتیب تشکلی کھ » سیستماتیک

قرار بود ابزاری برای رسیدن بھ اھدافی از پیش تعیین 

در . شده باشد، اکنون خوِد ھدف را قربانی وسیلھ می کند

صورتی کھ جنبش کارگری روزانھ با ده ھا اعتصاب 

ھ رژیم غیرقانونی و با سازماندھان ناشناختھ ای ک

مشخصاً در جستجوی آن ھا است، راه خود را رفتھ و 

احزاب موجود ھم بدون . حتی بسیار جلوتر از ھمۀ ماست

تعارف یا بزرگ نمایی، یک کاریکاتور ھستند و معلوم 

طبقھ کارگر داریم، پس چرا بھ » یک«نیست کھ اگر ما 

و چرا ! وجود دارد» طبقھ کارگر«ازای آن چند ده حزب 

بزنگاھی، این احزاب بھ جای رشد کّمی، چند در سر ھر 

و اگر واقعا این احزاب چنین ! زده می شوندپاره و بحران

ادعایی دارند، پس باید مسئولیت شکست ھا و درجا زدن 

 .ھای تاکنونی جنبش را ھم بپذیرند

بنابراین پس از سال ھا تجربھ و محک زدن این تشکالت 

بی اثر و بی خاصیت و احزاب، باید اعالم کرد کھ آن ھا 

بنابراین کار ما با آن ھا دیگر تمام است، و بیش . ھستند

حتی . از نمی توان وقت و انرژی برای شان صرف کرد

اتحاد «این نھادھا بھ قدری خودشان موانع پیش روی 

می گذارند کھ شما ناگزیر می شوید اصالً قید » عمل

مانند یک آکسیون مشترک ساده (ھرگونھ عمل مشترک 

را با آن ھا ) در دفاع از کارگران زندانی یا نظایر آن

  .بزنید

از طرفی طی دست کم دو سال گذشتھ تغییرات در فضای 

سیاسی و جنبش کارگری بسیار مشھود و قابل لمس بوده 

مثالً اعتراضات بسیار گسترده، ھرچند پراکنده ای . است

ھزار  ۵وجود داشتھ است کھ می توان بھ موارد اعتصاب 

نفره در  ٩٠٠نفره در بافق، توقف خط تولید با اعتصاب 

اعتراضات سراسری معلمان و ایران واگن پارس، 

ھمۀ این ھا . اشاره کرد... خودرو، نورد و لولۀ صفا و 

و بھ . عالئم اعتماد بھ نفس مجدد جنبش کارگری است

عالوه بسیاری از نسل ھای جدید درحال گسست از 

اصالح طلبی و گرایش ھای درون نظام و بھ دنبال یک 

ی رژیم دقیقا آلترناتیو رادیکال و جدی ھستند؛ از طرف

درصدد است کھ بھ دنبال توافقات صورت گرفتھ با غرب 

ھرچند بھ ظاھر حول مسألۀ ھستھ ای، ولی بسیار فراتر (

، نھایتا از باال یک تشکل زرد بھ عنوان سوپاپ )از آن

اطمینان ایجاد کند، و برای این منظور چھ گزینھ ای بھتر 

م از گرایش ھای راست جنبش کارگری کھ ھم با رژی

تداعی نمی شوند و ھم سابقھ ای مبارزاتی برای خود 

این خود خطری جدی است کھ برای (دست و پا کرده اند 

  )۴(). برخورد با آن در آینده، باید از ھم اکنون تدارک دید

منتھا ھمان طور کھ اشاره شد در بین طیف چپ جنبش 

برای ھر . کارگری یک سردرگمی عمومی وجود دارد

پزشکی، باید خود مشکل و بیماری را  راھکار یا نسخھ

تأکید ما ھمواره این بوده است کھ . درست تشخیص داد

مشکل جنبش در داخل، در تحلیل نھایی ھمان است کھ در 

. کل دنیاست و بھ ھمین اعتبار، راه حل آن ھم یکی است

جالب است کھ وقتی بستھ بھ نیاز، بھ جنبش کارگری و 
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جوع می کنید، درست تاریخچۀ آن در سایر کشورھا ر

ھمان اشتباھات، ھمان شکست ھا، و ھمان درس ھایی را 

پیدا می کنید کھ مثالً در تاریخ جنبش کارگری و چپ 

  .ایران ھم بارھا تکرار شده است

، و یک ُکرور شکست ١٩١٧یک تجربۀ موفق اکتبر 

، انقالب ٢٣-١٩٢١انقالب آلمان از (ھای بعد از آن 

، ٣٠اسپانیا در اواسط دھھ  ، انقالب١٩٢١ایتالیا در 

، این را )ایران ۵٧و انقالب بھمن  ١٩۵٩انقالب کوبا در 

نشان داده کھ طبقۀ کارگر، حتی اگر بھ لحاظ کّمی و 

عددی ھم کوچک باشد، بیشترین توان بالقوۀ انقالبی برای 

رھبری را دارد، منتھا با مبارزات پراکنده و 

دوباره پس از خودانگیختھ، جنبش با کلی فراز و فرود 

مدتی پیشروی بھ ھمان جای سابق برمی گردد و در یک 

ھمۀ این تجربیات نشان می . سیکل خود را تکرار می کند

دھد کھ وضعیت کنونی کھ سھل است، حتی اگر شرایط 

بھ عنوان نطفھ ھای » شورا«اعتالی انقالبی، حتی اگر 

یعنی مواردی (اولیۀ یک دولت کارگری نقداً ایجاد شود 

، بدون وجود )شاید امروز رؤیای ھمۀ ما بھ نظر برسد کھ

رھبری انقالبی، طبقۀ کارگر قادر بھ تسخیر قدرت و 

بنا . تعیین تکلیف نھایی با دولت سرمایھ داری نخواھد بود

متأسفانھ تنھا تجربۀ موجود، یعنی (بھ تنھا تجربۀ موفق 

، تجلی این رھبری یک حزب پیشتاز )انقالب اکتبر

ت و این ھمان چیزی است کھ امروز در ھمھ انقالبی اس

جای جھان غایب است؛ این حوزه، دقیقاً حوزۀ 

این بحثی . سوسیالیست ھا است کھ روی زمین باقی مانده

است کھ امروز باید سفت و سخت در تقابل با گرایش 

ھای اکونومیستی، رفرمیستی، طرفدار خودانگیختگی 

انداخت، و جنبش، گرایش ھای آنارشیستی و غیره جا 

توضیح داد کھ بخشی از پروسۀ مارکسیست شدن یک 

فرد، پی بردن بھ ضرورت کار جمعی و سازمان یافتھ 

چنین حزبی است . است در راستای تدارک چنین حزبی

کھ می تواند آگاھی مبارزاتی را در مقابل ضّد آگاھی، 

یعنی انواع انحرافاتی کھ ایدئولوژی حاکم آن را خنثی می 

بھ عنوان مثال دیدیم کھ چگونھ (و واکسینھ کند کند، حفظ 

، دو سال مبارزۀ خیابانی صورت ٨٨پس از اعتراضات 

گرفت، اما دو سال بعد، کل آن آگاھی اجتماعی خنثی شد 

و در نتیجھ ھمان معترضین با مھندسی رژیم بھ پای 

دیدیم کھ اخیراً . صندوق ھای رأی کشانده شدند

آتش کشیدن ھتل، ماشین  اعتراضات مھاباد تا سر حد بھ

نیروی انتظامی و ادارۀ اطالعات پیش رفت، ولی بعد از 

دقیقاً این معضل، از . مدتی روند نزولی خود را طی کرد

غیاب یک حزب انقالبی منتج می شود کھ تنھا ابزار 

چرا کھ وظیفۀ یک حزب . برخورد با چنین شرایطی است

شعار  انقالبی است کھ لحظھ بھ لحظھ با مطالبات و

صحیح در اعتراضات شرکت کند، چند گام جلوتر را 

ببیند، ھر تجربھ را جمع بندی و بھ صورت فشردۀ 

مطالبھ و شعار بھ میان مردم ببرد، بھترین و بھ موقع 

ترین تحلیل ھا را ارائھ کند و غیره، تا از این طریق، 

اگر . ضمن کسب اعتبار، بتواند یک جنبش را جلو ببرد

نھ یک بار، کھ حتی ده بار نیز بھ وضعیت کنونی، 

برسد، باز ھم در خأل  ۵٧وضعیت اعتالی انقالبی سال 

  .)۵() این ارگان رھبری، محکوم بھ شکست خواھد بود

بنابراین وظیفۀ اصلی طیف سوسیالیست ھای انقالبی 

، نھایتاً )»فعالین کارگری«و نھ سایر (جنبش کارگری 

ویت و وجھ تمایز تدارک ایجاد چنین ظرفی است، و این ھ

از این . آن ھا با سایر گرایش ھای جنبش کارگری است

جا بھ بعد است کھ فعالیت ھای کنونی و ارتباط آن با این 

بھ عبارت دیگر ھرچند . ھدف بلند مدت مشخص می شود

ایجاد حزب پیشتاز انقالبی یک ھدف بلندمدت است، اما 

نی عناصری فشرده از آن را می توان در سبک کار کنو

  .لحاظ داشت

آن چھ کھ مسلم است این است کھ تعداد سوسیالیست ھایی 

کھ بھ این نتیجھ رسیده اند یا می رسند و در ھمین حوزۀ 

اخص درگیر می شوند، از انگشتان دست بیش تر نیست، 

و بدیھی است کھ توازن قوا تا مدت ھا بھ نفع گرایش ھای 

ین تعداد اندک با این وجود دقیقاً ھم. رفرمیستی خواھد بود

اما بروز اولین موج . برای شرایط فعلی مھم است

اعتراضات، بھ سادگی توازان قوا از دومی بھ سود اولی 

تغییر می کند، بھ طوری کھ رشد گرایش انقالبی توأم 

بستھ بھ . خواھد بود با ریزش از اردوی رفرمیسم

تجربیات گذشتھ، شکل فعالیت متناسب با وضعیت کنونی، 

سھ نفره است، در محالت و محیط - ستھ ھای دوایجاد ھ

در یک چنین ھستھ ھایی، . ھای کار و ھرجای ممکن
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فعالیت ھایی می تواند صورت بگیرد کھ جزو حداقل ھای 

