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 درس های اصلی اعتصاب ایران ترانسفو

 برنامۀ در رازی مازیار های صحبت شدۀ پیاده متن

 1395 ادمرد 29 -سوسیالیست کارگر صدای

 یراز مازیار

بحث این هفته بر واقعه مهمی که در درون جنبش 

مرداد  21–4رخ داد ) کارگری طی دو هفته پیش

آن هم اعتصاب کارگران  و متمرکز می شود (1395

ایران ترانسفو است. درس های این اعتصاب برای 

رای ب ،فعالین کارگری و همچنین کارگران پیشرو

بکار گیری این تجربه در اعتصابات بعدی، بسیار 

حائز اهمیت است. ایران ترانسفو کارخانه ای است 

در ایران تاسیس شد. این سال پیش  50که حدود 

کارخانه وابسته به شرکت زیمنس آلمانی است، و 

 . این اعتصاب عمدتاًاستهزار کارگر  4دارای 

یکی از اعتراضی بود به کلاهبرداری های 

بنا به گفته خود «. مهدی مومنی»نام ه سهامداران ب

« بورس باز قهار»کارگران، مهدی مومنی یک 

درصد از سهام این شرکت،  35با خرید است. او که 

آن را طی یک سال گذشته  مبلغدرصد  15تنها 
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کلاهبرداری و کلاشی در حال بهره  باپرداخت کرده، 

 .برداری مالی به نفع خودش بوده است

منجر « مهدی مومنی» هاینتایج این کلاهبردی 

 بخش هایی از کارخانه، کوچک سازی و فروش به

ران از یک سال به کاهش زمان قرادادهای کارگ

چند ماه شده است. عده ای از کارگران اخراج شده 

اند. بسیاری از کارگران احساس امنیت شغلی را از 

دست داده اند. از این رو این اعتصاب به منظور 

اعتراض به این واقعه، سازمان پیدا کرد. مطالبات 

اصلی اعتصاب کنندگان شامل این بود که سهام 

مومنی و شرکتش مهدی به درصدی که  35

 کارگران و فروخته شده، لغو شود و این سهام به

بازنشستگان آن کارخانه واگذار شود. به سر کار 

برگردان کارگران اخراجی، عدم فروش زمین های 

کارخانه و وسایل تولیدی آن، از جمله مطالبات 

 .دیگر بود

که منجر به این  را سابقه و تاریخچه و شرایطی

 هطی اطلاعی« گریکمیته اقدام کار»اعتصاب شد 

 .به تفصیل توضیح داده است (2) ای

روزه  17اما درس های اصلی ای که از این واقعه 

 :می شود گرفت از قرار زیر است

درس اول، این اعتصاب، یک اعتصاب سازمان 

یافته بود. به سخن دیگر، این اعتصاب با تدارکات 

قبلی انجام گرفته شده بود. آشکارا رهبری کارگری 

عتصاب، وجود داشت. سازماندهی بیش از در این ا

هزار نفر  2نیمی از کارگران، یعنی چیزی در حدود 

و هماهنگ  در دو شهر متفاوت )زنجان و ری(

کردن این فعالیت ها، و همچنین خبر رسانی به 

سراسر ایران از طریق کانال تلگرام، بدون یک 

 .رهبری و تدارکات قبلی امکان پذیر نمی بود

بر خلاف  که بار دیگر نشان می دهداین موضوع 

و احزاب قیم مآب که خود را  ها ات سازماننظر

کارگران قلمداد کرده و از بالا احکام صادر « رهبر»

 «قیم»می کنند، اعتصاب های کارگری نیاز به 

 ، خود طبقه کارگر در مقام تدارکندارد. امروزه

اعتصابات است. رهبری عملی طبقه کارگر از  دیدن

ت این طبقه ظاهر می شود که سکان مبارزا دل خود

سازماندهی را به دست می گیرد. این رهبران عملی، 

که مرتبط به وضعیت  را مطالبات مشخصی

و مبارزه ضد سرمایه  می کنندخودشان هست، پیدا 

زمانی که حزب واقعی داری را سازمان می دهند )تا 

ین بسازند(. گرچه اعتصاب ایران یخود را از پا

ن اینشان می دهد کماکان  اما د،ترانسفو محدود بو
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وارد طبقه « بیرون»نظریه که رهبری و عقاید از 

 .کارگر شود، کاملا نادرست است

که این اعتصاب )و یا هر  استدرس دوم، این 

اعتصاب دیگری( حامل نطفه های اولیه قدرت 

سیاسی است. به سخن دیگر، این اعتصاب در تقابل 

دولت سرمایه داری و مالکان  با مدیریت، نمایندگان

صورت گرفت. یعنی، قدرت مدیران، دولت و مالکان 

که را روزی  17 . به عبارت دیگررفتال ؤس زیر

می توان در مقیاس  اعتصاب صورت گرفت

ر د وضعیت قدرت دوگانه )که عموماً اتر، بکوچک

وجود می آید(، قیاس کرد. در ه دوره پیشا انقلابی ب

ن ترانسفو، یک قدرت دو گانه، از یک اعتصاب ایرا

سو بین کارگران و از سوی دیگر مدیران، دولت و 

ظاهر شد. گرچه اعتصاب کوتاه مدت بود،  مالکان

این است که  اش اصلی های اما، یکی از درس

و ساده می تواند  تدارک یک اعتصاب چند روزه

 ال ببرد. با همینؤرا زیر س اکمیتقدرت سیاسی ح

در سطح کلان تر، تداوم یک اعتصاب و  منطق،

سراسری شدن و تعمیم یافتن آن به یک اعتصاب 

عمومی، می تواند کل دستگاه دولت سرمایه داری 

 .و نهایتا سرنگون کند ببردال ؤرا زیر س

چه گریزی به نظریات کارل مارکس بزنیم، چنان

می بینیم که یکی از بحث های اصلی کارل 

قدرت رسیدن طبقه کارگر  مارکس در ارتباط با به

این بود که در وهله نخست در جامعه اعتصاب 

اد اقتصعمومی باید صورت بگیرد، چون اعتصاب 

می کند. در واقع، هیچ و فلج را مختل  سرمایه داری

اعتراض، طغیان و یا حرکتی نمی تواند برای 

قدر دردآور باشد که یک اعتصاب  ه داران اینسرمای

ساده. حتی یک اعتصاب چند روزه، سود آوری 

حکام و مدیران و سهامداران را مختل می کند. به 

این علت است که دولت با تمام امکانات در 

اختیارش مبادرت به مسدود کردن اعتصاب می 

کند. دولت سرمایه داری ایران نیز در مقابل 

ترانسفو، چنین واکنش شدیدی اعتصاب ایران 

ف نیروهای نظامی اعزام نشان داد. از طرق مختل

ورودی کارخانه را مسدود کردند.  شدند و درِ

همچنین با هک کردن منابع اطلاع رسانی کارگران 

در دسترس هزاران  را )تلگرام(، اطلاعات اشتباهی

نفر از کارگران و حامیان دیگری که اخبار این 

ه ککردند، قرار دادند مبنی بر اینکارخانه دنبال می 

)در صورتی که اعتصاب ادامه  گرفتهاعتصاب پایان 

لال اختداشت( و کوشش کردند که در این اعتصاب 

می بینیم که دولت سرمایه  . بنابراینایجاد کنند

حکام و مالکین از هر ابزاری  داری و مدیران،

استفاده می کنند که اعتصاب را بشکنند. و این در 

مهمی هست که  های واقع یکی از درس
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هی . سازماندپیشروهای کارگری باید از آن بیاموزند

اعتصاب اولین قدم در راه جلوگیری از اجحافات 

و نیز اولین قدم در راه به زیر سرمایه داری است 

، بر این ل بردن حاکمیت سرمایه داری. مضافاؤس

 اعتصاب اعتماد به نفس را در درون طبقه کارگر

را « مدیریت کارگری»واقع  در .افزایش می دهد

ند ننشان می دهد، مبنی بر این که کارگران می توا

دست خود مدیریت کارخانه را سازماندهی کنند. ه ب

سازماندهی کارگران در این مورد، حامل مدیریت و 

نظم بود. حامل نشان دادن قابلیت کارگران برای 

ر تدارک اعتصاب و هماهنگی و طرح مطالبات د

مقابل مدیران بود. حامل این بود که کارگران قادرند 

که از رسانه های عمومی که در دسترس شان بود 

 )تلگرام( برای سازماندهی استفاده کنند. تمام این

دهنده این هست که طبقه کارگر و ها نشان

پیشروهای آن در هر کارخانه ای قابلیت سازماندهی 

ر ویی دیگر، دو به دست گرفتن قدرت را دارند. از س

این اعتصاب )و هر اعتصابی که در آینده رخ دهد(، 

عنی . یاستله بالا رفتن آگاهی سیاسی مطرح أمس

و دولت سرمایه داری در  حاکمیت بردنال ؤس زیر

یک کارخانه و نهایتا در کل جامعه. به این علت بود 

که کارل مارکس در بسیاری از موارد اشاره می کند 

و برای به حکومت  اندهی قدرت نوکه برای سازم

دست خودشان نیاز به ه رساندن کارگران ب

سازماندهی اعتصاب در هر کارخانه و نهایتا 

ه سلحاناعتصاب عمومی است، که در پی آن قیام م

را به ی کارگری و تسخیر قدرت توسط شوراها

 .دنبال خواهد آورد

-که این اعتصاب با وجود این استدرس سوم، این 

دست خود کارگران و به رهبری ه ب اعتصابی بودکه 

 رهبران عملی طبقه کارگر، اماخود کارگران و 

کماکان محدودیت های خودش را هم داشت. به 

سخن دیگر، اعتصاب می توانست به دستاوردهای 

نه، مطالبات کارگران در بیشتری برسد. برای نمو

بات خاص می توانست فراتر از مطال این مقطع

مذکور باشد، یعنی مطالبه اشغال کارخانه و تولید و 

. ودشدست خود کارگران می توانست طرح ه بتوزیع 

یعنی اعمال کنترل کارگری، که یکی از شعارها و 

مطالباتی هست که در این مقطع خاص در درون 

، مکارخانه ایران ترانسفو می توانست مطرح شود. دو

بی باید در همان کارخانه له تجربه هر اعتصاأمس

یعنی سازماندهی و رهبری باید  ؛تعمیق پیدا کند

 میتعناصر حاکدائمی باشد. به این ترتیب که اگر 

و صاحبان کارخانه وعدهای یا امتیازاتی به کارگران 

دادند، اما به قول های خود عمل نکردند، اعتصاب 

ر پس از ه . در نتیجهعمیق تر شودو  بیابد تداوم

ایجاد  یعنی ،عمیق سازماندهیاعتصاب باید در فکر ت
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کمیته های کارگری توسط همان رهبران عملی 

 .کارگران بود

له چگونگی گسترش تجارب أاز سوی دیگر، مس

یک اعتصاب در یک کارخانه به سایر کارخانه های 

دیگر هست. یعنی، اعتصاب کارگران ایران ترانسفو 

به خود ایران ترانسفو نیست، بلکه  متعلق صرفا

کارگران کل جامعه هست. این تجارب  متعلق به

ه کباید به سایر نقاط ایران منتقل شود. برای این

این کار عملی شود، ضروری است که تجربه کمیته 

های کارگری در یک کارخانه به سایر کارخانه ها 

منقل شود. این کار تنها با هماهنگی کمیته های 

مخفی کارگری در هر کارخانه می تواند صورت 

 .بپذیرد

و آن است نصر دیگری در این شرایط مهم عیک 

هبری دائمی در درون جنبش کارگری هم ایجاد ر

بی حز«. حزب پیشتاز کارگری»ست. یعنی ایجاد ا

ور طه های مبارزات طبقاتی بخیزکه در تمام افت و 

دائمی بتواند شرکت فعال و مستمر داشته باشد. این 

-روشنفکران و روشنفکر -رهبری متشکل از کارگر

ه یک نشریبا کارگران در مقامی قرار می گیرد که 

کارگری کلیه تجارب یک کارخانه را به سایر 

و تعمیق و گسترش کمیته انتقال دهد کارخانه ها 

های مخفی کارگری را تضمین کند. از این زوایه 

هست که که ما به عنوان گرایش مارکسیست های 

انقلابی ایران، همواره اصرار داشته ایم که در شرایط 

ونی استراتژی کلیه پیشروهای کارگری و کن

کارگران سوسیالیست، ایجاد یک حزب پیشتاز 

سراسری کارگری است. این حزب از یک سو، در 

 ای که اعتصاب شروع می شوند، شرکتکارخانه ه

و از طریق یک بولتن  درملموس و مشخص دا

کارگری تجارب یک کارخانه را به جاهای دیگر 

 .دبلافاصله گسترش می ده

حزب پیشتاز کارگری یا حزب  که ال این هستؤس

های آتی چگونه  سراسری هماهنگ کننده فعالیت

 و با چه ترکیبی باید ساخته شود؟

پاسخ این است که این حزب متشکل شده است از 

هسته های مخفی کارگری در کارخانه های 

حال این حزب از پیوند بین مختلف. در عین 

 کر کارگران( و)مغزهای متف« انروشنفکر-کارگر»

مورد تایید  ان)روشنفکر« کارگران-روشنفکر»

 ین دوپیوند بین ا ی آید. اماوجود مه کارگران( ب

اتنگ و رو در رو و گبخش باید از طرق ارتباط تن

ای ه کارگران در فعالیت-حضور دائمی روشنفکر

صورت گیرد. این موردی نیست که عملی کارگری 

یا ارتباطات « مجازی»بتوان از طریق ارتباطات 

اینترنتی به آن دست یافت. این ارتباطات باید کاملا 
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مستقیم باشد. به عبارت دیگر هر اعتصابی که 

صورت می گیرد )و این روزها این اعتصابات بیشتر 

و بیشتر شده است(، حضور فیزیکی و دائمی 

کارگران و کارگران پیشرو در محیط -روشنفکر

هم و د منهای که اعتصاب ها صورت می گیر

ه موانع بسیاری در ضروری است. بدیهی است ک

کارگران برای حضور در حرکت ها -مقابل روشنفکر

و یا اعتصابات کارگری وجود دارد. برای نمونه موانع 

امنیتی، موانع مالی، نبود امکانات و ابزار مورد نیاز و 

غیره. در نتیجه، برای این حضور فوری و دائمی در 

ی از وظایف و تکالیف اصل اعتصابات کارگری، یکی

کارگران که قصد -کارگران پیشرو و روشنفکر

و  ، یافتن راهرندساختن حزب پیشتاز کارگری را دا

روشی برای فائق آمدن بر این موانع است. به سخن 

دیگر، با حفظ مسائل امنیتی و دادن کمترین هزینه 

کارگران باید در کنار کارگرانی که در -روشنفکر

فعالیت هستند قرار بگیرند، این امر  حال اعتصاب و

از اهمیت بسیار حیاتی و اساسی در شرایط کنونی 

برخوردار است. بدون دخالت مستقیم، پیوند با 

رهبران عملی امکان پذیر نیست. و بدون این پیوند 

 .ساختن حزب پیشتاز کارگری غیر عملی خواهد بود

 أشبا مشاهده یک اعتصاب )یا زمین لرزه( باید به من

 ساختن زمین لرزه عازم شد. فعالینی که در صدد

یدا کنند پ یحزب پیشتاز کارگری هستند باید راه های

ه بکه می نویسند  را که آن مطالب و اطلاعیه هایی

دست کسانی که در حال اعتصاب هستند برسانند. 

زیرا رهبران عملی که در آن اعتصابات شرکت 

و(، ترانسف اعتصاب ایران )همانند رهبران اند داشته

اگر قرار باشد به عقاید و نظرات درست یک جریان 

و یک گرایش و یا کمیته ای متقاعد شوند، باید آن 

ر د هستندکه مبلغان آن نظریات درست را افرادی 

ا ه کنار خود مشاهده کنند. از این طریق اعتماد آن

و  دمی بایکارگران افزایش -نسبت به روشنفکر

 .ددپیوند بین این دو بخش میسر می گر

 ی است که می توان از آن برای دوراین سه درس

 .کرداستفاده  ی اعتصاباتبعد

 .با تشکر از توجه شما

 :یادداشت ها

1) https://youtu.be/aLFdszx0-8Y 

2) 

https://eghdamkargaari.wordpres

s.com/2016/08/07/4675 

 

 

 

https://youtu.be/aLFdszx0-8Y
https://eghdamkargaari.wordpress.com/2016/08/07/4675
https://eghdamkargaari.wordpress.com/2016/08/07/4675
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و  «ایران ترانسفو»اعتصاب کارگران 

 درس های آن

 آرام نوبخت -زاده امید علی

 مقدمه

ه ب ،«ایران ترانسفو»شرکت کارگران اعتصاب 

 ۀترین تولیدکننده و صادرکنندعنوان بزرگ

ترانسفورماتور تحت لیسانس شرکت زیمنس آلمان 

 4 سال سابقۀ فعالیت و 50، با بیش از در خاورمیانه

ه ک داشته است، به قدری اهمیت شاغل هزار کارگر

استان زنجان، تیتر « موج بیداری»در هفته نامۀ 

را به  «اولین تجمع اعتراضی بعد از نیم قرن تولید»

 دهد.خود اختصاص 

با همکاری  1345در سال شرکت ایران ترانسفو که 

 مانآل زیمنس شرکت ن،ای تهراشرکت برق منطقه

د، تشکیل ش صنعت و معدن ایران توسعۀ بانک و

در زمینی به و  شهر ریدر  (1347دو سال بعد )

هزار متر مربع با هدف تولید  58مساحت 

برداری رسید به بهره ،ورهای توزیعترانسفورمات

از شرکت ایران  1382شهر ری از سال  کارخانۀ)

ایران » شرکت ترانسفو جدا شده و تحت عنوان

 اولین(. است فعالیت به مشغول «ترانسفو ری

ایران »دوم گروه صنعتی  کارخانه از مجموعۀ

 1 مساحت به زمینی در زنجان در شهر ،«ترانسفو

ای سفورماتورهتولید تران برایمیلیون متر مربع 

به  1358شهرری در سال  ۀتوزیع مشابه کارخان
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دومین  1362در سال و نهایتاً  برداری رسید.بهره

زنجان با انتقال تکنولوژی از  کارخانه در مجموعۀ

شرکت زیمنس آلمان برای تولید ترانسفورماتورهای 

 برداری رسید.قدرت به بهره

اما محتوای سیاسی این اعتصاب، بسیار فراتر از 

چنین تیتری است و درست وقتی ابعاد واقعی این 

اعتراض رخ نشان داد، تلاش های حکومت برای 

گویی ل آن به التبدیجلوگیری از اعتصاب شکنی و 

برای سایر شرکت ها و کارخانه های مشابه به 

 30واگذاری بیش از  شکل های مختلف آغاز شد.

درصد از سهام شرکت به صورت اقساطی به فردی 

و  در سال گذشته «مؤمنی طاهریمهدی »به نام 

 4، زمینه ساز آغاز اعتراضاتی شد که از تبعات آن

 .جریان داردچنان هممردادماه به این سو 

 «ایران ترانسفو»پیشینۀ اعتراضات 

، «ایران ترانسفو»اعتصاب کارگران مجموعۀ 

 تر از یک دهۀ پیش محصول فرایندی است که کم

 88سال خصوصی سازی این شرکت آغاز شد.  با

شرکت ایران ترانسفو نیز مشمول خصوصی سازی 

د که تحت عنوان اجرای سیاست های وشمی هایی 

  از سوی دولت ابلاغقانون اساسی  44کلی اصل 

از این پس  دستور کار قرار گرفته بود.و در شده 

 میان «حقوقی»ایران ترانسفو به میدان رقابت 

سازی، چندین شرکت و بورس  سازمان خصوصی

درصد سهام  3555 ،در این سال می شود. بدلبازان 

که در اختیار شرکت  -«ترانسفوایران »دولتی 

تور به دس -)وابسته به وزارت نیرو( بود «ساتکاب»

طریق بورس به  ی سازی و ازصوسازمان خص

فرآیند  سینا»صورت نقد و اقساط به شرکتی به نام 

 مبلغ نقدیدر این واگذاری، . می شودواگذار « نیرو

قسط از  7پرداخت شد و مابقی می بایست طی 

ماه یک بار پرداخت  هر شش 1392تا  1389سال 

ه علت عدم پرداخت اقساط و بدهکاری می شد. اما ب

 28537میلیاردی به سازمان خصوصی سازی، 

 به «ایران ترانسفو»درصد از کل سهام شرکت 

درصد از سهام متعلق به شرکت  6542همراه 

پس از طی مراحل تشریفاتی از طریق  ،«ساتکاب»

 29تاریخ سازی برای فروش در  سازمان خصوصی

و نهایتاً شرکت  می شودعرضه  1391 آذرماه

)متعلق به  «پویا هآیند»مدیریت طرح و توسعۀ 

 طعی. پس از قمی کندآن را خریداری بانک ملی( 

 به «ن ترانسفوایرا»از سهام  32571شدن واگذاری 

، این شرکت به عنوان خریدار «پویا آینده»شرکت 

 .رمی آیدهیأت مدیره دجدید به عضویت 
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ع با توسل به مراج «سینا فرآیند نیرو»شرکت اما 

قامۀ دعاوی متعدد علیه و غیرقضایی و ا یقضای

ینده آی سازی و خریدار )شرکت صوسازمان خص

 .می دهداین موضوع واکنش نشان  شدت پویا( به

، نهایتًا چندساله پس از کش و قوس های حقوقی

 دسینا فرآین»یأت داوری بورس به نفع شرکت ه

( و ی سازیصصوو علیه فروشنده )سازمان خ «نیرو

. سازمان می دهدخریدار )شرکت آینده پویا( رأی 

ل در مقاب، «ینده پویاآ»خصوصی سازی و شرکت 

 ل رأیست ابطااو درخو را تنظیم ای نامه شکایت

دادگاه عمومی  هیأت داوری بورس را به شعبۀ

تی تهران تسلیم می شهقضایی شهید ب مجتمع

نام شرکت خریدار  ،اما قبل از صدور رأی ؛کنند

حذف و نام شرکت  «دال بورسکُ»در )آینده پویا( 

درصد  28538 ۀبه عنوان دارند« ینا فرایند نیروس»

ود. شرکت ش اعلام می «ایران ترانسفو»سهام 

کیل ت تشبلافاصله درخواس «سینا فرآیند نیرو»

برای ورود به حوزۀ مدیریتی  را عمومیمجمع 

سازمان  ارسال می کند. اما «ان ترانسفوایر»

خصوصی سازی به دلیل عدم پرداخت بهای این 

 36همین طور خسارت دیرکرد پرداخت )و سهام 

اجازۀ ورود این شرکت را به هیأت مدیرۀ  ،ماه(

صد که ق می کندو اعلام  می دهدن «ایران ترانسفو»

دارد. در این مقطع با بورس بازی  فروش سهام را

برابر افزایش یافته بود  4دو شرکت، قیمت سهام به 

 «یروفرآیند نسینا »که شرکت  فتو این گمان می ر

در اثر عدم  ها این عمل دنبال جبران زیان واردب

. پس از ه استی بودصوپرداخت بهای سهام خص

صنعت و »آگهی فروش، شرکت چندین مرحله 

درصد نقد و الباقی  15با شرایط « تجارت آداک

 می کند.ساله، اقدام به خرید سهام  5اقساط 

مرداد سال گذشته سازمان خصوصی به این ترتیب 

قادر به فروش  کشمکش های فراوانسازی بعد از 

 3555درصدی ایران ترانسفو به ارزش  28538بلوک 

عت صن»و بعد از آن شرکت  می شودمیلیارد تومان 

درصدی( و  3055) مالک جدید و  «و تجارت آداک

 ۀت مدیرأ)نائب رئیس هی «منی طاهریؤمهدی م»

کارگزاری آراد ایرانیان و یکی از مالکان آداک( در 

و و  «ملی ۀگذاری گروه توسعسرمایه»شرکت کنار 

 ۀت مدیرأترکیب هی ،«آفرین ساز»شرکت 

 دهند.می را تشکیل « بترانس»

ایران »ورود این فرد به صحنه که کارگران 

می نامند، همان « بورس باز قهار»یک  «ترانسفو

زنگ خطری بود که جرقه های اعتراض را روشن 

 کرد. 
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تنها بهای  تا به الآن 94از سال  «مهدی مؤمنی»

درصد سهام خریداری شده را  35درصد از  15

تومان( میلیارد  347میلیارد از  52)یعنی حدوداً 

و اکنون در تلاش است که با  پرداخت کرده

ش بهای سهام، بالا ترفندهای مختلف از جمله افزای

فروش سرمایه های ملی و سپس  بردن سود سهام

 و غیره، «ایران ترانسفو»و سهام زیرمجموعه های 

ز به گفتۀ یکی امثلاً  کل مجموعه را تصاحب کند.

مجمع  در کارگران، در وضعیت بحران شرکت او

را به  تومانی 75سود (، 1395تیرماه  28عمومی )

ز ا بیش این طریقازای هر سهم تقسیم کرده و از 

 درآمد داشته است.میلیارد تومان  36

 سعی در فروش سرمایه «مؤمنی»به گفتۀ کارگران 

ایران »های ملکی و سهام زیرمجموعه های 

تومانی  100در فرابورس را دارد تا سهام  «ترانسفو

روشد و از محل فروش تومان بف 400را حداقل 

رکت ترانسفورماتور زنگان در شزیرمجموعه ها )

یت فروش تا اواسط شهریور است(، سرمایۀ خود واول

 برابر برساند. 5را به 

 به آن از کارگران دیگر یکیهمۀ این ها به قول و 

جیب خالی صاحب با » مؤمنی معنی است که

زدی در روز میلیاردی می شود و د 1000 ۀکارخان

 .«گیردروشن انجام می

ه بکه کارکنان این شرکت احساس خطر کرده اند 

زودی اموال منقول و غیر منقول این شرکت برای 

پرداخت سود کاذب تصویبی فروخته خواهد شد و 

 در آبی  در مدت چند سال اثری از سوله های

بود و چه بسا دستگاه های  نخواهد زنجان خروجی

 ۀسوار بر تریلی ها برای توسع ،خط تولید زنجان

 .شوند سمنان و تهران راهی  کارخانجات ترانسفو

 و ابتکارات عمل کارگران آغاز اعتراض

به دلیل فروش برخی از  کوچک شدن کارخانه

ماهه شدن  6 ضوعهای آن و در پی این موقسمت

ایجاد تغییراتی در  و یک ساله ی سابقاً قراردادها

جدی امنیت  تهدیدکارگران و در مجموع  ۀبیم

الب ق درشغلی کارگران، با واکنش سریع کارگران 

تحصن، راهپیمایی نمادین در محوطه و غیره رو به 

ابتکارات عمل  ،رو شد. در تمام دورۀ اعتراض

 و که سطح آگاهی ه استبسیاری به چشم خورد

ران معترض را نشان می گراای کبال روحیۀ مبارزاتی

 دهد.

 «رجا»کارگرانی که روند تعطیلی و تاراج کارخانۀ 

را دیده بودند، خوب می دانستند که فرجام کار در 

 صورت عدم مداخله چه خواهد بود.
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تجمع  ول ماه،شنبه هفتۀ ااز روز یک 13

ان در دو شیفت صبح و اعتراضی کارگر

و خط تولید شرکت به  ورت گرفتصشب 

 ۀتولید روزانصورت کامل تعطیل شد. 

که های نرمال و ویژه شرکت در ترانس

دستگاه بود، به صفر رسید  900تا  90 بین

 ۀهم ،و  با تجمع بیش از یک هزار نفر

تعطیل  ،ها، از جمله بخش اداریبخش

)شرکت ایران  شرکت پرند .ندشد

رند( پشهرک صنعتی  ترانسفو ری واقع در

  .از بارگیری سرباز زد

در شرایطی که تمهیدات بسیاری برای جلوگیری از 

ار به ک در روزهای نخستین انتشار اخبار اعتصاب

ام رگکانالی را در تل کارگران معترضگرفته می شد، 

کمپین حمایت مردمی از گروه ایران »با عنوان 

ران سایر کارگخود رأساً به راه انداختند تا « ترانسفو

تحولات قرار دهند. اخبار و  ریزرا در جریان  و مردم

گزارش اعتصاب، همراه با تصاویر و فیلم ها، لحظه 

  به لحظه منتشر می شد.

ناد نحوۀ اس و انتشار یافتن برای پیگیرانه ای تلاش

 و «مؤمنی»به  «ایران ترانسفو»واگذاری سهام 

با گردآوری سوابق او به عنوان  این شخصافشای 

صورت از هر منبع ممکن « بورس باز قهار»یک 

از تک تک همشهریان عزیز خواهشمندیم : »گرفت

در رابطه با سهام بازی در شرکت پالایش نفت 

یجاد منی اؤآقای مبندرعباس و معضلاتی که توسط 

ث عشد تحقیقاتی داشته باشند که این مطلب با

سهامداران  ۀبه مجموع ایجاد ضررهای هنگفتی

 «. شرکت گردید

 به شداز اعضای کانال خواسته  دیگری پیامدر 

 بورس و اوراق بهادار(سازمان )سامانۀ  دالسایت کُ

یت در سالی که وضع»سربزنند تا ببنند که چه طور 

 یران،مد و به گفتۀ خود «ایران ترانسفو خوب نبوده

می  را سپری وضعیتاز نظر مالی بدترین »شرکت 

 750با تصویب سود » ، یعنی مؤمنی،ایشان، «کند

سهم سود کلانی برای خودشان  ریالی برای هر

لب این هست جا»و ادامه دادند: ؛ «تخصیص دادند

 شرکت به سختی انجام می ۀکه خریدهای مواد اولی

شود و بدهکاری به پیمانکاران خرد و کلان در 

میلیارد  1000ولی حدود  ،وضعیت خوبی نمی باشد

 و«. شود ریال برای سود سهام از شرکت خارج می

ۀ منطقی گرفته می جیدر پیام های بعدی این نت

ریالی به  200شرکت می توانست سود »شود که 

سهامداران تقسیم نماید و مابقی به عنوان انباشته 
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 ریالی ۀدر حساب شرکت ذخیره گردد تا پشتوان

 «.محکمی برای شرکت باشد

کارگران متحصن است که ها  از درون همین جدال

 اماگذاری سهبه یک مطالبۀ مهم و کلیدی، یعنی و

 ایران» پرسنل و بازنشستگان و مجموعۀ خود به

کارگران در تجمع اعتراضی  می رسند. «ترانسفو

و مدیرعامل  «فریدون احمدی»خود که با حضور 

توقف  ۀخواست ه فقطاین شرکت همراه بود، ن

 ،اعلام کردند را واگذاری فروش سهام این شرکت

سهام شرکت به  اگر قرار است که بلکه گفتند

ساله و قسطی واگذار شود، پس بهتر صورت پنج

 .است که این سهام به خود کارگران واگذار شود

 با آغاز اعتراضات، مدیر عامل و نمایندگان زنجان

برای واکنش به موضوع و پاسخگویی  در مجلس

در همین قرار گرفتند و  کارگران تحت فشار

افشا شدند. مثلاً در صفحۀ  غیرمنتظره موقعیت

 نام های ره بهاشابا « ایران ترانسفو»فیسبوک 

 :نوشته شد« فریدون احمدی» و « علی وقف چی»

نمایندگان محترم مردم زنجان که در زمان »

ه ی استفادأکارگران برای اخذ ربات از حمایت انتخا

 «آنان باشید. ۀپاسخگوی دغدغ ، لطفاً نموده اید

تحصن همکاران  ازیا در گزارش کارگری دیگری 

است  آماده مردادماه 5به تاریخ « ری»در کارخانۀ 

 که:

نجفی مدیر عامل ترانسفو ری در  مهندس»

پرند، و برای -ری جمع همکاران کارخانه

ماه حضور یافتند؛ تلاش  10اولین بار پس از 

ایشان جهت وانمود به هم جهتی با همکاران 

باشند، در  و اینکه از جنس کارگران می

 .«نهایت با شکست مواجه شد

 پاسخ بهایشان پس از نوعی طفره روی در »

 منی تصمیم بهؤآیا آقای م"این پرسش که 

 های شمالویلافروش زمین های زنجان و 

 ۀهای خانواد یعنوان بخشی از دارایه )ب

ار اظه "بزرگ ایران ترانسفو( را دارد یا خیر؟

م ندا من هم شنیده ام ولی نمی"کرد که:

 ! با پاسخ کارگران که:"درست است یا نه

 دانی پس چه کسی می اگر شما نمی"

اینک در این  شما هم" که: این و "داند؟!

ظاهراً سـِمـَتی ندارید و همه کاره شرکت 

قول خودش دست ه و ب ندهآقای فتاح نمای

منی است، و ما این موضوع و ؤراست آقای م

 ....ایشان را قبول نداریم
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ال کرد چرا ؤایشان در پاسخ کارگری که س

قراردادهای یکساله پس از امضا دوباره 

ماهه امضا شده پاسخ  3بازگشت خورد و 

از  اًاند که: چون ارزیابی شدند! مجددداده

ی یک سوی کارگران پرسش شد که: ط

نفر  قرارداد  50هفته چگونه ارزیابی شد که با 

 )از بین رفتن امنیت ماهه بسته شود؟؟! 3تا  1

شغلی برهم خوردن آرامش و آسایش روانِی 

 این قشر زحمتکش(

تصمیم گیری  ۀدهندهمین امر نشان 

شخصی و البته همسو با اهداف و دستورات 

آقای مؤمنی بوده که در نهایت باعث ترک 

 .«از سوی تمامی پرسنل  شدجلسه 

در جریان این مبارزات تلاش شد که تمامی 

ترفندهای مدیریت برای اعتصاب شکنی و ایجاد 

کارگران مجموعه در زنجان و ری، افشا تفرقه بین 

 :وان مثال در کانال اعلام می شوو خنثی شود. به عن

 تعطیلات تابستانی نیز که تقریباً هر ساله در تقویم»

کارخانجات ایران ترانسفو برای پرسنل کاری 

)در این مقطع با ادعای استراحت  شود گنجانده می

 صورت اجباری!( از سویه ب و رفع خستگی پرسنل،

مدیریت ابلاغ شده، لیکن پرسنل تصمیم به حضور 

 «.انددر کارخانه و رصد اوضاع گرفته

تر با تشدید جّو امنیتی و سرکوب که از همه مهم 

، در هتعدادی از کارگران منتهی شدبه اخراج 

چهاردهمین روز اعتراض مطالبۀ بازگشت به کار 

همکاران اخراجی هم به درخواست های اصلی 

 .ه استکارگران اضافه شد

اعتراض مستقیم به خصوصی سازی و دلالان 

ید، تول خط دست کشیدن از کار و خواباندنبورس، 

 برای جلب حمایت مردمی، راه اندازی کانال تلگرام

تهیۀ گزارش های کارگری از دل اعتراضات، افشای 

نمایندگان مجلس و مدیران عامل، طرح مطالباتی 

 ل وذاری سهام به خود کارگران و پرسننظیر واگ

 موعه، افشای اسناد و مدارک، افشاگان مجتسبازنش

وقف مقامات بالا برای تتلاش  و خنثی سازی

، مجموعه میان کارگران شکافایجاد اعتراض و 

خواست بازگشت به کار همکاران اخراجی و تداوم 

همه و همه جوّ امنیتی و سرکوب،  با وجوداعتراض 

نشان می دهند که سطح آگاهی کارگران در دست 

جلوتر از اندازه کم واحدهای تولیدی بزرگ تا چه 

و فعالیت آن ها تا چه اندازه  ،«فعالین کارگری»

 است.تأثیرگذار در جنبش کارگری 

 تهدید و علائم سرکوبکارشکنی، 
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از همان روز نخست اعتراض که جمعیت زیادی در 

مقابل ورودی کارخانه تجمع کرده بودند و هر از 

رد، کچندی صدای سوت و فریادشان فضا را پر می

برای آرام کردن وضعیت و جلوگیری از درز اخبار 

هرگونه خودرو از گیت اول ممنوع  وروداعتصاب، 

 از ورود بنا به گزارش ها تا حدی که بود،

به داخل نیز خودروی نیروی انتظامی 

 جلوگیری شد. 

اما این تمهیدات ناکام ماند و با گسترش 

اخبار، تلاش های دیگری برای 

 فرونشاندن اعتراض صورت گرفت. 