  . ممکن است

در واقعیت امر یک فرد منزوی و تنھا ھیچ چیز نیست، 

ھر فعالیتی، از . ولی در یک جمع انقالبی ھمھ چیز ھست

تھ تا فراتر از آن، فقط در یک جمع و سطح مطالعھ گرف

چنین . در اصطکاک با دیگران است کھ معنا پیدا می کند

شکل می گیرد، و نھ مثالً » برنامھ«ھستھ ای، حول یک 

اساسنامھ و کوھی از بند و تبصره، یا قواعد اخالقی و 

ھم  -»مطالبات«برنامھ ای کھ بر اساس یک سلسلھ . غیره

ی و جھانی جنبش طبقۀ کارگر، بر مبنای تجربیات تاریخ

و ھم دخالتگری ھای عملی روزمره خوِد ھستۀ مورد 

تدوین شده است، و درنتیجھ نھ یک نسخۀ نھایی و  - نظر

ایستا، کھ پویا و متغیر است و می تواند و باید تکمیل 

بھ » دمکراسی کارگری«در یک چنین جمعی، . شود

وگیری عنوان تنھا ضامن و شرط الزم حفظ آن جمع و جل

از انشعاب ضمن حفظ اختالفات اجتناب ناپذیر سیاسی، 

درست بھ این دلیل کھ افراد مختلف، در حوزه . حاکم است

ھای مختلف درگیر ھستند، و بر مبنای دخالتگری محدود 

خود، ناگزیر بھ آگاھی و تجارب محدود و نسبی دست 

بنابراین کل این تجربیات باید بتواند در . پیدا می کنند

ی متمرکز گردد، بھ بحث گذاشتھ شود، جمع بندی و جای

چکیدۀ آن وارد برنامھ شود و سپس در دور بعدی در 

یک چنین ھستھ ای، در فاز عملی، . عمل محک بخورد

بنا بھ ابتکار خود می تواند فعالیت ھای مختلفی انجام 

از » گزارش کارگری«بھ عنوان مثال، اقدام بھ تھیھ : دھد

ای کند کھ با وجود اھمیت، کم تر در منطقھ یا کارخانھ 

سطح جنبش بھ آن توجھ شده، در صورتی کھ از درون 

آن گزارش می توان نکات الزم را برای تحلیل ھا و 

چنین ھستھ ای، می . ترسیم قدم ھای بعدی استخراج کرد

تواند بھ عنوان یک الگوی عملی بھ دیگران، اقدام بھ 

الین کارگری توزیع پوستر و تراکت در دفاع از فع

زندانی در سطح شھر، یا جمع آوری کمک مالی برای 

رفع بخشی از نیازھای مادی خانواده ھای فعالین 

کارگری زندانی کند؛ می تواند با شرکت در یک 

اعتراض، بھ راحتی شعاری از پیش تعیین شده را بھ 

شعار غالب مبدل سازد؛ می تواند راه حل ھای خود برای 

ر قالب بیانیھ و شبنامھ در محالت پیشَروی جنبش را د

کارگری یا در سطح کارخانھ ھا توزیع کند، و بھ این 

ترتیب پس از مدتی با بخش پیشُروی ھمان کارگران 

مرتبط شود؛ چنین ھستھ ای در ھر محیطی، اعم از محیط 

کار یا دانشگاه، سعی می کند با پیشروترین ھا، یعنی 

ند، مرتبط کسانی کھ در صف اول ھر اعتراضی ھست

شود؛ در یک محیط کار، می تواند مطالباتی را از برنامۀ 

-خود جا بیاندازد کھ با سطح کنونی آگاھی کارگران ھم

خوانی دارد و بھ عالوه می تواند حلقۀ واسطی برای رشد 

این آگاھی بھ سطوح باالتر باشد، بھ طوری کھ وقتی خود 

لحاظ  آن کارگران پشت تحقق آن مطالبھ رفتند، خود بھ

در یک . آگاھی، رشد و بھ سطحی باالتر ارتقا پیدا کنند

چنین جمع محدود و کوچکی است کھ افراد بستھ بھ 

و نھ موضوعاتی از (موضوعاتی کھ در آن دخیل ھستند 

سر ذھن، عالیق شخصی، و صرفاً برای افزودن بھ دانش 

، مطالعھ می کنند، و تالش دارند )فردی یا انباشت معرفت

از ھر جریان دیگری، بھترین، صحیح ترین و  کھ جلوتر

بھ موقع ترین خطوط را بھ دیگران منتقل کنند؛ یک چنین 

کھ اتفاقا کم تر (جمعی، مسائل پایھ ای و اساسی نظری را 

اعم از مسائل (با موضوعات روز ) بھ آن توجھ می شود

ترکیب می کند و بھ موازات فعالیت ) داخلی و بین المللی

می تواند با یافتن متحدین . پیش می برد ھای عملی خود

در این موارد، (بین المللی خود، از تجارب آن ھا بیاموزد 

، »فعالیت ھای عملی در داخل«می توانید بھ بخش ھای 

کمیتۀ اقدام «در سایت » آموزشی«ھا و » گزارش«

  ).رجوع فرمایید» کارگری

 چنین فعالیت ھایی از یک سو بھ خود این فعالین اعتماد

بھ نفس می دھد، چرا کھ می بینند  می توان تمام سدھای 

امنیتی رژیم را دور زد و در عمل با یک جمع کوچک، 

ولی حرفھ ای و منضبط، مابھ ازایی بسیار فراتر از انبوه 

از سوی دیگر بھ دیگران یک . تشکالت و احزاب داشت

الگو و خط عملی پیشنھادی را می دھد کھ چنان چھ آن ھا 

ن کار را انجام دھند، در آن صورت فعالیت مورد نیز ھما

نظر تأثیر ملموس خواھد گذاشت، و ھمۀ این ھا مواردی 

فقط در درون . خواھد بود کھ در جنبش ثبت خواھد شد

چنین جمع ھایی است کھ می توان سازماندھی مخفی را 

برای آینده یاد گرفت، وگرنھ بھ راستی چھ ظرف دیگری 

تشکل، انضباط و تعھد وجود برای آموزش سبک کار م
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دارد، و در صورت بروز یک گشایش، چگونھ فرد می 

تواند بدون طی کردن این مسیر، بھ جای دنبالھ روی، 

چنین ھستھ ھایی قرار نیست و . دخالتگری داشتھ باشد

نمی تواند، در قد و قوارۀ یک حزب انقالبی دخالتگری و 

عنوان یک  تأثیرگذاری داشتھ باشند، بلکھ قرار است بھ

اقلیت پیشرو، سبک کار و الگوھای پیشنھادی خود را در 

عمل در درون جنبش جا بیاندازند و پایھ ھای حزب 

  .انقالبی سوسیالیست آتی را پی ریزی کند

منتھا ھمیشھ تداوم یک کار، از آغاز آن بسیار بسیار 

بارھا دیده ایم کھ نیروھای حاضر و آماده . سخت تر است

و ھیجان فعالیتی را آغاز می کنند، اما در  با کلی اشتیاق

مشکل . پروسۀ تداوم آن بھ تدریج ریزش ھا آغاز می شود

امروز جنبش ما نبود ھمین ھستھ ھایی است کھ خودشان 

می دھند؛ ھستھ ھایی کھ بھ ازای غیاب ھر » سازمان«

یک از آن ھا، ده ھا جمع مطالعاتی، ھمایش و زندانی و 

اصوالً نقشی در جلو راندن جنبش وجود دارد کھ » شھید«

ایجاد این ھستھ ھا و تداوم آن دقیقاً سخت ترین . ندارند

فقط کافی است . کار است، اما بھ ھیچ وجھ ناممکن نیست

چنین جمع ھایی در سطح اولیھ، منتھا بھ شکل استخوان 

دار شکل بگیرد، تا بعد از آن ھر جمعی بتواند مشابھ 

 ١٠نین پروسھ ای، فرضاً برای چ. خودش را ایجاد کند

 ١٠٠نفر بعدی سخت،  ۵٠نفر اول بسیار سخت است، 

بنابراین تمام فشار و ھم و . نفر بعدی نسبتاً ساده و غیره

غّم ما در وقت اندک فعلی و در شرایط ملتھب ایران، باید 

روی ایجاد ھمین ھستھ ھای اولیھ در نقاط مختلف باشد، 

ا کھ مرتبط با این و از این نظر، ھر فعالیت دیگری ر

  .حوزه نباشد، اتالف وقت و انرژی و ُخرده کاری بدانیم

این روندی است کھ طی سال ھای گذشتھ بھ طور طبیعی 

و نھ تصنعی شکل گرفتھ و اکنون رسمیت پیدا کرده 

، می تواند بھ عنوان »کمیتۀ اقدام کارگری«سایت . است

ت محیطی جھت ھماھنگی بین ھستھ ھای مختلف و اقداما

این ھستھ ھای . کارگری آن ھا درنظر گرفتھ شود

مختلف، حتی بدون ارتباط مستقیم با یک دیگر، در نقاط 

مختلف ایجاد می شوند، و می توانند از ھمین طریق 

بھ . برخی فعالیت ھای خود را با یک دیگر ھماھنگ کنند

دھی، ، ارگان شکل»کمیتۀ اقدام کارگری«عبارت دیگر، 

گی و ارتباط ھستھ ھای مختلف است، سازماندھی، ھماھن

بھ طوری کھ این ھستھ ھا بتوانند شانھ بھ شانۀ ھم فعالیت 

نھایتاً از درون یک چنین پروسھ ای است کھ در . کنند

، با اتکا بھ خود »حزب پیشتاز انقالبی کارگری«آتیھ یک 

کارگران پیشرو و روشنفکران انقالبی، از پایین شکل 

ش خواھد بود کھ دست آخر آن و این جنب. خواھد گرفت

را بنا بھ قضاوت خود، بھ رسمیت خواھد شناخت یا 

  .بالعکس کنار خواھد گذاشت

بنابراین امروز باید بھ صراحت گفت کھ تمام این احزاب 

آن ھا مثل بار سنگین . و تشکالت را باید دور ریخت

. روی سینۀ جنبش افتاده اند و نمی گذارند نفس بکشد

، بھترین پاسخ عملی بھ چنین جریان فعالیت ھای فوق

باید بر مبنای دخالتگری و ارتباط ھا، ھمان . ھایی است

اقلیتی را پیدا کرد کھ یا نقداً سوسیالیست شده اند و دنبال 

ظرفی برای رشد و فعالیت می گردد؛ یا کسانی کھ چنین 

پتانسیلی دارند و باید برای ورود بھ چنین جمع ھایی رشد 

برای دوره ای، قطعاً و قطعاً باید در . دکافی داده شون

انزوا، با کم ترین امکانات، و با بیشترین وقت و انرژی 

چنین ھستھ ھایی را در نقاط مختلف ایجاد و سپس آن ھا 

و بعد از این فقط باید منتظر یک . را بھ ھم مرتبط کرد

تغییر و تحول اساسی شد کھ اصالً نباید از نظر دور 

). و یا بسیار فراتر از آن ٨٨ضات مثل اعترا(دانست 

در . رشد این ھستھ ھا تازه در این شرایط آغاز می شود

این شرایط خاص یک ھستھ آن قدر بھ مسائل نظری و 

خطوط صحیح سوار ھست کھ بھ سرعت بتواند در 

ھرجایی بھترین شعار را مطرح کند یا بھترین دخالتگری 

د کھ چھ طور این جمع بلد خواھد بو. ممکن را انجام دھد

. بیانیھ بنویسد، چھ طور و کجا آن را توزیع کند، و غیره

در این مقاطع خاص چنان تکاپو در جامعھ زیاد می شود 

و چنان عطشی برای سیاست بھ وجود می آید کھ ھمان 

ھستۀ کوچک، برای بسیاری از امور خود حتی فرصت 

ھم نخواھد داشت و چنان رشدی خواھد کرد کھ ھیچ وقت 

  . تصور ھم نمی کرده استحتی 

بنابراین با در نظر داشتن این تغییر و تحوالت کنونی و 

ھمۀ اشتباھات گذشتھ، وقت تنگ است؛ و باید این ھشدار 

را بھ طیف چپ جنبش داد کھ اگر قرار بھ بحث است، 
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این مسائل کلیدی باید بحث شود و اگر قرار است کاری 

ھا ھمین امروز این ھستھ . صورت بگیرد در ھمین راستا

ھم می تواند و ھم باید ساختھ شود، و خودمان با اتکا بھ 

ھمین نیرویی کھ داریم در کنار ھم این کارھا را می 

  .توانیم انجام بدھیم

ضمن پوزش از طوالنی شدن متن، این ھا عمدۀ مطالبی 

بود کھ بھ طور فشرده و مختصر پیرو این پریش قابل 

لف آن نیازمند باز شدن ولی قطعا جوانب مخت. طرح بود

چنان چھ سایر رفقای گرامی نیز مالحظات یا . خواھد بود

بحث ھایی در این مورد دارند، قطعاً پیشاپیش از آن 

  .استقبال خواھیم کرد

***  

  : دربارۀ ما) ١(

https://goo.gl/h59rLi  

نوین در آغاز فصل «مثالً رجوع شود بھ جزوۀ ) ٢(

  :»جنبش کارگری متکی بر تجارب پیشین

https://goo.gl/mG2t9f  

در مورد نقد بھ این تشکالت و ارزیابی فعالیت ھای ) ٣(

  :آن ھا، رجوع شود بھ

https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/

2015/05/ws7.pdf 

https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/

2015/05/ws2.pdf 

در مورد توافقات ھستھ ای، پیامدھای آن برای جنبش ) ۴(

  :زیر در دسترس ھستندکارگری و وظایف ما، مطالب 

https://goo.gl/WaaP0n 

در مورد حزب پیشتاز انقالبی در سایر نوشتھ ھا بھ ) ۵(

  :تفصیل صحبت شده است

https://goo.gl/KOVlhL 

 پخش تراکت در تبریز: کمیتۀ اقدام کارگری

  

سفر فعالین کمیتۀ اقدام کارگری در تبریز، در آستانۀ 

روحانی و ھیئت دولت برای افتتاح پل روگذر راه  استانی

 ٣٠در روز چھارشنبھ ) شھیدان حضرت پور(آھن 

، اقدام بھ توزیع تراکت ھایی در ١٣٩۴اردیبھشت ماه 

  . مسیر تردد ھیئت دولت نمودند

تداوم نارضایتی بازدید اخیر روحانی، مصادف است با 

ھای اخیر تبریز بھ دنبال نتایج آخرین روز مسابقات لیگ 

طی (اردیبشھت ماه  ٢۵برتر فوتبال ایران در روز جمعھ 

ھای ھمراه  قطع اینترنت استادیوم و تلفن با این رویداد،

این خبر پخش شد کھ بازی سپاھان  ،ھمگان در ورزشگاه

کتورسازی نیز بھ و سایپا با تساوی پایان یافتھ و تیم ترا

ھمین دلیل در دقایق پایانی از حملھ دست بر داشت، زیرا 

مساوی نیز برای قھرمانی تراکتورسازی کفایت  ۀنتیج

کھ تماشاگران دریافتند واقعیت چیز  اما پس از آن .کرد می

دیگری است، تنش و آشوب ورزشگاه تبریز را فرا 

با  ھا را شکستند و گرفت و تماشاگران خشمگین صندلی

https://goo.gl/h59rLi
https://goo.gl/mG2t9f
https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/05/ws7.pdf
https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/05/ws7.pdf
https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/05/ws2.pdf
https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/05/ws2.pdf
https://goo.gl/WaaP0n
https://goo.gl/KOVlhL
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در در نتیجھ ). موران انتظامی وارد درگیری شدندأم

برخی رسانھ ھای اجتماعی و در میان مردم تبریز، 

از رئیس جمھور با در » میزبانی«صحبت ھایی مبنی بر 

 . می شده است» کارت قرمز«دست داشتن 

  

نشان دادند کھ  کارگری تالش کردند تا فعالین کمیتۀ اقدام

رای تبدیل خیابان ھای شھر بھ می توان از ھر فرصتی ب

تریبون فعالین کارگری و سیاسی زندانی و مطرح کردن 

مطالبات خود استفاده کرد، و چنین سبک کاری را در 

این تراکت ھا حاوی . جا انداخت شھروندان سایر میان

: میزبانی کارگران دربندم آرزوست«شعارھایی نظیر 

زندانی، آزاد شاھرخ زمانی، بھنام ابراھیم زاده، کارگر 

، و ھمین طور شعارھایی علیھ اعدام و در »باید گردند

 .دفاع از تساوی حقوق زنان با مردان بود

  

چنین فعالیت ھایی، ھرچند کوچک، می تواند سھمی در 

افزایش اعتماد بھ نفس انجام دھندگان آن و ھمین طور 

فعالین کارگری زندانی داشتھ باشد، و بھ عالوه یک 

را بھ سایرین پیشنھاد دھد کھ در صوت الگوی عملی 

پیدا  در سطح تحقق آن می تواند مابھ ازایی قابل توجھ

با تبلیغ و گسترش چنین فعالیت ھایی می توان نشان . کند

  .داد کھ فعالین کارگری در ایران بھ راستی تنھا نیستند

  کمیتۀ اقدام کارگری

 ٩۴اردیبھشت  ٣٠
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فعالیت ھای اول ماه مھ فعالین کمیتھ اقدام کارگری در 

 تبریز

  

  



 
 
 
 
 
 

  م، دورة سومنه؛ سال 1394ماه اردیبهشت؛ 83شمارة 

Worker 

Militant 
تمیلیتان  

 کارگر

٦٥ 

  

  

 

 

  

  

  توزیع تراکت در یکی از استان ھای غرب ایران

کمیتۀ «اردیبھشت ماه، رفقایی از  ٢٣امروز چھارشنبھ 

اقدام بھ توزیع بیانیھ ھایی بھ مناسبت اول » اقدام کارگری

  . ماه مھ در یکی از استان ھای غربی ایران نمودند

بیانیھ کھ پیشتر طی یک اتحاد عمل بھ امضای این 

مشترک کمیتۀ اقدام کارگری و کانون کارگران متحد 

ایران رسیده بود، بھ دلیل عدم برگزاری مراسم اول ماه 

مھ در استان مذکور توزیع نگردید؛ منتھا بھ دلیل 

موضوعیت مطالبات مطرح شده در آن، توزیع آن بھ 

  .گر موکول گردیدھفتھ ھای پس از روز جھانی کار

نسخھ از این  ٨٠تعداد » کمیتۀ اقدام کارگری«رفقای 

بیانیھ را تھیھ نمودند، و سپس در ایستگاھی نزدیک 

شرکت نفت استان مورد نظر، ھمۀ برگھ ھا را بھ 

صورت مستقیم بین کارکنانی کھ از سرویس ھای حمل و 

 توزیع بیانیھ. نقل ایستگاه استفاده می کردند، توزیع کردند

ھمراه بود با توضیح شفاھی کوتاھی در مورد روز 

  .کارگر و مطالبات کارگران

این اقدام خوشبختانھ بدون ھرگونھ مشکل امنیتی برای 

  .این رفقا صورت پذیرفت

با در نظر داشتن تغییر و تحوالت پیش رو در جنبش 

کارگری، سبک کاری کھ منطبق با شرایط کنونی پیشنھاد 

سھ نفرۀ مخفی -یا ھستھ ھای دو می شود، ایجاد جمع ھا

از فعالین سوسیالیست و معتمد یکدیگر است کھ بتوانند 

از جملھ ھمین توزیع بیانیھ و  -دخالتگری ھای مختلفی را

تراکت و یا فعالیت ھای دفاعی از کارگران زندانی و 

چنین فعالیت ھایی پیش از ھر چیز . سازمان دھند -غیره

ز اعتماد بھ نفس می دھد، بھ خود این فعالین درجھ ای ا

چرا کھ می بینند می توان انواع سدھای امنیتی رژیم را 

خنثی کرد و بھ عنوان بخش پیشرو، الگو و سبک کاری 

بھ عالوه از درون . پیشنھادی را در جنبش جا انداخت

ھمین دخالتگری ھای بھ ظاھر ساده است کھ می توان 

را برای اصول مخفی کاری، فعالیت جمعی و سازماندھی 

  .فعالیت ھای گسترده تر آتی آموخت

  ١٣٩۴اردیبھشت ماه  ٢٣، کمیتۀ اقدام کارگری
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پشتیبانی اتحادیۀ خدمات عمومی و تجاری از رضا 