حمایت مردمی از » از جمله این که کانال

ه ب چندی پیش« ایران ترانسفوگروه 

با  ودو روز از دست معترضان خارج  مدت

ه اعلام شد کتحصن پایان  ،گزارشی جعلی انتشار

اعضای نفر از  2000همین امر باعث خروج بیش از 

 .کانال شد

 برخی کارگران گزارش داده اند کهعلاوه بر این 

نین سرویس های ما را حذف کرده اند و متحصّ»

به شرکت با پای پیاده و با ماشین های برای آمدن 

شخصی و آژانس و ... این مسیر را طی می کنند. 

درب توالت ها، سلف غذاخوری، سالن های مختلف 

 ۀز قفل کرده اند و ما فقط در محوطکارخانه و... را نی

گ ها تجمع می نیباز کارخانه و در محل پارک

 «.کنیم

تلاش برای ارعاب کارگران معترض زمانی به اوج 

جمع ت ،«انصاریجمشید »، استاندار زنجانرسید که 

کارگران و پرسنل شرکت ایران  ۀو تحصن چند روز

مدنظر رهبری  هایخط مشی» را مغایر باترانسفو 

اقتصاد »شعار برخلاف و « 95و دولت برای سال 

برخی  دانست و به ردّپای« مقاومتی، اقدام و عمل

انحراف کشیدن  برای به« عوامل ضدّ انقلاب»

تجمعات کارگران و پرسنل ایران ترانسفو اشاره کرد 

ت کوب و بازداشرتا به این ترتیب زمینه را برای س

  رگران فراهم کند.او اخراج ک
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 به طور قطع تعطیلی روند تولید»نصاری اعلام کرد: ا

 شرکت ایران ترانسفو در راستای هر مصلحتی که

باشد در راستای منویات مقام معظم رهبری نبوده 

 !«است

 شامگاه «غلامحسین جمیلی»به همین ترتیب 

شورای استانی  ۀدر جلس 1395مرداد  12 شنبهسه

صوصی با اشاره به وگوی دولت و بخش خگفت

کارگران و پرسنل شرکت ایران  ۀتجمعات چند روز

ین ا»گفت:  از کار کشیدن آن ها ترانسفو و دست

نهادینه کردن اقدامی غیرقابل  ،اقدام معترضان

قبول و مخالف با رونق و توسعه در واحدهای 

تولیدی استان زنجان است که به هیچ عنوان زیبنده 

 !«نیست

به تازگی مدیران و معاونین شرکت ایران ترانسفو 

به همراه بسیج کارگری پایگاه مقاومت این شرکت 

هر یک در و اعضای سابق شورای اسلامی کار، 

اتحاد با هم بیانیه های مجزایی داده و با انواع 

 17لفاظی ها خواهان پایان اعتصاب از امروز، 

این که شورای اسلامی با  شده اند. 1395مردادماه 

مردادماه و در  5وجود اتمام دورۀ خود در تاریخ 

فاقد سمت و »شرایطی که اعضای سابق آن 

قبلی  لاعیۀ)طبق اط« مسئولیت شورایی می باشند

ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان( و 

، برخی شان حتی با وجود دستگیری موقت و اخراج

در این مورد مجاز بوده اند کارگران را به خاتمۀ 

اد این نهاعتصاب دعوت کنند، به تنهایی ماهیت 

را نشان می دهد و این که چه طور  ضدّ کارگری

 آلت دست کارفرما هستند.

فعالین »درس های اعتصاب برای 

 «کارگری

تمام ابتکارات عمل و مطالبات قوی و جدی ای که 

در طول اعتراض مطرح شده اند، به خوبی نشان 

د که جنبش کارگری به مراتب جلوتر از نمی ده

 امرخودخوانده ای است که « رهبران»و « فعالین»

به عنوان وظیفه را  «رهبری»و  «آگاهی رسانی»

خود مفروض می گیرند. مثلاً در روزهای برای ای 

متعلق به یکی از گرایش های چپ اعتصاب فردی 

در  موجود، در ذیل مطلبی از اعتصاب کارگران

، طرحی می «ایران ترانسفو»صفحۀ فیسبوک 

گذارد از کارگرانی که خامنه ای را در واگن گذاشته 

و به سمت درّه ای هُل می دهند! یعنی این کل 

مۀ آن چیزی است که می تواند به دستمایه و ه

روشن نیست و ! ارائه دهد« آگاه»عنوان یک فرد 

این حقیقتاً چه سطحی از آگاهی سیاسی را به 

 یا چه کمکی به پیشبرد کارگران منتقل می کند

این دخالت پیش پاافتاده و آماتور، ؟ مبارزات می کند
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 یاست از وضعیت رقت انگیز بسیار نمونه و سمبلی

 «. چپ»در طیف  نمونه های مشابهاز 

یا از سوی دیگر حزب کمونیست کارگری را 

است  «بیانیۀ حمایتی»شاهدیم که استادکار صدور 

)بی آن که این حمایت را به طور مادّی و ملموس 

 (کم مصادیق آن را روشن سازدیا دست نشان دهد

واده خان ،حزب» که و حداکثر به این بسنده می کند

را فرامی خواند تا فعالانه به میدان های کارگران 

گویی  تو«. نمایش بگذارندبه بیایند و قدرت خود را 

توده های کارگران، منتظر و بلاتکلیف صف کشیده 

 هستند یا مجوز «فراخوان»یک اند و فقط منتظر 

الی . در حبه نمایش بگذارندقدرت خود را  و بروندتا 

ه بنیازی  که اولًا برای صدور این دست فراخوان ها

ان و به عبارت دیگر نمی تو ؛نیست« حزب» تشکیل

مابه ازایی در قدّ و قوارۀ این نام حزب بود، اما 

سؤال یاً و ثان ؛فراتر از بیانیه نویسی نرفتنداشت و 

این جاست که اگر خانواده های کارگری چنین 

از آن نتیجۀ بی ربطی این  که آیا مجازیمنکردند، 

یا  بگیریمحزب به متن مبارزات جنبش کارگری را 

و  در همین فراخوان، باز فرمول همیشگی ؟خیر

هر »، آن هم از نوع «مجمع عمومی» آمادۀ حاضر و

در حالی که مجمع عمومی  ، مطرح می شود.«روزه

اصولاً تنها به حالتی اطلاق می شود که کارگران به 

خواسته های کلیدی خود )مثلًا  خاطر عدم تحقق

افزایش دستمزد، یا دریافت حقوق معوقه یا لغو 

دست از «( ایران ترانسفو»سهام در مورد  یواگذار

کار می کشند و به نشانۀ اعتراض در محوطه تجمع 

می کنند و این چیزی نیست که با فراخوان شکل 

، بلکه نقداً در اعتصاب کنونی شکل گرفته بگیرد

اساساً حالت دائمی ندارد و  یمجمع عموم و. است

ناپایدار بودن و منقطع بودن از عناصر ذاتی چنین 

تجمعاتی است. به همین دلیل مجمع عمومی نمی 

تواند هر هفته یا روز در ساعت معینی برای رسیدگی 

به موضوعات کارگری شکل بگیرد. این اتفاق نمی 

اف بر مضافتد، و اگر هم بیفتد حالت فرمالیته دارد. 

حتی عرفًا حضور کارفرما یا نمایندۀ کارفرما در این 

آن منتفی نیست. چون چنین تجمعی برای رسیدگی 

 مخاطبدر نتیجه به برخی مشکلات خاص است و 

. در عوض اگر یک اعتراض است کارفرما ،آن

کارگری در کف کارخانه و مراکز تولید به تشکیل 

این ی آن مجمع عمومی برسد، سطح تکامل بعد

پایدار و  یک تشکل خواهد بود که از درونش

اد مستقل کارگری ایج منضبط، یعنی یک تشکل

شود. تشکلی که برخلاف مجمع عمومی، خصلت 

دائمی، سلسله مراتب و تقسیم کار دارد. مجمع 

 عمومی در ادامۀ یک سلسله مسائل خاص حوزۀ

تولید شکل می گیرد، و در این حالت بهترین مرجع 
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راخوان به کارگران برای ایجاد تشکل برای ف است

آتی خودشان، چون بدنۀ کارگری در آن حضور دارد، 

رأی عمومی و اکثریت آرا هم هست برای تعیین 

نماینده و انجام تصمیمات. و حالا ببینید که چنین 

حزبی به چیزی فراخوان می دهد که خود در جریان 

ن ا لابد ایت است اعتصاب ایران ترانسفو شکل گرفته

را به حساب نفوذ خط حزب خود در بین کارگران 

 معرفی کند!

امل شالبته این بی ربطی به متن جنبش کارگری، 

داخل ایران هم « رهبران کارگری»حال فعالین و 

می شود. اثبات این موضوع با همین منطق ساده 

امکان پذیر است که اگر بپذیریم این فعالین واقعًا 

ش کارگری و تاکنون در مرکز تحولات جنب

اعتراضات بوده اند، پس امروز قاعدتاً نمی توانستیم 

جنبش کارگری سراغ بگیریم، به  آثار حتی اثری از

این دلیل که کل آن چه از فعالین کارگری می بینیم 

 زندان است یا مسألۀ تأمین وثیقه. و می شنویم، یا

رفیق  زنده یاد موضوعی است که این اواخر این

 ، با این مضمونشاهرخ زمانی هم به طعنه می گفت

که کار تمام کمیته های موجود خلاصه شده است 

 .خبررسانی از احکام زندان و وثیقۀ این یا آن فرد به

رای بمی توان « فعالیتی»وجه  چه پس به راستی

 موجود کمیته ها و تشکلات و فعالین کارگری

ته ابقه داشطی سال های گذشته به ندرت س یافت؟

در حین  یک فعال کارگری دستگیری است که

یک اعتراض  سازماندهی یک اعتصاب یا حضور در

ورش ی»عنوان شده باشد. با وجود انواع توصیفات از 

حی رژیم، توضی« فاشیستی»و سرکوب « وحشیانه

داده نمی شود که پس چرا فعالیت علنی و قانونی 

می  هم تبلیغدر دستور کار قرار گرفت و بعضاً هنوز 

شود؟ قاعدتاً این سبک از فعالیت، قرار بود نوعی 

مصونیت برای فعالیت های کارگری در داخل ایجاد 

کند، ولی در عوض می بینیم که به شکلی وارونه 

از انجام هر اقدامی  را همان مبلغین فعالیت علنی

ازمی ببه بهانۀ احکام تعلیقی یا خطر دستگیری 

تگی چنین سبکی از این تناقض، ورشکس .دارد

نتیجه این می شود که  فعالیت را نشان می دهد.

باقی ماندۀ تحولات تشکلات موجود که عمومًا 

، به محافلی درخود تقلیل هستند 1380اواسط دهۀ 

پیدا کرده اند که نه ارتباطی با بخش های پیشروی 

کارگری دارند و نه از سطح خبررسانی و تهیۀ 

کافی است کسی چند هفته گزارش فراتر می روند. 

چند ماه یا سال( بین محافل موجود  حتی )و نه

مومًا ع پی ببرد کهخودش شناخته شده چرخ بزند تا 

ثل مُهر ماز این تشکلات تنها یک نام باقی است که 

ه مابه ازا یا پای بیانیه ها می خورد، بدون این ک

 ی وفرسایش جلسات مکرر و ند.بدنه ای داشته باش
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بیانیه نویسی های کلیشه ای، جدال  بی حاصل،

« یسیاس»های شخصی درونی که از منظر بیرونی 

هرگونه اعتراض جدی  جا زده می شوند و غیاب در

، تمام فعالیت آن ها )چه رسد به سازماندهی آن(

ازه هر عضو ت، بدون این که رشد سیاسی برای است

در عوض کافی است پیشنهاد  د.نداشته باش وارد

یک اتحاد عمل برای انجام فعالیتی مشترک داده 

شود، تا شاهد باشید که چگونه جلوداران بیانیه 

 که بر سر ترتیب امضاها نزاع دارند، این بار نویسی

برای رفتن به انتهای صف از هم سبقت می گیرند. 

که در همین فاصله، روزانه ده  است این در حالی

ض و اعتصاب در سراسر ایران ثبت می ها اعترا

ی جدیدترین و یک« ایران ترانسفو»شود که نمونۀ 

از مهم ترین آن ها است. شعارها و مطالبات جدی 

و روحیۀ مبارزاتی این اعتراض را مقایسه کنید با 

ی اتحادیۀ آزاد، «هزار امضا 40طومار »جمع آوری 

نامه نگاری چهار سال پیش کمیتۀ هماهنگی با 

رت کار و رئیس قوۀ قضائیه، یا نامۀ سرگشادۀ وزا

مسئولان محترم وزارت »محمود صالحی به 

و انبوه نوشته های  «اطلاعات استان کردستان

ظلم » و مبتذلِ وام پسندبا پرسش های عدردمندانه 

مگر نان بردن به سر سفره جرم »و « تا به کِی؟

 «.است؟

ت موضوعی نیس وضعیت بحرانی تشکل های داخل

که بتوان به سادگی زیر فرش زد و پنهان کرد. اگر 

قرار بر حلّ یک بحران است، از ابتدا باید خودِ وجوِد 

 تجربۀ سال ها فعالیتبحران را به رسمیت شناخت. 

در درون یا کنار تشکلات موجود، چه در داخل و چه 

هرگونه امید به آن ها، خارج، نشان می دهد که 

 وقت اتلافنها دستاورد خالص آن، تتوهم است و 

دیگران . )و البته فرسایش روح و روان(و انرژی 

 مختارند تا هر زمانی که می خواهند با همین ترکیب

تشکلات موجود داخل و خارج، پروژه های  فعلی

و  بسازند« تدارک حزب»و « تشکل سراسری»

ه می گوییم ک. اما ما با صراحت نیمه کاره رها کنند

احزاب و تشکلات را باید دور ریخت. به  تمام این

بش روی سینۀ جن یاین دلیل که مثل بار سنگین

افتاده اند و نمی گذارند نفس بکشد و خود به یکی 

جم با چنین ح از موانع سازمان یابی تبدیل شده اند.

بالایی از پتانسیل اعتراضی کارگری در ایران و در 

ل ککه تحرکات حاکمیت برای ایجاد تش یشرایط

)به پشتوانۀ گرایش راست و  های زرد کارگری

ه پس از توافقات هست (جنبش کارگری رفرمیستی

روشن تر شده  «سازمان جهانی کار»ای و اجلاس 

است، وقت چندانی برای سازماندهی باقی نمی ماند 

یا پروژه  که بخواهیم در چهارچوب تشکلات موجود

 هایی که بر مبنای این تشکلات تعریف می شوند
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گری چه امروز و چه در هرگونه دخالت تلف کنیم.

تحولات فردا، مستقیماً نیازمند تقویت گرایش 

به  .سوسیالیسم انقلابی و تشکیلات اخص آن است

این معنی که سوسیالیست های انقلابی هرگز نمی 

توانند سراغ سازماندهی سایر کارگران بروند، مگر 

 . آن که پیش تر خود را سازمان داده باشند

 رینت بهترین و مطلوبسته به تجربیات گذشته، ب

شکل فعالیت متناسب با وضعیت کنونی، ایجاد 

از  سه نفره-دو کوچک و مخفی، ولو هسته های

در محلات و محیط های کار و  سوسیالیست ها

یک هستۀ کوچک مخفی، . است هرجای ممکن

می تواند مابه ازایی ده ها بار بیش تر از تشکلاتی 

داشته باشد که اشاره شد. درشرایط کنونی علنی 

و به  ایک سوسیالیست باید درک کند که در انزو

هیچ چیز نیست، ولی در یک جمع  طور منفرد

انقلابی همه چیز هست. هر فعالیتی، از سطح مطالعه 

گرفته تا فراتر از آن، فقط در یک جمع و در 

اصطکاک با دیگران است که معنا پیدا می کند. 

 «برنامۀ اقدام کارگری»ته ای، حول یک چنین هس

شکل می گیرد، و نه مثلاً اساسنامه و کوهی از بند 

ش بخ تنظیم شان و تبصره یا قواعد اخلاقی که

اعظم حیات تشکل های تاکنونی را به خود 

چیزی نیست برنامه این داده است.  می اختصاص

، و این مطالبات چیزی «مطالبات» رشته از جز یک

تجربیات تاریخی و جهانی  چکیدۀنیستند جز 

جنبش طبقۀ کارگر، دخالتگری های عملی روزمرۀ 

و درس های اعتراضات و  خودِ هستۀ مورد نظر

برخلاف تصور  درنتیجه اعتصابات مهم کارگری.

نه یک نسخۀ نهایی و ایستا، که پویا و  رایج، برنامه

متغیر است و می تواند و باید تکمیل شود. در یک 

به عنوان تنها « دمکراسی درونی» چنین جمعی،

ضامن و شرط لازم حفظ آن جمع و جلوگیری از 

انشعاب ضمن حفظ اختلافات اجتناب ناپذیر سیاسی، 

افراد  آن هم به این دلیل عینی کهحاکم است. 

مختلف، در حوزه های مختلف درگیر هستند، و بر 

مبنای دخالتگری محدود خود، ناگزیر به آگاهی و 

و نسبی دست پیدا می کنند. بنابراین  تجارب محدود

 ود،شکل این تجربیات باید بتواند در جایی متمرکز 

ارد و ه اشبه بحث گذاشته شود، جمع بندی و چکید

برنامه شود و سپس در دور بعدی در عمل محک 

بخورد. یک چنین هسته ای، در فاز عملی، بنا به 

 فعالیت های مختلف کوهی از ابتکار خود می تواند

تهیۀ می تواند اقدام انجام دهد: به عنوان مثال،  ار

 ؛ای کند از منطقه یا کارخانه« ارش کارگریگز»

می تواند به عنوان یک الگوی  چنین هسته ای

عملی به دیگران، اقدام به توزیع پوستر پیشنهادی 

 فعالین کارگریاز کارگران )مثلاً و تراکت در دفاع 
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 (هحکم شلاق کارگران آق درّ به یا اعتراض زندانی

یا جمع آوری کمک مالی برای رفع بخشی از 

نیازهای مادی خانواده های فعالین کارگری زندانی 

کند؛ می تواند با شرکت در یک اعتراض، به راحتی 

شعاری از پیش تعیین شده را به شعار غالب مبدل 

یا در موقعیت درست، مطالبۀ درست را مطرح  سازد

که  یازکردن دفاتر حسابرسی در شرایطکند )مثلاً ب

به موضوع روز مبدل  افشای فیش های حقوقی

برای پیشرَوی  را ؛ می تواند راه حل های خود(شده

جنبش در قالب بیانیه و شبنامه در محلات کارگری 

یا در سطح کارخانه ها توزیع کند، و به این ترتیب 

پس از مدتی با بخش پیشرُوی همان کارگران 

ود؛ چنین هسته ای در هر محیطی، اعم از مرتبط ش

محیط کار یا دانشگاه، سعی می کند با پیشروترین 

ها، یعنی کسانی که در صف اول هر اعتراضی 

هستند، مرتبط شود؛ در یک محیط کار، می تواند 

ندازد که با سطح مطالباتی را از برنامۀ خود جا بی

خوانی دارد و به علاوه کنونی آگاهی کارگران هم

می تواند حلقۀ واسطی برای رشد این آگاهی به 

سطوح بالاتر باشد، به طوری که وقتی خود آن 

کارگران پشت تحقق آن مطالبه رفتند، خود به 

لحاظ آگاهی، رشد و به سطحی بالاتر ارتقا پیدا 

کنند. در یک چنین جمع محدود و کوچکی است 

که افراد بسته به موضوعاتی که در آن دخیل هستند 

نه موضوعاتی از سر ذهن، علایق شخصی، و )و 

صرفًا برای افزودن به دانش فردی یا انباشت 

معرفت(، مطالعه می کنند، و تلاش دارند که جلوتر 

از هر جریان دیگری، بهترین، صحیح ترین و به 

موقع ترین خطوط را به دیگران منتقل کنند؛ یک 

چنین جمعی، مسائل پایه ای و اساسی نظری را 

با  (اند فاقاً از کم ترین توجه برخوردار بوده)که ات

موضوعات روز )اعم از مسائل داخلی و بین المللی( 

ترکیب می کند و به موازات فعالیت های عملی خود 

پیش می برد. می تواند با یافتن متحدین بین المللی 

هسته های مختلف  .خود، از تجارب آن ها بیاموزد

صل ه یک دیگر متمی توانند با یک بولتن درونی ب

شوند. و با یک بولتن بیرونی و توزیع آن در وسیع 

تر سطح ممکن، با پیشروترین کارگران معترض 

 ارتباط بگیرند.

چنین فعالیت هایی از یک سو به خود این فعالین 

 وانت می اعتماد به نفس می دهد، چرا که می بینند

 با عمل در و زد دور را رژیم امنیتی سدهای تمام

فه ای و منضبط، مابه حر ولی کوچک، جمع یک

ازایی بسیار فراتر از انبوه تشکلات و احزاب داشت. 

از سوی دیگر به دیگران یک الگو و خط عملی 

پیشنهادی را می دهد که چنان چه آن ها نیز همان 

کار را انجام دهند، در آن صورت فعالیت مورد نظر 
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ردی تأثیر ملموس خواهد گذاشت، و همۀ این ها موا

 قطف. رسید خواهد بود که در جنبش به ثبت خواهد 

 توان می که است هایی جمع چنین درون در

 هوگرن گرفت، یاد آینده برای را مخفی سازماندهی

 ارک سبک آموزش برای دیگری ظرف چه راستی به

 صورت در و دارد، وجود تعهد و انضباط متشکل،

 یط بدون تواند می فرد چگونه گشایش، یک بروز

 ،یا انفعال ه جای دنباله رویب مسیر، این کردن

دخالتگری داشته باشد. چنین هسته هایی قرار 

نیست و نمی تواند، در قد و قوارۀ یک حزب انقلابی 

دخالتگری و تأثیرگذاری داشته باشند، بلکه قرار 

است به عنوان یک اقلیت پیشرو، سبک کار و 

الگوهای پیشنهادی خود را در عمل در درون 

نبش جا بیاندازند و پایه های حزب انقلابی ج

 .سوسیالیست آتی را پی ریزی کند

مشکل امروز جنبش ما نبود همین هسته هایی 

می دهند؛ هسته « سازمان»است که خودشان 

هایی که به ازای غیاب هر یک از آن ها، ده ها 

وجود « شهید»جمع مطالعاتی، همایش و زندانی و 

جلو راندن جنبش ندارند. دارد که اصولاً نقشی در 

ایجاد این هسته ها و تداوم آن دقیقاً سخت ترین و 

ضروری ترین کار در شرایط کنونی است، اما به 

هیچ وجه ناممکن نیست. فقط کافی است چنین 

جمع هایی در سطح اولیه، منتها به شکل استخوان 

د، تا بعد از آن هر جمعی بتواند ندار شکل بگیر

اد کند. بنابراین تمام فشار و مشابه خودش را ایج

هم و غمّ ما در وقت اندک فعلی و در شرایط ملتهب 

ایران، باید روی ایجاد همین هسته های اولیه در 

نقاط مختلف متمرکز باشد، و از این نظر، هر فعالیت 

دیگری را که مرتبط با این حوزه نباشد، اتلاف وقت 

 .و انرژی و خُرده کاری بدانیم

، قطعاً باید در انزوا، با کم ترین برای دوره ای

امکانات، و با بیشترین وقت و انرژی چنین هسته 

هایی را در نقاط مختلف ایجاد و سپس آن ها را به 

هم مرتبط کرد. و بعد از این فقط باید انتظار یک 

تغییر و تحول اساسی را کشید که اصلاً نباید از نظر 

بهشت ، شورش اردی88اعتراضات سال دور دانست )

درگیری های اخیر بُلداجی بر سر  مهاباد، در 1394

ا بسیار و ی مسألۀ آب، اعتصاب کنونی ایران ترانسفو

فراتر از آن(. رشد این هسته ها تازه در این شرایط 

آغاز می شود. در این شرایط خاص یک هسته آن 

 قدر به مسائل نظری و خطوط صحیح سوار هست

ت که به سرع دارد و در بین کارگران پیشرو اعتبار

بتواند در هرجایی بهترین شعار را مطرح کند یا 

بهترین دخالتگری ممکن را انجام دهد. این جمع 

بلد خواهد بود که چه طور بیانیه بنویسد، چه طور و 
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کجا آن را توزیع کند، چگونه اعتراضی را سازمان 

دهد و غیره. در این مقاطع خاص چنان تکاپو در 

د و چنان عطشی برای سیاست جامعه زیاد می شو

به وجود می آید که همان هستۀ کوچک، برای 

بسیاری از امور خود حتی فرصت هم نخواهد داشت 

و چنان رشدی خواهد کرد که هیچ گاه حتی تصور 

این سبک فعالیت و  .هم نمی کرده است

متکی بر رهبران عملی و واقعی  سازماندهی از پایین

ی مئن و صحیح برا، تنها گزینۀ مطجنبش کارگری

 غلبه بر خلأ رهبری کنونی است.

 کمیتۀ اقدام کارگری، 1395مرداد  17

 

به طولانی  یبی ربطی اعتصاب غذا

 جنبش کارگری

 علیرضا بیانی

 مقدمه:

 به وانمود به اعتصاب غذا، روز 63پس از نهایتاً 

پاسخ مثبت  جعفر عظیم زادهدرخواست مرخصی 

داده شد و به این ترتیب او به اعتصاب غذای خود 

در ایام  از زندان بیرون آمد؛ موقتاً و پایان داد

سه طیف اصلی  ،اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده

طیف  ،کردند. اول پیرامون این موضوع اظهارنظر

حقوق بشر  ناهمگون طرفداران جنبش کارگری و

نظر از  از حق دمکراتیک او، صرف که عمدتاً

ه طیف دنبال ،دفاع کردند. دوم ،اعتقادات و نظراتش

 ،جود آمدهوه ثیر جوّ بوی حوادث که اغلب تحت تأرُ

ه ند تا از غافلیا اظهار نظرات ژورنالیستی می کن

سازی «رکولهِ»و یا در امر  عقب نمانده باشند

وبازو رمی کنند تا به این ترتیب خود نیز بَ مشارکت 

طیف دو تمایل  کسب کنند. در اینماهیچه ای و 

هم فعال هستند. تمایل  موازی شانه به شانۀ

نظر  اتیا اظهار ،ثیر شرایطأرفرمیستی که تحت ت

اوج  در به یکبارهبی ربط ارائه می دهند و یا  کاملاً

 ف میاین طی کالیسم قرار می گیرند. از نمایندۀرادی

 همچنین توان به محمد قراگوزلو اشاره کرد. و

در دل خود،  منشانه و عارفانه ای کهتمایل کدخدا
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کلاشی ها و شارلاتانیسم ، «نقد»تحت عنوان

جنبش کارگری حمل می کند؛  رونبورژوازی را به د

تواند منحصر به عباس فرد  این طیف می نمایندۀ

در تلاش تحلیل از موضوع  سوم گرایشباشد. 

 ا و اهداف پشت آن است که در مقالۀاعتصاب غذ

 ها باز می گردیم.  پیش رو به آن

آیا اعتصاب غذا روشی از مبارزه علیه 

 سرمایه داری است؟

جعفرعظیم زاده با حاشیه های  یغذااعتصاب 

ان رسید. دلیل اصلی اعتصاب غذای بسیاری به پای

اتهامات امنیتی از فعالیت های صنفی فعالین  رفعاو 

از این می گذریم که اتهامات  کارگری بود. موقتاً

 امنیتی تنها برای فعالیت صنفی نیست و شامل هر

فعالیت دیگری نیز می شود؛ اما بر سر این موضوع 

واند درخواستی نمی ت می مکث می کنیم که چنینک

رژیم حاکم در  و ظرفیت استعداد بدون توهم به

ایران نسبت به رفع اتهامات امنیتی باشد. به 

فعال کارگری  یک خصوص که درخواست از سوی

آزاد  ان اصلی اتحادیۀدگطرح شده که از سازن

خود  در کارنامۀ کارگران است و این اتحادیه نیز

مجلس و ملاقات با نمایندگان ر مقابل تحصن د

 در را کارگر و همکاری با نهادِ دولتی خانۀ مجلس

هزار امضا به ثبت رسانده است.  40جمع آوری 

 ای دو حالت بیش تر وجود ندارد؛ بدیهی است که

فعال صنفی کارگری از درک پیچیدگی های 

فعالیت تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به آن 

ت که متوجه نیست اگر با میزان بی اطلاع اس

اعتصاب غذا از سوی یک فرد بتوان یک رژیم 

حکومت »که اغلب از آن به عنوان  را دیکتاتور

وادار به رفع اتهامات هم یاد شده است « فاشیستی

ی به این معن امنیتی از فعالیت های صنفی کرد،

نه تنها به فعالیت  -خواهد بود که چنین اتهاماتی

نسبت به جشن آب بازی  های صنفی، بلکه حتی

جوانان در یک پارک و رقص چند جوان بر بام 

درطول حیات رژیم جمهوری اسلامی  -خانه

تصادفی بوده و تنها لازم است با تلنگرهای فردی، 

سیاست مداران این رژیم را به سر عقل آورد! و یا 

تمایل به چرخش سیاست های رژیم در واکنش به 

ات ک، پس از توافقفعالیت های صنفی یا دمکراتی

و ازسوی اصلاح طلبان این رژیم در دستور « برجام»

و برای جلب علاقه و مشارکت  است کار قرار گرفته

 وانمود می شود ،جناح رفرمیستی جنبش کارگری

 فعالین کارگری« مبارزات» که این چرخش نتیجۀ

است. و اگر این دومین گزینه صحیح باشد، این 

وسط نه تنها اتهامات امنیتی از فعالیت های صنفی 

ه خود این مطالب« مبتکران»برداشته می شود، بلکه 

ه و ب می روندبه خود از سطح فعال کارگری فراتر 

 د.نجنبش کارگری مبدل می شو «رهبر»
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 رسی امکان رفع اتهامات امنیتیکه به بر قبل از این

رت ه شود که در صوبپردازیم، بد نیست به این اشار

ا نظر بالایی هصحیح بودن گزینۀ دوم، رهبری مورد

ر با در جنبش کارگری شکل نخواهد گرفت مگ

طیف سانتریست ها و  همکاری آگاهانه یا ناآگاهانۀ

از وی بی افق هایِ سخت متمایل به دنباله رَ

مین رابطه لازم است به حمایت حوادث. در ه

کنندگان طیف اول اشاره شود که تصور کرده اند 

 بی آن حمایت از اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده

که به معنی دفاع از نظرات و اعتقادات او باشد، 

 ظرات او عملی سیاسیبدون نقد به سبک کار یا ن

به راستی اعتقادات یک فعال محسوب می شود )

ه به جز فعالیت صنفی ک د باشدصنفی چه می توان

د و رف اعتصاب غذا باشکید بر سر صِحالا نیاز به تأ

اغلب ایشان از موضع خیرخواهانه نه اعتقادات او(! 

و دلسوزانه وارد کارزار دفاع از اعتصاب غذای جعفر 

جنبش های چه که  عظیم زاده شده اند، اما آن

، نه دلسوزی و همنوایی، اعتراضی سخت نیازمندند

مبارزات اعتراضی به سطحی بالاتر و  یبلکه ارتقا

سیاسی است. شاید تصادفی نباشد که پرهیز جعفر 

 گرسنگی و روش مرتاضانۀعظیم زاده از سیاست 

ستی با پاسیفی طیف توانسته توجه و علاقۀکشیدن 

گاندی را به خود جلب کند. درست  الگوهای مبارزۀ

در این صورت است که نقد سیاسی به روش و 

مورد حمایت منتفی می شود. اما در  نظرات فردِ

قهرمان  دو تمایل قهرمان سازی و ضدّ ،طیف دوم

شانه به شانه و مکمل یکدیگر فعالیت کرده اند. از 

شاخص قهرمان سازی می توان به محمد قراگوزلو 

لحظۀ حال دولت »به نام مقاله ای در  اشاره کرد که

 نوشت: «و پرچم جنبش کارگری!

جعفر عظیم زاده نخستین رفیقی است که پرچم »

این خواست انسانی را بلند کرده است. این بلندترین 

پرچمی است که با پلاتفرم فوق تاکنون بر تارک 

 «.جنبش کارگری بر افراشته شده است

ی راه اندازی تئوردر دیدگاه قراگوزلو که یادآور 

موتور بزرگ به وسیلۀ موتور کوچک است، یک فرد 

 خودِ موتور بزرگ که با توصیفات وی شاید اصلاً)

( پرچمی را ت که در قالب یک فرد ظاهر شدهاس

بلند می کند و از یک جنبش دعوت می شود به زیر 

آن پرچم برود. این طنز که شبیه رهبر شدن چارلی 

ست د در هایش به واسطۀ لین در یکی از فیلمچاپ

قرمز نقشه کشی راه است، به شکل  گرفتن پارچۀ

به حول مطالبه ای آگاهانه گیری یک جنبش 

ر س و احتمال مشخص کاری ندارد، بلکه با تصادف

 اریه ای برایار دارد. یعنی باید رژیم حاکم احضو ک

یک فرد ارسال کند و او با پای خود به زندان برود 

ه مطالب هام خود اعتراض کند تا اولاًجا به ات و در آن

ود. به یک جنبش تبدیل ش ای شکل بگیرد و ثانیاً

در این نوع جنبش سازی ها فراموش می شود 
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ه با ف جنبش شکل گرفتح داده شود که تکلییتوض

چه می شود، و توده ای  از زندان آن آزادی سازندۀ

پس از آزادی  ،که پرچم یاد شده در دستش افتاده

اگر رهبر یاد  ؟رهبرش با آن پرچم چه باید بکند!