  شھابی و شاھرخ زمانی

  

در تماسی با » شبکۀ ھمبستگی کارگری«اخیراً فعاالن 
، معاون دبیر کل (Chris Baugh) «کریس باف«آقای 

در بریتانیا،  (PCS) «عمومی و تجاریاتحادیۀ خدمات «
پشتیبانی او را برای شاھرخ زمانی و رضا شھابی جلب 

 .نمودند

یکی از بزرگترین » اتحادیۀ خدمات عمومی و تجاری«
عضو آن اکثراً  ٢۴٠/٠٠٠اتحادیھ ھای بریتانیا است کھ 

 .کارگران و کارمندان بخش دولتی ھستند

چۀ مبارزات پس از توضیحات مختصری در مورد تاریخ
شاھرخ زمانی و رضا شھابی برای تحقق ابتدایی ترین 

پشتیبانی گرم خود را با » کریس باف«حقوق کارگران، 
این فعاالن دربند جنبش کارگری اعالم کرد و خواھان 
آزادی فوری آنان و ھمچنین ھمۀ فعاالن کارگری از 

 .زندان شد

  »شبکۀ ھمبستگی کارگری«

 )١٣٩۴خرداد  ٧( ٢٠١۵مھ  ٢٨

  

 

 

 

 

  )کانادا(مراسم اول ماه مھ در شھر ونکوور 

شرکت رفقای شبکھ ھمبستگی کارگری در تجمع جشن 
در ونکوور » کالرک«در پارک  ٢٠١۵اول ماه مھ 

  )کانادا(
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  )ترکیھ(ول ماه مھ در شھر استانبول مراسم ا
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  )سوئد(مراسم اول ماه مھ در شھر گوتنبرگ 
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  )انگلستان(مراسم اول ماه مھ در شھر لندن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )آلمان(مراسم اول ماه مھ در شھر دوسلدورف 
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  مانیفست روز جھانی کارگر

 کمیتۀ اجرایی بین الملل کمونیست

  

  لئون تروتسکی

 باران راد: برگردان

  بھ زنان و مردان کارگر ھمۀ کشورھای جھان

و طبقۀ کارگر در ھیچ کشور دیگر  سالی دیگر گذشت

. تواند از پیروزی بھ خود ببالدجھان بھ جز روسیھ نمی

آن ھا بیش از . داران دیگر کشورھا مسرور اندسرمایھ

سال گذشتھ بھ خود مطمئن اند و طوری رفتار می کنند 

کارگران . اندکھ گویی بھ پیروزی غایی خود مجاب شده

ما ھنوز از  یک سال دیگر گذشت و«گویند می

  .»ایمزنجیرھای خود رھایی نیافتھ

سالی دیگر گذشت و سکان ھمچنان در دستان بورژوازی 

در این دوره، بورژوازی توانست نشان . باقی مانده است

جھان بیش از ھر . دھد قادر بھ ساختن چھ چیزی است

آلود شباھت یافتھ ای مھزمان دیگری در گذشتھ، بھ ویرانھ

خوردۀ سرمایھ داری، در شکست در کشورھای. است
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این . آلمان، اتریش، و مجارستان قحطی پدیدار شده است

کشورھا بیش از پیش مبدل بھ قربانیان چپاولگران جھانی 

خوردگان را ھای ناچیز شکستاند کھ آخرین اندوختھشده

استثمارگران . کنندبا پول رایج کم ارزش خریداری می

کار خوبی دست می داخلی، بدین طریق، بھ کسب و 

ھای کارگران روز بھ روز زنند، حال آن کھ نیازھای توده

ھای باال، از دستمزدھا فراتر رفتھ قیمت. یابدافزایش می

ھا از کاال تلنبار شده است، رغم این کھ مغازهو علی

دانند چگونھ برای فرزندان خود غذا میلیون ھا تن نمی

  . انندمھیا کنند یا خود را از برھنگی بپوش

اما، وضعیت در کشورھای فاتح چگونھ است؟ چھار 

در . میلیون بیکار در امریکا و دو میلیون نفر در بریتانیا

در . فرانسھ ھرج و مرج اقتصادی رو بھ رشد است

بریتانیا یک موج اعتصاب از پس موجی دیگر فرامی 

اگر کارگران اعتصابی معادن زغال سنگ سایر . رسد

حمل و نقل را بھ اعتصاب بکشانند، کارگران راه آھن و 

در آن صورت لوید جورج مجبور می شود با گرد آوردن 

جماعتی، پاسخ این کارگران را با گلولۀ سربی و توپ 

اوباشان زورگوی بورس در پاریس، لندن و . آھنین بدھد

کردند قادر خواھند بود جمعیت نیمی از نیویورک فکر می

آرامش بھ اِعمال کنترل و جھان را بھ فالکت کشانده و با 

فالکت زدگان . آن ھا در اشتباه اند. نفوذ خود ادامھ دھند

نمی تواند پولی خرج کند؛ پس نھ آرمسترانگ، ویکرز، 

و نھ شرکت فوالد بتلھم نمی توانند با  کروسو-اشنایدر

بیش از دو . محصوالت صنعت خود رشد ھنگفتی کنند

کرده است کھ سال و نیم گذشتھ و سرمایۀ جھانی ثابت 

در مقابل، تنھا . قادر بھ سازماندھی اقتصاد جھانی نیست

شناسد این است کھ چگونھ تناقضات جدیدی چیزی کھ می

از راین گذشت تا گلوی  فوخ. بھ تناقضات گذشتھ بیافزاید

بورژوازی آلمان را بفشارد و آن ھا را زیر پوشش 

 جبران جنایات جنگی، سرکیسھ کند؛ گویا سرمایھ داریِ 

خود را چون نوزادی معصوم، بیگناه  )١(اتفاق مثلث 

پیامدھای جنگ جھانی ھنوز از بین . احساس می کند

با رشد . نرفتھ و در عین حال جنگی دیگر در راه است

ناآرامی و بی اعتمادی، بورژوازی بریتانیا برنامۀ 

. تسلیحات دریایی ایاالت متحدۀ آمریکا را پی گرفتھ است

را مسلح کرده اند؟ علیھ بریتانیا و یا  علیھ چھ کسی خود

در برابر ژاپن؟ بریتانیا و ژاپن برای سھم خود اعالم 

ھیوالی وحشی جنگ جھانی در حال . آمادگی می کنند

پنجھ ھای خود . آماده سازی خود برای خیزی دیگر است

را عریان کرده و چنگال خود را بھ سمت طعمۀ تازۀ 

ریای جھان تجدید قوا اگر پرولتا. پرولتری گشوده است

نکند، اگر سرمایھ داری را از گلو خفھ نکند، نھ تنھا 

تباھی و بردگی خود را خواھد دید، بلکھ بار دیگر متقاعد 

خواھد شد کھ بھ میدان جنگ کشیده شود و در جھت 

خائنان بھ طبقۀ کارگر، . منافع سرمایۀ جھانی خون بریزد

تازه ای کرده ھا کشف  ھندرسن و شایدمان ھا، رنادل ھا

» دفاع از سرزمین پدری و دموکراسی«اند؛ مسألھ، 

فقط اخیراً واندرولد، رھبر بین الملل دوم و وزیر . است

پادشاھی بلژیک، عیب جویانھ و آشکارا رضایت خود را 

بھ فرانسھ برای اعزام نیروھای سنگال بر روی راین 

در ھمین . علیھ مردم بھ خون غلطیدۀ آلمان اعالم کرد

دوباره فرصتی » دو و نیم«ل، قھرمانان بین الملِل حا

ای » شرایط ویژه«یافتند برای بحث در این مورد کھ چھ 

در ھر کشور می تواند زمینھ ساز توجیھ خیانت بھ 

پرولتاریا باشد و این کھ چگونھ و چرا پرولتاریا باید بھ 

جای شلیک بھ قلب سرمایھ دارِی رو بھ احتضار، باروت 

 .زمانی بھتر حفظ کند خود را برای

اما مسألھ بھ این شیوه کھ سرمایھ داران و سوسیال 

پرولتاریای . دموکرات ھا فکر می کنند مطرح نیست

جھان شکست نخورده است، انقالب جھانی بھ پیش می 

پیشرفت ھای آن، حکایت از این واقعیت دارد کھ . رود

سرمایھ داری حتی نمی تواند یک زندگی برده وار منظم 

ا برای پرولتاریا تضمین کند، و نیز این واقعیت را کھ ر

توده ھا گسترده تر، قوی تر و آگاھانھ تر زیر پرچم بین 

دقیقاً بھ این . الملل سوم گردھم می آیند در بر می گیرد

خاطر کھ بورژوازی در عمل ثابت کرد ناتوان از 

برقراری نظم جھانی است، توده ھای بیشتری از راه می 

ر امتداد مسیر انقالب پیش می روند و صفوف رسند و د

روسیۀ شوروی، . خود را بھ ھم نزدیک تر می کنند

بھشت انقالب، اجازه نمی دھد ارتجاع جھانی آن را فتح 

 بریتانیا، دژ محکم ضد انقالب، مجبور شد کھ با. کند

و . قرارداد تجاری ببندد» دزدان و غارتگران مسکو«

جدی روسیھ را تضعیف اگر چھ ھفت سال جنگ بھ طور 
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کرده است، گرچھ نیازھای توده ھای پرولتری در روسیھ 

نیز شدید است، بخش پیشتاز پرولتاریا وفادارانھ زیر 

پرچم حکومت شوروی می ایستد و قادر است از درون 

. توده ھای متزلزل و مردد، مبارزان جدیدی را بسیج کند

ھرمان این نیروی پیشتاز ھر کاری می کند تا سازمان ق

خستگی مردم  - اش را قادر سازد سالح جدید ضدانقالب 

ترور سفید حاکم در اسپانیا و . را از کار بیاندازد -روسیھ

صربستان ثابت می کند کھ چگونھ اربابان محلی نسبت بھ 

 .خود احساس عدم اطمینان پیدا کرده اند

در ایتالیا، بورژوازی، با رھا کردن افسار فاشیست ھا 

پیوستھ بھ  )٢(» اورگش«سازمان آلمانی . اردطوفان می ک

! خود را مسلح کنید«: کارگران آلمان یادآوری می کند کھ

حملھ کنید پیش از آن کھ ! از ترس شکست خود را نبازید

کمونیست  ٧٠٠٠در لھستان . »مورد حملھ قرار بگیرد

: پشت میلھ ھای زندان اند، اما اعتصاب پشت اعتصاب

مانی کھ پُلی از روسیۀ انقالبی بھ این نشان می دھد تا ز

. آلمان انقالبی کشیده نشود، آرامشی در کار نخواھد بود

 در فرانسھ، سرزمین سرمست از پیروزی، سرزمین

سرمستی ناسیونالیسم، صدھا ھزار کارگر با کمونیسم 

ھیچ آزار و اذیتی نمی تواند پیشروی . آشنا شده اند

ین کشور را متوقف پیروزمندانۀ ایده ھای کمونیستی در ا

کند، جایی کھ این ایده نھ تنھا زاده شد، بلکھ با خون 

بین . قربانیان ژوئیھ و شھدای کمون پاریس تقدیس شد

الملل کمونیست در حال تدارک برای کنگرۀ سوم آن 

، »دو و نیم«کنگره برخالف رھبران انترناسیونال . است

ردینگ ھا، ھیف یعنی آدلرھا، بوئرھا، النگھ ھا، دیتمان ھا،

در وین، با تفکر مالیخولیایی توفیقات ارتجاع  و والھد

سالح خود و  جھان کاری ندارد، بلکھ بھ پوالدین کردن

نابودی تمام عناصری کھ بھ دنبال کندی این سالح اند 

 .اختصاص می یابد

نھ بھ تلطیف حمالت از سوی ما، آری بھ تھاجم صفوف 

گسترده تر؛ این گسترده در امتداد جبھھ ای بھ مراتب 

شعاری است کھ در روز اول ماه مھ از شما درخواست 

بسیار حیاتی است کھ خودمان را در کانون توده . می کنیم

ھا، خارج از حزب در پیکارشان برای بھبود وضعیت آن 

در این دوره از این مبارزه، توده ھای . ھا قرار دھیم

 نھسانتریست ھا چگو کارگر خواھند دید رفرمیست ھا و

 آنان خواھند دید کھ. ھر روز آن ھا را فریب می دھند

داراگون ھا،  و ھیلفردینگ ھا، توراتی ھا و شایدمان ھا

مک دانلدھا نھ مایل  و و النگھ ھا، ھندرسن ھا رنادل ھا

اند، و نھ قادر اند برای دیکتاتوری پرولتاریا و نھ حتی 

کارگران . برای تکھ نانی بیات برای کارگران بجنگند

متوجھ خواھد شد کھ کمونیست ھا پرولتاریا را جدا نمی 

کنند، بلکھ نمایانگر وحدت آن ھا در مبارزه برای آینده 

آن ھا متوجھ خواھد شد کھ سرمایھ داران . ای بھتر ھستند

نمی تواند، و نمی خواھند، بھ کارگران حتی بیش از آن 

: چھ کھ یک دھقان بھ اسب خود می دھد ارزانی کنند

ت کافی و مقدار کافی نان، کھ برای بازیابی قوا استراح

در این راه، تمایل . برای کار بیشتر ضروری است

کارگران برای سرنگونی سرمایھ داری و خردکردن 

روزی آن لحظھ فرا می . قدرت آن ھر روز رشد می کند

رسد کھ کارگران دیگر نمی خواھند رنج و عذابی را کھ 

 .موده است، تحمل کنندبر آن ھا تحمیل ن سرمایھ داری

روزی آن لحظھ فراخواھد رسید کھ حمالت شجاعانۀ 

پیشاھنگان جنبش کمونیستی، توده ھای وسیع طبقۀ کارگر 

را با خود بھ دنبال می آورد، آن ھنگام کھ مبارزه برای 

بین الملل کمونیست . تسخیر قدرت وظیفۀ آنی خواھد بود

وحدت و  شما را بھ حداکثر تمرکز نیروھا و بیشترین

ما نھ بھ سوی دوره ای . آمادگی برای نبرد فرا می خواند

از کار آھستۀ  تھییجی و تبلیغی، بلکھ بھ سوی دورۀ 

. تشدید پیکارھای انقالبی توده ھا در حرکت ھستیم

افزایش بیکاری، رشد گستاخی ضد انقالب، و خطر 

جنگ جدید بھ کنش انقالبی توده ھای زحمتکش اجازۀ 

وظیفۀ کمونیست ھا در ھر کشور این  .توقف نمی دھد

است کھ گردان اعتصاب آن ھا، و کادری باشند کھ آنان 

کارکرد پرچم در خون . را در مبارزه متحد می کند

غلطیدۀ ما تنھا نمادی از مبارزه آتی پیش روی ما نیست، 

بلکھ جھت حرکت ماست در تعارضات بزرگ انقالبی 

 .امروز و فردا

ا باید آمادگی خود را برای نبرد در روز جھانی کارگر م

 .با بورژوازی جھانی نشان دھیم

در روز اول ماه مھ باید پرچم سرخ را در کارخانھ ھا و 
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باید آن را در صف جلوی تظاھرات . محل کار برافراشت

ھای توده ای حمل کنیم تا نوشتھ ھای آن در ھمھ جا بھ 

 :توده ھای پرولتری ستمدیده اعالم کند

ا بھ ھم نزدیک کنید، ای تمام ستمدیدگان صفوف خود ر«

 »!و رنجبران، تمام کسانی کھ تحت استثمار و تھاجم اید

 »!مرگ بر جیره خواران پیدا و پنھان بورژوازی«

زنده باد بین الملل کمونیستی، ارتش سرخ انقالب «

 »!جھانی

سرنگون باد دولت سرمایھ داری، سرنگون باد «

 »!بورژوازی

 »!دژ انقالب جھانیزنده باد شوروی، «

زنده باد انقالب جھانی و اتحادیۀ بین المللی جماھیر «

 »!شوروی پرولتری

 کمیتۀ اجرایی بین الملل کمونیست

   ٨۶پراودا، شماره 

 ١٩٢١آوریل  ٢١

 :توضیحات

اتفاق مثلث، اتحادی میان امپراتوری روسیھ، ) ١(

جمھوری سوم فرانسھ و بریتانیای کبیر و ایرلند در سال 

اتحاد این سھ قدرت، کھ سپس از طریق . بود ١٩٠٧

توافقاتی با پرتغال و ژاپن تکمیل شد، وزنھ ای در برابر 

مجارستان و ایتالیا -اتحاد مثلث، متشکل از آلمان، اتریش

، ھر سھ ١٩١۴در آغاز جنگ جھان اول در سال . بود

قدرت اتفاق مثلث در برابر قدرت ھای مرکزی آلمان و 

  .ن، بھ عنوان متحد وارد جنگ شدندمجارستا-اتریش

یک گروه شبھ نظامی ضّد یھود کھ گئورگ اشریخ )٢(

 .بنیان گذاشت

https://www.marxists.org/archive/trotsky/19

24/ffyci-1/app10.htm 

  نقش کرملین در جنگ

  تروتسکیلئون 

  ١٩۴٠اوت /ژوئن

  آرام نوبخت: برگردان

  

تسلیم فرانسھ، نھ یک رویداد نظامی ِصرف، کھ بخشی از 

بشریت دیگر نمی تواند تحت رژیم . فاجعۀ اروپا است

ھیتلر یک تصادف . امپریالیسم بھ حیات خود ادامھ دھد

نیست؛ بلکھ او تنھا تجلی امپریالیسم در منسجم ترین و 

شکل آن است کھ کل تمدن ما را تھدید می وحشیانھ ترین 

  .کند

ھرچند علل عام این فاجعھ از ذات امپریالیسم سرچشمھ 

می گیرد، اما بھ فراموشی سپردن نقش اھریمنی و 

جنایتکارانھ ای کھ کرملین و کمینترن ایفا نمودند، جایز 

ھیچ کسی بھ اندازۀ استالین چنین حمایتی از ھیتلر . نیست

ھ اندازۀ استالین چنین شرایط مھیبی را ھیچ کسی ب. نکرد

  .برای اتحاد جماھیر شوروی خلق نکرد

طی دوره ای پنج سالھ، کرملین و کمینترن اش با ھدف 

، بھ تبلیغ »مھاجمین فاشیست«جنگ پیشگیرانھ علیھ 

. پرداختند» جبھھ ھای خلقی«و » اتحاد دمکراسی ھا«

 این تبلیغات، ھمان طور کھ بھ حیرت آورترین شکل

ممکن در نمونۀ فرانسھ شاھد بودیم، اثر عظیمی بر توده 

اما وقتی کھ جنگ واقعاً نزدیک می . ھای مردم داشت

بھ نحوی  -یعنی کمینترن -شد، کرملین و کارگزار آن

» مھاجمین فاشیست«غیرقابل پیش بینی بھ اردوگاه 

استالین با آن ذھنیت کاسبکارانۀ خود بھ این نحو . جھیدند

ریب دادن چمبرلین، داالدیھ، روزولت، و بھ جستجوی ف

بھ دست آوردن موقعیت ھای استراتژیک در لھستان و 

اما جھش کرملین، پیامدھایی بی . کشورھای بالتیک برآمد

نھ فقط حکومت ھا را فریب داد، : اندازه عظیم تر داشت

بلکھ توده ھای مردم را نیز در وھلۀ نخست در بھ 

کرد و روحیۀ آنان را ، منحرف »دمکراسی ھا«اصطالح 

مانعی » جبھھ ھای خلقی«کرملین با تبلیغ . تضعیف نمود

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/ffyci-1/app10.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/ffyci-1/app10.htm