ها  چنان در جلوی صف آنشده پس از آزادی هم

بایستد، خود دچار این تناقض شده که نمی توان در 

ازه ت چارچوب نظام موجود فقط فعال صنفی بود، و

 ه رهبری یک جنبش سیاسی نیز ارتقا پیدا کردب

هام امنیتی از فعالیت که درخواست رفع ات )مگر آن

های صنفی خود یک درخواست سیاسی نباشد(. و 

اگر بنا بر ملاحضات فعالیت صنفی، از رهبری 

جنبشی سیاسی که به راه افتاده کناره گیری کند، 

 بی سر را در ه این معنی خواهد بود که این بدنۀب

جناحی از حکومت بر  است تا کلۀ خیابان رها کرده

د! رمانتیسیسم محمد تارک آن چسبانده شو

 «اردکمون»قراگوزلو در گذشته در بیمارستان سقز 

نه در  و) آتیهبیمارستان  بر فرازمی جست و اکنون 

 روزۀ تجمعات هر کف کارخانجات و اعتصابات و

جنبش کارگری را رقم  آتیۀ ،کارگری در خیابان ها(

 می زند. او می گوید:

 انتقال یافت آتیه بیمارستان پرونده به»

که حالا پرچم جنبش ما بر فراز  آتیه بیمارستان شادا

آسمان آن بر افراشته شده است شادا 

فه ی انسان زاده شدن که تجسم وظی آتیه آسمان

 «فتاب خود گرفته استآرا زیر چتر 

د خو یمحمد قراگوزلو را با شادا و مبارک بادا فعلاً

و یل سانتریستی مکمل اتنها می گذاریم تا به تما

 به عباس فرد بپردازیم.  منحصر استکه 

فرد نیز یکی از  کسانی بود که به اعتصاب عباس 

غذای جعفر عظیم زاده واکنش نشان داد. او ابتدا در 

فیسبوک و با نوشتن کامنت های سرپوشیده و بی 

صراحت سعی می کرد صحت اعتصاب غذای 

جعفرعظیم زاده را مورد تردید قرار دهد. در این 

در گذشته  را ب غذای خشک و تر خودرابطه اعتصا

شاهد گرفت و نگذاشت اگر اعتصاب غذا اعتباری 

کند، جعفر عظیم زاده به تنهایی از آن  ایجاد می

سوت و ریش پیش ک»بهره مند شود. به هر حال 

د نه اصلی بحث عباس فر گفتند! اما نکتۀ« سفیدی

در تحلیل از شرایط و انگیزه های اعتصاب غذای 

 اده، که در مقابل چیزی به نامجعفرعظیم ز

بود. در واقع او هیچ بحث اثباتی « قهرمان سازی»

در این مورد نداشت، بلکه به طور موشکافانه ای 

گشته و در فیسبوک کامنت ها و استاتوس هایی 

ها جعفر عظیم زاده  پیدا کرده بود که بر اساس آن

لمیکال بر سیستم پ به قهرمان تبدیل شده بود؛ و بنا

 نظری، در واقع به جای ارائۀ در جدال های خود

در مورد اعتصاب غذا به طور کلی و اثباتی  بحث

به طور  اعتصاب غذای طولانی جعفر عظیم زاده

لمیک وارد پ یبا کامنت نویسی های فیسبوک، اخص
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اساس گیجی های مخصوص  شده بود. تصور او بر

به یک سانتریست مواج این بود که اگر تلاش برای 

ان سازی را فاش و با آن مقابله کند، دخالت قهرم

گری سیاسی مناسبی انجام داده و ادای سهمی به 

رشد فکری مخاطبین کرده است! در نتیجه او در 

محمد قراگوزلو، برای  هایتقابل با قهرمان پروری 

پا کرد و به این قهرمان دست و  خود نقش ضدّ

وب در نقش خ ترتیب، نقش مکمل یا تکمیل کنندۀ

نار نقش بد ایجاد کرد. تنها فرق او با قهرمان ک

مثل محمد قراگوزلو در این بود  های کسانی سازی

رائۀ یا ا و ر تلاش قراگوزلو با ساختن قهرمانکه اگ

یک قهرمان پایان می گرفت،  آلترناتیو به مثابۀ

توانست آلترناتیوی در مقابل  عباس فرد باید می

 ساختن جنبش ؟اتیواما کدام آلترن .قهرمان ارائه دهد

فراگیر به عنوان بدیل قهرمان سازی و یا چه؟ بدیل 

 مقابل قهرمان سازی چیزی نبود به عباس فرد در

 عباس فرد که سبک عارفانۀ«! فراخوان رفاقت»جز 

 کلی قلم« نقد سیاسی»باعث می شود در یک 

 داشته باشد، هنوز آن« رفاقت»فرسایی پیرامون 

ر و حیف اش می آید اگقدر برایش کفایت نمی کند 

 را هم دربلخی  الدین جلال مولانااشعار طولانی از 

خود زینت بخش  سیاسی عارفانۀ« ۀمقال»انتهای 

 کند. تصادفی نیست چنین کسی با همۀآن ن

که معلوم نیست چگونه )ادعاهای کمونیستی خود 

ه ک و در چه سابقه ای در گذشته قابل اثبات است

 دیگری ریل عوض بقۀمرتب منقطع نشده و به سا

ا اکنون خود ر کل فعالیت سیاسیِباشد(، کرده ن

رفاقت »معطوف به چرخاندن یک سایت به نام 

ل محاف»کرده است. گویا ساختن چنین « کارگری

در تقابل با قهرمان سازی است، و گویا  «اُنسی

دانند و باید قدم رنجه کرده و  قهرمانان رفاقت نمی

در محفل اُنس آمده، گیوه از پای بر کنده و برتخت 

رده ت بزباش میل کهمی آبگوشنشسته و رفیقانه 

و قلیانی چاق کنند تا از قهرمانی گسست کرده و 

 ! عباس فرد( تبدیل شوند رفیقِ )محققاً« رفیق»به 

 ؟رادیکال استیصال یا مبارزۀ اعتصاب غذا:

ذا تا جایی که به بیرون از زندان ربط پیدا اعتصاب غ

لوم و مظ کند، بی شک مبارزه از سر استیصال می

گر و انمایی جهت ایجاد ترحم معنی پیدا می کند، 

ورد مبارزه جلوه رحمی حاصل شد به عنوان دستا

ه کار پاسیفیستی متعلق ب داده می شود. این سبک

 است که حتی تصور اعتراض رادیکال گرایش هایی

چه می کنند هر به ذهنشان مبادرت نمی کند، و فکر

بیشتر مظلوم واقع یا دیده شوند، ظالم بیشتر عقب 

گاندی در  مرتاضانۀزده می شود. اعتراض به روش 

بهترین حالت جهت کسب امتیاز طبقاتی است، حال 

طبقاتی به سطح  ۀکه موضوع گسترش مبارز آن

ی تسرمایه داری و نفی سیستم امتیاز طبقا ضد

 ،بنابراین مضحک است که کسانی در بیروناست. 
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شهر و  به جای تجمع در خیابان و میدان های

 مخاطب قرار دادن افکار عمومی، در خانه های خود 

و در اعتراض به این یا آن موضوع  بنشینند

 کنند.« اعتصاب غذا»

اما تا جایی که به یک فعال سیاسی در زندان، آن 

چه  مربوط شود، چنان هم زندان جمهوری اسلامی

لازم شود، یعنی هیچ روزنه ای برای بروز اعتراض 

زندانی به بیرون یافت نشود، و یا برای جلب توجه 

توان  و حمایت های عمومی در بیرون زندان، می

به اعتصاب غذای چند روزه دست زد و آن را به 

 مهم است رادیکال متصل کرد. منتها ۀمبارز لقۀح

که اعتصاب کننده خود هیچ توهمی به حکومت 

ه داری و نهادهای آن نداشته دیکتاتوری سرمای

روش اعتصاب غذا  چه در غیر این صورت، باشد؛

بش جن روش پیشنهادی او به ،مطالبات تحققبرای 

  توهم خواهد بود. کارگری و از این طریق اشاعۀ

در مورد اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده موضوع 

توجه اذهان عمومی نبود. به خصوص با شک جلب 

تردیدهایی که این اعتصاب غذا درپی داشت و در  و

برخی از  مقالات و به خصوص در مطلبی تحت 

یک تأمل و حقیقتی دربارۀ اتحادیۀ آزاد و »عنوان 

به آن پرداخته شد.  مفصلاً( 1) «اعتصاب عظیم زاده

 دتحلیلم بر این است که این پروژه ای بو شخصاً

برای شناساندن جعفر عظیم زاده به جنبش 

ه درست ب کارگری، به عنوان یک فعال کارگری، و

همین دلیل عده ای هم آمدند و او را به عنوان 

معرفی کردند. حالا ما « رهبر جنبش کارگری»

رهبر جنبش کارگری هست و  فرض کنیم او اصلاً

بر آن کارگرانی  علاوه)را  هزاران کارگراشاره یک با 

امضاهایشان را دریافت کرده بود( به  که قبلاً

اما  اعتراض و اعتصاب در حمایت از خود بکشاند.

صنفی چه اهدافی را در جنبش « رهبر»یک  حقیقتاً

 مگر فراتر از تعیین افزایشکارگری دنبال می کند. 

پنیر خواهد رفت؛  و جدال نان حداقل دستمزد و کلاً

هم برای یک توان گفت همین حد از مبارزه  می

حکومت گریز از مرکز سرمایه داری جهانی غیر 

قابل تحمل است، اما نه برای حکومتی که اکنون 

حفظ و بقای خود را در جلب حمایت سرمایه داری 

جهانی و پذیرفته شدن در سازمان تجارت جهانی 

اسلامی پس از توافقات  یمی داند. رژیم جمهور

 در ار و نفوذشتمام پایگاه  برجام، حال که تقریباً 

تلاش خود را به کار  بین توده ها از دست داده، همۀ

 ت هایگرفته تا بتواند با جلب حمایت دول

امپریالیستی بقای خود را تضمین کند. اما این 

 غیر است، که دره فرامین آن از مشروط به اطاعت

 در ان رغبتی به سرمایه گذاریهمچنصورت  این

 ایران نخواهند داشت. 

م کمپانی های فراملیتی برای سرمایه مشکل مه

این است که حاکمیت سرمایه  ،گذاری در ایران
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داری غیر متعارف در ایران از شکل گیری تشکل 

خود یک تشکل  های توده ای جلوگیری کرده و

ها تحمیل  کارگر را به آن فرمایشی به نام خانۀ

که قادر به هدایت و رهبری جنبش  است کرده

عصیان زده  تیجه، تودۀدر نکارگری نیست. 

مراکز  کارگران در صورت احداث کارخانجات و

تولید انبوه در ایران، مانند بمب ساعتی خطر انفجار 

بینی را دارد. برای  غیر قابل پیش هر لحظۀ در

 ،اه کنترل این جنبش نیاز به متشکل شدن آن

بان سرمایه های انحصاری است. شرط مهم صاح

صورت کارگران  ینبه این دلیل که در ا چرا؟

ازطریق رهبران خود قابل کنترل و مذاکره خواهند 

لقوه اها ب صورت هر اعتراض آن بود، در غیر این

تا مرز اشغال کارخانه در پی خواهد داشت.  را خطر

 است کارگر ، نه تشکل خانۀاما این تشکل مورد نظر

ل تشک نه یکو به آن بی اعتمادند که کارگران 

ه ، بلکفق ضد سرمایه داریارگری با امستقل ک

تشکل زرد جدید و ساخته شده از بالا است که بتواند 

بخش هایی از فعالین کارگری رفرمیست را در  اولاً

مورد  مقام رهبری آن به خود جلب کند، ثانیاً

ید سازمان جهانی کار و کل حکومت أیت پذیرش و

باشد. به این منظور از آن( هم  )و نه فقط جناحی از

شاهرخ  رفیقزنده یاد یک سو فعالین انقلابی نظیر 

زمانی حذف یا از میان برداشته می شوند، و از سوی 

داد فعالین رفرمیستی با استع ،دیگر در سناریوهایی

مماشات به عنوان رهبر جنبش زمینۀ کافی در 

کارگری برجسته می شوند. اعتصاب غذای جعفر 

متن این وضعیت تحلیل و  اید درعظیم زاده را ب

صاب این اعتبررسی کرد؛ دست کم به این دلیل که 

غذا نه ربطی به مبارزۀ ضد سرمایه داری داشت، نه 

رادیکال و انقلابی داشت، و نه درخواست او  جنبۀ

« تا سر حد مرگ»ازمند تداوم درخواستی است که نی

 نه فردی باشد. بالاتر از این، این اعتصاب غذا را

که با اعتصاب )ازجان گذشته مانند شاهرخ زمانی 

برای ی حتغذای خود فقط به بند سیاسی بازگشت و 

چند ساعت  هم دفن مادرش و عروسی فرزندش

ی ا ، بلکه جعفرعظیم زاده(مرخصی دریافت نکرد

با غلظت  اشکه فعالیت های کارگری  انجام داد

د با و زد و بنزیادی آغشته به تمایلات رفرمیستی 

، است. آری غیرهکارگر و نمایندگان مجلس و  انۀخ

روز در اعتصاب  63جعفر عظیم زاده وانمود کرد 

موضوع را باید به آینده  بقیۀ غذا به سر برده، و

واگذار کرد تا به خوبی روشن شود تا چه میزان 

 جعفرعظیم« رهبری»تحلیل فوق صحت دارد، و یا 

 عتصاباتزاده چه نقشی در انبوهی از اعتراضات و ا

 کارگری در آینده خواهد داشت. 

 1395مرداد  23
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حاکمیت ، آب، گرمایش زمین ۀلأمس 31

سرکوب شورش های  جمهوری اسلامی و

 مردمی

 

 نسیم صداقت و آرام نوبخت

ضّد  و پلیس موران انتظامیدرگیری مردم با مأ

شهرستان بروجن، « )لداجیبُ» شهر در شورش

 ه دنبال پروژۀکه ب (بختیاری و محالچهار استان

اد فول به طرف کارخانۀ «تالاب چغاخور»ب آ انتقال

 ،نفر مرگ یک با راه افتاد وبه  «سفیددشت»

 ،ها نفر همراه بود بازداشت ده و نفر 180 مصدومیت

زیست  حاد مشکلات نسبت بههشدار دیگری 

شورش  بروز و علامتی از محیطی در ایران است

ه کشهر  این جمعیت .های مشابه در سال های آتی

ه بمعترض ، نه فقط خانوار می رسد 3500 اً بهحدود

 ،، که بالاتر از آنهاوضعیت بد آبرسانی با تانکر

نگران خشکیدن تالاب و از دست رفتن زمین های 

  .استکشاورزی 

هرچند شاید علل درگیری بر سر آب در شهر 

تان دیگر اس برخی بلداجی برای جمعیت شهرنشین

ها چندان ملموس نباشد، اما تنها کافی است 

شرایطی را تصور کرد که مصارف آب برای رفع 

ذا، ، تهیۀ غربشُنیازها )شستشو،  ترین ابتدایی

استحمام و غیره( با مشکلات و اختلالات روزمره رو 

متکی به  شمابه رو باشد و تنها منبع درآمدی 

ألۀ مس کشاورزی. در این حالت بحران آب، ناگزیر به

یک بحران اجتماعی مانند  مرگ و زندگی و به

 حوادث بلداجی تبدیل می شود.  

ارت حر یعنی بالا رفتن درجۀ ،گرچه گرمایش زمین

به دلیل تراکم گازهای گلخانه ای در  سطح زمین

به خصوص به دلیل استفاده از سوخت  -اتمسفر

در این فرایند بحران  -جنگل زداییفسیلی و های 

 آب در گوشه و کنار جهان بی تأثیر نیست. از زمان

، سطوح دی 1750انقلاب صنعتی در سال  آغاز

و  38به ترتیب  2009اکسید کربن و متان تا سال 

درصد بالا رفته اند، و متوسط دمای زمین از  148

درجۀ سلسیوس  0585به این سو، تقریباً  1880

در بهره  مدیریتسوء ولی  افزایش داشته است.

و تابعیت آن از اصل  های موجود از آب برداری

، نقش پررنگی در ایرانخاصه و جهان  در «سود»

  در این بحران دارد.
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چهارمحال و بختیاری از جمله پرآب ترین مناطق 

ایران بوده است، اما اکنون گفته می شود که بیش 

روستا در این استان با تانکر آبرسانی می  500از 

میزان بارش سالانۀ استان چهارمحال و  .شوند

متر تا میلی 250، از در بخش های مختلف بختیاری

دقیقًا  فولاد متر متغیر است. و این صنایعمیلی 1800

در جایی استقرار پیدا کرده اند که کمترین میزان 

متر در سال( دارد و خودش میلی 250بارندگی را )یعنی 

 .های آبی در زمان خشکسالی مواجه بوده استبا تنش

به گفتۀ یک فعال محیط زیست و کارشناس منابع 

میلیون  45تا  43ظرفیت اسمی تالاب حدود طبیعی، 

بر  ،الی کنونیاما در وضعیت خشکس ؛متر مکعب است

 لقب ظرفیت تالاب تا ،خردادماههای اساس آمارگیری

میلیون متر  30کمتر از  به ،کشاورزان بهره برداریاز 

 .بوده استرسیده مکعب 

 ۀآبحق از آب موجود در تالاب چغاخور،بخشی 

تاهای اطراف است، بلداجی و روس ۀکشاورزان منطق

د تالاب و بخشی هم زیستی خو ۀآببخش دیگر حق

بلاغ و تالاب گندمان است که رودخانه آق ۀآبنهایتاً حق

 .شوداز همین تالاب چغاخور تأمین می

از  ها هیچ آبیطر خشکسالیچند سالی است که به خا

بلاغ عبور نکرده و به تالاب گندمان نرسیده آق ۀرودخان

کشاورزی مردم را رها کنیم و  ۀآبوقتی حق .است

حتی  ،در نظر داشته باشیممیزان تبخیر طبیعی آب هم 

ی نیع ،ماندزیستی تالاب هم باقی نمی ۀآبهمان حق

د به بخش صنعت اصلاً آبی وجود ندارد که بخواه

 شود.منتقل 

 بخش صنعت منتقلبه خواهند آبی که می در نتیجه

 همان منجر به درگیری های اخیر شده است،کنند و 

زیستی تالاب است که قطعاً به حیات تالاب  ۀآبحق

  .کندوارد می جبران ناپذیری خسارت

با این اوصاف کاملاً روشن است که اصولاً شکل 

گیری صنعت فولاد در آن منطقه از ابتدا بنا به 

 زیست محیطی نادرست بوده است. معیارهای

و نوکیسه های  یسرمایه دار دولت بانیز  در ایران

 سرنوشت و زندگیرو به رو هستیم که  ریارانت خو

دای منافع آنی و لحظه ای خود فاکثریت جمعیت را 

کرده اند. شدت تصاحب و قبضه کردن منابع طبیعی 

ایران تا به حدی بوده است که واژه های 

به  به تازگی هم« کوه خواری»و  «دریاخواری»

بی  استفادۀ اضافه شده اند. مطبوعاتی ادبیات رایج

رای ب ب های زیرزمینی، انتقال آب تالاب هاآرویه از 

 ،اسده ۀ، احداث بی رویکشاورزی-مصارف صنعتی

محیطی، از جمله  همه در این بحران های زیست

در « گتوند»، نقش دارند. فاجعۀ سد آب بحران
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در دوران ریاست جمهوری اکبر خوزستان )که 

هاشمی رفسنجانی آغاز شد، در دو دورۀ خاتمی 

در دور دوم ریاست  1390ادامه یافت و سال 

نژاد به طور رسمی افتتاح شد(، جمهوری احمدی

تنها یکی از نمونه های برجسته و دردآور این گفته 

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و  اخیرًا نیز است.

مناطبع طبیعی مجلس با تأیید آبیاری مزارع جنوب 

رصد د 40تنها »تهران با فاضلاب، گفته است که 

 60متأسفانه »و  «شودفاضلاب تهران تصفیه می

های درصد فاضلاب به حال خود رها شده و آب

زیرزمینی و اراضی کشاورزی جنوب پایتخت را 

به همین ترتیب می توان آلودگی «. کندآلوده می

 هامون و دریای خزر، بحران دریاچۀ ارومیه، دریاچۀ

  را به این فهرست بی پایان اضافه کرد.غیره 

از  هک -ب در ایرانآبا نگاهی عمیق تر به مشکلات 

می شود به  -اقلیمی گرم و خشک برخوردار است

 ص ونحوۀ تخصی بین منطقی رسید که ۀاین نتیج

( در بآ )از جملهبهره برداری از منابع طبیعی کشور 

و نیازها و منافع  از یک سو نظام سرمایه داری

یک تضاد آشکار و  از سوی دیگر اکثریت جامعه

نحوۀ در  این دوقطبی غیرقابل حل وجود دارد.

 به تدریج دارد خود را نشان می دهد آب استفاده از

ی اقلیت که اعتراضات بلداجی شمه ای از آن است.

مزارع بزرگ،  ،کارخانه ها صنایع، صاحباناز 

 مجریان پروژه های کلان احداث سد، رانت خواران

 صف کشیده انددولت ت شو الی آخر که همگی پ

ن . در ایددر این بحران ها مسئولیت مستقیم دارن

میان سپاه و نیروهای نظامی نه فقط در این پروژه 

ته خواس ها ذینفع اند، که خود مسئولیت سرکوب

در ایران درست مانند  را دارند.حق مردم ه های ب

سایر کشورهای توسعه نیافتۀ صنعتی، بیشترین 

سهم مصرف آب مربوط به کشاورزی است و نه 

هانی، بانک ج 2011صنعت. طبق داده های سال 

ه ب نسبت سهم مصرف آب بخش کشاورزی ایران

درصد بوده است.  152به تنها  9252بخش صنعتی، 

و با اجرای قانون  1390به علاوه از سال 

هدفمندسازی یارانه ها و افزایش بهای آب، مقدار 

در بخش صنایع کاهش داشته است  یآب مصرف

، قیمت)هرچند هزینۀ مصرف آن به دلیل افزایش 

بالاترین سهم  1390در سال  کرده است(.رشد 

 ،مصرف آب در میان گروه های فعالیت صنعتی

مربوط به صنایعی نظیر تولید پلاستیک و لاستیک 

مصنوعی، آهن و فولاد، کود شیمیایی، قند و شکر، 

صابون، آب معدنی و دوغ، خمیر کاغذ و کاغذ و 

مقوا، سیمان و آهک و گچ، فراورده های لبنی و 

 شده است. دارو می

هایی که بعد  چه آن ،مردم مناطق محروم کشور ما

طعم از جنگ ایران و عراق در خوزستان هیچ زمانی 

و  سیستان چه و را نچشیده اندآسوده  یک زندگی
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برابر حّد  80که امروز ریزگردهایش  بلوچستان

ه )از جملنه تنها از منابع طبیعی  ،استاندارد است

بهود هیچ بهره ای برای ( نفت «ملی»ثروت 

بلکه در عوض با  ،زندگی خویش نبردند حداقلی

 سرطان و انواع بیماری های ریوی رو به رو شدند.

فقر، بیماری و بیکاری بسیاری از این مردم را به 

، به ها اجبار به حاشیۀ شهرهای دیگر استان

  سوق می دهد.  ،خصوص پایتخت

ای ران هتبدیل این شورش های محلی به دنبال بح

زیست محیطی به شورش های اجتماعی، در ذات 

م در موارد قبلی نیز شاهد بودی وضعیت کنونی است.

آبی چون انتقال آب زاگرس به شهرهای کمکه 

اصفهان، یزد، کرمان و قم چگونه به موضوعاتی 

اخیراً یکی از کارشناسان سیاسی تبدیل شدند. 

رکود، بحران آب و فساد در »اقتصادی حکومت، 

ایران « بحرانی و خطرناک»را سه مسأله « کشور

 10پتانسیل مخرب »که  دادبرشمرد و هشدار 

ر سمیلیون حاشیه نشین پشت  11میلیون بیکار و 

ه پیش بینی نشد ۀآن است و با یک حادثه یا واقع

تواند موجب یک بی ثباتی اجتماعی و سیاسی می

ست که باید اعتراضات و این در حالی ا«. بشود

اعتصابات روزمرۀ کارگری به تعطیلی یا واگذاری 

کارخانجات، عدم پرداخت حقوق معوقه و سایر 

نون تاکاضافه کرد. « پتانسیل»موارد را هم به این 

جمهوری اسلامی تنها به یُمن پوتین « ثبات»

 نظامی بر بالای سر جامعه تأمین شده است. 

گونه ای است که هر وضعیت اجتماعی ایران به 

، از آلودگی هوا و کم آبی تا افزایش قیمت یموضوع

می  تقلب انتخاباتی، تامرغ و بنزین، از اسیدپاشی 

ۀ جرقو  تبدیل شود سیاسی مسألۀ ایند به توا

. همین نشان را روشن کندشورش های اجتماعی 

می دهد که چرا تلاش های رفرمیستی برای 

، سایر مطالبات صنفیجداکردن مطالبات سیاسی از 

 ناکام می ماند. ،زیست محیطی و غیره

دولت سرمایه داری هیچ طرح و نقشه ای برای 

برون رفت از این معضلات اجتماعی ندارد. در عوض 

جامعه را مقابل این  ،عموماً رسانه های رسمی

دوراهی می گذارند که: یا تداوم صنایع به بهای 

اری بیکنابودی محیط زیست، یا ورشکستگی و 

برای حفظ محیط زیست. این دوگانگی، نمونه ای 

گویا از تضاد بین کار و سرمایه است؛ تضادی که 

هیچ راه حلی ندارد مگر نابودی سیستمی که خود 

چنین تضادی را ایجاد می کند. توسعه یافتگی 

صنعتی و ایجاد اشتغال توأم با حفظ محیط زیست، 

از مناطع تنها زمانی ممکن است که بهره برداری 

 برنامه ریزی« سود»یازها و نه طبیعی برای رفع ن

د و این شدنی نیست مگر با کنترل و نظارت شو
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یگر به عبارت د دموکراتیک کارگران بر این منابع و

 .لغو مالکیت خصوصی

فارغ از خواست این « بلداجی»شورش هایی نظیر 

 ۀیا آن جریان، رخ می دهند. اما از لحظۀ وقوع، مسأل

. بدون رخ نشان می دهدهبری انقلابی خلأ ر

 ،به یک نیروی متشکلبدون تبدیل سازماندهی و 

ه و ب ندارندجز شکست  نتیجه ای این شورش ها

 یک گرایش .شکل مقطعی خود را تکرار می کنند

سوسیالیستی انقلابی نه فقط نشان می دهد که چرا 

این معضلات با رشته های زخیمی به خود نظام 

سرمایه داری متصل هستند، بلکه با حضور در 

اعتراضات و طراحی مطالباتی، سعی در رساندن 

 ار موجود به سطحی بالاتر اعتراضی سطح آگاهی

ند درست مانی، اعتراضات ناگهانی مانند بلداج دارد.

ت ماه سال پیش در مهاباد )واقعۀ شهشورش اردیب

هتل تارا(، همه و همه وزن و فوریت مؤلفۀ رهبری 

انقلابی را نشان می دهند. دقیقاً دخالت در این حوزۀ 

مام انرژی و حیات فراموش شده است که باید ت

های انقلابی را معطوف به خود  سیاسی مارکسیست

است که به جای ناظر بودن تنها با این مؤلفه  کند.

بر سیر رویدادها و در بهترین حالت تحلیل صِرف 

 آن ها، می توان مسیر رویدادها را تغییر داد.

 1395مرداد  5

 

 سرمایه داری جهانی و 

 شبح لئون تروتسکی

 

 به مناسبت هفتادوششمین سالگرد ترور تروتسکی

 زادهامید علی –آرام نوبخت 

، ردال پیش در چنین روزی، رامون مرکاس 76

کن ضربۀ تبر یخ شوارد آوردن فرستادۀ استالین، با 

در  ر خانۀ وی واقعبه جمجمۀ تروتسکی د

 .تاریخی را رقم زدجنایتی مکزیک،  «کویوآکان»

آن قدر  در آن دم ،تروتسکی با وجود جراحت مهلک

ا با قاتل خود گلاویز شود. ام جسورانه بنیه داشت که

، در کمال ناباوری جنبش سوسیالیسم نهایتاً روز بعد

 جان باخت.ت از شدت جراح انقلابی،

استالین، خاموش کردن صدای این اصلی  باند برای

رین بزرگ ت بیان دقیق تر،یا به  -ترین دشمن خود

م بروکراسی حاک منافعدشمن  و نرم نشدنی ترین
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 ؛ممکن نبودوی جز با حذف فیزیکی  -بر شوروی

چه در غیر این صورت به همان ماشین تبلیغاتی 

حذف  جعل و تحریف و افترا بسنده می کرد.

تروتسکی، به عنوان تجسم چشم انداز انقلاب 

و  نگر، ویراک، یک ضربۀ مهلیسوسیالیستی جهان

ود رگری بین المللی باجبران ناپذیر برای جنبش ک

ی یا به بیان تروتسکو به راستی استالینیسم، 

از این می  بالاترچه خدمتی ، «گورکن انقلاب»

زخم های  دهد. ارائه توانست به بورژوازی جهانی

نیسم بر پیکرۀ جنبش کارگری جهان )از یاستال

تا شکست  27-1925 دوم چین در سال های انقلاب

 است ( عمیق تر از آنایران 57سنگین انقلاب بهمن 

ت ادبیا بُرد اعتبار و برای مجالیکه دیگر بخواهد 

کستۀ این جریانات در درون شو ورسخیف و مبتذل 

این وظیفۀ تاریخی باقی بگذارد. در عوض  جنبش

 زیر پوشش یگرایش های به رفرمیسم چپ، خاصه

 محول می شود. «تروتسکیسم»

اسف بار است که شخصیتی مانند تروتسکی، به 

عنوان یکی از رهبران انقلاب سوسیالیستی روسیه و 

سازندۀ ارتش سرخ از هیچ، با آن انسجام نظری 

ابی، یک انقل خیره کننده و تعهد و جدیت بی مانندِ

امروز باید آماج حملات کوتوله های سیاسی، از هر 

ته مانده های استالینیسم  دو اردوگاه بورژوازی و

تصویر تمام نمای این واپس ماندگی سیاسی باشد. 

و بی ربطی به مسائل جنبش را می توان در باقی 

ه ک مانده های گرایش های استالینیستی ایران دید

هنوز از سطح چنگ زدن به نقل قول های جسته 

 اب یاز لنین در چهارچوب پلمبیک های و گریخته

دون ذکر تاریخ و بستر کلی تروتسکی، آن هم ب

فراتر نمی روند تا با این تردستی های کلامی  ،بحث

عمیق و مرتبط با متن یک جنبش  کل آن مباحث

 را همراه با ورشکستگی خود زیر فرش بزنند. انقلابی

تروتسکی نه فقط یک شخصیت تاریخی برجسته، 

بلکه چهره ای است که همچنان موضوعیت 

های معاصر و مبارزۀ طبقۀ سیاسی خود را با رویداد

که  نیستکارگر جهانی حفظ کرده است. بی دلیل 

ت در بحبوحۀ اتسکی به کرّهمین امروز، نام ترو

بریتانیا و مطبوعات  «حزب کارگر»بحران عمیق 

 تکرار می شود. این کشور جریان اصلی

حزب »جناح راست همین چندی پیش بود که 

 ، معاون«نوواتستام »مقاله ای را به قلم  ،«کارگر

به چاپ رسانید  «گاردین»رهبری خود، در روزنامۀ 

حزب  داخل را در« نفوذی های تروتسکیست» تا

رهبری  ،«جرمی کوربین» محکوم و همۀ هواداران

را همچون ساده لوحانی  «حزب کارگر»کنونی 
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ا بیخ ت این نیروهای سایه پیشروی که از کندتصویر 

 بی خبرند. گوش خود

بین بلافاصله خشم و تردید خود را راردوگاه کوالبته 

نسبت به چنین اتهامی نشان داد. به همین خاطر 

مجدداً اطمینان خاطر « رآبزروِ »ریۀ شکوربین به ن

حتی در مخلیۀ کسی نمی گنجد که در این » داد:

هزار افراطی فرقه گرا }تروتسکیست  300کشور، 

به  ندبخواه ها!{ آزادانه بچرخند که حالا ناگهان

 «.فرود آمده باشند هم حزب کارگر

نشد که روزنامه های مهم  آنمانع  اما این گفته

نام  لکه دار کردنیلی از مقالات را برای بریتانیا سِ

نسبت به عقاید او به راه  تروتسکی و هشدار

شبح »نیندازند. در لا به لای مطالب بارها به 

ه ه شداشار« حزب کارگر»بر فراز سر « تروتسکیسم

و نبرد سیاسی درون حزبی به نوعی نبرد میان رفرم 

 و انقلاب ترسیم شده است.

ورود نام تروتسکی به مرکز صحنۀ بحث های 

. برخوردار استاهمیت عینی مهمی از سیاسی، قطعاً 

طغیان بحران و  چنبرۀ در هر زمان که سرمایه داری

ار می گرفت طبقۀ کارگراجتماعی و سیاسی  مبارزات

 همواره احساس می شود.نیز ، حضور تروتسکی آید

در شرایط کنونی، یعنی افزایش شکاف ها و تنش 

های اجتماعی، نوسانات سیاسی به دنبال رفراندوم 

حزب »و مهم تر از همه خطر تلاشی « برکسیت»

که خود بیش از یک قرن مسئول مهار « کارگر

پلیسی جنبش کارگری بوده است، طبقۀ حاکم و 

ه خوبی به خطر و تهدید از جانب میراث رسانه ها ب

 تروتسکی واقف اند.

 ز از موضوعیت و ارتباطبا گذشت چندین دهه، هنو

مستقیم و بی واسطۀ نوشته های تروتسکی با 

مسائل امروزین جهان کاسته نشده است. در مورد 

بریتانیا، تروتسکی نه فقط به دقت و از نزدیک 

انگلستان را دنبال کرد، بلکه اتی قمبارزۀ طب

و  «حزب کارگر»نافذترین و گزنده ترین نقد را به 

نقش آن به عنوان مدافع حاکمیت سرمایه داری 

سال  ،«بریتانیا به کدامین سو؟». اثر کلاسیک داشت

منتشر شد؛ تنها یک سال پیش از خیانت  1925

حزب کارگر و کنگرۀ اتحادیه های کارگری به 

در مورد  1926سال  تروتسکیاعتصاب عمومی. 

کوربین  که امروز می توان در قامتگرایش هایی 

اینان ستون اصلی »می نویسد:  سراغ گرفت،

هان، ، اگرنه جبریتانیا و بورژوازی اروپا امپریالیسم

ین واقعی ا به هر بهایی که شده، باید عیار هستند.

، التقاطیون مزخرف گو، فضل فروشان خودشیفته
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ی احساساتی و پادوهای مواجب حرفه پرست ها

ا . رسوکردبرای کارگران افشا  را بگیر بورژوازی

وجودی اینان، به معنی بی  کردن واقعیت

انند که نتو است چنان صورتی اعتبارکردن شان به

نی به مع ،بی اعتبار کردن آن هاو کمر راست کنند. 

ن در ای «.ریخیاعالی ترین خدمت به پیشرفت ت

، خشم و نفرت طبقاتی نسبت واژه های تروتسکی

 به رفرمیست های چپ موج می زند.

، تنها نمود فرایندی ی امروزوضعیت بریتانیااما 

؛ درست است که در کلّ جهان رو به تکوین است

خود جزئی از نیز « پدیدۀ کوربین»همان طور که 

ر د . همان طور که بارهایک پدیدۀ بین المللی است

ین ب تأکید شد، سرمایه داری نوشته های پیشین

عمیق ترین بحران همه جانبه  مواجهه بادر  المللی

، برای است شاهد بوده 1930ای که تاکنون از دهۀ 

 نقطۀ اتکاینجات موقت خود از این گرداب یک 

رفرمیسم چپ است.  های مهم دارد و آن گرایش

اهمیت رفرمیسم چپ برای سرمایه داری، در 

فرسودن و ازنفس  برای مهار،توانایی بالای آن 

. یک سال نهفته است جنبشکّل یک انداختن 

ه بدر یونان که « سیریزا»خیانت سیستماتیک 

 پتانسیل عظیم اعتراضی را تباه کرد و سادگی یک

ست د که« سوسیالیست»ساندرز برنی نامزدی  یا

حزب »کاسۀ کلّ آرای خود را یکجا به  آخر

م صلی امپریالیسیعنی یکی از دو حزب ا -«دمکرات

همراه با عقب نشینی کوربین بر  ریخت، -امریکا

از ریاضت  -مورد بحثسر یک به یک موضوعاتِ 

اقتصادی تا عضویت در ناتو، تجدید برنامۀ موشکی 

ترایدنت، جنگ در سوریه و عضویت در اتحادیۀ 

 چندتنها   ،«وحدت حزب»به اسم حفظ  -اروپا

بقۀ ط نمونۀ گویا از ماهیت چنین جریان هایی است.

که از این احزاب در تجربۀ تلخی کارگر با وجود 

 از مرحلۀ تدافعی وارد اکنونحافظۀ خود ثبت کرد، 

ی و ناعتراضات خیاباشده است.  تهاجمیمرحلۀ 

ی تعمومی یونان علیه سیاست های ریاض اعتصابات

رانسه سیریزا، اعتراضات ف« چپ رادیکال»حزب 

 حکومت علیه قانون کار الخُمری با همدستی

رگری ا، افزایش اعتصابات ک«حزب سوسیالیست»

قابل ، ت«چین حزب کمونیست»چین علیه حاکمیت 

 ا اوب «مستقل»و « تسوسیالیس»حامیان ساندرِز 

 ،«کنوانسیون ملی دمکرات ها»پس از فضاحت 

توهمات  ش نسبیهمه و همه نشان دهندۀ ریز

نسبت به چشم انداز رفرمیسم چپ و چرخش طبقۀ 

ن درست و ایاست. رادیکالیسم کارگر بین المللی به 

شانه به شانۀ چرخش بیش تر بورژوازی در یک 

راست افراطی است  سوی کشور از پس دیگری به

)ظهور احزاب و گرایش های فاشیستی و شبه 
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 حزب»یونان، « طلوع طلایی»فاشیستی مانند 

ش فرانسه، جنب« جبهۀ ملی»، «قلال بریتانیااست

، نامزدی «حزب آلترناتیو آلمان»و « پگیدا»

، مصادیق این چرخش در امریکا« ترامپ»

بورژوازی به سوی اشکال استبدادی تر حاکمیت 

است(؛ در همۀ این ها، رفرمیسم چپ متهم ردیف 

که در قامت سازمان هایی  اول و شریک جرم است

یش بین گرا»نظیر نیز « کیستتروتس»به اصطلاح 

کمیتۀ انترناسیول »، «المللی مارکسیستی

تانیا و بری« حزب کارگران سوسیالیست»، «کارگری

 نظایر این ها متجلی شده.

این دقیقاً همان سندروم رفرمیستی است که 

تروتسکی با اشاره به یکی از سوسیال دمکرات های 

ا آی» چنین توضیح می دهد: 1930آلمانیِ اوایل دهۀ 

ما ورثۀ خوشبختی هستیم که بر سر بالین سرمایه 

داری بیمار و محتضر انتظار می کشیم؟ یا پزشکانی 

هستیم که باید در جستجوی کمک به بهبود آن 

البته همیشه این آقایان محترم دومی را  باشیم؟

به  "سوسیالیست"انتخاب کردند. اما این پزشکان 

محض آن که بهبود را عملی کرده یا دست کم مانع 

مارکسیست های انقلابی از هدایت طبقۀ کارگر در 

مبارزۀ همه جانبه برای پایان دادن به نظام شده 

باشند، از دست همین بیمار به تازگی بهبودیافته که 

با ناسزا و حتی کتک به دنبالشان راه می افتد، فرار 

این پزشکان خوب امید می کنند. رفرم هایی که 

دارند به پاس خدمتشان عملی شود، خیلی شتابزده 

به عنوان مانع بهبود سریع تر، کنار گذاشته می 

 «.شوند

صعود دوبارۀ مبارزه طبقاتی، به خصوص در چین اما 

تقریباً نیمی از پرولتاریای جهان را در خود  و هند که

کافی نیست و ناگزیر مسألۀ تنهایی به  جای داده،

 قیقی وحانقلابی  و سوسیالیستی رهبریایجاد یک 

را برای متراکم کردن این اعتراضات پراکنده و  نو

تبدیل آن به یک جنبش واحد برای تعیین تکلیف 

با فوریت هرچه تمام مطرح نهایی با سرمایه داری، 

این همان نقطه ای است که رجوع به  می کند.

 ب اکتبر را ضروری می کند.درس های انقلا

، مقارن خواهد بود با 2017سال میلادی آتی، 

روسیه. نام  1917صدمین سالگرد انقلاب اکتبر 

تروتسکی با این رویداد تاریخی، یعنی پیروزی 

 نخستین و تنها انقلاب سوسیالیستی و استقرار اولین

دولت کارگری جهان، گره خورده است. جهان 

تب و لرز بحران های  سرمایه داری امروز در

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به خود می پیچد. 

رشد سرسام آور نابرابری اجتماعی، تعمیق رکود 

اقتصادی، چرخش دولت های سرمایه داری به 
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سوی ناسیونالیسم اقتصادی و سیاست های 

، رشد نظامی گری و جنگ در «حمایت گرایی»

مرزهای خارجی همراه با رشد دستگاه سرکوب 

لیسی به بهانۀ مبارزه با موج تروریسم، وخامت پ

بحران پناهندگی و رشد تمایلات خارجی ستیزی، 

درست همان خصوصیات و روندی را نشان می 

در »دیده بود:  1934دهند که تروتسکی در سال 

هر یک از کشورها، بُن بست تاریخی سرمایه داری 

خود را در بیکاری مزمن؛ تنزل شاخص های زندگی 

ان؛ ویرانی دهقانان و خرده بورژوازی شهرها؛ کارگر

م لمانی؛ مسمومیت مردرتجزیه و پوسیدگی دولت پا

 "ملی"و  "اجتماعی"با شرنگ عوام فریبی های 

در مواجهه با انحلال رفرم های اجتماعی؛ کنار زدن 

و جایگزین کردم احزب قدیمی حاکم با یک 

ورۀ د )بناپارتیستی( نظامی-سازوبرگ پلیسی

سرمایه داری؛ رشد فاشیسم؛ قدرت گیری  انحطاط

آن و خرد کردن هر یک از سازمان های پرولتری، 

 10)جنگ و انترناسیونال چهارم، « نمود می دهد

 (.1934ژوئن 

شرایط عینی برای انقلاب مدت هاست که فراهم 

 و آمده؛ و حتی به کلام تروتسکی، از شدّت آمادگی

هاست که همۀ این در حال گندیدن است.  بلوغ،

انقلاب جهانی را با نیرویی بازیافته در دستور کار »

 د. تنها سرنگونی بورژوازی به دستقرار می ده

پرولتاریای عصیان زده است که می تواند بشریت 

 «را از یک سلاخی جدید و ویرانگر نجات دهد

 .)همان(

به خودی خود مادۀ خامی است » اما طبقۀ کارگر

پیدا  تنها زمانی نقش مستقلبرای استثمار. پرولتاریا 

می کند که از یک طبقۀ اجتماعی در خود، به طبقۀ 

سیاسی برای خود مبدل شود. این نمی تواند رخ 

ن دهد، مگر به واسطۀ یک حزب. حزب آن ارگا

به  }کارگر{ تاریخی است که به وسیله اش طبقۀ

ی )اولتیماتوم گرای« آگاهی طبقاتی دست می یابد

ی؟ گام بعد»از کتاب  بروکراتیک، بخش سوم

 (1932ژانویۀ  27، «اتی پرولتاریای آلمانمسائل حی

این دقیقاً همان جوهرۀ لنینیسم است که تروتسکی، 

 میراث دارش است.

مبارزۀ سیاسی تروتسکی و اپوزیسیون چپ علیه 

انحطاط شوروی در دورۀ استالین، مبارزه ای که با 

به  1938بنیان گذاری انترناسیونال چهارم در سال 

اوج رسید، تماماً در ردّ این ادعای محوری تمامی 

ل بود که استالینیسم، از د مبلغین ضدّ کمونیست

وسیالیسم ناگزیر به یک سدر آمد و  لنینیسم

لاب انق»تئوری  امپراتوری بروکراتیک می انجامد.
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فرمول بندی  1905تروتسکی که از اواسط « مداوم

 و« ونناموز» خصلتشد، نشان می داد که 

 سرمایه داری اقتصادیمناسبات توسعۀ « مرکب»

ترین صنعت را به عقب خصلتی که مدرن -روسیه

ۀ طبق -ترین اقتصاد دهقانی پیوند می زدمانده

کارگری را ایجاد می کند که هرچند به لحاظ کمّی 

در قیاس با سایر اقشار اجتماعی در اقلیت است، اما 

ی دارد؛ و در لایپتانسیل انقلابی بسیار باکیفیت و 

با  -شرایطی که بورژوازی لیبرال مفلوک روسیه

به زمین داران محلی و  خود پیوندهای عمیق

 سلطنت مطلقه وامپریالیسم و حتی اتحاد با 

 -جنبش کارگری وحشتپیشاسرمایه داری تزار از 

صف آرایی می کند و  با جنبش کارگریدر تقابل 

نقشی  نمی توانند خود در شرایطی که دهقانان

کنند، ناگزیر طبقۀ کارگر در مسند  مستقل ایفا

رهبری قرار خواهد کرد؛ و هرچند وظایف و تکالیف 

دمکراتیکی که بورژازی اروپا تاریخًا انجام -بورژوا

داده بود، لاینحل باقی مانده، اما طبقۀ کارگر بنا به 

منطق مبارزه نمی تواند در آن سطح متوقف شود و 

کت می حر یات سوسیالیستناگزیر به سوی مطالب

کند. به این مفهوم است که تکالیف دمکراتیک و 

سوسیالیستی، هر دو توأمان بر دوش طبقۀ کارگر 

دقیقاً نظریه ای بود که یک بار به طور این می افتد. 

و پس از آن به  1917 مثبت با پیروزی انقلاب اکتبر

طور منفی با شکست های متوالی جنبش های 

تحت تأثیر آموزه های  هاکشورانقلابی سایر 

قب عکمینترن استالینیستی، به اثبات رسید. 

های ارتجاعی «تئوری»گردهای استالینیسم و 

سوسیالیسم در یک »و « انقلاب دومرحله ای»

نهایتاً جنبش کارگری جهانی را به کام  «کشور

 مرگ کشید.

تروتسکی تجسم چشم انداز انقلاب جهانی است و 

طبقۀ حاکم ه تا جایی که بدرست از همین رو، 

بریتانیا و کل جهان برمی گردد، قطعاً خطرناک 

« سمتروتسکی» ن و زهرآگین ترین چهرۀ تاریخ.تری

 لموسم نه فقط یک شبح، که یک جنبش سیاسی

 است.

ملت ها، -استقرار دولت زمانی باسرمایه داری 

سکوی پرتاب نیرومندی را برای توسعۀ نیروهای 

اما رشد نیروهای  مولد و تمدن مدرن فراهم آورد.

 175مولد در مرزهای دولت ملی متوقف نشد. طی 

سال گذشته این رشد به واسطۀ بسط تجارت بین 

المللی و توسعۀ سرمایه گذاری به هر گوشۀ جهان، 

ر جهانی شده ب تکامل تولیدِ و همین طور به واسطۀ

اساس توسعۀ بیشتر تقسیم کار بین المللی در سه 

دهۀ اخیر، بیش از پیش خصلتی جهانی به خود 

 گرفته است.
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جهانی شدن حیات اقتصادی فی نفسه یک 

بهره  با افزایش پیشرفت مترقی عظیم است؛ چرا که

بنیان های مادی لازم را برای  ،وری اجتماعی کار

ما ا فراهم می آورد. سوسیالیستیه ای تکامل جامع

این تناقض ذاتی سرمایه داری )جهانی شدن تولید، 

همراه با تداوم مالکیت خصوصی بر ابزار تولید 

ملت -اجتماعی و اصل سود در حصار تنگ دولت

های رقیب( ناگزیر به جای پیشرفت، جنگ و 

 بربریت را به دنبال داشته است.

روی ما، نه  در نتیجۀ وظیفۀ تاریخی پیشِ

بازگرداندن نیروهای مولد به چهارچوب ارتجاعی و 

ملت، بلکه رها ساختن نیروهای -کهنۀ نظام دولت

مولد با الغای چهارچوب ارتجاعی اجتماعی و 

 سیاسی مانع رشد آن است.

این یک ایده آل تخیلی نیست. بنیان مادی برای 

این رهایی با جهانی شدن خودِ تولید ایجاد شده 

یک نیروی اجتماعی بیکران،  ،هانی سازیاست. ج

یعنی طبقۀ کارگر بین المللی را آفریده؛ طبقه ای 

که به طور عینی بنا به فرایند تولید سرمایه داری، 

یکپارچه شده و وضعیت معیشت اش در هر کشور، 

 آن را در مقابل غارت های نظام سود قرار داده است.

-ظام دولتبنابراین پاره کردن دیوارها و موانِع ن

ملت، واژگون کردن نظام سود و به دست گرفتن 

-قدرت سیاسی برای استقرار یک نظام اقتصادی

تر، متکی بر توسعۀ  اجتماعی جدید و عالی

هارمونیک نیروهای مولد در مقیاس جهانی از 

طریق اقتصاد برنامه ریزی شدۀ آگاهانه و تحت 

هان ج کنترل دمکراتیک، وظیفۀ طبقۀ کارگر است.

ایه داری با تداوم وضعیت کنونی، دیگر نه به سرم

بربریت، که فراتر از آن به انقراض بشریت می رسد. 

وظیفۀ امروز مارکسیست های انقلابی، همانی است 

در سند بنیان گذاری  1938که تروتسکی سال 

بدون یک »انترناسیونال چهارم خاطر نشان کرد: 

 انقلاب سوسیالیستی، در دورۀ تاریخی بعدی یک

فاجعه کل فرهنگ بشریت را تهدید می کند. اکنون 

نوبت پرولتاریا، یعنی به خصوص پیشتازِ انقلابی آن 

است. بحران تاریخی بشریت، به بحران رهبری 

و حل بحران رهبری «. انقلابی تقلیل می یابد

 و انقلابی، یعنی تدارک برای حزب پیشتاز انقلابی

ه ما را ب این همۀ آن چیزی است که .انترناسیونال

 مارکسیست انقلابی مبدل می کند.

 1395مردادماه  30
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خط »، فعال نشریۀ «وم ستیزهفم»گزارشی از رفیق 

ر د« کمیتۀ اقدام کارگری»)از متحدین « کارگری

افغانستان ( دربارۀ اعتراضات امروز کابل و حملات 

 خونین انتحاری

 خاموش شدخرین دقایق که در آ« جنبش روشنایی»

 مفهوم ستیز

 «خطّ کارگری»)نشریۀ 

در دست صبح، با  7:30، ساعت امروز دوم اسد

داشتن پوسترها و بیانیه هایی که روزهای پیش 

 تهیه دیده بودیم، به قصد شرکت و دخالتگری در

 جنبش»تحت عنوان  -مردمی ۀراهپیمایی گسترد

، با خواست عبور لین و سیستم برق از «روشنایی

« مصلاح مزاری» محل در -«بامیان»مسیر 

)مجاورت پل سوختۀ کابل( حضور یافتیم. فضای 

ایق در دق حاکم بر اعتراضات به شدت امنیتی بود.

را در تحصن  خیمۀ که جمعی از معترضین اخیر

با  ناگهان ،برپا کرده بودند «قانون اساسی»راه چهار

 ،میان راه پیمایان در یانتحار مهیب وقوع دو انفجار

 گروهحشت زده شد. و و جمعیت سراسیمه

 مسئولیت این حملۀ تروریستی« داعش» تروریستی

به عهده  -«عماقالأ» -را در خبرگزاری رسمی خود

 بنا به گزارش های تاکنونی، قریب به گرفته است.

به شدت مصدوم تن  200تن قربانی و بیش از  80

 شفاخانۀ»بسیاری از مجروحین به  .شده اند

انات به دلیل نبود امک انتقال یافتند، اما« لالاستق

  نمی توان از نظر دور داشت. افزایش شمار تلفات را

به امروز چندین تا  است این جنبش توانسته

 وهمایی و راهپیمایی را در سطح افغانستان گرد

ن کنترل ای اعتراض قبلی،مانند . سازمان دهدجهان 

اعتراضات نیز به تدریج در حال خارج شدن از دست 

افع دولت حاکم بود. و تصادم با من  «رهبران قومی»

« رهبران»است که برخی از این  به همین دلیل

پس از زد وبند با دولت سرمایه داری اسلامی و 

دست نشاندۀ امپریالیسم امریکا در افغانستان و 

 نحوی از ادامۀبه متحدین آنان، مانند اتحادیۀ اروپا، 

. اما گردانده شدندحضور در این جنبش باز

، خلاف خواست دولت برهم چنان  ماییراهپی

 ،راهپیمایی قبلی در کابل همانند صورت گرفت.

با مسدود نیروی های سرکوب مردمی )پولیس( 

خصوص ه ب و روی عابرینه جاده ها ب کردن

ارگ ریاست  ، مانع حرکت آن ها به طرفمعترضین

بار یک روز قبل از برگزاری  اینشدند. جمهوری 

درخواست گفتگوی مستقیم یا  دولت ،پیماییراه

رخی بداده بود. این جنبش  رهبران به غیرمستقیم را

رهبران شناخته شده به عوض کدام زدوبند با دولت 

 با وجوداز حضور امتناع کردند؛ اما برخی دیگر 

با این  مآن ه حاضر بودند. ،انهسازشکار ماهیت

محاسبه که بدنۀ اعتراضی را به عنوان اهرم فشار 

ذاکرات آتی و کسب امتیاز، پشت خود نگه برای م
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امروز  اعتراضاتدارند، و از همین رو بر خواست 

همان طور که اشاره شد ، اما پافشاری کردند

 این .بسیاری در آخرین دقایق حضور نیافتند

ماهیت و  موضوعی بود که ما نیز برای افشای

آنان در بیانیه و شعارها آورده بودیم.  ناپیگیری

ن راهپیمایی به حد نهایی در یک دولت از ای ظاهراً 

شفتگی و وضعیت اضطراری قرار داشت. جاده ها آ

ترضین روی معه ببا استقرار کانتینرها بار دیگر  یک

 شد که شهریان کابل از رفتاین باعث  بسته شدند؛

 .تعطیل کنندامروز  را محلات کار باز بمانند و مدو آ

برخوردار بود. دمی مر از پایۀاین اعتراضات واقعاً 

چرا که خواست رفع نیاز اولیۀ دسترسی به برق و 

-به بامیان و ولایات هم« انرژی»توسعۀ زیربنای 

  جوار آن، یک خواست به حق و ابتدایی است.

، تأمین برق پایتخت اهمیت اساسی برای دولت

دارد، چون راه اندازی صنعت، معاملات بازرگانی و 

ش تر و به طور خلاصه متعاقباً سرمایه گذاری بی

ایجاد بنیان توسعۀ سرمایه داری، نیازمند این فاکتور 

است. برای این منظور، تنها چیزی که اهمیت دارد 

افزایش سودآوری و کاهش هزینۀ پروژۀ برق 

رسانی است و تنها چیزی که اهمیت ندارد رفع 

تحت ستم و  قومی نیازهای فوری اقلیت های

  است. و حاشیه ای مناطق روستایی

وقوع یک  ،امروز ر تظاهرات گستردۀر صورت ده به

ور حض ه دور از پیش بینی نبود.ب المناک حادثۀ

کارگران و زحمتکشان، خاصه زنان و  گستردۀ

توانسته  ،اناز مهار آن« رهبران»جوانان، و ناتوانی 

 .خود بلرزانده بود دولت سرمایه داری اسلامی را ب

ین مدر تأ دولتکه در نتیجه به وضوح می شد دید 

 علاقۀ چندانی نداشتو  کار شکنی کرد یت عمداًامن

بار هم  اینبلکه  .اعتراض حراست بدارداز  که

های سرکوب خود را در عقب تمامی نیروی 

 .ودجا ساخته به از ارگ جاب پاسداریها برای کانتینر

 های مواصلاتی به بیمارستان هامسدود بودن مسیر

که  ودب و نیروی های امنیتی با استقرار کانتینرها

موجب چنین افزایش هولناکی در شمار قربانیان 

 .شد

 گردش بالگردهایتوان تصور کرد که  می یاز طرف

دون ب محل گردهماییهای امریکا در بالای نیرو

ن شاید هم توانسته بودند ای توانست. علت بوده نمی

حملات را با گروه های افراطی مستقیماً هماهنگ 

  کرده باشند.

زنی های اولیه بر این بود که  هگمان ،بعد از حادثه

ه این ب ؛دولت در این حادثه مستقیماً دست دارد

یرت با خواست دولت در مغا اعتراضات خاطر که

هزاره  رهبران اسبق بود. چه بسا دولت از روز قبل

 هم آن ها ، چرا کهرا از این حادثه مطلع کرده باشد
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ناع امت اعتراضات نیاز اشتراک در ا آخرین دقایق رد

ارتجاعی از طرف دیگر گروه مسلح ورزیدند. 

، کشتار را فرصت غنیمت شمردنبا  «طالبان»

 ،مردم خواندخود را طرفدار  اعلام کرد،« محکوم»

اری اکبا ری و ،را مسئول این حمله قلمداد کرد دولت

به زبان سخنگوی گروه در سایت  تهوع آوری

 دانست. مردم  غم خود را شریک ،رسمی

فاجعۀ امروز نشان داد که لفاظی های دولت در مورد 

تا چه میزان « دیموکراسی»و « قانون اساسی»

پوسیده و خالی از محتوا است. با در نظر داشتن 

ک، یریستی اخیر در ترکیه، فرانسه، بلژحوادث ترو

امریکا و غیره، می توان به طور قطع انتظار داشت 

که دولت از حملۀ انتحاری اخیر به عنوان بهانه ای 

برای تحدید بیش تر حقوق دیموکراتیک و سرکوبی 

 اعتراضات بهره خواهد برد.

 هرات امروز از طرف نشریۀمشترکین تظا به عنوان

 آن جا،و شاهد وضعیت مردم در  «خط کارگری»

 این اعتراضات توانسته که میم اظهار کنیتوان می

خود با را  و عمومًا سیاست زده بود که نسل جوان

همراه کند. این اعتراضات صلح آمیز مانند بسیاری 

موارد دیگری با خواست هایی به حق، اما ماهیتی 

اصلاح طلبانه در چهارچوب سرمایه داری مفلوک 

وه بنا به شرایط عینی، بالق اماستان آغاز شدند. افغان

را پشت سر « رهبران»به سویی می رفتند که 

اما در غیاب جریان بگذارند و وارد فاز جدیدی شوند. 

انقلابی رهبری کننده، این فرایند یا بسیار کُند رشد 

سازشکار « رهبران»کرده می تواند، و یا به دست 

که ما اعتقاد  خفه می شود. به همین دلیل است

داشتیم باید با برنامه و شعارهای مستقل و بجا در 

و  تودۀ مردم شرکت داشت، به شعارها میان

داد و رهبران رسمی را افشا ساخت؛  مطالبات جهت

و نه این که بر اعتراضات به صرف رهبری آن چشم 

بست و یا صرفاً از آن دنباله روی کرد. در ادامه متن 

یر و فلم هایی از اعتراضات بیانیه، پوستر، تصاو

 امروز تا پیش از کشتار خونین آمده است.

*** 

 ارداتیو تغییر مسیر خط انتقال برق به دنبال اعلام

هزاره نشین  کثراًا مناطقکیلو وات از  500

، اعتراضاتی صورت گرفت «سالنگ»به « بامیان»

 و که بزرگترین تظاهرات مردمی، با حضور زنان

به ، در دورۀ پس از حاکمیت سیاه طالبان جوانان

 .شمار می رود

تکمیل پروژۀ حکومت اعلام کرده است که با 

 ل، خط برق از ایستگاه مبد2018ّسال  تا «توتاپ»

از طریق کوه های  و «پل خمری»در شهر شمالی 

به کابل خواهد رسید و وعده می دهد « سالنگ»
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به  طقهمنر دها یون نفر را دمیل 10رسی دست که

 مین خواهد کرد.أت برق

برای دسترسی مردم  «توتاپ»تأمین مالی پروژۀ 

متصل کردن ده  طور افغانستان به برق و همین

عۀ بانک توس»شبکۀ برق موجود در کشور، به عهدۀ 

است. بانکی که امریکا در جریان تهاجم « آسیایی

نهاد و رأی دهندگان  دایخود به ویتنام جنوبی بن

اصلی آن علاوه برامریکا عبارتند از اتحادیۀ اروپا و 

ها از جانب ژاپن است که در عوض  ژاپن. اکثر وام

 ریاست بانک را تحت کنترل خود دارد. 

ی شرکت آلمان «بانک توسعۀ آسیایی»، 2013سال 

طرح جامع بخش » را مسئول توسعۀ« نرتفیش»

دی سن «نرتفیش»، شرکت 2013 میکرد. ماه « نیرو

صفحه ای را منتشر کرد که در مقدمۀ آن آمده  450

برای عبور بیشتر }توتاپ{ از هندوکش، »است: 

ود... ان توصیه می شیاصطلاح باماستفاده از مسیر به

مسیر بامیان، فضای تنگ و مشکلات مسیر سالنگ 

را نخواهد داشت... عبور از مسیر سالنگ برای 

ین مزیت ساخت خط جدید به کابل، شاید از ا

وتاه کبرخوردار باشد که زمان ساخت و ساز را اندکی 

کند و از هزینه های سرمایه گذاری اندکی  تر

همان طور که مشاهده می شود این صرفًا «. بکاهد

عکس الزاماً من»ی است که به گفتۀ سند «پیشنهاد»

کنندۀ دیدگاه های بانک توسعۀ آسیایی یا حکومت 

از زمان اتمام  «کیاند»و اجرای آن تنها « نیست

 ی خواهد کاست.رپروژه و هزینه های سرمایه گذا

این در حالی است که حکومت غنی، به روال دروغ 

ک ی به مانندگویی های سابق خود، این پیشنهاد را 

 حکم ناگزیر و لازم الاجرا معرفی کرده است.

ر که شهر بامیان، نه د تصمیم در شرایطی استاین 

 6صبح و  11تا  6ساعت شبانه روز، که فقط از  24

شب به برق دسترسی دارد. برخی اقوام در  11تا 

داخل یا حوالی شهر از دسترسی به برق بی بهره 

ان چناند )برخی مردم که اکثراً تاجیک هستند، هم

در غارهایی در غرب بامیان زندگی می کنند(. بهای 

در شهر بامیان بسیار بالا است. در  برق خورشیدی

 2کیلوولت،  1حالی که شهروندان کابل بابت هر 

افغانی پرداخت می کنند، در بامیان بهای پرداختی 

 افغانی است. 16تر، یعنی هشت برابر بیش

 حق مردم، باز هم حکومتبا بروز اعتراضات به

شد. در نظام « منافع ملی»ست به دامن ترفند د

چیزی نیست جز مناقع « منافع ملی»، سرمایه داری

ین ا. جا زده می شود« ملت»که به نام  اقلیت حاکم

است که در سال های گذشته « منافع ملی»چگونه 

درصد مردم  30تنها نزدیک به باعث شده است 

درصد  36 ،شته باشندافغانستان به برق دسترسی دا
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 جمیعت زیر خط فقر زندگی کنند، بی سوادی به

در  غیره. واحی روستایی شایع باشد وخصوص در ن

چون معادن زغال سنگ هم غنی معادن که کشوری

بغلان در انحصار شرکت های خصوصی هستند، در 

شاهد »به استناد به سازمان های کشوری که 

 ایبالاترین رده ه« دیدبان شفافیت»و « جهانی

کشور درگیر فساد مالی هستند، منافع کارگران و 

ی تحت ستم کوچک ترین ارزشی زنان و اقلیت ها

یر حاصل از تغییر مس« منافع»ندارد و باید پرسید 

خط برق به راستی به چه کسانی خواهد رسید جز 

 سرمایه داری حاکم.

تردیدی نیست که تحت حکومت ناقص الخلقۀ 

سرمایه داری افغانستان، تمامی مردم، از جمله 

تحت ستم هستند. در عوض  ،اقلیت های قومی

تشدید تنش ها بین قومیت ها، حکومت را برای 

 «رهبران»چپاول تقویت کرده است. در این میان 

از سعی می کنند تا  فرصت طلب و جاه طلب 

نفع خود بهره  به اعتراضات مردم عدالت خواه

ند. گذشتۀ این افراد نشان می دهد که نبرداری ک

 نیستند. چرا اینان هرگز قابل اعتماد

رهبرانی که امروز مدعی دفاع از اعتراضات هستند، 

عدی ب نند که قدمباید از پیش و به روشنی اعلام ک

شان در صورت تغییر مسیر پروژه چیست؟ و در این 

کجا تا  وحالت چه واکنشی نشان خواهند داد 

 خواسته های مردم را پیگیری خواهند کرد؟

در صورت عدم در مقابل ادعای هزینه بالای پروژه 

به  رو تغییر مسیر، ما خواهان انتشار تمامی اسناد

نمایندگان واقعی مردم و نه ارگ  هستیم. عموم

 نشینان، باید به این اسناد دسترسی داشته باشند.

این که حکومت قادر به تأمین هزینه ها نیست، یک 

که می دروغ آشکار است. بودجه های کلانی 

 ندک نستان را فرشکل افغا به قول مردم توانست

برای زیرساخت های  تنها میلیارد دالر 4)بیش از 

، به چه مصارفی رسیده (2002از سال  نیروی کشور

 اند که نمی توانند هزینه های تداوم پروژۀ توتاپ را

 ند؟تأمین کن بامیان ریزی شدۀبرنامه مسیر همان از

 حکومت باید در این باره پاسخگو باشد.

افغانستان، تنها به ضرر  مذهبی درۀ قومی و تفرق

 و به نفع حاکمیت است. ضدّ سرمایه داری جنبش

را اولویت  «سود»سرمایه داری در همه جای جهان، 

ا. ر اجتماعیخود می داند و نه رفع نیازهای ابتدایی 

معادن، ) تنها با لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید

 و کنترل دیموکراتیک کارگران و صنایع و...(

زحمتکشان بر آن است که می توان ذخایر و منابع 

ریزی شده به رفع نیازهای جامعه را به شکل برنامه
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)آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، تغذیۀ  واقعی

مناسب، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، برق و 

 باید ریشۀ در نتیجهاختصاص داد.  نظایر این ها(

قرار  ولت سرمایه داری را هدفمشکلات، یعنی د

داد، و این شدنی نیست مگر با اتحاد حول منافع 

-. نهایتًا تنها راه رهایی اقشار ستمطبقاتی مشترک

ل و متشک کش، مبارزۀ طبقاتی و ضدّ سرمایه داریِ

متحدانه علیه حاکمیت ارتجاعی سرمایه داری 

نشاندۀ امپریالیسم در افغانستان، با تشکیل دست

بقۀ و همبستگی با طحزب پیشتاز انقلابی، در اتحاد 

، حول یک برنامه برای کارگر منطقه و جهان

  است. دگرگونی سوسیالیستی جامعه

 خط کارگری

 9385اسد  2

khatekargari.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 2095اعتراضات  سالگییکبه مناسبت 

 لبنان

 لبنان را به لرزه درآورد ،اعتراضات مردمی

 / ویراستار: امید ژان شائول / برگردان: آرام نوبخت

 زادهعلی

 رِ ، آخپیاپیهزاران نفر از مردم لبنان برای دومین بار 

کوهی از  انباشته شدن هفته ها را در اعتراض به

 آوری ه جمعتچندین هفبه مدت زباله هایی که 

به خیابان های بیروت ریخته اند. مقامات  ،نشده اند

با خشونت پاسخ داده اند. پلیس به استفاده از گاز 

گلولۀ شلیک  پاش،اشک آور، ماشین های آب

ی و همین طور گلولۀ واقعی و ضرب و شتم کپلاستی

شته کم یک ککه دست متوسل شدهتظاهرکنندگان 

 می برجای گذاشته است.و چند صد زخ

کنندگان برای حلّ بحران زباله، هرخواست اولیۀ تظا

ت پایه ای نظیر برق، آب، اخدم تأمین خواستِ به 

 برگزاری جاده های مناسب، دستمزدهای بالاتر،

اد و ارتشا در کشور و یان دادن به فسانتخابات و پا

 شده است. متحولفرقه گرایانۀ حکومت  نظام

زیرساخت های لبنان و تشدید تنش های  ناکارایی

مورد حمایت امپریالیسم  جنگ فرقه ایِ  بافرقه ای، 



 

 دورۀ سوم -همدسال  -9385 ماهمرداد  -89شمارۀ 

Worker 
Militant 

 میلیتانت
 کارگر

49 
که لبنان را نیز نابوده کرده است، ارتباط  در سوریه

 دارد.

، میزبان شهروند خودمیلیون  4نان علاوه بر بل

بالاترین سرانۀ پناهجو در جهان است. قریب به 

یش و ب نشانفرزنداهزار پناهندۀ فلسطینی و  500

میلیون پناهندۀ سوری در کشور هستند.  151از 

پناهندگان سوری که اکثرشان جوان هستند، با 

ر این پناهندگان دشرایط زننده ای رو به رو هستند. 

چادرهای غیرسمی زندگی می کنند )لبنان از 

تخصیص کمپ های پناهندگی امتناع می کند تا 

دائمی شوند(، با ترس هر روزه از تخلیه  آن هامبادا 

به سر می برند و نمی توانند قانوناً کاری پیدا کنند. 

اکثر آن ها برای گذران زندگی به طور غیررسمی 

 کار می کنند.

حت بنان تلتظاهرات علیه فروپاشی زیرساخت های 

)بویتان درآمد(، نماد « طلعت ریحتکم»عنوان 

 کلّ سیستم رتبرجسته ای از فروپاشی وسیع 

 سیاسی است.

کثرًا جریان ااواخر زیر سلطۀ  همینسیاست لبنان تا 

عربستان سعودی  مالی و مورد حمایت مذهب ینس

حدین و مت )تیّار المستقبل( «آینده جنبش»به نام 

به رهبری سعد  -«مارس 14»ائتلاف  موسوم بهآن، 

س پاری ه درتساحریری، که اکنون در تبعید خودخو

و گروه شبه  -به سر می برد

و « حزب الله»امی شیعی ظن

دین آن، موسوم به ائتلاف حمت

، با حمایت ایران و «مارس 8»

 است. بوده روسیه

به این سو هیچ  2009از سال 

انتخاباتی برگزار نشده است. 

خود را دورۀ مجلس دو بار 

ه ماگرچه از  ،و انتخابات جدید استتمدید کرده 

، قرار است در سال شودبرگزار نسته نتوا 2014

فراخوانده شود. حکومت لبنان، ائتلافی  2017

 14»و « مارس 8» ائتلاف های شکننده است از

حاد  ای که متحدین شان در جنگ فرقه« مارس

کشور همسایۀ خود، سوریه، در دو جبهۀ مقابل هم 
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 «ام سلامتمّ »قرار دارند. حکومت فعلی به رهبری 

ه از تصویب یک بودجۀ جامع تشسال گذ 10در 

به این سو فاقد  2014اجر بوده است. کشور از مه ع

بوده است، چرا که جناح های  یک رئیس جمهور

ومین بار از توافق برای س بیست وسیاسی برای 

 انتخاب رئیس جمهور ناکام ماندند. 

ترس از این که بحران سیاسی از کنترل خارج شود، 

امپریالیستی یا باعث شده است تا قدرت های 

 منطقه ای علناً دربارۀ تظاهرات صحبتی نکنند.

ژوئیه  17شد که حکومت روز ت زمانی آغاز ااعتراض

 پس از تکمیل ظرفیت و زبالۀ بیروت را محل دفن

 بیش از آن چه برنامه ریزی کرده بود،سال  11

پس از این که گروهی از فعالین و سازمان  بست.

نی را برای جمع آوری یلاآن های مردم نهاد کمپین

 ،ۀ بنر و پوستر به راه انداختندیهت بتباهزار دلار  2

به راه افتاده در رسانه های اجتماعی حتی  پینِمک

 را شگفت زده «طلعت ریحتکتم»سازماندهندگان 

 22هزار معترض روز شنبه  10نزدیک به  و کرد

اوت در خیابان ها ظاهر شدند. روز بعد این تعداد به 

 سید.ر دو برابر

 گراغتشاشمی رود  نبرخی معترضین که اکثرًا گما

 بوده باشند، ساختمان ها و اموال عمومی را در شهرِ

به تازگی بازسازی شدۀ بیروت تخریب کردند. پس 

سرکوب سنگین به دست نیروهای امنیتی در از 

-تبنان دسلفته که به گزارش صلیب سرخ اواخر ه

گذاشت، زخمی برجای  343کم یک کشته و 

 24که برای  را تظاهراتی کمپین سازمان دهندگان

 اوت تعیین شده بود لغو کردند.

دفتر  یحکومت دستور داد یک دیوار بتونی در نزدیک

نخست وزیر در بیروت ساخته شود. با این حال 

با این طرح و توحش پلیس در قبال م درت ممخالف

دری عظیم بود که ت آمیز به قظاهرات مسالمت

ساعت این مانع  24وادار شدند ظرف تنها  مقامات

به نفرت و نیز خود را بردارند. این طرح حکومت 

 ومت افزود.حک نسبت بهانزجار گسترده 

 ی رامناقصه گران کرد شتاب سعیحکومت سپس با 

راردادهای جدید جمع آوری زباله در شش قبرای 

انتخاب کند. اما این نیز تنها  فرمانداری کشور

از دید  وخیم تر کرد، چرا که قراردادهابحران را 

. روز بودشده  سپردهبه نزدیکان بی کفایت  عموم

بعد، کابینه قراردادها را با اشاره به نرخ فوق العاده 

 بالای آن ها فسخ کرد.

هزاران نفر دیگر اواخر همین هفته به نشانۀ 

اعتراض به خیابان ها ریختند، شعارهای ضدّ 
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هان استعفای وزیر محیط حکومتی سر دادند و خوا

ر تیضاح وزیزیست، برگزاری انتخابات جدید و اس

 در هفتۀ قبل شدند. سداخله بابت خشونت پلی

طلعت »دهان در حالی که به نظر می رسد سازمان

از حلّ بحران زباله ندارند،  راهدافی فرات «ریحتکم

که طیف وسیعی از گروه ها را فارغ  -تظاهرکنندگان

راه خود را  -برمی گیرددره ای از شکاف های فرق

پیش گرفته اند. بسیاری از مردمی که در رسانه ها 

ن پایان یافت مورد مصاحبه قرار گرفتند، از خواستِ

دین چن سیاست های فرقه محور، نخبگان سیاسی و

 صحبت کردند.اد حاکم بر لبنان سف دهه

 وایی لبنان ریشهژاعتراضات و بحران حاکمیت بور

جنگ هایی دارد که قدرت های  در دسیسه ها و

امپریالیستی و متحدین شان در منطقه تغذیه کرده 

 اند.

میلیون نفر  559لبنان، به عنوان کشور کوچکی با 

جمعیت، هرگز هیچ گونه استقلال سیاسی واقعی 

نداشته است. پس از شکست امپراتوری عثمانی در 

ین اجنگ جهانی اول، امپریالیسم بریتانیا و فرانسه، 

را همراه با نقاطی که امروز اسرائیل،  شورک

فلسطین، اردن، سوریه و بخشی از ترکیه هستند، از 

امپراتوری عثمانی جدا کردند. لبنان،  ۀولایت سوری

تحت حاکمیت  1943همراه با سوریه، تا سال 

 فرانسه بود.

از آن زمان به بعد، لبنان به میدان نبرد قدرت های 

 ه ای برایقیب منطقامپریالیستی و دولت های ر

است. هیچ رویداد تبدیل شده قه طنفوذ در من

سیاسی را نمی توان در لبنان سراغ کرد که یک 

 مسألۀ صرفاً داخلی باشد.