 
 
 
 
 
 

  م، دورة سومنه؛ سال 1394ماه اردیبهشت؛ 83شمارة 

Worker 

Militant 
تمیلیتان  

 کارگر

٧٧ 
در برابر توده ھا برای ھدایت مبارزه علیھ جنگ 

استالین با این چرخش بھ سوی ھیتلر . امپریالیستی شد

ناگھان تمام ورق ھای بازی را برھم زد و توان نظامی 

ھای با وجود تمام ماشین . را فلج کرد» دمکراسی ھا«

انھدام، فاکتور روحیھ ھم چنان اھمیت تعیین کنندۀ خود را 

استالین با تضعیف روحیۀ توده . در جنگ حفظ می کند

ھای مردم اروپا، و نھ صرفاً در اروپا، نقش یک مأمور 

تسلیم فرانسھ یکی . گزار ھیتلر را ایفا کردمخفی خدمت

  .از نتایج چنین سیاستی است

با وجود تصرفات . تیجھ نیستاما این بھ ھیچ رو تنھا ن

کرملین، موقعیت بین المللی اتحاد جماھیر شوروی تا 

حائل لھستان محو . بیش ترین حد ممکن وخیم می شود

آلمان مقتدر، . حائل رومانی نیز فردا محو خواھد شد. شد

سرور اروپا، مرزی مشترک با شوروی بھ دست می 

و اسکاندیناوی، محلی برای کشورھای ضعیف . آورد

تقریباً خلع سالح شده، بھ ھمین شکل از سوی ھمین آلمان 

پیروزی ھای آلمان در غرب، تنھا . اشغال می شود

. تدارک برای یک حرکت غول آسا بھ سوی شرق است

استالین، سر از تن ارتش سرخ جدا کرد، روحیھ اش را 

نابود کرد، و بھ این ترتیب ارتش سرخ در حملھ بھ فنالند 

. روی کل جھان بھ نمایش گذارد ضعف خود را پیش

ھیتلر در پیشروی بعدی خود علیھ اتحاد جماھیر 

  .شوروی، از حمایت ژاپن برخوردار خواھد شد

کارگزاران کرملین بیش از یک بار صحبت از اتحاد 

. دمکراسی ھا در برابر مھاجمین فاشیست خواھند کرد

این احتمال ھست کھ استالین، بھ عنوان فریبکاِر فریب 

رده، مجبور شود چرخش جدیدی در سیاست خارجی خو

اما وا اسفا اگر این مردمان دوباره بھ . خود دھد

استالین ! کارگزاران دغلکار رھبری کرملین اعتماد کنند

کمک کرد کھ اروپا بھ ھرج و مرج خونین کشیده شود؛ 

مردمان . او اتحاد جماھیر شوروی را بھ لبۀ پرتگاه کشاند

اکنون نمی توانند کمکی کنند بھ  اتحاد جماھیر شوروی

تنھا ... جز حس کردن باالترین حّد اضطراب و پریشانی 

خواه مسکو، تنھا تولد دوبارۀ سرنگونی باند تمامیت

دمکراسی شورایی است کھ می تواند نیروی مردمان 

شوروی را برای نبرد علیھ ضربۀ اجتناب ناپذیر آلماِن 

ر نزدیک می شود، تامپریالیست کھ بھ سرعِت ھرچھ بیش

از این رو میھن پرستی شوروی، از مبارزۀ . رھا سازد

  .آشتی ناپذیر علیھ باند استالین جداناپذیر است

  )مکزیک(کویوآکان 

  ١٩۴٠ژوئن  ١٧

 

 

بیانیۀ زیر از سوی لئون تروتسکی در خبرگزاری 

  .منتشر شد» یونایتدپرس«

سخنرانی اخیر مولوتف مؤید آن است کھ کرملین ھمچنان 

رھبران کمونیست کشورھای . از اقمار برلین و روم است

مختلف، احزاب خود را با این وعده ھا آرام کرده اند کھ 

» دمکراسی ھا«فردا، اگر نھ امروز، مسکو بھ سوی 

سخنرانی مولوتف دروغ بودن این . چرخش خواھد کرد

پنج سال تجربۀ جبھھ ھای . می دھدوعده ھا را نشان 

قطعاً بھ عنوان شارالتانیسم افشا » ضد فاشیست«خلقی 

سیاست قدرت و نھ اصول سیاسی است کھ . خواھد شد

  . سیاست خارجی مسکو را تعیین می کند

درست است کھ مولوتف سعی کرد با عبارت پردازی 

ھای ضّد امپریالیستی سیاست کنونی کرملین را پنھان 

ما کذب بودن این لفاظی ھا چشم ھر کسی را می ا. کند

مولوتف از تمایل انگلستان بھ حفظ مستعمرات خود . زند

اما او دربارۀ تمایل آلمان و ایتالیا بھ . پرده برداشت

او از . تسخیر این مستعمرات سکوت اختیار کرد

امپریالیسم ژاپن و ایاالت متحده صحبت کرد، اما یک 

ھیتلر و سیاست مکارانۀ  کلمھ در محکومیت راھزنی

حتی از این فراتر، او برای نخستین بار . موسولینی نگفت

شوروی، دستان ھیتلر را باز -تأکید کرد کھ معاھدۀ آلمان

یک جانبھ و سرتاسر قالبی علیھ » مبارزۀ«این . گذاشت

امپریالیسم تنھا آشکار می کند کھ سیاست مسکو نھ 

الیسم در برابر مستقل، بلکھ در خدمت منافع یک امپری

  .دیگری است
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میلیون نفری، معضل امنیت اتحاد  ٢٣افزایش در جمعیت 

 - پیروزی ھیتلر. جماھیر شوروی را حل نمی کند

موسولینی بر بریتانیای کبیر بالفاصلھ حرکت بھ سوی 

. شرق را در دستور روز امپریالیسم آلمان قرار می دھد

ین با بھ ناگھان روشن خواھد شد کھ اولیگارشی کرمل

ترین مقاومت، تنھا بر حجم پیروی از خطّ مشِی کم

  .مشکالت و مخاطرات انباشتھ است

  ،)مکزیک(کویوآکان 

 ١٩۴٠اوت  ٢

 

 دربارۀ آیندۀ ارتش ھای ھیتلر

  

  لئون تروتسکی

  ١٩۴٠بھار 

  آرام نوبخت: برگردان

بھ . )١(سربازان ھیتلر، کارگران و دھقانان آلمان ھستند 

سوسیال دمکراسی و کمینترن، توده ھای دنبال خیانت 

وسیعی از ھمین کارگران و دھقانان وارد فضای مسموم 

اما . شووینیسم پس از پیروزی ھای بی سابقھ شدند

واقعیت مناسبات طبقاتی، نیرومندتر از سرمستی 

  .شووینیستی است

ارتش ھای اشغالگر باید شانھ بھ شانۀ مردمان مغلوب 

فقر و استیصال توده ھای  زندگی کنند؛ آن ھا باید

زحمتکش را نظاره کنند؛ باید تالش ھای این توده ھا بھ 

مقاومت و اعتراض را کھ نخست بی صدا و سپس 

  .باک تر بود، ببینندآشکارتر و بی

بھ عالوه کاست نظامی و بروکراتیک آلمان، پس از یک 

از قبل  سلسلھ پیروزی و غارت در اروپا، بھ مراتب بیش

فوق مردم قرار خواھد گرفت، قدرت و خود را ما

امتیازات خود را ھر چھ بیش تر خواھد گسترد، و مانند 

ھر کاست دیگری از نوکیسگان، روحیھ اش را از دست 

  .خواھد داد

سربازان آلمان، یعنی کارگران و دھقانان، در اکثریت 

موارد حس ھمدردی بیش تری با مردمان مغلوب دارند تا 

ضرورت مداخلھ در ھر گام بھ . )٢(با کاست حاکم خود 

گر، بھ سرعت ارتش ھای و ھم ستم» مصلح«عنوان ھم 

اشغالگر را مضمحل و آن ھا را بھ روحیۀ انقالبی مبتال 

  .خواھد کرد

  

در طول جنگ جنگ جھانی دوم، این حقیقت اولیھ بھ  )١(

ما با فرمولی . دقت از سوی دولت ھای متخاصم پنھان شد

، کسی است کھ »آلمانی خوب«گوید آشنا ھستیم کھ می 

ُمرده باشد؛ این فرمول، چشم پوشی تام و تمام از 

  .است» انترناسیونالیسم پرولتری«

این اساس ایدۀ مخالفین تروریسم فردی در منطقۀ تحت  )٢(

اشغال، یعنی حمالت پارتیزان ھا بھ سربازان عادی 

 .ارتش آلمان، بود
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  بوکبحث فیس