قدرت های مختلف برای پیشبرد برنامه های خود، 

به تنازعات میان فرقه های مسیحی و مسلمان 

متعدد لبنان، میان لبنانی ها و فلسطینی هایی که 

از کشور خود گریختند یا  1967و  1948های  سال

 یمیان مسلمان شیعه و سن بیرون رانده شدند و

دامن زدند. همۀ این ها منجر به یک جنگ داخلی 

 ،پایان یافت. مشاغل 1989ساله شد که در سال  14

اغلب تلویحًا یا  ،ذشته و هم در حال حاضرگهم در 

 تصریحاً به یک فرقۀ خاص محدود هستند.

ژئوپلتیک لبنان در شرق مدیترانه، با اکتشاف  ارزش

ت. افزایش یافته اس یذخایر نفتی و گازی فراساحل

 اتکا بلااج این ذخایر، مستلزم یک حکومت قاستخر

است که صراحتاً در صف واشنگتن قرار داشته و 

 مطیع ابرشرکت های نفتی غرب باشد.
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وریه س در حیاتی برای جنگ یلبنان به ایستگاه

واشنگتن و متحدین منطقه ای  .ده استتبدیل ش

تلاش های خود برای  در چهارچوبآن در تلاش اند 

نوان متحدین عبه  روسیه و منزوی کردن ایران

اصلی سوریه، شکست دادن حزب الله و کنترل بر 

را سرنگون  در سوریه رژیم بشار اسد ،خاورمیانه

 کنند.

شهر بندری طرابلس، نقطۀ ورود سلاح برای 

یگاه ب های گاه ودحنۀ نبرص سنی سوریه و جهادیون

تلف حامی جبهه های مخ ای میان جناح های فرقه

جنگ سوریه بوده است. درۀ بقاع که محل زندگی 

ن حزب الله است، به مسیر ابسیاری از هوادار

 ترانزیت سلاح و جنگجو به سوریه تبدیل شده است.

لبنان به عنوان کشوری فقیر خدمات عمومی 

ذ سیاست های بازار ئه می کند. با اتخاناچیزی ارا

یم تر شده است. در نتیجه خدمات خآزاد، وضعیت و

جنبۀ ت و مسکن، شآموزش، بهدا نظیر پایه ای

علقات ت وابسته به دسترسی به آن تجاری یافته و

شکاف ها را حادتر  خود است که افراد شده یمذهب

 می کند.  

بنا به  فرقۀ رسمی 18هرچند تقسیم بندی لبنان به 

مقاصد انتخاباتی باعث سردرگمی تعمدی شده، اما 

خط مرز اصلی در این میان، خطر مرز طبقاتی است 

ها و ربه استثنای میلیارد و نه وابستگی مذهبی.

قاطبۀ مردم در فقر به گشت شمار، نمیلیونرهای ا

ب و آلودگی غذا رو آبا کمبود برق و  و سر می برند

 به رو هستند.

ادر به کار، بیکار ق از لبنانی هایِبیش از نیمی 

هستند، در حالی که تقریباً نیمی از کسانی که سر 

فارغ  درصدِ 30کار هستند، قرارداد ندارند. تقریباً 

وع و این موضانشگاه بیکار هستند، دالتحصیلان 

 20فارغ التحصیلان مرد و  درصدِ  40کم دست

ک ی که فارغ التحصیلان زن را وادار می کند درصدِ

 سال پس از فارغ التحصیلی کشور را ترک کنند. 

 2015سپتامبر  1
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 امید علیزاده

تاکنون حملات تروریستی  از سال گذشته میلادی

 متعددی در افغانستان، ترکیه، بنگلادش، فرانسه،

انگلستان و امریکا رخ داده اند. با کنار هم  بلژیک،

گذاشتن این حملات تروریستی اخیر می توان به 

 یک تصویر عمومی دست یافت.

حملات تروریستی با مسئولیت پذیری این زنجیره 

-در کشورهایی امپریالیستییا عموما  ،داعش

که همگی در باتلاق جنگ  رخ داده اندسرمایه داری 

ر )نظی های خاورمیانه و شمال افریقا فرو رفته اند

ی کشورهادر و یا  امریکا، فرانسه و ترکیه و غیره(

 چنینا ب اجتماعی شان-ساختار اقتصادی قربانی که

 )افغانستان و عراق به کل تباه شده اند ییجنگ ها

. اصولا سرازیر شدن منابع دو نمونه برجسته آنند(

 مالی و تسلیحاتی برای این جنگ ها )به خصوص

 تموجودی ه استکه می توانست هسوریه( بود جنگ

را تضمین کند. حملات انتحاری در داعش و بقای 

 ،کشورهای امپریالیستی و برخی متحدین شان

 مداخلات خارجی هستند.تیرهای ترکش این 

در اکثر موارد، بنا به اسناد رسمی دولتی، می توان 

دید که عاملین حملات برای دستگاه اطلاعاتی و 

 بوده اند بعضا افرادی نبوده اند؛ بلکهشناخته ناپلیس 

که حتی برای حضور در جنگ داخلی سوریه و 

 ی«میانه رو»به اصطلاح  پیوستن به گروه های

، با وجود اطلاع دستگاه اطلاعاتی، آزاد اسلامی

 گذاشته شده بودند.

در تمامی این حوادث، کارگران، زنان، جوانان، 

توریست ها و خلاصه انسان های بیگناه قربانی شده 

به این ترتیب هدف و قربانی اصلی این حملات، اند. 

نه دولت یا ارگان های دولتی، بلکه کسانی هستند 

گذشته در انگلستان  یک سال حداقل که خود طی

و آلمان و دیگر کشورها علیه دخالتگری  او اسپانی

نظامی دولت های خود و بمباران با اسم رمز 

 اعتراض کردند و بیشترین« مبارزه علیه تروریسم»

و عالی ترین شکل همبستگی را با پناهجویان نشان 

 دادند.

ین همدر عوض برنده این حملات، در تحلیل نهایی، 

ر بوده اند. د امپریالیستی-دولت های سرمایه داری

موارد اخیر می بینیم که چگونه دولت های سرمایه 

امپریالیستی از حملات تروریستی برای -داری

تشدید دخالتگری نظامی در خارج و سرکوبی 

ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک در داخل بهره برده 

و اعطای  اند )اعمال وضعیت فوق العاده در فرانسه

به پلیس برای ممنوعیت  بی حد و حصر قدرت
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اعتراضات، دستگیری های خودسرانه، تجسس از 

، نمونه ای است که در نظایر این هاشهروندان و 

سایر کشورها، از جمله اخیرا در ترکیه پس از 

دنبال می همچون الگویی ی نافرجام، «کودتا»

 .(شوند

 مداخلاتبه این ترتیب تروریسم، بهانه را برای 

نظامی و سرکوب حقوق دمکراتیک فراهم می کند، 

و این دو نیز به سهم خود جسارت بیشتر تروریسم 

امروز می بینیم که چگونه رژیم سرمایه داری را. 

جمهوری اسلامی ایران، با نشان دادن اوضاع سوریه 

اوضاعی که خود نیز کمتر از دیگران در  -و عراق

های داخلی را افزایش سرکوب  -آن دخیل نیست

 توجیه می کند! « ثبات داخلی»به عنوان لازمه 

تولید و بازتولید می شود. همه دارد تروریسم مداوما 

هد در ماین ها ورشکستگی دمکراسی بورژوایی را 

نشان می دهد. سرمایه داری با بازپس گیری آن 

ی اشکال استبدادسوی حقوق دمکراتیک، هر بار به 

مسیر را برای خارجی تر حاکمیت حرکت کرده و 

ستیزی، مهاجرستیزی، شکل گیری گرایش های 

راست افراطی و شبه فاشیستی فراهم کرده است 

حزب »و  «دایپگ»فرانسه تا  «جبهه ملی»)از 

در  «لقتحزب بریتانیای مس»، تا «لترناتیو آلمانآ

 .و غیره(انگلستان 

ی و محکوم حملات تروریستی همان قدر ارتجاع

  .امپریالیستی های جنگیهستند که کشتار

هرچند تولید را به امری شیوه تولید سرمایه داری، 

ملت -جهانی تبدیل کرده، اما جهان را به دولت

های رقیبی تقسیم کرده است که هر یک سعی 

دارند در این رقابت به بهای دیگری پیروز شوند. 

امروز در شرایط وخیم ترین بحران اقتصادی 

ه چگونه این کشورها به سرمایه داری می بینیم ک

ناسیونالیسم اقتصادی بازگشته کرده اند )در چنین 

بستری است که معنی واقعی رای رفراندوم 

نشا مبرکسیت در بریتانیا را می توان درک کرد(. 

جنگ و تروریسم، در این نظام منسوخ و ازکارافتاده 

مبارزه علیه جنگ، است که  ه همین دلایلاست. ب

رمایه داری و برای سوسیالیسم گره با مبارزه علیه س

 خورده است.

 1395مرداد  4
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 «نیس»ما مرعوب حملۀ تروریستی 

 نخواهیم شد!

 Gauche« )چپ انقلابی»بیانیۀ 

Revolutionnaire) 

 زادهآرام نوبخت / ویراستار: امید علیبرگردان: 

رخ داد، « نیس»ژوئیه در  14آن چه روز چهارشنبه 

یک اقدام مهیب بود. پس از نمایش آتش بازی در 

-عامدانه بیش، رانندۀ کامیونی «مناد دز آنگلهوپر»

ترین تعداد مردم شرکت کننده در جشن را زیر 

ا این ه قربانی شدند. مگرفت. این بار نیز مردم بیگنا

دلی احمقانۀ پشت آن را محکوم می حملات و بز

کنیم. آنانی که جان دادند، برادران و خواهران ما 

بودند؛ کارگرانی که در تعطیلات به سر می بردند، 

دگان خارجی، خویشاوندان، گردشگران، بازدیدکنن

 مستمری بگیران، فارغ از اصلیت و فرهنگ خود.

ز ناشی اآیا این اقدامی برنامه ریزی شده بود؟ یا 

زی ؟ تا به الآن چیروانی رانندۀ پشت فرمان مشکلات

: واحد داریم اسحسانمی دانیم، اما همۀ ما یک 

اندوه و خشم. این عمل را چه یک فرد انجام داده 

داعش یا هر گروهی که مسئولیت اش را  باشد، چه

به  های به عهده بگیرد، باید روشن کنیم که روش

ه است کرفته در این حملۀ تروریسمی همانی  کار

ارتش های  گروه های فاشیست، دیکتاتوری ها و

هر بهانۀ مذهبی یا غیر آن  اشغالگر به کار می برند.

حذف مردم بی دفاع با این  هم که آورده شود،

سردی، نشان از یک ایدئولوژی راست افراطی خون

 .دارد

هیچ چیزی نمی تواند این حملات وحشیانه را توجیه 

کند، درست همان طوری که هیچ چیز نمی تواند 

شته یا حملات ک 292حملۀ هفتۀ قبل در بغداد با 

ژوئیه در استانبول را توجیه کند. گروه هایی  29

چنین  ایی که مسئولیتآن هیا  ،مانند داعش

می گیرند، قادر نیستند حمایت  عهده حملاتی را به
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هیچ بخشی از مردم را به سوی خود جلب کنند. نه 

این جا، نه قطعاً بین مسلمانان و نه هیچ جای 

دیگری. این نیروهای متوحش نمی توانند ادعا کنند 

که مشغول مبارزه با جنگ فرانسه یا ایالات متحدۀ 

دنیا مزدوران و  جای همهامریکا هستند. در واقع 

گانگسترهایی هستند که چنین گروه هایی را می 

گردانند، چه در فرانسه، بلژیک، عراق، لیبی یا 

به قصد  ،نیجریه. به علاوه روش های آن ها

 گونه اعتراض سازمان یافته به رژیمجلوگیری از هر

های وحشی و قرون وسطایی است که قصد دارند 

روندان غیر نظامی به روی کار آورند. اگر مرگ شه

دنبال این حملات می تواند مردم را مأیوس کند، 

مرگ شهروندان نظامی با  همین گفته در مورد

های امپریالیستی هم صدق می کند.  بمباران

 ب و وحشت، تنفرعرفضای  سیاست ترور با ایجاد

 صرفاً طبقات حاکم را تقویت می کند. و سوء ظن،

منفی  وضعیت فوق العاده: پاسخ هنوز

 است!

ی سیاسی مختلف باری دیگر حکومت و گروه ها

خشم مردمی بابت  از اندوه و ،انرمایه دارحامی س

برداری کرده اند تا ما را متفرق  هراین قساوت ها به

 500کنند. نه تمدید وضعیت فوق العاده و نه بسیج 

ا را م هزار سرباز ذخیره، هیچ یک نمی توانند امنیت

رای راهی ب اده هرگزتضمین کنند. وضعیت فوق الع

 روریستی نبوده است. وضعیتجلوگیری از اقدامات ت

معرفی شد و اکنون  2015نوامبر  ، ماهادهفوق الع

 ودبا این وج برای سه ماه دیگر تمدید شده است. اما

انسان دیگر در روز گذشته نشد.  84مرگ  مانعِ

ا قیقی رد امنیت حیت فوق العاده نمی توانوضع

 برایمان به ارمغان بیاورد.

یک سلاح واقعی است  وضعیت فوق العاده در عوض

؛ سلاحی که به آن ها «اولاند»و  «والس»در دست 

با ممنوعیت  2015اجازه داده است از دسامبر 

ت هایشان، ستظاهرات و تحدید مخالفین سیا

گونه بسیج مردمی را خفه کنند )نخست هر

-نشست تغییرات آب و هوایی علیه تظاهرات

COP21-  سرکوب شد و سپس جنبش اجتماعی

 قانون کار(. اصلاح علیه توده ای

 که مرتکبین این به چیزی تن نمی دهیمما هرگز 

حسّ ترس.  لات می خواهند به ما تحمیل کنند:حم

از  جلوگیری یک سلاح سیاسی است با هدفترور، 

وحدت کارگران، ایجاد رخوت و انفعال از ترس و 

اجازه نمی دهیم که اما ما تقویت نژادپرستی. 

 متفرق شویم!مرعوب یا 
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وحدت کارگران و جوانان در برابر بربریت  57

 و نژادپرستی

لاند یا او-منیت خود را به دست حکومت والسما ا

نمی سپاریم. سیاست « جبهۀ ملی»سیاستمداران 

اینان، چیزی نیست جز یک ضدّ انقلاب  های

، بدان ناامنی اجتماعی دائمی و اجتماعی واقعی

قانون کار به تصویر  صورت که با تغییرات اخیر

درآمد. با دستمزدهای تحقیرآمیز، مشاغل بی ثبات 

ها  . همۀ اینرانده شده ایملبۀ تیغ  بهو بیکاری، ما 

ه نوع اید همه پروش خاک حاصلخیزی هستند برای

ایده هایی که از فقر و  های ارتجاعی خشونت بار؛

ناامیدی از آینده در نظام سرمایه داری تغذیه می 

 شوند.

کسانی که جرأت کرده اند معترضین به قانون کار 

ی با الین اتحادیه های کارگری را مساوو فع

تروریست ها معرفی کنند، به نفع شان است که 

ا هیچ حکومت یبلافاصله عذرخواهی کنند. در واقع 

که نیرومندتر از وحدت  وجود نداردگروه تروریستی 

مبارزۀ فراگیر باشند.  یک کارگران و جوانان در

زمانی که یک میلیون نفر از ما متحدانه علیه 

به حقوق کارگران  یورشسیاست های حکومت و 

مارس در خیابان  14مارس و  31فرانسه روزهای 

بارزۀ . مش گذاشتیمنیروی خود را به نمایها بودیم، 

تنها راه جلوگیری از لغزیدن مردم به سوی  ،مشترک

دلسردی و یأس است. این چنین است که می 

رستی ادپژه و نقرنیم با ریشه های تروریسم، تفتوا

 مبارزه کنیم.

برای مبارزۀ واقعی علیه تروریسم و نفرت، باید 

 چنین پدیدهمتحد شویم و با سیاست هایی که 

 ، دربیفتیم. تنها با مبارزهه می کنندهایی را تغذی

را حول  نظامی که کل جامعه -علیه سرمایه داری

وار بر گردۀ اکثریت می محور سود مشتی انسان س

 نیمک بربریت را ریشه کن می توانیم منشأ -گرداند

و آینده ای امن و شایسته را برای همه رقم بزنیم. 

 :جامعه ای دیگری ممکن و ضروری است

 م.سوسیالیس

 2016ژوئیۀ  16
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 وضعیت فوق العادۀ دائمی در فرانسه

: / ویراستار الکس لانتیه / برگردان: آرام نوبخت

 امید علی زاده

« مجمع ملی»، بامداد 4:53روز چهارشنبه ساعت 

آرا به تمدید  به اتفاقفرانسه برای چهارمین بار 

حزب »تحمیلی حکومت  «وضعیت فوق العادۀ»

امبر نو 13حملات تروریستی  به دنبال «سوسیالیست

ی رأ 26رأی موافق به  489در پاریس رأی داد. با 

مخالف، آن چه که به طولانی ترین وضعیت فوق 

 مرژی -«ویشی رژیم»العادۀ فرانسه از زمان سقوط 

در پایان جنگ جهانی دوم  -همدست نازی ها

 تبدیل شده است، تمدید شد.

مقامات رسمی ادعا می کنند که این تنها یک 

حملۀ مرگبار اخیر فرانسه است  واکنش موقتی به

-فرانسوی حمله ای که طی آن یک راننده کامیون)

مردمی را که برای  دیوانه،مقروض و  تبارِ تونسی

ر گردآمده بودند زی «نیس»در  «روز باستیل»جشن 

زخمی به جای  100کشته و بیش از  84گرفت و 

گذاشت(. اما این ادعا با عقل جور درنمی آید. 

نۀ بحران عمیق دمکراسی ادر میخبگان حاکم ن

 مواجهه با تنش های بورژوایی در سراسر اروپا و در

 تیع، در حرکت به سوی اعمال وضملتهب اجتماعی

شکال دمکراتیک فوق العادۀ دائمی و گذار از اَ

 کتاتوری حاکمیت است.شکال دیحاکمیت به اَ

در مصاحبه ای « برنارد کازنُو»روز چهارشنبه، 

تلاش کرد تا مجددًا به عموم « ندوملو »طولانی با 
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اده یک عمردم تضمین دهد که وضعیت فوق ال 59

نونی برای مقابله با تروریسم سیاست موقتی و قا

العاده نمی تواند یک وضعیت  وضعیت فوق» است:

. این یک وضعیت استثنایی نیست»و « دائمی باشد

بلکه بخشی از حاکمیت قانون است. حملۀ نیس 

 و انتقام جویی اید ضدّ حمله هاشان می دهد که شن

 ت قریب الوقوع خطر. همین خصلدر پیش باشندها 

وضعیت فوق العاده را توجیه می  که بسطاست 

 «.کند

حک به وضوح مض« کازنو»این ضمانت های 

 یه حذفجد. همۀ استدلال های او به قصد توهستن

هستند. همان طور که  دائمی حقوق دمکرایک

در مجمع  ،زیر فرانسه، نخست و«مانوئل والس»

رانسه دارد که ف اعلام کرد، حزب سوسیالیست تأکید

وم در خطر قریب الوقع رویدادهایی معلینده ای ناتا آ

والس نوامبر و نیس خواهد بود.  13نظیر حملات 

ۀ شد، اما وظیفحتی اگر گفتنش سخت با» گفت:

باز هم حملاتی صورت »و « ه بگویممن است ک

یگری کشته خواهند شد. اما خواهد گرفت و مردم د

نباید به رعب و  رگزما نباید عادت کنیم، ما ه

 ه باید یاد بگیریم با اینوحشت عادت کنیم، بلک

 «.تهدید زندگی کنیم

مدعی است که  «حزب سوسیالیست»حکومت اگر 

تهدید تروریستی ابدی است، پس نتیجۀ اجتناب 

از وضعیت فوق العادۀ ابدی اپذیرش این است که ن

شماری از مفسرین نوشته  وهدفاع می کند. به علا

 تا زمستان، یعنی فوق العادهاند که حذف وضعیت 

، ناممکن ۀ آنمدت زمان شش ماهبا انقضای 

وضعیت فوق  که ندنخواهد بود. در عوض ادعا می ک

ه باید دست کم شش ماه دیگری برای العاد

محافظت از کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری 

 تمدید شود. 2017مه -لآوری

یک شیادی  «کازنو»اهای مهم تر از این ها، ادع

متوقف کردن حملات  چرا که سیاسی هستند؛

هدف اقدامات حکومت نیست. قانون  ،تروریستی

و با هدف برای  1955وضعیت فوق العاده، در سال 

مردم الجزایر علیه  ش مسلحانۀدرهم شکستن شور

( و تحدید 1954 ازحاکمیت استعماری فرانسه )

ضدّ جنگ  اعتراضات طبقۀ کارگر فرانسه بر

زی چی -ماری با مردم الجزایر تدوین شده بودعتاس

 که شکست خورد.

سال، هدف اصلی وضعیت فوق  60با گذشت  امروز

 که اپوزیسیون اجتماعی وبل ،«تروریسم»العاده، نه 

 سیاسی طبقۀ کارگر است.
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هم مجبور بود « والس»، حتی «نیسحملۀ »پس از  60

قدرت بی رحمانۀ دولت در وضعیت اعتراف کند که 

اجازه به پلیس برای ممنوعیت  -فوق العاده

اعتراضات، تجسس و تصرف نامحدود، سانسور 

مطبوعات، بازداشت خانگی بدون محاکمه و ایجاد 

نمی تواند حملات را متوقف  -دادگاه های نظامی

ه هرگز علت ریش ،ت پلیسیکند. این تمهیدات دول

: استفادۀ قرار نمی دهند ای این حملات را هدفه

ناتو از شبکه های تروریستی اسلامی به عنوان 

و  ،ابزاری در جنگ برای تغییر رژیم در سوریه

 بحران اجتماعی عمیق فرانسه.

در عوض در همان حال که سرمایه داری اروپا 

دی و ابزرگ ترین بحران اقتص بهعمیق تر از پیش 

سیاسی از جنگ جهانی دوم فرو می رود، طبقات 

حاکم سراسر اروپا به سمت خلاصی از شرّ حقوق 

دمکراتیک در حرکت اند. ماهیت شکننده و نهایتاً 

بی ثبات دمکراسی سرمایه داری در پیش چشم 

، چرا که رنگ باختن استمیلیون ها نفر در حال 

ا بکارگران می بینند دمکراسی چگونه می تواند 

واژگون  یک وضعیت فوق العادهعمال خودسرانۀ اِ

 شود.

ه رأی به سنفرا« مجمع ملی»همان روزی که 

تمدید وضعیت فوق العاده داد، حکومت ترکیه نیز 

در بحبوحۀ تصفیۀ گستردۀ ارتش و دستگاه دولتی 

یک  ،به دنبال کودتای نظامی نافرجام هفتۀ پیش

 وضعیت فوق العادۀ سه ماهه را اعمال کرد.

ی همه پرسی به خروج از اتحادیۀ در بریتانیا، رأ

اروپا، منجر به یک بحران سیاسی گسترده شده 

است. بخش های متعدد نخبگان حاکم خواهان زیر 

یۀ و تلاش برای تصف« برکسیت»پا گذاشتن رأی 

هستند تا به این ترتیب رهبر  «حزب کارگر»پایۀ 

، را به طور «جرمی کوربین»منتخب حزب کارگر، 

عزل و سیاست اجتماعی و خارجی  غیردمکراتیک

 حزب را بیش از پیش به راست چرخش دهند.

حکومت آلمان که در مواجهه با اعتراضات عظیم 

مردمی مشغول نظامی کردن دوبارۀ سیاست 

، در حال برنامه ریزی برای اعزام بودهخارجی خود 

 خودِ آلمان است.در درون ارتش 

ر برای تفرانسه پیش «حزب سوسیالیست»حکومت 

درهم شکستن اعتراضات انفجاری اجتماعی در 

به خصوص  -های ریاضتی خود برابر سیاست

بهار امسال علیه در ت کارگران و جوانان اعتراضا

از وضعیت فوق العاده  -گرای آنواپس قانون کارِ

سه، در فران لعادهاستفاده کرده است. وضعیت فوق ا

 خطر ممنوعیت یکجای تظاهرات و پایمال کردن

قانون اساسی را  درمندرج  حق اعتصاب و اعتراضِ 
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ا ، بپلیس ضّد شورش اعزام گله های دولت با دارد. 61

به اعتراضات حمله ور شد و به سازماندهی  خشونت

 کمک کرد. شورش پلیسضدّ 

به ویژه در قیاس با موارد  -واکنش دولت فرانسه

 و 1950یت فوق العاده در دهه های عضوین پیش

 یا همگی بی تناسب با تهدید تروریستی -1960

به نظری می رسند که دولت به عنوان توجیهی 

وق حق سرکوببرای واژگون کردن قانون اساسی و 

 متوسل می شود.به آن دمکراتیک 

که در دورۀ وضعیت فوق العاده ای  از سه مورد

هشت لانی ترینِ آن  طوجنگ الجزایر اعمال شد، 

 -ماه به طول انجامید. این وضعیت های فوق العاده

، پس از کودتای 1955با شروع جنگ در سال 

الجزیره در سال  های و توطئۀ نافرجام ژنرال 1958

صدها هزار  جان در میانۀ جنگی بودند که -1961

یت . وضبسیج کردرا گرفت و میلیون ها سرباز را 

، هرچند به 1961و  1958های فوق العاده در سال 

 جنگ خدمت علیه سرکوب اعتراضات طبقۀ کارگر

 در عین حال با هدف جلوگیری از تمرّدکرد، اما 

که  بود بخش های قدرتمند نیروهای مسلح فرانسه

به  -برخوردار بودندبین المللی  حمایت هم از 

و هم  -وض رژیم فاشیستی فرانکو در اسپانیاخص

حکومت دارد در مقابل جّو احساس می کردند که 

 توده های کارگر تسلیم می شود. میانضدّ جنگ 

 13، حملات «شارلی ابدو»حملاتی نظیر کشتار 

ی در شرایط «نیس»نوامبر و توحش هفتۀ پیش در 

ه انجام شدند ک مشتی تروریستاز سوی  و ناروشن

لاعات فرانسه شناخته شده اطاغلب برای دستگاه 

 یتروریست ن حملۀ اخیرهرچند تلفات ایبودند. 

اما در قیاس با  نفر(، 200)بیش از  دهشتانک است

سلاخی جمعی در دورۀ جنگ الجزایر کمرنگ به 

نظر می رسد. با این حال امروز وضعیت فوق العاده 

 «حزب سوسیالیست»بیش تر به طول انجامیده و 

به روشنی قصد دارد که آن را تا آینده ای نامعلوم 

 حفظ کند.

محرّک این واکنش هیستریک و ضدّ نیروی 

دمکراتیک در تحلیل نهایی عبارت است از تشدید 

وسعۀ رگر. با تااعتراضات اجتماعی و سیاسی طبقۀ ک

ه نه تری بااین اعتراضات که اشکال سیاسی آگاه

روی  د گرفت، وظیفۀ محوری پیشِنخود خواه

قوق دمکراتیک در برابر حرکت حدفاع از  ،رگراناک

ی ورشکسته به رک نظام سرمایه داطبقۀ حاکم ی

 سوی دیکتاتوری است.

 2016ژوئیۀ  21
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: میلیتاریسم آلمان، بار 2096اول ماه مه  62

 دیگری نقاب از چهرۀ کریه اش برمی دارد

اولریش ریپرت / برگردان: آرام نوبخت / ویراستار: 

 زادهامید علی

صد سال پیش کارل لیبکنشت در میدان 

ا به ربرلین سخنرانی کرد و کارگران « پوتسدامر»

 مخالفت با جنگ فراخواند.

جنگ جهانی اول، قریب  دنبر هایسلاخی در میدان 

به دو سال توفنده ادامه یافته بود. میلیون ها نفر به 

خاک و خون کشیده شده بودند. در میانۀ این جنگ 

ود صدای اعتراض خوحشتناک، لیبکنشت متهورانه 

 را بلند کرد.

ضدّ جنگ، دربرگیرندۀ سه نکته بود.  فراخوان او بر

او از فروپاشی انترناسیونال دوم شروع کرد و دربارۀ 

 «حزب سوسیال دمکرات»رانگر خیانت یاثرات و

با اعتبارات جنگی  1914که سال  سخن گفت

 .موافقت کرده بود

د و علیه او خصلت طبقاتی جنگ را توضیح دا

ید گفت. لیبکنشت تأک سودجویان سرمایه دار سخن

این  رمُهر پایانی ب دکرد که تنها یک نیرو می توان

ستی یک برنامۀ سوسیالی حول توحش بزند: پرولتاریا

 بین المللی.

 لیبکنشت در فراخوان خود به تظاهرات نوشت:

انترناسیونال پرولتری را چند ده کارگزار نمی توانند »

رن ازنو بنیان بگذارند. بلکه در بروکسل، لاهه یا بِ

ا با فعالیت میلیون ها تن ممکن است. این تنه

 ،انترناسیونال پرولتری تنها زمانی در این جا، آلمان

انگلستان و روسیه می تواند بنیان  و و در فرانسه

گذاشته شود که توده های کارگر، همه جا، بیرق 

مبارزۀ طبقاتی را به دست بگیرند و رعدآسا علیه 

 ...«خود را بلند بکنند اعتراض قتل عام صدای

یک سال بعد، کارگران روسیه، به رهبری لنین و 

ا انقلاب بو  به پا خاستندتروتسکی، علیه تزاریسم 

 سوسیالیستی به جنگ پایان دادند.

به آلمان گسترش  1918زمانی که انقلاب در نوامبر 

یافت، کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ به قتل 

حزب سوسیال »حکومت  ،نیرسیدند. در برل

و  «نوسکه»، «ابرت»به رهبری « تدمکرا

 کردند.در خون رق غ، انقلاب را «شایدمان»

د پیش از آن که بتوانن لیبکنشت و لوکزامبورگ

را به  «حزب سوسیال دمکرات»انت درس های خی

 اما لنین و رند به قتل رسیدند؛تمامی فرابگی
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تسکی تأکید کردند که مبارزه با جنگ، مستلزم وتر

 ت.با اپورتونیسم و ناسیونالیسم اسمبارزۀ بی رحمانه 

، تمامی مسائل لاینحل سال 100 امروز، با گذشت

قرن اخیر درحال بازگشت هستند. امپریالیسم و 

 د نقاب از چهرۀنمیلیتاریسم آلمان باری دیگر دار

 د.نکریه خود برمی دار

 «پایان منع نظامی»دو سال پیش حکومت فدرال 

ر ن، میلیتاریسم به طورا اعلام کرد. از آن زمان تاکنو

شده است. ارتش آلمان،  تقویتسیستماتیک 

، در خطّ مقدم اعزام ناتو به اروپای «ربوندس وِ»

شرقی )در برابر روسیه(، جنگ های خاورمیانه و 

 حتی افریقا است.

، وزیر «فرانک والتر اشتاین مایر» همان طور که

ه گفتدر مصاحبه ای  ، چند سال پیشخارجۀ آلمان

خطرناک تر از دورۀ  ز بسیاروضعیتِ امرو»بود: 

نظم قدیمی هنوز جای خود » و« جنگ سرد است

را به نظم جدید نداده است. مبارزه برای نفوذ و 

هژمونی در محیط دوستانۀ یک سمینار جریان 

 «.ندارد، بلکه با خشونت درحال انفجار است

نبال د کینه جویی توان نظامی در آلمان، با بالا بردن

 د.می شو

برای افزایش هزینه حکومت آلمان طرح هایی را 

میلیارد  130های نظامی طی سال های آتی به 

 سبوند»بهاری گزارش در یورو اعلام کرده است. 

میلیارد یورو  60به ارزش  پروژۀ تسلیحاتی 20، «ور

 «نیروی ضربتی سایبری» . یکندا شدهفهرست 

 هزار و 13ز متشکل ا ،مدرن هفوق العاد جدید و

وری تجهیز آفن  آخرین سرباز، دایر و به 500

 خواهد شد.

رعت به س وقتی ریسم آلمانا، میلیت1930اوایل دهۀ 

محدودیت های و بر شکست جنگ جهانی اول 

غلبه کرد تا یک بار دیگر مدرن  معاهدۀ ورسای

ترین و نیرومندترین ارتش تاکنون شناخته شده را 

م یالیسرز امپامروجهان را به حیرت واداشت.  بسازد،

آلمان بار دیگری در تقلا است که در خط مقدم 

 مسابقۀ تسلیحاتی جهانی باشد.

در حال حاضر این سیاست در همکاری نزدیک با 

یدنت اوباما در دیدار یکا صورت می گیرد. پرزرام

برای را  یآلمان یک نشست جنگ زاخیر خود ا

یک تهاجم نظامی جدید در سوریه و لیبی  تدارک

بلافاصله پس از این اعلام « بوندس ور». داد سازمان

یت تهاجم غرب به روسیه، سرباز وکرد که برای تق

 .واهدارسال خ و تجیزات نظامی سنگین به لیتوانی
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ط تاریسم آلمان نه فقیلبا این حال صعود دوبارۀ می

 به افزایش تنش مصاف با روسیه را وخیم کرده، که

میان قدرت های اروپایی منجر شده است. شبح  ها

ایی بازمی گردد و تنازعات ترانس پیک جنگ ارو

ه خود ال نظامی بکآتلانتیک می توانند به سرعت اش

 بگیرند.

نظامی  زاب از افزایش توان نظامی و تحّرکهمۀ اح

پشتیبانی می کنند. نقش حزب سوسیال دمکرات، 

 ی که بهخوش رقصی و جنگ افروزی است. تا جای

برمی گردد، آن ها مدت ها است که « سبزها»

از  و ه اندخود را کنار گذاشت« پاسیفیسم-اکو»

 «حقوق بشر»دفاع از  به بهانۀتحرّکات جنگی 

 حمایت می کنند.

در این میان به طور اخص نقش « حزب چپ»

دت وح»خائنانه ای ایفا می کند. این حزب با شعار 

گی حمایت و تلاش حزاب جن، از ا«در برابر راست!

سوسیالیستی طبقۀ کارگر را خفه  کاملمی کند ت

 کند.

اتحادیه های کارگری نیز از سیاست جنگی حمایت 

ی حمایتی و می کنند. آن ها خواهان تعرفه ها

 هستند و رسماً پیمانی سیاست های حمایت گرایانه

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری »  را میان

 شکل داده اند. «ور بوندس»و  (د.گ.ب« )آلمان

 دسیسه چینی ، مشغولاین حزاب به همراه رسانه ها

 سیاسی علیه مردم هستند.

 که سال پیش 100رخلاف وضعیت با این حال، ب

 و کرد انقلاب را منکوب «حزب سوسیال دمکرات»

نجات داد، احزاب سوسیال دمکرات  را سرمایه داری

ا از دست داده اند. در و اتحادیه ها نفوذ خود ر

اخیر ریاست جمهوری اتریش، کاندیدای انتخابات 

رهبر سابق  -«حزب سوسیال دمکرات اتریش»

درصد آرا را به خود اختصاص  11تنها  -یک اتحادیه

 پیدا کند.داد و نتوانست به دور دوم راه 

چندین  اننو جوا انکارگر تن از در فرانسه هزاران

حکومت  اصلاحات دّبر ضهفته مشغول تظاهرات 

بازار کار بوده اند. و این جا، در آلمان،  اولاند در

 یسبات بخش خدمات عمومی و صنعت مهنداعتصا

 هفتۀ قبل آغاز شدند.

غیان در برابر احزاب سوسیال دمکرات ط ما از رشد

حزب »ال می کنیم. در حالی که بو اتحادیه ها استق

 و کلیۀ چپ نمایان نومیدانه در جستجوی« چپ

حفظ اتوریتۀ بروکراسی ها هستند، ما برای استقلال 

 سیاسی طبقۀ کارگر مبارزه می کنیم.
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با این حال خشم و ضدّیت میلیون ها نفر از مردم، 

یک استراتژی جدید را طلب می کند. مبارزه علیه 

 ،جنگ و کاهش هزینه های اجتماعی، دیکتاتوری

یک بنای لمللی بر ما نمستلزم بسیج طبقۀ کارگر بی

ایه داری و سوسیالیستی است. برنامۀ ضدّ سرم

ما علیه جنگ و  یکمپین بین الملل تاهمی

 میلیتاریسم در همین است.

ات غگرای دانشگاه و تبلیوقتی ما با استادهای راست

 لینبر «بولتمدانشگاه هو»جنگی آن ها در 

ت قابل توجهی برخوردار یامخالفت کردیم، از حم

ای بر آنان راتلاش های  تمام توانستیمشدیم. ما 

تحریف  هب اعتراضات مانو توقف ما ارعاب 

 ،شماری جنایات نازی هاگستاخانۀ تاریخ و ناچیز

ان تیم شمار نمایندگسندفع کنیم. اوایل امسال توا

 دانشجویی چهار برابر کنیم. پارلماندر  اخود ر

اکنون تصمیم گرفته ایم که این کمپین سیاسی را 

 محیط های کار گسترش دهیم.به کارخانه ها و 

را برای انتخابات مجلس  مانما کاندیداهای خود

نمایندگان برلین در پاییز امسال مطرح کرده و 

م ی. ما دارمرا آغاز کرده ای مانتر کمپین پیش

انتخابات را به یک همه پرسی علیه میلیتاریسم و 

 جنگ تغییر می دهیم.

و بانک ما اجازه نخواهیم داد همان ابرشرکت ها 

هایی که دو بار جهان را به قهقرا کشاندند و بزرگ 

ترین جنایات جنگی را مرتکب شدند، یک جنگ 

 جهانی سوم را سازمان دهند.

کارل  ما مبارزه جویی و تهّور صد سال پیش

ا ب ،در مخالفت با جنگ جهانی اول را تشنلیبک

 کمیتۀ بین المللی»درس های سیاسی مهم تاریخ 

 در می آمیزیم. «چهارمانترناسیونال 

ال پیش، حزب ستفاوت بزرگ در این است. صد 

سوسیال دمکرات و انترناسیونال دوم پس از اتخاذ 

 یک رویکرد فرصت طلبانه سقوط کردند.

حزبی که  -امروز حزب ما دارد نفوذ پیدا می کند

دهه ها در شرایط دشواری مبارزه کرد، اما هرگز از 

کشید نی دست تالیسیک برنامۀ سوسی یمبارزه برا

 گرد د را در این فرایندمنو یک کادر بین المللی نیرو

 د.رآو

این اصول، امروز نیازمند فعلیت و نیرویی عظیم 

 هستند.

 2016مه  6
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 ژاپن در شوک قتل معلولین 66

ار: / ویراست پیتر سیموندز / برگردان: آرام نوبخت

 امید علی زاده

ا ی بک فردانحملۀ وحشتاوایل صبح سه شنبه، 

 19به معلولین آسایشگاهی در ژاپن،  اختلالات روانی

مجروح برجای گذاشت که حال نیمی  26کشته و 

ساله،  26، «ساتوشی اوئماتسو»از آنان وخیم است. 

صبح به زور وارد یک مرکز  2حوالی ساعت 

 کارکنان را دست و پای نگهداری از معلولین شد،

بست و پیش از ترک محل و تسلیم خود به پلیس، 

اپی قرار پی ضرباتاه را با چاقو مورد ساکنین آسایشگ

 دارد.

کشور ژاپن را که میزان قتل در  ،این حملۀ مرگبار

نادر است، به شوک فرو  جمعی کشتارآن پایین و 

 دنیکاو . با این حال هیچ گونه تلاش جدّی بربرده

صورت  جمعیقتل های ی علل اجتماعی و سیاس

 نگرفته است.

مرکز نگهداری از ند سابق یک کارم« اوئماتسو»

ود. او ب« وری ئنتسوکوئی یامای»معلولین به نام 

 یفلجلس سُمسخنگوی پس از ارسال نامه ای به 

برای معلولین، )مرگ ترحمی( تانازی و حمایت از اُ 

وریه وادار به استعفا شد. به گفتۀ خبرگزاری فماه 

ن لی، او تهدید به قتل صدها تن از معلوNHKملی 

و خواهان تصویب قوانینی  کرده« به خاطر ژاپن»

به نفع پایان دادن به زندگی افرادی با معلولیت 

 .ده باشدشدید ش

من بدون صدمه »که  ه بودظاهرًا گفت« اوئماتسو»

من می »و « زدن به کارکنان قتل عام خواهم کرد

معلول را بکشم. هدف من، دنیایی است  470توانم 

و افرادی با معلولیت های مختلف که در آن 

لات حاد برای زندگی در خانه یا فعالیت در کشم

 مرگ ترحمیان نجامعه، بتوانند با رضایت نگهبا

 «.داشته باشند

سوکوئی » مرکز روشن کرد که« اوئماتسو»

هدف نخستش خواهد بود و این که « یامایوری ئن

او حمله را شبانه انجام خواهد داد، یعنی زمانی که 

 خود هستند.ست های پُکارکنان کمتری سر 

پس از اطلاع از نامه، به  این مرکز رفاهیمدیر 

گفت که صلاحیت کار در یک تسهلات « تسوااوئم»

و را برای استعفا جلب رفاهی را ندارد و رضایت ا

رد جوان بر خلاف میل خود وادار شد که کرد. این م

به یک بیمارستان روانپزشکی برود. تشخیص 

پریشی حاصل از  پزشکان این بود که او دچار روان

روز  12تنها با این وجود مصرف ماری جوآنا است، 

 داده شد.اجارۀ مرخصی  او به

با یک بیانۀ ، نخست وزیر ژاپن، «بهآشینزو »

 از صمیم قلب» یانبه خانواده های قربان سرسری

ر ه»گفت و اعلام کرد که حکومت وی « تسلیت
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 . سایر«به کُنه حقیقت پی ببردری خواهد کرد تا اک

 در سطح تمداران، چه در سطح ملی و چهساسی

 استانی نیز از او تقلید کردند.

هرچند هیچ سندی در دست نیست که حملۀ دیروز 

به نوعی به تروریسم ارتباط داشته است، اما همان 

حوادث اخیر فرانسه و آلمان طور که در مورد 

بدون تردید جمعی شد، از این قتل های  هاهدشم

بیش تر سازوبرگ دولتی در  ه تقویتیجبرای تو

 ژاپن بهره برداری خواهد شد.

مفسرین متعددی خواهان تمهیدات سفت و سخت 

نوبوئو »نظم و قانون هستند.  برای حفظ تری

به  ،«ریشو»، استاد جرم شناسی دانشگاه «کومیا

روی عدم مجرم  ژاپن»گفت:  «پرسآسوشیتد »

سازی تأکید داشته است، اما الآن دارد به نقطۀ 

مانند سایر  به گمان من نهادها عطف می رسد.

نیازمند طرح و برنامه ای در  کشورهای خارجی

سطح مدیریت عملی هستند و با در نظرداشتن این 

که مجرمین ناگزیر زاییده می شوند، باید برای 

 «.دنبدترین سناریوی احتمالی آماده شو

دارد از قلم می اندازد، این نکته « کومیا»آن چه 

جرایم، از جمله قتل، محصول یک جامعۀ  است که

 «.افراد شرور»بیمار هستند و نه امری ذاتِی 

سازمان ملل  «ستاد مواد مخدّر و جرایم»گزارش 

عنوان می کرد دربارۀ قتل در جهان  2013در سال 

اپن به طور ممتد و بدون یزان قتل در ژم»که 

رو به این سو  1995نوسانات قابل توجهی از سال 

کاهش بوده و به یکی از پایین ترین سطوح به 

جهان رسیده است. میزان پایین قتل در این کشور 

به ثبات و رفاه همراه با نابرابری پایین و سطوح 

 .«بالای توسعه یافتگی ارتباط پیدا می کند

تر از ژاپن  بار بیش 11، قتل در امریکا 2014سال 

رابر بتر از سه  بود، در حالی که جمعیت امریکا کم

 جمعیت ژاپن است.

دو دهه رکود اقتصادی، همراه با تعمیق یورش 

 ،حکومت های متوالی به استانداردهای زندگی

منجر به صعود سطوح نابرابری اجتماعی، بیکاری و 

نش ت تشدیدفقر شده است که به سهم خود مشغول 

های اجتماعی هستند. جوانان به طور اخص با آیندۀ 

، چرا که مشاغل دائمی جای ناامن رو به رو هستند

خود را به اشتغال موقت با دستمزدهای پایین داده 

 اند.

سال  «اوئماتسو»، «یوموئیری شیمبون»به گفتۀ 

مربوط پس از ترک کار خود در یک شرکت  2012

کارگر موقت در مرکز  حمل و نقل، به عنوان به

مشغول به کار شد. آوریل « ی ئنروتسوکی یامای»

ارش ه گزبرگر تمام وقت تبدیل شد. او به کا 2013

او دیروز به پلیس گفته بود: « نیویورک تایمز»
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ه دل کینه بیک مقدار وقتی وادار به استعفا شدم، »

 «.گرفتم

شمار  با افزایش»توضیح داد که « مزیافایننشال ت»

 ،مراقبین و نیاز به تعداد بیشتر سالخوردگان

قرار  فزاینده ای فشار تحتتسهیلات نگهداری ژاپن 

د و پایین هستن ،بخش نگرفته اند. دستمزدهای ای

یده، تعلیم د و پرستارانِ مراقبینکمبود گستردۀ 

 بدرفتاری باافزایش سوانحی مانند  مسبب

 «.محسوب می شوندسالخوردگان 

، «یوکا اوکا» مطالعه ای کهطبق یافته های 

دربارۀ شرایط کاری کارکنان شاغل در  پژوهشگر،

منتشر کرد،  2010یلات رفاهی معلولین در سال تسه

 درصد کارمندان }این بخش{ 62 بهداشت روانیِ»

 «.با ریسک بالایی رو به رو است

حکومتی منجر به « اصلاحات»طبق این پژوهش 

کار  حجمکاهش بودجه و این خود موجب افزایش 

، مشکلات طی سال های اخیر» شد:کارکنان 

هیلات رفاهی در هر یک سبهداشت روانی کارکنان ت

لات رو به افزایش بوده است و این امر یهساز این ت

موجب ترک کار یا بازنشستگی پیش از موعد آنان 

شده است. روشن است که تلاش های حکومت 

 افسرده و ات، این کارکنان را خسته وبرای اصلاح

. این روند در ژاپن، ه استدر برخی موارد بیمار کرد

تسهیلات مراقبت از معلولین  جدّی در مسألۀیک 

 «.است

 ین هم چنانلبرای قتل معلو« اوئماتسو»انگیزۀ 

یک فرد  حاو به وضواست.  باقی مانده ناروشن

قاً مشکل دار بود که بی ثباتی روانی اش چه یعم

ر همکا نیروی و فقدان نازلبسا با شرایط کاری 

این  دالّ بر ترکیب شده باشد. نشانه هایی هستند

جذب گروه های راست افراطی شده او  که شاید

فت گ« نیویورک تایمز»بوده است. به عنوان مثال 

راست متعلق به چندین حساب کاربری »که او 

 را در توئیتر دنبال می کرده است.« گرایان

احیای برای  شابا تل حکومت آبه به طور اخص

ت تح ادغام کشور در جنگ هایِ ،ژاپنمیلیتاریسم 

سم مسموم ژاپنی، یلامریکا و ترویج ناسیونا امرِ

مان های راست گرا و فاشیستی سازحال کمک 

ژاپن بوده است. این برنامه تنها به فضایی دامن می 

ی عادی زند که در آن خشونت به چشم امر

د و این ارتجاعی ترین نمود خود یسته می شورنگ

 یابد.را در راست افراطی می 

 2016ژوئیۀ  27
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 خدمت جنگ

 

 / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت بیل فان آوکن

 زادهویراستار: امید علی

چهارشنبه شب، اوباما با اعلام آمادگی برای 

و  دمکرات مسئولیت خود به نامزد حزب« تفویض»

یلاری کلینتون، سخنرانی وزیر خارجۀ اسبق خود، ه

یا( )فیلادلف «ها ملی دمکراتکنوانسیون »اش را در 

به پایان برد. این سخنرانی رئیس جمهور امریکا که 

« اثمیر»کلینتون را به نوعی ادامه دهنده و متولی 

خود نشان می دهد، به کرّات در رسانه های سرمایه 

 داری بازتاب یافته است.

اث، در معنای اما میراث اوباما چیست؟ این میر

ت در غلبه بر شکاف اس موفقیت اوسیاسی خود، 

های درونی بر سر مسألۀ جنگ که همچون طاعون 

حزب دمکرات را به مدت نیم قرن فرا گرفته است. 

نشانگر بازگشت دمکرات ها به ، اوباما زمامداری

ریشه هایشان به عنوان حزب تراز اول امپریالیسم 

امریکا است. این موقعیتی است که حزب دمکرات 

قباً جنگ سرد با اتحاد طی دو جنگ جهانی و متعا

 جماهیر شوروی حفظ کرده بود.

 در جامعه اوباما که سوار بر موج فضای ضّد جنگ

را خواهد داشت  افتخاراین به سرعت روی کار آمد، 

که امریکا را  بودهکه نخستین رئیس جمهوری 

جنگ  گیردر ،ریاست خود کامل ۀروهمواره طی دو د

 نگه داشته است.

افغانستان و عراق به  ردجنگ هایی را که  بامااو

در حالی که خود جنگ  ؛ادامه داد ارث برده بود

از کرد که منجر به سرنگونی حکومت جدیدی را آغ

و ویرانی جامعۀ لیبی شد؛ او جنگی نیابتی را برای 

 شامل نونی کرد که اکتغییر رژیم در سوریه مهندس

 ؛ حملات درمی شودیی امریکا اعزام سربازان
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ه بفرای آن را هم باید  و و پاکستان سومالی، یمن

 اضافه کرد.این فهرست 

ی خود و تقویت «محور آسیا»امریکا با سیاست 

امریکا در اروپای -حضور نظامی ممتد نیروهای ناتو

جستجوی بی رحمانۀ هژمونی جهانی  باشرقی و 

 در سطح جهانی که خطر رو به رشد یک جنگ را

بیش از پیش علیه روسیه  را خودارتش  دارد، احتمالاً

 و چین هدف گرفته است.

 نگم جیبه علاوه حکومت اوباما بابت گسترش عظ

بادها، ترورهای هدفمند و فهرست ها با اعزام په

با حملات وحشیانه به آزادی های های مرگ، همراه 

پلیس امریکا به یاد آورده  مدنی و نظامی کردن

 خواهد شد.

ا، آن چه حیرت آور به نظر در مواجهه با همۀ این ه

ا حتی ون فیلادلفییمی رسد این است که در کنوانس

شیادانۀ  های بحثی دربارۀ جنگ نشد. مخالفت

از در جریان کارزار خود که علناً  «برنی ساندرز»

جنگ های اوباما دفاع و رسماً به تأیید بی چون و 

منتخب وال استریت و این نامزد  -ونچرای کلینت

 ااعاتی امریکلامی و اطیل نظو طو عریضدستگاه 

 سکوت حول مسألۀ جنگ را تضمین کرد. -پرداخت

ه در رسانسون بزرگ حزبی، ندر آستانۀ هر دو کنوا

قیاس های فراوانی بین انتخابات ریاست  ها

، به گوش می رسید 1968جمهوری امسال با سال 

با این پیش بینی که بار دیگری خشونت می تواند 

 کشیده شود.به خیابان ها 

هرچند تردیدی نیست که ترامپ به فضای خشوت 

در سیاست امریکا شدت بخشیده است، اما در این 

مقایسه های عموماً سطحی آن چه به کل نادیده 

 48خشونت های  بروزمرکزی  علتگرفته شد، 

: اعتراضات مردمی وسیع به جنگ بودسال پیش 

 تویتنام که نهایتاً به ازهم گسیختن حزب دمکرا

 ختم شد.

رئیس جمهور دمکرات وقت، ، «نولیندن جانس»

لیل د قادر نبود در انتخابات بعدی مجدداً پیروز شود؛

نام جنگ ویت در درون حزب او با ضدیتاین امر 

وجین مک ی»بود که ابتدا به شکل حمایت از 

ا که ب «رابرت کندی»و سپس حمایت از  «کارتی

ود ه بود، نمن حول این مسأله زاویه پیدا کردوجانس

 یافت.

نامزدی ، «رابرت کندی»قتل پس از هرچند 

از ، معاون رئیس جمهور و «فرییوبرت هامه»

 قابلدر مو متعاقباً شکست او  فرارسید جنگ انحامی
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ان بنی، اما ویتنام هوری خواهجم «ونِ سریچارد نیک»

های ایدئولوژیک حزب دمکرات قدیم را متلاشی 

 ۀلمعامبنیان ایدئولوژیک حزب دمکرات، کرد. 

ل اساس لیبرالیسم جنگ سرد را شککه  بود کثیفی

از اصلاحات اجتماعی در داخل،  دم زدن: می داد

همراه با حمایت بی چون و چرا از امپریالیسم امریکا 

 در خارج.

، کاندیدای ضّد «جورج مک گاورن»، 1972سال 

 ا در مقابلپیروز شد، ام انتخابات در نامزدیجنگ، 

شکست خورد. با این وجود، حزب « نیکسون»

در فضای ضّد جنگ را که دمکرات وادار شد 

برای دهه های پس از  محاسبات سیاسی خود

 لحاظ کند. گ ویتنامخاتمۀ جن

اعضای برجستۀ حزب در درون دولت سرمایه  بین

 )به عنوان داری امریکا و اتاق های فکر واشنگتن

هواداران متعهد و متفکرین استراتژیک امپریالیسم 

 اعتراضاتامریکا( از یک سو و پایگاه سیاسی 

 و دانشگاهجنگ )از جمله استادهای علیه گسترده 

ه ای درّاز سوی دیگر، اقشار فوقانی طبقۀ متوسط( 

 سر باز کرده بود. عمیق

درگیری های درونی در همین امر منجر به بروز 

زب در یک انتخابات از پس دیگری شد. از حداخل 

یک سو نامزدهای دمکرات وادار شدند که در سطح 

ین جنگ را بگیرند تا بتوانند علنی ژست مخالف

ی را در بین بخش های وسیعی از رأ بار خوداعت

دهندگان انتخاباتی حزب حفظ کنند. از سوی دیگر 

حفظ جوی تسدر جنامزدهای دمکرات عامدانه 

ی کمپانو نظامی -د در دستگاه اطلاعاتیاعتبار خو

اینان انتظار داشتند که چرا که امریکا بودند.  های

 سیاست ،نامزد حزب به محض پیروزی انتخاباتی

 م پیش ببرد.زخارجی را با بی رحمی لا

 ، تظاهرات«. دابلیو. بوشججور»اب خبه دنبال انت

و متعاقباً تلاش  2003گستردۀ ضدّ جنگ در سال 

نیروهای چپ نما برای جهت دادن این های 

 اعتراضات به پشت حزب دمکرات از پی آمد.

 دهاوار»، 2004با انتخابات ریاست جمهوری سال 

به عنوان نامزد مطلوب اولیه ظاهر شد. او به « دین

وارد « جناح دمکرات حزب دمکرات»عنوان نمایندۀ 

زب را به صحنه شد و فضای ضّد جنگ درون ح

س از این که حزب و رد. حتی پسوی خود جلب ک

جان »، سنگ اندازی کردندنامزدی او در رسانه ها 

وادار شد ژست  که از جنگ حمایت کرده بود« کری

 یسیاس بگیرد. اما او برای توضیح به خودمخالف 

این چرخش خود سخت سردرگم شده بود. این گونه 

 د.رقم خور د که پیروزی انتخاباتی دوبارۀ بوشبو
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، دلیل اصلی پیروزی باراک 2008سال دست آخر 

اوباما در نامزدی حزب و شکست هیلاری کلینتون، 

به مجوز قانونی جنگ  2002رأی کلینتون در سال 

 امریکا در عراق بود.

ار آمد. نژادی او به ک ۀدر تبلیغ نامزدی اوباما، پیشین

به خصوص گروه های چپ نما، این را نوعی سند 

نگ او دانستند، در ست های مترقی و ضّد جاسی

حالی که ارزیابی دقیق کارنامۀ سیاسی او نشان می 

 ینبداد که او مخالفت میلیتاریسم نیست. در این 

اوباما با دستگاه خانواده و ارتباط های حرفه ای 

 لاعاتی امریکا از اخبار دور نگه داشته شد.اط

گروه های چپ نما به استقبال انتخاب اوباما  هرچند

شتافتند، اما آن چه « دگرگون ساز»به عنوان امری 

و به کمک همین طی دوران تصدی او نمایان 

، بهره برداری از یل شدههسنیروهای سیاسی ت

سم یلاست های هویتی برای پیشبرد امپریاسی

 امریکا بوده است.

 بهیا ن فیلادلفوینوانسکتمام و کمال در  ،این فرمول

 . در این جا می بینیم کهگذاشته شدمعرض نمایش 

رایش نسیت و گجنژاد،  بلیغت -تییسیاست های هو

جنسی به عنوان خصوصیات معّرف حیات سیاسی 

جلیل بی شرمانه از مستقیمًا به ت -جتماعیاو 

 .ندا پیوند خوردکریمیلیتاریسم ام

باما همۀ این ها به دقت و ماهرانه در سخنرانی او

ارتش ما » اوباما اظهار داشت:جا گرفته بود. مثلاً 

می تواند بنگرد که چگونه نوعِ بشر را از هر سِلک 

و گروه }سیاهان، همجنسگرایان و غیره{ در 

ادعایی  «.خدمت وظیفۀ عمومی ادغام کرده است

های امپریالیستی ورنست از طرف نیکه می توا

 «فرانسهلژیون خارجی »دیگری نظیر « داوطلب»

 مطرح شود.

 وقتی ما رأی»اوباما تا جایی پیش رفت که گفت 

ًا عت پیشرفت قطرآن صو ردست آوریم، کافی به د

 آن تنفگدار رخ می دهد. و اگر تردید دارید... تنها از

ی تخار به کشورش خدمت مفادریایی بپرسید که با 

کند، بی آن که شوهری را که دوست می دارد 

 «.پنهان کند

مریکا مدت های مدیدی سنگر هوموفوبیای ارتش ا

بانه بوده است. در فاصلۀ سال های جنگ صمتع

در  «نه بپرس، نه بگو» سیاستِ لغوی دوم تا جهان

با هزار عضو سرویس  114، بیش از 2011سال 

. بیرون رانده شدند یناشایست اتهاماتآبروریزی و 

مردان همجنسگرا به ارتش  راه یافتنین که اجارۀ ا
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فرسایش دیسیپلین می شود، در حکم آیه ای  باعث

 برای فرماندهان امریکا بود.

بود  این حمایت از تغییر این سیاست، حوریعلت م

ل قاب لایه هایکه هم دستگاه سیاسی حاکم و هم 

 ودندرسیده ببه این نتیجه  توجهی از افسران ارتش

اقشار ممتاز و  از میانکه جلب حمایت برای ارتش 

یاست با س خود را که کسانی -متوسطفوقانی طبقۀ 

ه لحاظ ب -می دانستند وهمسهای لیبرالیسم امریکا 

 شد.خواهد واقع ی مفید سیاس

ن ها ای»پیام این کنوانسیون روشن و صریح بود: 

سربازان شما هستند. این ها جنگ های شما 

 «.هستند. این جنگ ها برای منافع شما هستند

دّ ید هیستری ضبرای تشد مت اوباما در تلاشحکو

ات ر فیلادلفیا مشهود بود، موضوعدروسی که 

ر دمشابهی از سیاست های هویتی را به کار گرفت. 

پوسی » گروه دربارۀ یکارزارهای هماهنگ نتیجه

 ارتباط با های پوتین در بیانیهو « ترایِ

یان در جریان بازی های المپیک ارهمجنسگ

 .ندافتادبه راه  «سوچی»زمستانی 

در  «واشنگتن پست»ستون نویس امنیتی روزنامۀ 

پاسخ به سخنرانی های پرآب و تاب کنوانسیون 

کلینتون اکنون دمکرات ها »مقاله ای را زیر عنوان 

او  نوشت.« یک حزب ضدّ روسی تبدیل کردهبه را 

صویر تبه کارزار کلینتون در تقلا برای »اشاره کرد: 

ناک رتهدیدی خط همچوندونالد ترامپ  شیدنک

ی ارا ضدّ روسکآش در برابر امنیت ملی، یک موضع

ط رواب در قبالگیری  عاین موضاست.  اتخاذ کرده

، مکمل نقشی است که در میان امریکا و روسیه

صورت پیروزی کلینتون در انتخابات ریاست 

 معاوضهجمهوری، بین این دو حزب اصلی امریکا 

 «.دومی شود و کلینتون متعهد به ایفای آن خواهد ب

کمیتۀ ملی »در واکنش به انتشار ایمیل های 

در ویکی لیکس و افشای همکاری  «دمکرات ها

 ر کلینتون برای تخریبارهبری این کمیته و کارز

همین طور و  ،«برنی ساندرز»کارزار رقیب خود، 

 غاتتبلی، حزب نامزدی پیروزی در کلاهبرداری برای

 ضدّ روسی به شدت بالا رفته است.

 کرده اند که هرگونه شو هوادارانش تلاکلینتون 

میل ها به این بهانه یابحث را دربارۀ محتوای این 

 مربوط به یساکت کنند که این ها موضوعات

با این اتهام مضحک همراه هستند، « امنیت ملی»

 که ولادیمیر پوتین نویسندۀ واقعی این اسناد افشا

 کند. عیفه است تا انتخابات امریکا را تضده بودش
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باید به یاد داشت که همین ترفند در واکنش به 

افشاگری های اخیر از جنایات امپریالیسم امریکا در 

خارج و تجسس گسترده از شهروندان در داخل به 

 و «جولیان آسانژ»، «لسی منینگچ»کار رفت. 

دهای این افشاگری را در ، پیام«ادوارد اسنودن»

  .ید متحمل شده اندعبحبس و ت و درقالب پیگ

مخالفت با این سرکوب بی رحمانه و همین طور 

جنگ، هیچ نمودی در کنوانسیون دمکرات ها 

نداشت. نیازی به گفتن نیست که کلینتون نه فقط 

 از این دو حمایت کرد، که در هر دو مشارکت داشت.

این است که یک طیف  ،تأثیرگذارتر از همۀ این ها

امیده ن« نومحافظه کار»کامل از کسانی که ی سسیا

 1960که در دهه های آن هایی یعنی  -می شوند

در دوران و از دمکرات ها گسست کردند  1970و 

صب و موقعیت های برجسته بوش و ریگان به منا

اکنون به خانه برگشته اند و در  -نددست یافت

حمایت از هیلاری کلینتون بیانه و نامه صادر می 

 کنند.

ه سألۀ دسیسرات صرفًا متکامل سیاسی حزب دمک

 یتلوستگاه ددرون رهبری حزب و د چینی های

در  ودخ نیز براینیست. بلکه یک پایگاه اجتماعی 

ه به دارد ک یصاحب امتیاز یعر اجتمااقشا بین

سرعت به راست چرخش کرده اند و آرای جدیدی 

را برای جنگ و امپریالیسم تأمین می کنند. تمرکز 

و  سیستماتیک روی موضوعات نژاد، جنسیت

که عامدانه در تقبال با موضوع  -گرایش جنسی

دی یک بنیان ایدئولوژیک کلی -طبقه قرار می گیرد

 برای این چرخش ارتجاعی ایجاد کرده است.

ست که حزبی برداشته ا زاکنوانسیون فیلادلفیا پرده 

با رشد مستقیم رویارویی تقابل و دارد در 

 رادیکالیزاسیون طبقۀ امریکا گام برمی دارد.

، زمانی که مبارزۀ طبقاتی با قدرت ظاهر دورۀ بعد

طبقۀ کارگر شاهد صعود دوبارۀ اعتراضات ما شود، 

 امریکا خواهیم بود.

از این رو وظیفۀ ما سوسیالیست های انقلابی است 

که به این تحول یک نمود سیاسی آگاهانه ببخشیم، 

برای استقلال سیاسی طبقۀ کارگر و بنا نهادن یک 

ک مللی فراگیر علیه جنگ، متکی بر یجنبش بین ال

 برنامۀ سوسیالیستی انقلابی، مبارزه کنیم.

 2016ژوئیۀ  29
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 چین:

تنها برندۀ رأی دادگاه، صنعت تسلیحات 

 است

 مصاحبه با وینست کولو / برگردان: آرام نوبخت

در لاهه، به « دادگاه دائمی داوری»ژوئیه،  12روز 

، «سازمان ملل متحد»عنوان یکی از هیئت های 

حکم خود را دربارۀ موضوع مورد مناقشۀ دریای 

که اساساً به نفع  ؛ حکمیچین صادر کرد جنوب

 رر چینو به ض این پرونده گرفیلیپین به عنوان آغاز

حکم دادگاه، یک ضربۀ دیپلماتیک مهم  تمام شد.

این دادگاه فاقد  اگرچه، محسوب می شودبه چین 

فتن با گ پیشاز  نیز قدرت اجرایی است و رژیم چین

را نادیده خواهد گرفت، آن را بایکوت  نتیجه که این

 کرده بود.

نکات بسیاری صفحه ای دادگاه شامل  500رأی 

این است که ادعای  مرکز آن هستۀمی شود، اما 

فاقد بنیان  -«تکه 9خط »اصطلاحاً  -ارضی چین

و این که چین حق حاکمیت فیلیپین را  بودهقانونی 

 بهبنا در آب های مورد مناقشه نقض کرده است. 

ان سیون سازمنواکن» پیمان ، مطابق بادادگاهحکم 

اجرا شد و  1994که سال  «دریاملل دربارۀ قانون 

تاریخی  هریک از دعاوی چین نیز امضا کرده است،

چین نسبت به تملک جزایر و نواحی مورد اختلاف 

 در آب های اقیانوس، منتفی است.

 ایبر یئوپلتیک مهمپیامدهای ژ ،رأی دادگاه

 آسیای شرقی و روابط چین و امریکا در دورۀ پیشِ 

رو خواهد داشت، هرچند که در این مرحله پیش 

شوار دبینی واکنش دقیق قدرت های مختلف رقیب 

، به پرسش های ما در این «کولو وینست»است. 

 باره پاسخ می دهد.

 تصمیم دادگاه چه معنایی دارد؟

ئۀ راه تصمیم قطعًا هر چیزی است غیر از ارااین 

ه ظرف سال های شقحلی برای مناقشه. این منا

اخیر به مراتب حادتر و به شدت میلیتاریزه شده 

است و بالقوه می تواند جرقه های رویارویی نظامی 

و جنگ را در منطقه روشن کند، هرچند که چنین 

. رأی رخدادی شاید یک چشم انداز فوری نباشد

ا تنهدادگاه مثل ریختن بنزین روی آتش است. 

ین ا برای جشن گرفتنِ یکسانی که واقعاً دلیل

تصمیم دارند، صادرکنندگان سلاح و فرماندهان 

نظامی هستند که بودجه های بیش تری می 

 خواهند.
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ما به عنوان سوسیالیست ها هرگز به سازمان ملل 

و بازوهای مختلف آن اعتقادی نداشته ایم. سازمان 

امی را حل ملل هرگز هیچ بحران مهم یا نزاع نظ

ل عکس. این تصمیم مثبر است، بلکه کاملاً نکرده

زنبور است که می تواند  بزرگ چوب کردن در لانۀ

نی برای همۀ قدرت های بیتبعات غیرقابل پیش 

رقیب داشته باشد. دریای جنوب چین، نسخۀ 

است، با همان ادعاهای مشترک « بالکان»دریایی 

کی از امات یاقد این که و شدیداً رقابتی و پتانسیل

ای  به واکنش های پیش بینی نشده طرفین

 .رقبای زیادی هستند ،. در این درگیریدنبینجام

 نیست.   «ایکچین در برابر امر» موضوع فقط

 چین الآن چه کار خواهد کرد؟

فعلًا این یکی از دشوارترین چیزی هایی است که 

نیست که حتی  مشخصمی شود محاسبه کرد. 

مقامات بالای دیکتاتوری چین برنامۀ روشنی دارند 

و تیم او هم « شی جین پینگ»یا نه، چون حتی 

خودشان رأی دادگاه بر ضدّ  سختگیری ازشاید 

ده باشند. در همان حال که پکن رأی بهت زده ش

دادگاه را بی معنی می داند، اما این رأی چین را از 

زوی می کند و در لحاظ دیپلماتیک بیش تر من

عوض باعث تقویت دیپلماتیک و تبلیغاتی فوق 

 به خصوص فیلیپین؛بایش می شود )العادۀ رق

ن را هم رییهرچند که این تصمیم می تواند سا

ر با بُرد برابچنین چیزی بی شک یک  (.جسور کند

ه ب . این بُردسم امریکا استیبرای امپریال باخت

ه ی کند کک ممی امریکا ک«محور آسیا»سیاست 

ابتکار عمل نظامی و اقتصادی اش را در آسیای 

داً وبال بع« ُبرد»اما این  ،شرقی از نو به دست بگیرد

 گردن شان خواهد شد.

پکن شدیداً از کوره در رفته، اما حتی شاید حتی این 

ی دادگاه لمه هم برای توصیف اش کم باشد. رأک

 ،سیلی محکمی به صورت چین است، یک تحقیر

هرچند که چین آن را نادیده می گیرد. این می تواند 

را تضعیف و همه جور  «شی جین پینگ»قدرت 

قدرت  دشدینی نشده را وارد این نبرد عوامل پیش بی

 یت چین کند. حتی برخلدو رده های بالایدر درون 

ابعاد شکست چین به خاطر  از منتقدین پکن هم

انتظار خیلی ها  .بهت زده خواهند شد این رأی

داشتند که رأی دادگاه علیه چین باشد، منتها لااقل 

به شکلی دوپهلوتر یا متعادل تر. در عوض نتیجۀ 

تصمیم دادگاه، نابودی پروندۀ پکن بود. یکی از 

مفسّرین می گوید که این تندترین عقبگرد 

دیپلماتیک بین المللی برای رژیم چین از سال 

 لافاصله پستحریم های تحمیلی ب از زمان و 1989

 «تسیماکونو»است.  «میدان تیان آنمن»تار شاز ک
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 باعث افزایش تنش رأی دادگاه به این کهاعتراف با 

 بزرگ ترین عقبگرد تاکنونیِ »ا خواهد شد، آن ر ها

« یچالش چین در برابر نفوذ امریکا در آسیای شرق

 می خواند.

خواهد روی سیاست داخلی  یتأثیرچه 

 داشت؟

دست روی دست بگذارد، آن وقت این « شی»اگر 

 مردّدخطر هست که به چشم یک رهبر ضعیف و 

نگاه شود. در این صورت چهار سال سرمایه گذاری 

 -از او« مرد نیرومد»برای ارائۀ تصویر یک 

تصویری که برای طرح هایش برای زیر و رو کردن 

 دود خواهد شد -اقتصاد و قدرت در بالا حیاتی است

به ناسیونالیسم دامن  «شی»خواهد رفت. هوا  و به

ی اتندانی تبلیغز به می تواندخودش ن آو الاست زده 

 .کرده است« چین بزرگ» برای تبدیل شود که

و عکس ها  نوشته  ،در رسانه های اجتماعی چین

ت تحریم سهایی از آیفون های شکسته و درخوا

خانه های چین تولید می کارمحصولات اپل )که در 

سرعت برق و باد دست به دست می  ند( بهشو

عتراض ها به خیابان نمی خواهد که ا« شی»شوند! 

او در قیاس با اخلاف خود که گاهی کشیده شوند؛ 

ی م اعتراضات خیابانیتلویحاً تشویق به برپایی 

، علیه ژاپن( 2012ل اعتراضات سال کردند )مث

تر از آن است که بگذارد مردم «رئیس مسلک»

در عوض اگر چنین جیزی خودشان را تخلیه بکنند. 

د بود دال بر ۀ بعدی رخ بدهد، علامتی خواهرودر د

ال درحو بحران در بالا  شده أصلتساین که رژیم م

 شدت گرفتن است.