مقدمھ؛ در یک بحث فیسبوکی کھ در آن موضوع تزھای 

آوریل لنین و مرحلھ انقالب مطرح شده بود، یکی از 

نقطھ نظراتی » روزبھ امامی«کاربران فیسبوک بھ نام 

پاسخ داده شد، بخشی از این بحث مطرح کردند کھ بھ آن 

  .ھا در این جا منعکس می شود

  :روزبھ امامی می گوید

من شنیده بودم کھ کسی کھ ادعایی می کند، ! عجبا «

منطقا و اخالقا موظف بھ اثبات آن است، اما حاال می بینم 

کھ نخیر، بنده و امثالھم باید ثابت کنیم ادعای تروتسکیست 

نظریھ تروتسکی را نپذیرفتھ و لنین ! ھا صحیح نیست

ھر چیزی را باید بھ اسمش صدا زد و اسم این ! بوده است

جناب فوالین ادعا کرده ! کار کاله برداری در بحث است

و آقای بیانی ھم تکرار کرده کھ لنین نظریھ تروتسکی را 

ھر دو بزرگوار لطف کنند و ! پذیرفتھ است ١٩١٧بعد از 

نت، نامھ و غیره لنین یک از صد ھا کتاب، مقالھ، یاددا

قدر مسلم این کھ از ! دلیل در اثبات ادعای خود بیاورند

تز ھای آوریل لنین چنین چیزی مستفاد نمی شود و در 

این نوشتھ کھ از سوی مدعیان مورد استناد قرار گرفتھ، 

بنده متن مذکور را . چنین مطلبی بھ چشم نمی خورد

جمھ مغلوط دوباره و سھ باره خواندم و بھ علت تر

موجود، قسمت مربوطھ را دوباره بھ فارسی ترجمھ 

کردم، اما ھیچ چیزی در تأیید نظر حضرات در آن نیافتم 

و بھ عکس، لنین مکررا از وجود مراحل مختلف در 

انقالب یاد می کند و این موید چیزی است کھ در باال 

 ». عرض کردم

 :در پاسخ بھ اظھار فضل روزبھ امامی

 علیرضا بیانی

نھ ما کاله برداریم و نھ جناب امامی بضاعت و کالھی 

ایشان یک سری موضوعات غیر . برای برداشتن دارد

قابل تغییر در ذھن خود بھ صورت فیکس شده جای داده 

این . کھ خود لنین ھم قادر بھ کمترین تغییری در آن نیست

بالتغییری و ترس از تحول، از خصوصیات بارز خرده 

بھ ھیچ وجھ ھم مایل نیست دست بھ  بورژوازی است کھ

نظمی بخورد کھ طی سال ھا خود بھ خود بھ وجود آمده و 

اما در بُعد منافع طبقاتی، در اصل این . رسوب بستھ است

نظرات سنتاً منشویکی، دست مایھ ایشان برای چرخش بھ 

سوسیال دمکراسی است، با این فرق کھ می خواھد بھ آن 

تقصیر چرخش را بھ گردن لنین جنبھ لنینیستی ھم بدھد و 

  ! بیاندازد

بگذریم؛ آن چھ جناب امامی نھ می فھمد و نھ مایل بھ 

فھمیدن آن است این است کھ فکر می کند کسی مدعی 

از این لحظھ بھ بعد من نظر "شده کھ لنین در جایی گفتھ، 

خیر، لنین چنین چیزی را نگفتھ، "!! تروتسکی را پذیرفتم

. قبلی را کھ می گفت ھم نگفتھ بوداما او دیگر آن چیز 

این قسمت دوم درست ھمان چیزی است کھ نمی توان بھ 

جناب امامی تفھیم کرد، چون ھمھ نظم و رسوبات نظری 

  .تا کنونی اش دود شده بھ ھوا می رود

من در بحث قبلی بھ صراحت نوشتم کھ لنین در گذشتھ 

معتقد بھ دیکتاتوری کارگران و دھقانان در انقالب 

دمکراتیک بود، کسی مثل روزبھ امامی اول باید زحمت 

وگرنھ ھمچنان بھ دور خود (کشیده این مفھوم را بفھمد 

و بعد این مفھوم را در تزھای آوریل ) خواھد چرخید

 ١٩١٧نشان دھد تا معلوم شود تزھای آوریل در سال 

فقط این وسط . است ١٩٠۵ھمان دوتاکتیک در سال 

آن دوتاکتیک، لنین الزم دانست  معلوم نیست چرا با وجود

تزھای آوریل را بنویسد، و عجیب تر این کھ چرا اکثریت 

این ھا موضوعات الفبایی !! حزب با آن مخالفت کرد

است کھ فردی با روش سنتی و سطحی در مسائل نظری 

اما آن چھ کھ لنین در تزھای . برایش قابل فھم نیست

  :دآوریل برای اولین بار گفت این ھا ھستن

ویژگی وضعیت کنونی این است کھ کشور از مرحلۀ «

کھ بھ خاطر ناکافی بودن آگاھی طبقاتی و - نخست انقالب 

سازماندھی پرولتاریا قدرت را در دست بورژوازی قرار 

بھ مرحلۀ دوم کھ باید قدرت را در دستان پرولتاریا  -داد 

و تھی دست ترین بخش دھقانان قرار دھد، گذار می 

 .»کند

مرحلھ نخست "سطحی نگر روزبھ امامی این  نگاه

او ! را ھمان مرحلھ انقالب دمکراتیک می بیند" انقالب 

با دیدن این جملھ گیج می شود و تصور می کند بھ این 
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معنی است کھ مرحلھ انقالب دمکراتیک پایان گرفتھ 

آیا واقعاً لنین در این حد در عرصھ نظریھ پردازی . است

رحلھ تکامل تاریخی را ظرف بی بضاعت بود کھ یک م

اگر چنین باشد کھ در این ! چند ماه پایان یافتھ اعالم کند

صورت تناقضات زمخت و عجیب و غریبی پس از آن بھ 

سراغش خواھد آمد، از جملھ حل وظایف دمکراتیکی کھ 

اگر مرحلھ اش تمام شده باشد بھ این معنی خواھد بود کھ 

ن دلیل لنین در تزھای بھ ھمی! آن تکالیف نیز حل شده اند

 :آوریل ادامھ می دھد

نیست، بلکھ تنھا } استقرار سوسیالیسم{وظیفۀ فوری ما «

قرار دادن تولید و توزیع اجتماعی زیر کنترل شوراھای 

 .»نمایندگان کارگران است

این جملھ بھ خوبی روشن می کند کھ در مد نظر لنین 

و یا در انجام تکالیف دمکراتیک بھ پایان نرسیده است، 

واقع اصالً تکالیف دمکراتیک پاسخ نگرفتھ است، کھ اگر 

. چنین بود وظیفھ فوری دیگر استقرار سوسیالیسم می بود

لنین در گذشتھ . اما این تکالیف را چھ کسی باید انجام دھد

معتقد بود آن ھا باید در حکومت کارگران و دھقانان 

طبقھ جواب بگیرد، اما اکنون او دیگر بھ حکومتی دو 

تحت عنوان دیکتاتوری کارگران و دھقانان اعتقادی 

ندارد، بلکھ شورای کارگران، یعنی نھاد انقالب 

سوسیالیستی را مسئول حل تکالیف عقب مانده دمکراتیک 

 :بھ ھمین دلیل در تزھای آوریل ادامھ می دھد. می داند

باید بھ توده ھا نشان داد کھ شوراھای نمایندگان «

 »کل ممکن حکومت انقالبی استکارگران تنھا ش

می دانیم کھ سیادت طبقھ کارگر در انقالب دموکراتیک 

. ھمان دیکتاتوری انقالبی طبقھ کارگر محسوب نمی شود

مسألھ ھم دقیقاً این است کھ چرا طبقھ کارگر باید سیادت 

انقالب دمکراتیک را بھ دست بیآورد، اما برای اجرای 

اگر بورژوازی خود . ودبرنامھ بورژوازی و نھ برنامھ خ

در اجرای این برنامھ مفلوک است، و درست بھ ھمین 

دلیل وظایف الینحل آن بھ عھده طبقھ کارگر می افتاد، بھ 

این معنی نیست کھ طبقھ کارگر باید تغییر ماھیت طبقاتی 

بدھد تا بتواند بھ تکالیف حل نشده بورژوازی پاسخ دھد، 

می تواند این  برعکس، طبقھ کارگر تنھا در شرایطی

وظایف را اجرا کند کھ بتواند قدرت اقتصادی خود را با 

البد باید دالیل زمینی . اجرای اقتصاد بابرنامھ تثبیت کند

وجود داشتھ باشد کھ بورژوازی نتوانستھ از پس حل 

تکالیف وعده داده شده خود برآید، آن دالیل زمینی چھ می 

رمایھ داری تواند باشد بھ جز چارچوب تنگ مناسبات س

کھ مھمترین مانع تاریخی رشد نیروھای مولده بھ شمار 

می رود؛ در نتیجھ اگر این وظایف بھ عھده طبقھ کارگر 

می افتد و می تواند آن ھا را عملی کند بھ این دلیل روشن 

است کھ طبقھ کارگر در مناسبات تنگ سرمایھ داری 

ند تکالیف این طبقھ تنھا بھ این دلیل می توا. باقی نمی ماند

الینحل بورژوازی را حل کند کھ عالوه بر سیادت 

سیاسی، با اجتماعی کردن ابزار تولید، سیادت اقتصادی 

را نیز بھ دست آورده باشد، و این ممکن نیست مگر با 

برقراری دیکتاتوری انقالبی طبقھ کارگر و استقرار 

این آن چیزی است کھ . شوراھای کارگری و زحمتکشان

شده و قبل از تزھای آوریل ھم، در نامھ اش  لنین متوجھ

  : بھ کارگران سوئیس می نویسد

روسیھ یک کشور دھقانی، و از عقب مانده ترین « 

در این کشور، سوسیالیزم نمی . کشورھای اروپا است

تواند بھ فوریت پیروز شود، اما ماھیت دھقانی کشور، با 

توجھ بھ پاره ھای عظیمی از زمین کھ ھنوز دست 

نخورده در مالکیت اشراف روس باقی مانده است، می 

، طیف بسیار گسترده ای ١٩٠۵تواند، بر اساس تجربھ 

دموکراتیک روسیھ ببخشد، و از - بھ انقالب بورژوا 

انقالب ما پیش درآمد و سکویی بسازد برای انقالب 

  »  .جھانی سوسیالیستی

بھ این ترتیب لنین برای نخستین بار از آغاز انقالب 

سوسیالیستی توسط طبقھ کارگر روسیھ حرف می زند و 

ن موضع بلشویسم قدیم و حلقھ رابطی ایجاد می کند بی

برنامھ «مواضع جدیدی کھ در تزھای آوریل با اصالح 

لنین در تزھای آوریل اضافھ . مطرح می شود» حداقل

  : می کند

  » اصالح برنامۀ حداقل ما کھ اکنون کھنھ شده است«

در واقع این گسست از برنامھ بلشویسم قدیم بود کھ مورد 

برنامھ . گرفتمخالفت بلشویک ھای قدیمی نیز قرار 

حداقل، برنامھ بورژوا دمکراتیک بود کھ از نظر لنین 
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دیگر کھنھ شده بود، اما نھ بھ این دلیل کھ این برنامھ در 