ات اند تبعوروشن است که این رأی می ت در نتیجه

ر روی عظیمی در داخل چین داشته باشد. فشا

و متحدین اش برای نشان دادن واکنش  «شی»

 ورتبه ص وری چیندیکتاتبیش تر می شود. اگر 

ناتوان از واکنش به مسألۀ « ببر کاغذیِ»یک 

جّو  دریای جنوب چین دیده شود، در آن صورت

 جوانان هنگ ی ضدّ حکومتی و حتی ضدّ چینیِقو

انگیزه و نیروی جدیدی بگیرد. آن  دکنگ می توان

، «تتب»چه در هنگ کنگ رخ می دهد، در مورد 

کن میت پکایر مناطقی که حو سا «یانگسین ک»

 .مصداق پیدا می کند عمیقاً منفور است

 ،«حزب مترقی دمکرات»در تایوان، تحت حکومت 

ا که ، چراستتماعی به مراتب پیچیده تر تبعات اج

ن، دعاوی تاریخی خود را تایوان مانند جمهوری چی

این دعاوی  ،دارد. رأی دادگاه چین در دریای جنوب

ای تس»ارضی را هم تضعیف و رئیس جمهور جدید، 

 یدستپاچگرا در وضعیت سرگشتی و  ،«اینگ ون
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قرار می دهد. اگر او به اندازه کافی مقتدرانه پاسخ 

به عنوان حامی امریکا و ژاپن هد، در آن صورت دن

در نیست به اندازۀ کافی از منافع و کسی که قا

در برابر حملات اپوزیسیون ع کند، اتایوان دف

 ست های جمهوری چینیلونایو ناس «ینتانگکوم»

 ارزیر فشبلافاصله « تسای»بی سپر می ماند. 

رۀ تا با رفتن به جزی است نتانگ قرار گرفتهیکوم

جددًا ، م)که تحت کنترل تایوان است( «تایپیگ»

)در سند  صحه بگذاردحق حاکمیت تایوان  بر

« هرصخ»به « جزیره»تایپیگ از موقعیت دادگاه، 

 گر پایه ای برایدی ،به این معنی ؛تنزل پیدا کرد

 تایوان قلمرومانند آب های  ،فارادعای آب های اط

 ندارد(. وجود

که روابط  از دست زدن به اقداماتی« تسای»اما  

، هراس حکومتش را با امریکا و ژاپن وخیم کند

 .دارد

 تبعات منطقه ای این رأی چیست؟

در این مرحله نمی توانیم به طور دقیق چیزی 

د که دار به این بگویم، چون بخش زیادی بستگی

. اگر امریکا چه طور خود را جمع و جور می کند

ی که «قانون»امریکا بخواهد در مقام مجری 

وضع کرده، مثلًا با تشدید مأموریت های اه دادگ

در آب های مورد مناقشه عمل کند، در این  یدریای

حالت چین را تحریک خواهد کرد. این موقعیت 

قوه انفجاری است، چرا که لبسیار بی ثبات و با

سیاست های داخلی و بحران هر یک از طرفین 

ک مورد است( می تواند بر )انتخابات امریکا ی

 درت آن ها در این نزاع تأثیر بگذارد.ق ۀمحاسب

منطقۀ »چین سابقاً تهدید کرده بود که یک 

را بر دریای جنوب چین « شناسایی پدافند هوایی

که می تواند باعث فشار به امریکا  اعمال خواهد کرد

چنین تهدید به ساخت برای واکنش شود. چین هم

باند فرودگاه، بندر، تأسیسات نظامی در و ساز 

( چینی زبان به «هوآنگیان»« )اسکاربورو شول»

ی برای امریکا است، «خط قرمز»کرده است که 

چرا که نیروهای چینی را تنها چند صد کیلومتر 

ر قرار خواهد داد. هفیلیپن  ردورتر از پایگاه امریکا د

دوی این گزینه ها، خطر بالای گسترش نزاع را 

 دربرخواهد داشت.

ن، به عنوان یک این امکان هم هست که چی

مانورهای خود در دریای شرق به تاکتیک انحرافی، 

د. شدت ببخشچین بر سر اختلافات ارضی با ژاپن 

نزو شی»ست و راست گرای ژاپن، یلرهبر ناسیونا

یروز یا( پل، اخیراً در انتخابات دیگری )مجلس ع«آبه

ایی است که ارتش نبال پیشبرد طرح هشده و د
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آن رها کند. « صلح طلبی»ار افس ژاپن را از قید

هم ممکن است رویکرد سخت تری را علیه  «شی»

ال در قب را ژاپن در پیش بگیرد تا هرگونه ضعف

موضوع دریای جنوب چین پنهان کند. اما این 

 در دل خود دارد. یبزرگ گزینه هم مخاطرات

به  «دوترته»حکومت فیلیپین، با انتخاب اخیر 

 یعنوان رئیس جمهور جدید، بر موج ناسیونالیسم

سوار خواهد شد،  که قطعاً از این رأی برمی خیزد

این است که با چین  «دوترته»اما در واقع موضع 

معامله کند یا دست کم تنش ها را آرام و همکاری 

های اقتصادی فراتری را آغاز کند. پرونده علیه 

 ئیس جمهور، ر«آکینو»چین در دیوان لاهه را 

با که  ت؛ او کسی استشکیل داد ،ین فیلیپینپیش

ا . امریکقرار داردبیش تری در صف امریکا  صراحت

ن و پک «دوترته»نمی خواهد که روابط حسنه میان 

بیش از حد دوستانه شود و بنابراین امریکا و 

حامیانش در دستگاه سیاسی فیلیپین می توانند از 

شتن لای چرخ بهره ب گذاواین رأی دادگاه برای چ

 برداری کنند.

آن چه به قطع می توانیم بگوییم این است که این 

نمی  ، هیچ کاری برای فرونشاندن تنش هارأی

 . اینرا انجام می دهد کند، بلکه دقیقاً عکس آن

 بلکه در عوضنمی کند، « روشن»رأی اختلافات را 

ی تنازعات یا زدوخوردها خطر به مراتب بیش تر

. برای توده های ارد صحنه می کندنظامی را و

ر بدی ، این خبمنطقه، از چین تا فیلیپین و فرای آن

است؛ و برای سیاستمداران ناسیونالیست و جنگ 

بودجه های  تاراجبیش تر برای  ی، دلیلافزوران

 رهمین طو هزینه های نظامی و ت تأمینعمومی باب

 نظامی برای منحرف کردن خشم روحیاتتشدید 

 مردم از بیماری اقتصادی در داخل.

سوسیالیست ها همیشه توضیح داده اند نهادهای 

سرمایه داری نظیر سازمان ملل هیچ نقش مترقی 

ای ایفا نمی کنند. هیچ یک از نخبگان فاسدی که 

درگیر این نزاع هستند، راه حلی ارائه نمی کنند؛ 

همۀ آن ها دشمنان طبقۀ کارگر و فقرا هستند. ما 

ع همبستگی بین المللی و نیاز فوری به برپایی مداف

احزاب توده ای طبقۀ کارگر در سراسر آسیای شرقی 

برای مبارزه علیه سرمایه داری و ریاضت اقتصادی 

هستیم. و ما در مقابل ناسیونالیسم و میلیتاریسم 

 قدم علم می کنیم.

 2016ژوئیۀ  13
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بحران سرمایه داری و چکیدۀ وظایف  80

 مارکسیست های انقلابی

 

 نسیم صداقت و آرام نوبخت

 101 شمارۀ ،«سوسیالیست کارگر صدای» برنامۀ

  1395 تیر 11 –

 داری جهانی امروز در چنان بحران عمیقی سرمایه

حران ب هیچ یک از فرورفته است که قابل قیاس با

های سابق نیست. این بحران را نه فقط در عرصۀ 

 اقتصادی، که در همۀ زمینه های سیاسی، فرهنگی

ایدئولوژیک می شود به وضوح دید. مارکس به  و

« گرخود ویران»سیستم درستی سرمایه داری را یک 

. به این معنی که سرمایه داری مدام به ه بودنامید

نیاز دارد، اما در خلق ارزش ها و ثروت های جدید 

مین ارزش های نو را عین حال دو رکن اصلی ه

محیط زیست و انسان ها.  :یعنی نابود می کند؛

گرمایش زمین و آتش سوزی اخیر بخش زیادی از 

به عنوان )کانادا  «فورت مک موری»جنگل های 

و نابودی کارگران  (زمین کرۀ قسمت مهمی از ریۀ

رین بحران جهان در سوانح کار، جنگ ها، بدت

 ،و غیره از جنگ دوم جهانی به این سو پناهندگی

دقیقاً نشان دهندۀ این تناقض درونی غیرقابل حل 

 سرمایه داری است.

ا ب اما سرمایه داری هر بار تقلا می کند که خود را

رمایه سموقتاً از بحران بیرون بکشد.  هر ابزار ممکن

داری برای این که وقت تنفسی بخرد، یک برگ 

د و آن گرایش های رفرمیستی دۀ دیگری داربرن

. احزاب چپ رفرمیستی که با لفاطی چپ هستند

و وعدۀ پایان دادن به ریاضت « سرمایه داری»علیه 

اقتصادی و بهبود شرایط روی کار می آیند، اصولًا 

همان برنامه هایی را پیش می برند که اگر راست 

ترین حکومت ها اجرا می کردند، ظرف چند هفته 

اما هنر  .ساقط می شدندبا موجی از نارضایتی ها 

لخ ت رفرمیسم چپ، دقیقاً انجام همین وظیفه است.

را می توان در یونان و  نمونۀ این رویداد ترین

، ژانویۀ سال «سیریزا»فرانسه مشاهده کرد. حزب 

نارضایتی های مردمی پیروز  با محاسبۀ 2015

هنوز مدتی از این پیروزی نگذشته  شد، اما تانتخابا

یونانی های »بود که با حزب راست افراطی 
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 به حقوق مستمری وارد ائتلاف شد، حمله« مستقل

بسیاری از خانواده )به عنوان تنها گزینۀ معاش  را

، ظرف نزدیک داد در دستور کار قرار های یونانی(

زی کرتفاهمنامه با تروئیکا )بانک م 3به یک سال 

صندوق بین المللی پول و اتحادیۀ اروپا( امضا  اروپا،

کرد که به مراتب وحشیانه تر از توافقات حکومت 

، اعتراضات دانشجویی و کارگری را های قبلی بود

سرکوب کرد، کوچک ترین تغییری در وضعیت 

. فاجعه بار کمپ های پناهندگی نداد و الی آخر

 یباق درست در جایی که دیگر منبعی برای غارت

فراخوان به به شکل شیادانه ای انده بود، نم

داد. با وجود آن که بیش از  2015 ژوئیۀ 5 رفراندوم

درصد مردم به تداوم سیاست های ریاضتی  60

د، دادن «نه» رأیقاطعانه دیکته شدۀ اتحادیۀ اروپا 

این رأی را زیر پا  هرچه تمام سیریزا به سادگی

ری تبا شدت بیش  گذاشت و برنامه های سابق را

د. به همین ترتیب امروز می بینیم که در ادامه دا

، و اصلاح «شرایط فوق العاده»فرانسه، برقراری 

به دست حکومت حزب  «مریم الخُمری» قانون کار

انجام می شود. « سوسیالیست»به اصطلاح 

به عنوان راه گریز سرمایه داری، در  ،رفرمیسم چپ

قط ف حال حاضر یک پدیدۀ بین المللی است که نه

وس(، حزب پودمدر یونان و فرانسه، بلکه در اسپانیا )

جرمی در امریکا )برنی ساندرز( و در بریتانیا )

 ظاهر شده است. و نظایر این هاکوربین( 

و در « چپ»به اسم که تمام این خیانت ها 

ارگان همکاری نزدیک با دولت سرمایه داری و 

سرمایه داری بین المللی صورت گرفته اند،  های

ش حمایت ها از این احزاب شده و به باعث ریز

 چندین دهه به عقب انداخته اند. سادگی انقلاب را تا

اعتصابات عمومی اخیر یونان یا اعتراضات خیاباتی 

فرانسه، نشان دهندۀ ریزش توهمات به این احزاب 

از  آن هم -است. اما از طرف دیگر، این خیانت ها

طرف جریاناتی که بسیاری از مردم تنها راه بهبود 

باعث تقویت گرایش های  -شرایط می دانستند

ارجی و خ ، پناهنده ستیزراست افراطی، فاشیستی

ع طلو»ستیز در سراسر اروپا شده است. تقویت 

در  «حزب استقلال بریتانیا»یونان،  در « طلایی

و برای ناتیحزب آلتر»و « پگیدا»جنبش ، انگلستان

در امریکا، همه و « دونالد ترامپ»، نامزدی «آلمان

 همه نشان دهندۀ عروج راست افراطی با همدستی

 گرایش های رفرمیستی چپ هستند. همین

سرمایه داری هر کشور تلاش در این میان به علاوه 

را از بحران اجتماعی  امکان توجه می کند که تا حدّ

. وقوع حوادثی منحرف کند بیرونبه درونی خود 

ات و حمل« شارلی ابدو»مانند حمله به دفتر روزنامۀ 
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پاریس در سال پیش یا حملات بروکسل  نوامبر 13

در اوایل سال جاری میلادی و اخیرًا حمله به کلوب 

، همه و همه از در امریکا« اورلاندو»همجنسگرایان 

یک سو برای حمله به حقوق دمکراتیک کارگران 

 دیگر لشکرکشی و مداخلات در و از سوی در داخل

ه مورد بهر «مبارزه علیه تروریسم» رمز اسم با خارج

 برداری قرار گرفته اند.

هر یک از دولت  که بروز بحران سبب شده است

های سرمایه داری به بهای دیگری سعی کنند خود 

را از مخصمه نجات دهند. عرض اندام چین و 

و  هروسیه در تحولات اقتصادی و سیاسی منطق

 )برکسیت(، اروپا جهان، خروج بریتانیا از اتحادیۀ

در قانون اساسی  «شینزو آبه» دستکاری حکومت

دخالت ارتش ژاپن در عملیات برون  رفع موانع برای

از سوی حکومت « پایان منع نظامی»، اعلام مرزی

و غیره، همه نشان دهندۀ این روند  فدرال آلمان 

 هستند.

اری و ورشکستگی در شرایط بحران سرمایه د

احزاب چپ رفرمیست، مبارزۀ طبقاتی مجدداً در 

سراسر جهان سربلند کرده و نمونه های آن را می 

د چین و هند دیدو کشور توان از یونان و فرانسه تا 

که بیشترین بخش طبقۀ کارگر جهانی را در خود 

جای داده اند. اما این کافی نیست. این اعتراضات 

سی روشن و برنامۀ انقلابی به یک چشم انداز سیا

 نیاز دارند.

هرگونه دگرگونی اساسی و رفع این را می دانیم که 

نیازهای ابتدایی مردم، نیازمند منابع و ثروت های 

وجود دارند. اما به گفتۀ  عملاً  هنگفتی است که

هستند که به  رمیلیارد 62تنها  «آکسفام»سازمان 

 3اندازۀ نیمی از جمعیت جهان )یعنی بیش از 

جهانی را در چنبرۀ خود گرفته  میلیارد نفر( ثروت

. بخش زیادی از این منابع به جای آن که صرف اند

نیازهای ابتدایی مردم شوند )مثلاً مقابله با ویروس 

در برزیل و دیگر  تا همین اواخر که «زیکا»

 قربانی گرفت یان لاتی کشورهای عمومًا امریکای

ریشه کن کردن بی سوادی، فقر، گرسنگی، بی 

خانمانی(، به قسمت هایی سرازیر می شوند که 

سودآور هستند )به خصوص هزینه های نظامی و 

بازار تسلیحاتی(. در شرایطی که مدام از رکود و نبود 

منابع مالی صحبت می شود، انتشار اسناد موسوم به 

 ن می دهد که چه طور همۀنشا« انامااوراق پ»

شرکت های  درگیر سرمایه داران جهانی تا خرخره

 پنهان کردن وپولشویی  فرارمالیاتی و صوری و

بهشت های امن مالیاتی  ردثروت های نجومی خود 

ن جز ایهستند. در نتیجه طبقۀ کارگر راهی ندارد 

که این منابع، یعنی ابزار تولید اجتماعی را به دست 



 

 دورۀ سوم -همدسال  -9385 ماهمرداد  -89شمارۀ 

Worker 
Militant 

 میلیتانت
 کارگر

83 
به طور برنامه ریزی شده برای رفع  خود بگیرد و

 وای خود استفاده کند. این دقیقًا یعنی لغنیازه

مالکیت خصوصی و لغو مالکیت خصوصی یعنی 

سرمایه داری در مقابل این خط قرمز سرمایه داری. 

موضوع به شدیدترین شکل دست به سرکوب می 

گر هیچ راهی باقی رطبقۀ کا برای در نتیجهزند. 

داری و نه  رنگونی دولت سرمایهجز سنمی ماند 

صرفاً تغییر حکومت ها. این یعنی انقلاب سیاسی، 

تسخیر قدرت سیاسی و درهم شکستن ماشین 

طبقۀ کارگر اما  دولت برای آغاز انقلاب اجتماعی.

 نیازمند تشکیلات و افق سیاسی ،برای انقلاب

روشنی است؛ به عبارت دیگر نیازمند یک رهبری 

ز ما به موازات بحران سرمایه امرو انقلابی است.

داری، با بحران رهبری انقلابی نیز رو به رو هستیم. 

اب اهمیت مؤلفۀ رهبری انقلابی، هم وزن خودِ انقل

همان تحولاتی که اشاره  دارد. بدون این مؤلفه،

کردیم دوباره تکرار خواهند شد. تجربۀ پیروزی 

اولین و تنها انقلاب سوسیالیستی جهان، یعنی اکتبر 

درست از همین جهت اهمیت در روسیه،  1917

لات تشکیاین  خاص پیدا می کند که نشان می دهد

 یست جز یکخاصِ رهبری کنندۀ انقلاب، چیزی ن

 درست به همین دلیل استو حزب پیشتاز انقلابی. 

که امروز تنها کسانی می توانند مارکسیست انقلابی 

خطاب شوند که اولًا به بحران خود و بی ربطی 

احزاب چپ موجود در سراسر جهان اعتقاد داشته 

 درگیر ساختن یک حزب انقلابیباشند و ثانیاً خود 

وجود انواع اعتراضات و اعتصابات در ایران  باشند.

نشان می دهد که کارگران پیشرویی در و جهان، 

صف اول اعتراضات هستند. حتی موج خودکشی 

هایی که در ایران و جهان به خصوص به خاطر 

کاری رخ داده است، نشان می دهد با افرادی رو بی

به رو هستیم که دیگر هیچ چیزی برای از دست 

دادن ندارند، اما مجرایی هم برای مبارزه نمی بینند. 

سیل عظیم، اگر در یک تشکیلات انقلابی این پتان

گرد بیاید، چنان نیروی عظیمی می شود که ارتش 

 و تانک هم یارای مقابله با آن را نخواهد داشت. 

مقابله کردن با حملات ایدئولوژیک و فیزیکی 

سرمایه داری، مقابله کردن با تخریب های 

ی ب ستی چهرۀ سوسیالیسم، شکستن دیواراستالینی

و همین طور  ناامیدی در بین کارگری اعتمادی و

ار یک ، کبین کارگران و سوسیالیست های انقلابی

روز، یک هفته یا یک سال نیست. این پروسه زمانبر 

است. مارکسیست های انقلابی ناگزیرند که بر 

 جهانی جنبش کارگری و -مبنای تجربیات تاریخی

در متن  عملی خود فعالیت ها و دخالتگری های

امه ای تدوین کنند، در این برنامه تمامی برن جنبش

مطالبات بخش های تحت ستم جامعه را )از اقلیت 
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 زنان و دگرباشان جنسی و غیره( تاملی های 

پوشش دهند. حول این برنامه هسته های خود را 

بسازند. در هر اعتراضی جلوتر از دیگران حضور 

داشته باشند. این هسته را به هم مرتبط کنند تا از 

رون این فرایند، نطفه های اولیۀ یک حزب انقلابی د

از پایین شکل بگیرد. وقتی یک جنبش عمومی 

شکل بگیرد، وقتی ناگهان آگاهی و اعتماد به نفس 

در جامعه بالا برود، آن موقع چنین تشکیلاتی چنان 

چه صحیح ترین مواضع و تاکتیک ها را گرفته 

اشد، ب دهانجام داده بوباشد، بیشترین دخالتگری را 

و به  کرد دوران رشد تصاعدی خود را تجربه خواهد

راحتی می تواند در مقام رهبری یک انقلاب قرار 

پی ریزی حزب انقلابی و انترناسیونال بگیرد. 

کمونیستی، چکیدۀ تمام وظایف کنونی مارکسیست 

 های انقلابی در سراسر جهان است.

 

 

 

 

 

 

 

درس های سیاسی یک سال خیانت 

 سیریزا در یونان

 آرام نوبخت و امید علی زاده

خیانت تاریخی  یادآور یک سالگیژوئیۀ امسال، 

)ائتلاف چپ رادیکال( به  «سیریزا»حکومت حزب 

رهبری الکسیس سیپراس پس از برگزاری 

 است.« ژوئیه 5رفراندوم »

، اساساً 2015سریع سیریزا در ژانویۀ  پیروزی

خستگی مفرط مردم یونان از وضعیت  محصول

 و اعتراض از یک سو اجتماعی-فاجعه بار اقتصادی

 به سیاست های ریاضتی درخواستی و انباشته عمیق

رای خروج ب حقیقی آلترناتیو یک اتحادیۀ اروپا و نبود

ه ب -از سوی دیگر بود. سیریزا از این بُن بست

با پایه هایی در وان یک حزب اساساً بورژوایی عن

اقشار مرفه خرده بورژوازی، بروکرات های  میان

 و یدانشگاه روشنفکراناتحادیه ها، کارکشتۀ 

ز بخش هایی ا پیوندهایی با و یپارلمانکارگزاران 

برجسته کردن  از طریق -خودِ سرمایه داری یونان

 بود اکثریت جامعه و فوری همین خواستۀ محوری

 بر موج اعتراضات سوار شود.که می توانست 

ماهیت طبقاتی این جریان، مسیر و قدم های بعدی 

نشان می داد. چندان  هرچه تمام آن را به روشنی
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نخستین علائم خیانت های آتی ی نکشید تا طول

 نو جریا این حزببا ائتلاف  از همان ابتدا سیریزا

. دش آشکار« یونانی های مستقل»راست افراطی 

 و «ضدّ ریاضتی»هفت ماه بعد همین حزب درست 

 یچنان برنامۀ ریاضتی وحشتناک ،«ضدّ نئولیبرالی»

حکومت های راست  تمهیداترا تصویب کرد که 

به یک شوخی می در مقابل آن گرای پیشین 

 مانست.

ژوئیه  13ژوئیه و  5 مابینخیانت سیریزا در هفتۀ 

سیریزا درست زمانی رسید.  خود به حدّ کمال

تصمیم به برگزاری رفراندوم گرفت که تمام منابع 

مالی کشور را، از صندوق های بازنشستگی گرفته 

تا حقوق و مزایای کارگران بخش عمومی و 

تاراج کرده بود. درست جایی تا قطرۀ آخر خصوصی، 

که دیگر منبعی برای تاراج باقی نمانده بود، سیریزا 

راخوان به برگزاری رفراندومی به شکل شیادانه ای ف

 ستۀ ریاضتی درخواستی تروئیکا داد،بحول پذیرش 

در حالی که سیریزا اصولاً برای فسخ چنین 

در واقع هدف سیریزا رأی آورده بود.  تفاهمنامه ای

این بود که با برگزاری این رفراندوم، پوششی 

ا دست و پ خود دمکراتیک برای خیانت های بعدی

؛ آن هم با این محاسبۀ سیاسی که کارگران کند

اتحادیۀ یونان در مواجهه با تهدیدهای سنگین 

شروط  به« آری»اروپا، مرعوب می شوند و با رأی 

یزا برای تسلیم سیر را راه ، عملاً «نجات مالی»بستۀ 

د. اما این تاکتیک شیادانه، با رأی کننهموار می 

 . رأیبه ضدّ هدف سیریزا تبدیل شد« نه»قاطع 

 به مراتبسیاسی  محتوایدر رفراندوم یک « نه»

 یرویارویداشت و آن آمادگی طبقۀ کارگر با  مهم تر

واقعی با کل سرمایه داری بود. این درست همان 

رد. شت زده کزی بود که سیریزا را غافلگیر و وحچی

درصدی به عدم پذیرش این  61با وجود رأی قاطع 

د تمام یک هفته بعچه سرعت هرکابینه به بسته، 

 13لگدمال کرد و روز  همچون ورق پاره ای رأی را

برای دریافت وام در ازای اعمال  ژوئیه به توافقی

دست یافت که به مراتب  سیاست های ریاضتی

 پیشین بود. سیاست هایعمیق تر از 

شد راکنون می توان دید که  اپیامد این تفاهمنامه ر

 کرده است وکشور یک چهارم سقوط  یاقتصاد

همان باقی مانده های تأمین اجتماعی هم از میان 

 25، به طوری که نیمی از کارگران زیر ندرفته ا

درآمد مستمری بگیران  سال سن بیکار هستند و

 ، هنوزبا این وجودتقریباً یک سوم کاسته شده است. 

کاهش بیش تر هزینه های عمومی و اعمال مالیات 

گران و راک دوشبه  های تنازلی که بیش از همه

 د، در راه هستند.فقرا می افتن
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مشغول مذاکره با چنان همدر همین فاصله سیریزا 

ه تا است ک بوده اتحادیۀ اروپا برای مکانیسم هایی

 بحران بزرگ با را مشابه یچند دهۀ بعدی وضعیت

 به ارمغان خواهد آورد. 1930 دهۀ

این سیاست های حکومت سیریزا بی پاسخ نمانده 

در  خود را ،ست. خشم مردمی نسبت به حکومتا

اعتصاب سه روزۀ وسیع ترین بخش های طبقۀ 

ن در چنی یونان در ماه مه به نمایش گذاشت. کارگر

ائۀ ارشرایطی تحلیل سیاسی خیانت سیریزا و 

این تجربۀ استراتژیک برای نه فقط  ترازنامۀ

جهان، یک مسألۀ کل  کارگران کارگران یونان، که

 کننده و حیاتی است.تعیین 

جاذبۀ سیریزا برای بسیاری از گرایش های چپ بین 

 سردرگمی و گیجی سیاسیناشی از المللی، بخشًا 

و  رفرمیستی درونیو بیش تر انعکاس تمایلات 

خصلت های خرده بورژوایی آن ها بود. بسیاری از 

ر دگروه بندی های چپ رفرمیست بین المللی که 

از جایی  ،رکت کرده بودندش سیریزا حکومت ائتلافی

تداوم حمایت از سیریزا معنی ای جز  دریافتندکه 

، از آن خارج و آن ها نخواهد داشتمرگ سیاسی 

در عوض بدون توضیحی از ماهیت طبقاتی این 

ش در پوش ن و دلایل خیانت اجتناب ناپذیرش،جریا

اتحاد »شکل گیری دیگری به فعالیت دادند. 

ائتلافی از همین سازمان یونان، به عنوان « مردمی

پلاتفرم » های رفرمیست چپ که اکثراً از درون

دیگر از ، یکی سیریزا بیرون آمده بودند« چپ

 تردستی های این قبیل گرایش ها بود.

همین گروه ها به رهبری وزرای سابق کابینۀ 

یزا میتۀ مرکزی سیرکسیپراس و اعضای مستعفی 

که سیریزا می زدند  به این توهم دامن مدت هاتا 

فشار به چپ هُل داد. در واقع کّل  را می توان با

چیزی نبود جز توجیه  در این مقطع عملکرد آن ها

ثر س. اکارحکومت سیپو ایجاد پوششی چپ برای 

سال قبل هم در  یانتِهمین عناصر حتی بعد از خ

ند، اما وقتی مسجل شد که قرار دمانسیریزا باقی 

با یک مانور ند، است از حزب بیرون انداخته شو

« تقدمن»با ژست و  دحساب شده پیش دستی کردن

 از آن خارج شدند.

خروج یونان از گزینۀ با تبلیغ  ،«اتحاد مردمی»

ه یورو و بازگشت ب ارز اتحادیۀ اروپا، کنار گذاشتن

 یک برنامۀرو یواحد پول دراخما، اساساً پ

 فراتر از برنامۀ هاست ک تالیستییپکا-ناسیونالیستی

سیریزا نمی رود. بلکه در این حالت تنها قرار است 

 برای اعمالابتکار عمل  ،با خروج از اتحادیۀ اروپا

سیاست های ریاضتی از اتحادیۀ اروپا به بورژوازی 

ان همد. درست مشابه با یونان منتقل شو« ملی»
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که امروز راست ترین جناح بورژوازی  اهدافی

رمایه های سو سایر کشور« برکسیت»بریتانیا با 

داری با چرخش به سوی ناسیونالیسم اقتصادی و 

ه با این تفاوت ک ند.ندنبال می ک« حمایت گرایی»

سعی می کند این برنامه را در « اتحاد مردمی»

طبقۀ  در حالی که بپیچد.« سوسیالیسم»زرورق 

یونان چه در داخل اتحادیۀ اروپا باشد و چه  کارگر

 خود خارج از آن، مادام که با دولت سرمایه داری

بست  نتعیین تکلیف نکند، قادر به خروج از این بُ

 نخواهد بود.

 همۀ این ها نشان می دهد که چرا هر راه حلی که

از چهارچوب سرمایه داری خارج  یا نتواند نخواهد

 ست می رسد.به بُن ببه ناچار شود، 

گرایش مارکسیست های انقلابی ایران برای ارائۀ 

تحلیلی منسجم از رویدادهای یونان، منتظر خیانت 

سیریزا نشد، بلکه درست تا قبل از انتخابات ژانویه 

و قدرت گیری سیریزا روندی را پیش بینی کرد و 

متعاقباً هشدارهایی داد که صحت آن ها تماماً اثبات 

روی موضوع یونان، نه از جنبۀ شده است. حساسیت 

علاقۀ تاریخ نگارانه و ژورنالیستی، برای کسب درس 

ر د هایی بود که می تواند بارها در شرایط مشابه

به کار بیاید، آن هم به این  ایران یا هرجای جهان

دلیل که منطق و دینامیسم مبارزۀ طبقاتی در عصر 

سرمایه داری جهانی، خود خصلتی جهانی دارد. یک 

سال تحولات نفس گیر یونان، به اندازۀ یک دهه 

درس های  برای جنبش کارگری ایران و جهان

 داشت.  سیاسی

اما پیش از هر چیز یک بار و برای همیشه باید برای 

طیف چپ ایرانی جا بیفتد که ورود به چنین 

مباحثی، وجود یک گرایش سیاسی متشکل را پیش 

، اما از بود« فرد»نمی توان یک فرض می گیرد. 

ن از ایی ناشناخته موضع گرفت. «ما»موضع یک 

فراتر، چنین گرایشی الزاماً باید یک گرایش معتقد 

الا  ، وحزب انقلابی باشد انقلاب سوسیالیستی و به

این پرسش پیش می آید که چرا یک فعال مثلًا 

ثل مقولاتی م باید وارد مباحثی شود که به صنفی

اگر  و سرنگونی دولت و انقلاب ارتباط پیدا می کند.

 مباحث طرح این می تواند چنین کند، پس چرا از

ه ب در جنبش کارگری ایران صرف نظر می کند؟

همین دلایل است که بخش عمدۀ موضع گیری ها 

و نظرات مطرح شدۀ این طیف در آستانۀ انتخابات 

اشت، فرمالیته د سال گذشتۀ یونان، بیش تر جنبۀ

بدون این که لازم بداند مسئولیت خطوط و مواضع 

 خود را در مقابل یک جنبش به عهده بگیرد.  

در آستانۀ انتخابات یونان، مجدداً این استدلال نسبتاً 

 رایبپرسابقه مطرح شد که در شرایط خاص یونان 
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ش گرای خطر قریب الوقوع قدرت گیری اه بمقابل

های راست افراطی و فاشیستی، ناگزیر گزینه ای 

خطای اما باقی نمی ماند. « سیریزا»جز حمایت از 

 بود که درک جا نهفته فاحش چنین بحثی در این

نظیر سیریزا بنا به « چپ»نمی کرد یک حزب 

یسم امپریال به نیابت ازماهیت خود سیاست هایی را 

 اده خواهد کرد کهپی اتحادیۀ اروپا و بورژوازی یونان

می کرد ظرف چند چنین  اگر راست ترین حکومت

پیروزی با شورش های اجتماعی واژگون  اول ماه

به خوبی از  چپ رفرمیستمی شد. در حالی که 

 از منظر سرمایه داریِ  عهدۀ این وظیفه برمی آید.

 ، رفرمیسمو امپریالیسم بحران زدۀ داخلی یونان

ابزاری است که می تواند  و کاراترین بهترین چپ

مبارزه با ریاضت و  در لفافۀهمان سیاست ها را 

برای جلوگیری از پیشروی  مانور دادن های متعدد

این خود زمینه را برای  اجرا کند، و جنبش انقلابی

به سود  پایه های اجتماعی ریزش های بعدی

به این  گرایش های راست افراطی مهیا می کند.

دقیقاً نقش مکمل راست  ،ترتیب رفرمیسم چپ

ه اتفاقی است ک دقیقاًاین  افراطی را ایفا می کند.

مندرج  ALCO. نظرسنجی اخیر رخ داددر یونان 

و همین طور نظرسنجی « پاراپولیتیکا»روزنامۀ  در

د که حمایت از ننشان می ده «دانشگاه مقدونیه»

سیریزا به شدت سقوط کرده است، به طوری که 

مت راضی کومصاحبه شده از حدرصد افراد  86

رأی دهندگان سیریزا از درصد  69نیستند. حتی 

اعلام کرده اند که دیگر از حکومت رضایت ندارند و 

به این ترتیب اعتماد مردم به حکومت به پایین 

خود رسیده است. این در حالی است سطوح  ترین

به عنوان حزب سنتی  «دمکراسی نوین»که حزب 

ابل توجهی در صدر نظرسنجی طور ق به ،بورژوازی

درصد رأی دهندگان  86ها است و حمایت 

ه . فاجعرا تثبیت کرده است 2015ر بانتخابات سپتام

با  «طلوع طلایی»بارتر این که گروه فاشیستی 

رهبری خود و  یوجود بحران درونی، پیگرد قانون

غیاب هرگونه ابتکار عمل در دو سال اخیر، هنوز 

درصد نگه داشته  8تا  7طح حمایت از خود را در س

است که آن ها را در تمام نظرسنجی های اخیر در 

 جایگاه سوم قرار می دهد.

خیانت های سیستماتیک سیریزا که همگی با 

، ندا تداعی شده« ستیسوسیال»و « چپ»عناوین 

اشت د دنبه چنان زمانی برای خنثی سازی نیاز خواه

ه ها سال بکه به تنهایی می تواند انقلاب را تا ده 

 تعویق بیندازد.

تجربۀ یونان برای چندمین بار نشان داد که چرا در 

عصر گندیدگی سرمایه داری )امپریالیسم(، حتی 

ابتدایی ترین مطالبات دمکراتیک هم به مسألۀ 
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سرنگونی دولت سرمایه داری و انقلاب سوسیالیستی 

 گره خورده است. 

ا وجود تی باما با وجود این شرایط عینی انقلابی، و ح

آگاهی طبقاتی و درجۀ سازمان یافتگی نسبتاً بالای 

کارگران یونان، همچنان غیاب مؤلفۀ رهبری 

انقلابی، یعنی حزب پیشتاز انقلابی، برای هدایت این 

جنبش به سمت انقلاب، به زمخت ترین شکل 

ممکن دیده می شد. در غیر این صورت باید پرسید 

فاکتورهای به راستی چه شرایط مساعد و چه 

ار چند ب دیگری را باید برای انقلاب متصور بود؟

دیگر باید این موقعیت ها از دست طبقۀ کارگر برود 

تا فوریت و ضرورت مؤلفۀ رهبری انقلابی اثبات 

اگر در نظر داشته باشیم که انقلاب  شود؟

سوسیالیستی در یونان امکان پذیر بود و می 

غییر در اروپا ت کارگری را توانست کلّ مسیر جنبش

خیانت سیریزا چیزی کمتر از در آن صورت دهد، 

 بود.ن برای جنبش کارگری بین المللی یک فاجعه

نمونۀ زنده یونان، باری دیگر این گفتۀ تروتسکی را 

شرط  پیش» به یاد می آورد که « برنامۀ انتقالی»در 

“ بلوغ”های عینی انقلاب پرولتری، نه فقط به 

شدت بلوغ به نوعی در حال گندیدن رسیده، بلکه از 

است. بدون یک انقلاب سوسیالیستی، در دورۀ 

تاریخی بعدی یک فاجعه کل فرهنگ بشریت را 

تهدید می کند. اکنون نوبت پرولتاریا، یعنی به 

خصوص پیشتازِ انقلابی آن است. بحران تاریخی 

ل می تقلی انقلابی رهبری بحران بشریت، به

 «.یابد

مه، دفاع از استقلال سیاسی طبقۀ تدوین این برنا

رهبری انقلابی، دقیقاً اصلی  پُر کردن خلأکارگر و 

ترین و مبرم ترین وظیفۀ پیشِ روی مارکسیست 

 در نهایت صراحت یدها است؛ این برنامه است که با

آگاهی  بین سطح تقالیرح مطالبقات انطبا  ،طبقاتی

 :طبقاتی موجود با آگاهی سوسیالیستی پُل بزند

مانند فسخ یک جانبۀ تمامی بدهی ها، اعمال 

کنترل بر خروج سرمایه، ملی سازی بانک ها و 

صنایع کلان تحت کنترل دمکراتیک کارگری، 

اعمال کنترل و مدیریت کارگری در کارخانه های 

ورشکسته، جلب حمایت بین المللی از مبارزات 

مردم یونان، کاهش هزینه های دفاعی و اختصاص 

ای فوری و ضروری اجتماعی مانند آن به نیازه

رسیدگی به وضع  بهداشت و درمان و مسکن،

مسلح شدن  نابسمان و تحقیرآمیز پناهندگان،

کارگران در محلات برای مقابله با حملات فاشیست 

از این پس، کل کار عبارت است از  ها و الی آخر.