حل شده است، برعکس، ) مثال فوریھ(یک مرحلھ انقالب 

کھنگی آن بھ دلیل انتزاع آن از شرایط اجرایش توسط 

حد  بھ عبارت دیگر، اجرای کمترین. طبقھ کارگر است

از برنامھ حداقل نیز منوط بھ اعمال قدرت اقتصادی طبقھ 

در . کارگر برای متحقق کردن برنامھ سوسیالیستی است

نتیجھ حتی اگر طبقھ کارگر بخواھد برنامھ حداقل بورژوا 

دمکراتیک را اجرا کند، نیازمند فراتر رفتن از 

چھارچوب نظام سرمایھ داری است، اگر چنین نبود کھ 

تا قبل از این خوِد بورژوازی این برنامھ را صد البتھ 

فرارفتن از چھارچوب نظام سرمایھ . متحقق کرده بود

داری، عالوه بر سیادت طبقھ کارگر، مستلزم استقرار 

درست بھ . دیکتاتوری انقالبی طبقھ کارگر نیز می شود

این دلیل لنین در تزھای آوریل دیگر از دیکتاتوری 

 .بھ میان نیاوردکارگران و دھقانان صحبت 

منطبق با آموزه ھای مارکس، طبقھ کارگر زمانی مفھوم 

پیدا می کند کھ در تضاد با سرمایھ داری قرار گرفتھ 

باشد، و این تضاد زمانی معنا پیدا خواھد کرد کھ انقالب 

سوسیالیستی برای نفی سرمایھ داری در دستور کار طبقھ 

رگر نمی تواند در نتیجھ طبقھ کا. کارگر قرار گرفتھ باشد

مجری برنامھ بورژوازی باشد و ھنوز در تضاد با این 

اساساً مفھوم دیکتاتوری . نظام ھم قرار داشتھ باشد

پرولتاریا مورد نظر مارکس، حق وتو طبقھ » انقالبی«

کارگر از مقاومت سرمایھ داری و تالش او برای 

اما این موضوع در شرایط . بازگشت بھ قدرت است

معنا و مفھوم خود را » ارگران و دھقاناندیکتاتوری ک«

از دست می دھد، دست کم بھ این دلیل کھ دھقانان یک 

طبقھ انقالبی نیستند بلکھ در شرایط خاص، و آن ھم بخش 

تحتانی آن ھژمونی طبقھ کارگر را می پذیرد، بدیھی 

است کھ این شرایط خاص آن زمانی نخواھد بود کھ خود 

یک شدن دھقانان در در قدرت شریک شده است، شر

قدرت بھ معنای قرار گرفتن بر روی سکوی پرش بھ 

سوی بورژوازی است، و نظر بھ این کھ اکثریت مطلق 

کشور روسیھ را دھقانان تشکیل داده بودند، بدیھی بھ 

نظر می رسید کھ چنان چھ این طبقھ با طبقھ کارگر در 

حکومت شریک شود، کل حکومت را بھ عنوان تحفھ، 

مل خود بھ بورژوازی، دو دستی تقدیم ھمان جھت تکا

  . طبقھ بورژوا می کند

اجرای برنامھ بورژوا دمکراتیک توسط طبقھ کارگر، 

یعنی صرف نظر کردن طبقھ کارگر از برنامھ خود، و 

بنابراین، . معنی اخص این نیز سازش طبقاتی است

پیروی از این استراتژی منشویکی بھ معنی برقراری 

اگر . کارگر و سرمایھ داری استآشتی بین طبقھ 

منشویک ھا می توانستند مصرانھ برنامھ دمکراتیک خود 

را دنبال کنند، بھ این دلیل بود کھ ھیچ ابایی از فدا کردن 

آن ھا دولت . برنامھ خود در ائتالف با لیبرال ھا نداشتند

کرنسکی را حمایت و در آن شرکت کرده بودند تا بتوانند 

لنین . ورد نظرشان را متحقق کنندبرنامھ دمکراتیک م

توانست جلوی این تناقض را بگیرد، اما استالین کھ پس 

از مرگ لنین دوباره بھ منشویسم رجعت کرده بود و 

برنامھ حداقل بورژوا دمکراتیک را استراتژی انقالبات 

متحدین خود معرفی می کرد، بھ دلیل نداشتن متحد 

ھ این تناقض در نتیج. دمکرات، روی ھوا معلق می ماند

مائوئیستی، مثل - ایران این شد کھ احزاب استالینیستی

حزب توده یا حزب رنجبران، بھ دلیل محروم ماندن از 

متحد دمکرات برای اجرای برنامھ حداقل بورژوا 

دمکراتیک، بھ ناچار دنبالھ رو حکومت غیر دمکراتیک 

  . جمھوری اسالمی شدند

ویسم گسست کرد و لنین با تزھای آوریل از گذشتھ بلش

اجرای برنامھ حداقل را با برنامھ سوسیالیستی درھم 

بدیھی است کھ بلشویک ھای قدیم کھ در آوریل . آمیخت

ھم با افتخار بر این لقب خود تاکید داشتند، محکوم  ١٩١٧

بھ شکست بودند، این سنت کھ اختالف عمده اش با 

در منشویسم بر سر رھبری انقالب آتی بود، شش ماه قبل 

گرچھ انقالب . آزمون انقالب فوریھ شکست خورده بود

فوریھ را کارگرانی رھبری کرده بودند کھ حزب 

بلشویک تربیتشان کرده بود؛ اما با این رھبری فقط 

پیروزی انقالب تضمین شده بود و نھ انتقال بالفصل 

بھ . رھبری انقالب بھ دست پیشاھنگان طبقھ کارگر

ا در شرایطی می تواند عبارت دیگر طبقھ کارگر تنھ

رھبری یک انقالب را بھ دست  گرفتھ و انقالب را بھ 

فرجام نھایی برساند کھ آن انقالب، عالوه بر تکالیف 

دمکراتیک، در عین حال برای انجام تکالیف خودش نیز 
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باشد، در غیر این صورت عالوه بر تناقضی کھ با ماھیت 

ار خواھد خود پیدا می کند، انقالب را بھ سادگی واگذ

این آن درسی بود کھ لنین سعی می کرد بھ بلشویک . کرد

ھای قدیمی بدھد، و آن ھا ھرچند در مقابل آن مقاومت 

ھمان گونھ کھ امثال روزبھ امامی پس از (می کردند 

گذشت بیش از یک قرن ھنوز در مقابل آن مقاومت می 

، اما یکی بعد از دیگری بھ نظر لنین متقاعد می )کنند

در اصل کشمکش ھای لنین با کادر رھبری حزب  .شدند

بلشویک برای اولین بار نبود، این کشمکش ھا بھ موازات 

بھ جز چند . ھمھ تاریخ بلشویسم با این حزب ھمراه بود

مورد، رھبران حزب ھمیشھ در بزنگاھای اصلی در 

فرق لنین با ایشان در . سمت راست لنین قرار می گرفتند

و تفکرات لنین ھمیشھ منطبق با  این بود کھ خالقیت ھا

مقتضیات و امکانات عظیم انقالبی روسیھ قرار می 

گرفت، حتی از دور، و ایشان پس از مدتی، و آن ھم پس 

. از کشمکش ھای سخت بھ ھمان نتیجھ می رسیدند

تصادفی نبود کھ لنین در تبعید، نبض جنبش کارگری 

بران روسیھ را بھتر و بیشتر در دست داشت تا سایر رھ

تزھای آوریل نیز دقیقا بر ھمین . بلشویک در خود روسیھ

  : تروتسکی در این رابطھ بھ درستی می گوید. مبنا بود

طرح ھای جدید لنین سبب شد تا بلشویک ھا تجربھ ماه « 

ھای گذشتھ، و تجربھ ھر روز جدیدی را در پرتو تازه 

آن گاه در صفوف وسیع حزب حرکت سریعی . ای ببینند

حرکتی بھ سمت چپ و باز ھم بھ چپ، یعنی بھ  -دآغاز ش

ناحیھ پشت : " زالژسکی می گوید. سوی تزھای لنین

ناحیھ این تزھا را پذیرفت، و وقتی در بیست و چھارم 

آوریل کنفرانس سراسری حزب بلشویک تشکیل شد، 

 »".سازمان پترزبورگ تماماً با تزھای لنین موافق بود

 ٢٠١۵مھ  ١٧

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دریافت تازه ترین انتشارات، بھ سایت میلیتانت برای 
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  :سردبیر

  مازیار رازي

  :همکاران این شماره

  مازیار رازي، علیرضا بیانی، بتی جعفري، فرامرز عباد

  آرام نوبختشیرین، مراد باران راد، 

  و کمیتۀ اقدام کارگري شبکۀ همبستگی کارگري نفعالی

  پست الکترونیکی

contact@militaant.com 

  نشانی وب سایت

www.militaant.com 

  نشریۀ میلیتانت هر ماه پس از انتشار، بر روي وب سایت قرار می گیرد

  

  !خود با نشریه  همکاري کنیدرفقا، در حد توان 