تبلیغ این برنامه با مداخلات روزمره در اعتراضات و 

کارگری و رهبران وکراسی اتحادیه های فشار به بر
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دیگر سازمان های چپ برای موضع گیری نسبت 

 به این برنامه. 

سیریزا در یونان، تنها جزئی از یک پدیدۀ بین المللی 

« حزب چپ»اسپانیا، « پودموس»است. حزب 

به رهبری کوربین در بریتانیا، « حزب کارگر»آلمان، 

مه همان راهی در امریکا، همه و ه« برنی ساندرز»

را رفته و می روند که انتهای آن چیزی متفاوت با 

نه هرگوتجربۀ یک سال گشتۀ یونان نخواهد بود. 

توهم زایی نسبت به این جریانات و شانه خالی 

کردن از انجام وظایف اصلی، اسم دیگری جز 

 خیانت به منافع جنبش کارگری بین المللی ندارد.

 پی ریزی حزب چراتجربۀ تلخ یونان نشان داد که 

 انترناسیونال کمونیستی، تدارک برای انقلابی و

چکیدۀ همۀ وظایف کنونی مارکسیست های انقلابی 

 در سراسر جهان است.

 1395مرداد  11

 

 

 

 

 

و « کنوانسیون ملی دمکرات ها»پایان 

 سرخوردگی چپ رفرمیست

 

 زادهآرام نوبخت و امید علی

ها در همین «کنوانسیون ملی دمکرات»با خاتمۀ 

سرمایه داری امریکا رسماً  اصلی هفته، دو حزب

 کاندیداهای خود را برای انتخابات ریاست جمهوری

برگزیده اند. نه هیلاری کلینتون از حزب  2016

دمکرات و نه دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه، 

هیچ یک در مواجهه با بحران اقتصادی، اجتماعی 

 جز ریاضت ی نداشته اندو سیاسی امریکا راه حل

، جنگ و تداوم حملات به حقوق اقتصادی

 دمکراتیک.
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ماه، کنوانسیون جمهوری خواهان در اوایل همین 

عقب مانده و شبه فاشیستی  با نامزدی میلیاردرِ

مانند ترامپ، نشان دهندۀ یک نقطۀ عطف در 

 گندیدگی و انحطاط سیاست در جامعۀ امریکا است.

سیاسی  شان در دستگاه دمکرات ها و کل هواداران

 و «سوسیالیست» ، از جمله برنی ساندرزِحاکم

، اکنون دست به دامن ترفند سیاسی «مستقل»

تنها راه توقف خطری  که دیگری شده اند و آن این

، حمایت از کلینتون است. با این «ترامپ»به اسم 

د و ب بین انتخاب» همیشگیِ استدلال این در حال

که ترامپ محصول  شودفراموش می  ،«بدتر

مستقیم همان سیستم سیاسی منحطی است که 

کلینتون را خلق کرده. سیستمی که جز جنگ های 

بی وقفه و رسوایی مالی و بالاترین سطوح نابرابری 

به ارمغان چیز دیگری  1920اجتماعی از دهۀ 

 .نیاورده است

می تواند به شکل  این که فردی مثل ترامپ

موجود جا بزند، ثمرۀ خود را مخالف وضع  مضحکی

است: کاهش حقوق و هشت سال حکومت اوباما 

 کاهش، بیکاری مزمن، فقر کودکان، متوسط درآمد

 و الی آخر. ، خودکشیزندگی به شاخص امید

 شدبه تفصیل ر «مؤسسۀ بروکینگز»گزارش اخیر 

داً فقیر محلات شدی ینساکن تعداد و توزیع جغرافیایی

-2010 و 2000سال  لۀصدر فارا ترسیم می کند. 

 با نرخ فقر بیش از یمحلات ینساکن تعداد، 2014

به  655درصد افزایش از  110درصد، با  تقریباً  40

میلیون امریکایی  45میلیون نفر رسید. از  14داً وحد

 653درصد ) 14که در فقر به سر می برند، تقریبًا 

میلیون نفر( اکنون در محلاتی با فقر مطلق زندگی 

می کنند. ایالت های کالیفرنیا و آریزونا در جنوب 

غربی و ایالت های ایندیانا، میشیگان، اوهایو و 

 فزایش تراکم فقر درنیویورک، در صدر بالاترین ا

 بین بزرگ ترین کلان شهرهای کشور هستند.

 نیره بیکاری، مشاغل کم دستمزد و مصادرۀ منازل

ها به چشم می بخش های وسیعی از شهردر 

به خصوص این روند را تمام و کمال در خورند. 

می توان دید که با ورشکستگی شهر به دیترویت 

 مخروبه ای مبدل شده است.

نابرابری اجتماعی را به بالاترین  ،ااین سیاست ه

 20سطوح خود در تاریخ رسانده اند. مجموع ثروت 

میلیاردر برتر امریکا معادل است با مجموع ثروت 

میلیون نفر پایینی. رشد نابرابری اجتماعی خود  150

 ثروتمندان و فقرا نشان زندگیِشکاف امید به در را 
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می دهد و رشد حیرت آور شمار اُِوردوز دارو و 

 اپیدمی خودکشی.

همۀ این ها محصول سیاست و تصمیمات عامدانۀ 

هر دو حزب دمکرات و جمهوری خواه بوده است: 

تابوت رفاهیات در دورۀ بیل  آخر بر از کوبیدن میخ

کلینتون، تا کاهش های عظیم مالیاتی برای 

 «اوباماکر»مندان در دورۀ بوش تا طرح ابرثروت

و کاهش دستمزد  )نابودی نظام بهداشت و درمان(

سال  ازسازی به نصف خودروکارگران صنعت 

 ییک خانوادۀ معمولی امریکای 2013. سال 2009

ثروت داشت. درآمد  2007درصد کم تر از سال  40

 2007 از ی ظرف شش ساللسالانۀ یک خانوار معمو

 کرد.درصد سقوط  12 ،2013 تا

اوباما به اندازۀ کافی وقیح بود که مارس  وجود با این

امریکا الآن معرکه »امسال در مصاحبه ای بگوید 

 «.است

 دمکرات ها در این کنوانسیون نشان دادند که تا چه

از واقعیت اجتماعی کارگران امریکا دور هستند.  حد

امه برن به دقت طوریکنوانسیون  سناریوی تمام

انتخاب هیلاری کلینتون را به  کهریزی شده بود 

امری  ،رئیس جمهور امریکا زن عنوان نخستین

 . این درست همان روایتِ معرفی کند« یتاریخ»

را به یاد می آورد. این که چه طور  هشت سال پیش

 «تسیاهپوس»پیشینۀ نژادی اوباما به عنوان یک 

 پیشاو  گرم کردن تنور کارزار انتخاباتیبرای 

اما وضعیت اقتصادی و خشونت کشیده شد. 

سیستماتیک پلیسی علیه سیاهان )علاوه بر 

مرکز با ت پوچی این سیاست های هویتی ،سایرین(

 را نشان داد. بر نژاد، جنسیت و گرایش جنسی

هرچند در کنواسیون هرگونه بحث جدی دربارۀ 

طرح های جنگی کنار گذاشته شد، اما ماهیت 

ات کتحرحکومت احتمالی کلینتون را می توان در 

ران کلینتون اکنونی اش علیه روسیه دید. هواد

حتی  ترامپ را کارگزار پوتین خطاب می کنند.

تلاش شد تا افشای ایمیل های کنوانسیون دمکرات 

یکی لیکس هم به سرویس اطلاعاتی روسیه ها در و

 ارتباط داده شود.

دمکرات ها مشغول بازگشت به همان موقعیت 

تاریخی خودشان به عنوان حزب اصلی میلیتاریسم 

ه نومحافظ» ،امپریالیستی هستند. در این بین

که خود طلایه دار تهاجم  خواهی جمهوری« کاران

 نتونبه کارزار کلی همچون گلهبه عراق بودند، 

سرازیر شده اند. از منظر رده های بالای ارتش و 

هره م سیاست خارجی، کلینتون تعیین کنندۀ محافل
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به مراتب قابل اعتمادتر و تهاجمی تر از ترامپ  ای

 است.

 انقلاب» خیلی زود در این میان برنی ساندرز که

وال »و « طبقۀ میلیاردرها»علیه  اش«سیاسی

رنگ باخت، جلوی پای کلینتون به خاک « استریت

ز ا به صراحت ساندرز در این کنوانسیونافتاد. 

که جمعیت  ؛ درست زمانیتون حمایت کردنکلی

ساندرز رو به  می کند،هو  اصدا او ر زیادی یک

وظیفۀ ما الآن دو چیز »می گوید می کند و جمعیت 

هست: شکست ترامپ و انتخاب هیلاری کلینتون... 

اده است، اما سخت تر این هست که هو کردن س

وقتی ترامپ سر کار آمد بخواهی به صورت فرزندت 

نگاه کنی... افتخار می کنم که در کنار هیلاری 

حقارت فردی مثل ساندرز قابل سنجش «. بایستم

 میل هایای به یاد بیاوریم که اسناد تنها اگر ،نیست

از تخریب های پشت پردۀ  ،افشاد شدۀ کنوانسیون

پرده  ییدمکرات ها همین ار ساندرز به دستکارز

رد که ساندرز به قرار گرفتن در کنارشان برمی دا

. همان طور که بارها توضیح داده می کند« افتخار»

ه در ک، و مستقل شد، ساندرز نه یک فرد تصادفی

 یکی از گرایش هاینمایندۀ  تحلیل نهایی خود

بورژوازی حاکم بود. رشد هواداران ساندرز، نه فقط 

که خود او را هم بهت زده کرد. به  ،دمکرات ها

 رایب او هم به سرعتسودمندی  ترتیبهمین 

. التهاب و فضای دوقطبی اثبات شددمکرات ها 

جامعۀ امریکا به حدی است که کوچک ترین 

ا حاکم می توانست ب دو حزبی انتقادی به دستگاه

بر همین موج  رو به رو شود. ساندرز عمومی لااقب

تمام خشم و اعتراض از پایین را به  سوار شد، اما

بین  در اعتبار به لحاظکه  بردی پشت حزب دمکرات

اکثریت مردم پس از هشت سال تجربۀ حکومت 

 خدمت بزرگ. این نفس های آخر را می کشیداوباما 

مشارکت چپ های رفرمیست  دونالبته ب ساندرز

 گرفت.نصورت 

انم و در رأس آن خ« آلترناتیو سوسیالیستی»گروه 

تنها یکی از ده ها نمونۀ گرایش « کشما سوآنت»

رفرمیستی است که خود در این خیانت چپ های 

ا کشمتاریخی به طبقۀ کارگر دست داشته اند. 

آلترناتیو »از اعضای برجستۀ  ،سوآنت

، خود «شورای شهر سیاتل»و عضو  «سوسیالیستی

 قطکه نه ف ساندرز بود یکی از حامیان کارزار اولیۀ

 بلکه تا حدّ ،داشتسخنرانی  ی اودر گردهمایی ها

هم پیش « جنبش برای برنی» راه اندازی گروه

 رفت.

ش برای جنب»گروه  که «آلترناتیو سوسیالیستی»

با حرارت در آن مقطع را بنیان گذاشت، « برنی
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پشت برنی ساندرز، این  محرکۀی نیرو»نوشت: 

ن بتوانیم هر آکه فرصت واقعی را به ما می بخشد 

کس را که خواهان ساختن یک بدیل واقعی برای 

. ما می یمکن ها است گرد هم جمعدرصدی  99

 یک نیروی سیاسی سازمان یافته ساختنتوانیم با 

آن را به مهم ترین انتخابات در پس کارزار ساندرز، 

تبدیل کنیم... اگر به این شکل  اخیرچند دهۀ 

 تم، می توانیم میلیون ها نفر را پشمتشکل شوی

شویم. ما  2016 پیروزِ سالساندرز بیاوریم تا  کارزار

می توانیم ساختن یک نیروی جدید، قدرتمند و 

 «.ماندگار را آغاز کنیم

شت رسوایی ساندرز از بام افتاده طکه  اما اکنون

این  برنی متأسفانه»که سوآنت می نویسد  است،

 به دادن استراتژی را کنار گذاشته و خواهان رأی

دستگاهی شده است که ما مشغول مبارزه با  همان

 تأسف سوآنت به«! متأسفانه»بله «. آن بوده ایم

مخاطب چنین القا می کند که گویا این روند قابل 

پیش بینی یا اجتناب ناپذیر نبوده است. این در حالی 

که اعلام کرده بود  2015ر سال ااندرز بهاست که س

، فارغ از این که چه کسی از نامزد حزب دمکرات

 مایت خواهد کرد.باشد، ح

انقلاب » روند طبیعیِ اما سوآنت نه فقط از این 

ه این سیاسی نمی گیرد، بلک ساندرز نتیجۀ« سیاسیِ

ر دبار عروسک بنجل برنی ساندرز را بر می دارد و 

ا ر «حزب سبز»، کاندیدای «تاینجیل اش» عوض

ص خشبه طور م»گذارد و می گوید: در ویترین می 

ر ما نیاز داریم که گسترده ترین ضدر حال حا

زب دای حیدتاین، کانشیت ممکن را برای جیل احما

. کارزار او تداوم آشکار انقلاب فراهم آوریم ،سبز

 یه ایاین کارزار می تواند پاو « سیاسی ما است

درصدی  99حزب سیاسی توده ای »ایجاد برای 

 باشد.« خودمان

هواداران سابق ساندرز  رد زبانالآن وِ حزب سبز که 

، به یکسان یک حزب سرمایه داری و در شده است

تقابل با طبقۀ کارگر و مبارزه برای سوسیالیسم 

 نظیر -رسیدندبه قدرت هرجا که است. سبزها 

 بیصلح طل هر چه تمام به سرعت -لیاااستر و آلمان

 سم ویمیلیتاردر عوض خود را کنار گذاشتند و 

 گرفتند.را به آغوش  اقتصادی ریاضت

 در بحبوحۀ انتخاباتی که زیر سایۀ اعتراضات

 انتخاب بین« گزینۀ»فرو رفته، باز هم  اجتماعی

کلینتون و ترامپ در مقابل مردم امریکا قرار داده 

سرمایه داری در امریکا و رشد جوّ ضدّ اما  می شود.

و  جهان، با مانورهای فرصت طلبانۀ ساندرز

داده هایی متوقف نخواهد شد.  رفرمیست های چپ

ر منتش« ادارۀ آمار کار»که فوریۀ گذشته از سوی 
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شد، نقطۀ عطف مبارزۀ طبقاتی در امریکا را به طور 

کمّی نمایش می دادند. این داده ها نشان دهندۀ 

ی تعداد روزهای ازدست رفته درصد 400افزایش 

نسبت به  2015در اختلافات کارگری مهم سال 

سال گذشته هستند. بخش اعظم این افزایش، به 

هزار کارگر نفت در  5دلیل اعتصاب چهار ماهۀ 

 بود.سرتاسر امریکا در آن سال 

همۀ این مبارزات، چه اعتصابات باشند و چه 

 با مرتبط اعتراضات اجتماعی، یک رشته موضوعات

 و انقلاب و مسألۀ تسخیر قدرت را طرح می کنند

اصولاً بحثی که نخواهد وارد این رشته مسائل شود 

 هر چیزی است غیر از دخالتگری مارکسیستی.

، حیات سیاسی جامعۀ 2008از زمان بحران مالی 

که  ه استامریکا دستخوش تغییرات بسیاری شد

 «جنبش اشغال وال استریت»اعتراضات موسوم به 

فراهم  مناسبی این بار نیز بسترنقطۀ عطف آن بود. 

ز گریزان اهمیشه شد تا گرایش چپ رفرمیست و 

طرح موضوعات کلیدی انقلابی، مجدداً الگوی 

ین و تعی دیگری را به جای حزب پیشتاز انقلابی

ر . دددهقرار  تکلیف نهایی با دولت سرمایه داری

طبقۀ »به جای مقولۀ « درصد 99»این تلاش، 

به جای « درصدی 99حزب »قرار گرفت و « کارگر

لاب انق»حتی مفهوم «. حزب پیشتاز طبقۀ کارگر»

ا شد که ب و بی مایه تا به حدی مخدوش« سیاسی

ظرفیت تحقق داشته کسی مثل برنی ساندرز هم 

. گرایش رفرمیستی مطلقاً علاقه ای ندارد باشد

توضیح بدهد که چرا این الگوهای بدیع به نتیجۀ 

نه فقط از این توضیح سر باز د )نمطلوب نمی رس

بارها و آن را  با سماجت بلکه در عوضمی زند، 

 از الگوسازیتکرار می کند که نمونۀ اخیرش  بارها

فرانسه بود(. بروز « زنده داریجنبش شب »

درصدی ها فرایندی بود  99اعتراضات موسوم به 

باعث رادیکالیزاسیون جامعه و افزایش قطعًا که 

یده کش طبقاتی و به چالش-سطح آگاهی سیاسی

ه و ب شد جریان اصلیدستگاه و رسانه های  شدن

همین دلیل بدون تردید موضوع دخالتگری یک 

 حوریمسألۀ ماما . بود گرایش مارکسیستی انقلابی

در این اعتراضات، دخالتگری برای ارتقای یک 

دّ سرمایه داری به یک جنبش جنبش ض

سوسیالیستی آگاهانه است، در حالی که گرایش 

رفرمیستی برعکس دنباله روی از یک اعتراض 

ر به یک الگوی تغییر د را خودانگیخته و تبدیل آن

حتی یک جریان رادیکال دستور کار قرار می دهد. 

هم، چنان چه از پیش تشکیلات اخص خود را شکل 

نداده باشد، به جای تأثیرگذاری در چنین اعتراضاتی 

گسترش کارزار خود به سادگی در آن حل می شود. 

خودخوانده ای نظیر برنی ساندرز و « سوسیالیست»
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جوانان و  هواداران سابقش در بین تقابل اخیر

م ک کارگران به دلیل حمایت از کلینتون، دست

نشان دهندۀ چرخش به چپ در جامعه ای است که 

ت ، سوسیالیسبه این سو« مک کارتیسم»از زمان 

زیر ضرب حکومت بوده  یشعرصه ها ها در همۀ

 اند.  

 انقلابی بسته شده بود، حزب نطفه های یک اگر

ر و بالتبع فرات شدهبخش اعظم مباحثی که مطرح 

با سطح  از سطح آگاهی موجود جامعه بود، امروز

به  .انطباق می یافتطبقاتی عمومی جامعه  آگاهی

همین ترتیب اگر یک گرایش انقلابی ضمن 

دخالتگری در فضای انتخاباتی و به خصوص در 

از  به جای تقویت توهمات میان هواداران ساندرز

شدار ناپذیر ساندرز ه بپیش نسبت به خیانت اجتنا

ان دهندگ تجربۀ اخیر رأی به دنبال داده بود، اکنون

 می توانست در موقعیت رهبری اعتراضات قرار

 بگیرد.

انحطاط اقتصادی امپریالیسم امریکا از جنگ جهانی 

دوم به این سو، مواجهه با وخیم ترین بحران 

، نزاع 1930اقتصادی در قیاس با رکود بزرگ دهۀ 

ژئوپلتیک با دو قدرت سرمایه داری تازه نفس 

ا را امریک حزبی دستگاه سیاسی دوروسیه و چین، 

 گزینۀ سوی خواهد کرد تا بیش تر به وادار

ناسیونالیسم اقتصادی، سیاست های حمایت گرایی 

ی وقوع حملات تروریستو میلیتاریسم چرخش کند. 

اخیر )از جمله کشتار کلوب همجنسگرایان در 

این بهانه را به دولت می دهد تا با  نیز اورلاندو(

افزایش تجسس شهروندان، تجهیز پلیس و غیره، 

 حمله به حقوق« مبارزه علیه تروریسم»با اسم رمز 

 در داخل شدت ببخشد. را دمکراتیک

در امریکا نیز درست مانند دیگر نقاط جهان، ما با 

ترکیب بحران سرمایه داری و بحران رهبری 

از  پدیدۀ ساندرز نیز جزئی ستیم.انقلابی رو به رو ه

یک پدیدۀ بین المللی است که با ظهور سیریزا در 

یونان، پودموس در اسپانیا، جرمی کوربین در بریتانیا 

اگر یک گرایش  و نظایر این ها مشاهده کردیم.

رشد  انقلابی نتواند در وضعیت کنونی مارکسیسستی

 دکند، پس به راستی چه موقعیتی را باید برای رش

امه مستلزم تدوین برن این دخالتگریمتصور باشد؟ 

ای انتقالی است، متشکل از مطالباتی که بتواند 

سطح آگاهی موجود را به آگاهی سوسیالیستی پیوند 

بزند و به علاوه بروکراسی اتحادیه های کارگری را 

کند )مبارزه با جنگ؛ اعمال گیری وادار به موضع 

 های بزرگ؛مالیات تصاعدی بر درآمد شرکت 

 متناسب با تورم و افزایش حداقل دستمزد ساعتی

ها و تبدیل تمامی ملی سازی بانک بهره وری کار؛ 
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میلیارد  10به ارزش بیش از مثلاً  -شرکت هاابر

 تحت کنترل دمکراتیک به بنگاه های عمومیِ -دلار

اختصاص یک برنامۀ چند تریلیون  ؛طبقۀ کارگر

و  درخور عمومی دلاری برای تأمین مشاغل

؛ دفاع از بازسازی زیرساخت های فرسودۀ کشور

حقوق دمکراتیک، اعم از بومیان، سیاهان، لاتین 

تبارها و غیره(. از این پس مسأله بر سر دخالت 

روزمره در تمام جنبش های اجتماعی است: از 

هواداران سابق ساندرز تا  مردمی اعتراضات

 ( بهن)ایالت میشیگا« فلینت»اعتراضات مردم شهر 

رسوایی مسمویت به دلیل لوله های پوسیدۀ  دنبال

سُربی آب، تا اعتراضات به ورشکستگی و نابودی 

؛ از اعتراضات کارگران «دیترویت»مشاغل در 

تا اعتراضات سیاهپوستان به « ورایزن»مخابرات 

خشونت پلیس؛ از کمپین افزایش حداقل دستمزد تا 

سازماندهی تظاهرات ضّد جنگ؛ یک گرایش 

 اب سوسیالیستی انقلابی، در بستر این شرایط و

برای حفظ استقلال سیاسی  هدفمند دخالتگری

است که برای تبدیل شدن به رهبری طبقۀ کارگر 

  انقلابی اعتبار پیدا می کند.

 1395مرداد  10

 

 

تروتسکی و مبارزه علیه فاشیسم در 

 آلمان

 فیل میچیسن

 برگردان: آرام نوبخت / ویراستار: امید علی زاده 

طبقۀ کارگر آلمان، با صدها هزار کارگر متشکل در 

میلیشیاهای کمونیستی و سوسیالیستی، یکی از 

، 1930نیرومندترین طبقات کارگر جهان بود. سال 

و نیم میلیون  هنگامی که هیتلر و نازی ها شش

رأی داشتند، آرای حزب کمونیست و سوسیال 

دمکرات ها هر یک به ترتیب به چهار و نیم و هشت 

یعنی روی هم رفته دو  -و نیم میلیون می رسید

برابر آرای نازی ها. اگر کمونیست ها و سوسیال 

دوشادوش هم حول یک برنامۀ جدی  ها دمکرات

 در می شدندمبارزاتی متحد شده بودند، چه بسا قا

 سال ،فاشیست ها را درهم بشکنند. با این وجود

 بیندازد و بادی به غبغب، هیتلر توانست 1933

حتی یک  بدون شکسته شدن» مدعی شود که

به قدرت رسیده است. چنین « پنجرهشیشۀ 

وضعیتی چه طور می توانست رخ بدهد؟ آیا قابل 

پیشگیری بود؟ کلّ این دوره از زاویۀ درس هایی 

 امروز برای ما دارد، بسیار غنی است.که 
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تبدیل شده که به سوی هر متعصب ارتجاعی پرتاب 

سرشار از داستان هایی  مختلف می شود. مقالات

هستند، آن هم اساساً به « عروج فاشیسم»دربارۀ 

ا این ب در فرانسه.« لو پن»یُمن حمایت انتخاباتی از 

یا هر دیکتاتوری را نمی توان هر فرد ارتجاعی  حال

 انست. درک ماهیت یک رژیم یا جنبشفاشیست د

ضروری است، وگرنه وظایف کارگران در قبال آن 

 می تواند به سادگی مغشوش شود.

جهانی و پس  دوم طبقۀ حاکم جهان، از زمان جنگ

از خطای محاسباتی جدّی خود دربارۀ هیتلر، هیچ 

 رداندن آن مجانین فاشیست ندارد. نهتمایلی به بازگ

 ، بلکه دراستدمکراسی  مدافع به این معنی که

عوض به این معنی که برای صیانت از سیستم خود، 

 نظامی چرخش به سوی دیکتاتوری های پلیسی

ند و با خرسندی کامل از باندهای فاشیست می ک

ترتیب دادن برای  ه ایبه عنوان نیروی ذخیر

 ند.رداری می کحملات خشن بهره ب

ۀ به مثاب ،در عین حال پایگاه اجتماعی فاشیسم

ویران شده با بحران حاد  جنبش خرده بورژوازیِ

سرمایه داری، همراه با فقیرترین بخش ها، در اروپا 

تحلیل رفته است. طبقۀ کارگر  تا حدود زیادی

اکنون به اکثریت قاطع جامعه تبدیل شده است. این 

رتجاع و برای پیروزی است علیه ا ضمانتیخود 

 ،سوسیالیسم. با این حال مسألۀ مناسبات طبقاتی

صرفًا با علم حساب حل نمی شود. برخورداری از 

یک سیاست، برنامه، حزب و رهبری صحیح و قادر 

 به هدایت مبارزه تا فرجام آن، یک ضرورت است.

 1930رهبری انترناسیونال کمونیست که تا سال 

تی وکراسی استالینیسطرۀ بریسفت و سخت زیر س

درآمده بود، پیش از این مسئول به بادرفتن مطلوب 

 بود. 1923ترین وضعیت انقلابی در سال 

ه ب «راین لند»، سقوط مارک و تسخیر 1923سال 

دست امپریالیسم فرانسه، منجر به موقعیتی انقلابی 

می توانست تحت  که در آلمان شده بود. انقلابی

کارل لیبکنشت به هدایت رزا لوکزامبورگ و 

به قتل رسیده  1919این دو سال پیروزی برسد. اما 

بودند. در غیاب آنان، حزب آلمان دستخوش بحران 

 رهبری شده بود. رهبری انترناسیونال کمونیست

ا نبرای تغییر پرسنل حزب آلمان ب ،زینوویف حول

 مداخله کرد.مقاصد خود  به

نتیجۀ این مانورها این بود که وقتی موج انقلابی در 

تکامل یافت، حزب کاملاً جهت خود را  1923سال 

ا بکه  -از دست داده و سردرگم شده بود. زینوویف

ه همراه ب، 1917های خود در اکتبر تکرار خطا

چنان مه -موضع گرفته بودکامنف در تقابل با قیام 
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حتی علاقه ای به مسائل انقلاب آلمان نداشت، چون 

 یتنها حواس او را از مانورهایش در دستگاه حزب

پرت می کرد. استالین حزب را تشویق کرد که 

دست به هیچ اقدامی نزند. نصیحت او به رهبران 

بگذارید اول »آلمان بسیار غیرعادی و زننده بود: 

 !«.نشان دهندا فاشیست ها زورشان ر

 کمونیست آلمان از رهبری انترناسیونال و حزب

و یک  دسرشکسته بیرون آمآزمون حیاتی  بوتۀ این

داد. درست مانند روسیۀ  فرصت عظیم را از کف

، تا پیش از بازگشت لنین و تروتسکی، در 1917

نیز بخش هایی از رهبری نوسان  1923 سال آلمانِ

 پیشنهاد ،وویفاستالین و رادک و زین داشتند.

انی و جدول زم دوین یک برنامهتروتسکی را برای ت

 برای تلوتلو خوراندیر  لییقیام رد کردند و خ

ه سرهم بندی شد کوششی دست به تسخیر قدرت

 زدند.

تروتسکی با هراس به این رویدادها می نگریست. 

رو نوشت که را از این « درس های اکتبر»او مقالۀ 

کمونیست نتیجۀ لازم را از  بارهبران احز

 تاب رویدادهای آلمان بگیرند. اما باند استالین

 که را بحث دربارۀ رویدادهای آلمان هرگونه تحمل

اثر  .خدشه وارد کند، نداشتحیثیت اش به  بخواهد

 رب دیوانه واربه بهانه ای برای یورش  ،تروتسکی

 مبدل و پیام اصلی آن« تروتسکیسم» اصطلاحبه

 از اتهام و افترا و تحریف دفن شد. زیر کوهی

ۀ قبلی توضیح دادیم که چگونه استالین در مقال

آرام چوبِ اتکایش به عناصر سرمایه دار چین و 

اتحادیه های کارگری بریتانیا را کردن بروکراسی 

درجه چرخاند.  180خورده بود. اکنون او کمینترن را 

ا هدر مواجهه با خطر مرگبار ارتجاع، استالینیست 

نه فقط تهدید را دست کم گرفتند، که یک سیاست 

 وحشتناک را در دستور کار قرار دادند. انۀماجراجوی

پایان ثبات سرمایه داری و آغاز آن چه را  ،کمینترن

ید، اعلام کرد )دورۀ می نام« دورۀ سوم»که  

بود؛  1917 غیان های انقلابی پس ازنخست، دورۀ ط

داری پس از  ی سرمایهو دورۀ دوم، ثبات نسب

 دورۀ»(. اکنون قرار بود که این به اصطلاح 1923

سقوط نهایی سرمایه داری جهانی را آغاز  ،«سوم

کند. در عین حال سوسیال دمکراسی، طبق تئوری 

حاله است« سوسیال فاشیسم»استالین، خود را به 

داده بود. در نتیجه دیگر هرگونه توافق بین 

ه خطر یی ک«سوسیال فاشیست ها»و کمونیست ها 

اصلی طبقۀ کارگر معرفی شده بودند، ناممکن می 

 نمود. 
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شد. این موضوع  اردر آرای خود برخورد یناچیز

بلافاصله یک پیروزی بزرگ اعلام شد. در این میان 

ران . در مواجهه با بحرأی نازی ها صعود کرد

ست از آرا، عضویت و ، سهم حزب کمونیفزاینده

سریع  اربسی تسموقعیت شان در اتحادیه ها می بای

ر حالی که کارگران دو تر از این رشد می کرد. د

برابر بیش تر از سوسیال دمکرات ها حمایت می 

ب کمونیست کار اندکی برای زکردند. رهبران ح

 ن پس از شکست سالکسب اعتماد این کارگرا

 انجام داده بودند. 1923

برای غلبه بر ارتجاع، برای غلبه بر سرمایه داری، 

باید پیش از هرچیز توده ها را جلب کرد. این توده 

ها در دست های سوسیال دمکراسی باقی ماندند و 

در شرایطی که به عنوان دوقلوی فاشیست ها 

 جلبمی شد آنان را توصیف می شدند، به زحمت 

 اجعهچین به طور ف ی که در. همان نوابغکردحزب 

باری علیه استقلال سازمان طبقاتی و برای انقیاد 

وایی ژورب-حزب کمونیست به حزب ناسیونالیستی

استدلال کرده بودند، اکنون مخالف  «کومینتانگ»

سازمان های کارگری بودند. در پاسخ ر یاتحاد با سا

یک جبهۀ  ایجاد کی بهستبه فراخوان فوری ترو

فشای می توانست ضمن اکه  جبهه ای -واحد

 فقدان برنامه و خیانت رهبران سوسیال دمکرات،

طبقۀ کارگر را متحد و در عمل  قوینیروهای 

صحیح و مبارزۀ مصمم کمونیست ها را سیاست 

رهبران کمینترن می توانستند تنها یک  -نشان دهد

را بپذیرند. کارگران سوسیال « از پایین»جبهۀ واحد 

می ک دمکرات می بایست سازمان های خود را تر

و به کمونیست ها می پیوستند؛ اما آن ها کردند 

باوری به کمونیست ها نداشتند، والا چنین کاری را 

 قبلاً انجام داده بودند.

با وجود فراخوان های تروتسکی، استالینیست ها به 

 اوج آن ماجراجویانۀ خود ادامه دادند که مشی خطّ

. سال بود« سرخرفراندوم »در دورۀ تهوع آور 

، استالینیست ها تا جایی پیش رفتند که برای 1931

پایین کشیدن حکومت سوسیال دمکرات پروس، با 

 غیررسمی شکل دادند!« جبهۀ واحد»نازی ها یک 

ای سیاست ه در نتیجۀکارگران آلمان  با فلج شدن

رهبری های سوسیال دمکرات و استالینیست، هیتلر 

 قادر بود که تقریباً به هیچ مبارزه ای به قدرت برسد.

این چنین بود که طبقۀ کارگر توانمند آلمان با دست 

د. سازمان و پا و دهان بسته به نازی ها واگذار ش

کمونیست ها و همین  های کارگری نابود شدند و

از اردوگاه های سر رات ها نهایتاً طور سوسیال دمک

 مرگ هیتلر درآوردند.
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این  ازچنان خود را بخشی انترناسیونال کارگری هم

سازمان می دانستند و همواره خواهان اجازۀ 

ر عین د اما بازگشت به صفوف انترناسیونال بودند.

حال از نقد کوبنده به سیاست کمینترن صرف نظر 

نکردند. آن ها خواهان بازگشت به سیاست 

وان به عن« جبهۀ واحد»لنینیستی و واقع گرایانۀ 

ابزار جلب توده ها، در عمل و از طریق تجارب 

شان، به سوی کمونیسم بودند. با پیروزی هیتلر خود

ر جزوه در نظرسنجی ها، تروتسکی هشدار داد. د

چرخش در انترناسیونال کمونیست و »ای با عنوان 

 یرزارگیری کاشکل بهتروتسکی  ،«وضعیت آلمان

که از حزب کمونیست آلمان بخواهد  علامت داد

ه لر، فراخوان ببرای جلوگیری از قدرت گیری هیت

 .د با سوسیال دمکرات ها بدهدایجاد یک جبهۀ واح

ی توده ای یک جبهۀ واحد، اتحاد عمل سازمان ها

کارگری بر مبنای یک برنامۀ مبارزاتی است. 

بنابراین این که سازمان های کارگری و منافع شان 

ژوا گذاشته شود، نه یک رلیبرال های بو کاسۀدر 

توطئۀ »ست که تروتسکی جبهۀ واحد، بلکه چیزی ا

 بهۀ خلقی نامید.ج« اعتصاب شکنانۀ

استالین، حزب  شخصبر مبنای دستورات 

را یک  «جبهۀ واحد»آلمان سیاست  کمونیست

نامید.  «سوسیال فاشیستی» ضدّ انقلابی سیاست

. دشدشمن اصلی طبقۀ کارگر  ،سوسیال دمکراسی

، ارگان «پرچم سرخ»، نشریۀ 1930در سپتامبر 

دیشب، »مدعی شد که حزب کمونیست آلمان، 

رگ ترین روز آقای هیتلر بود، اما این به اصطلاح زب

. «پیروزی انتخاباتی نازی ها آغاز یک پایان است

با  «دیلی ورکر»ایی یبریتان نشریۀ، 1932ماه مه 

در  سیاست شان اطرافتخار تروتسکیست ها را به خ

شایان توجه است که »آلمان محکوم کرد و نوشت: 

 وکمونیست تروتسکی در دفاع از جبهۀ واحد حزب 

قدم شده  پیشسوسیال دمکراتیک در برابر فاشیسم 

 یردبها. در دوره ای نظیر امروز، احتمالاً هیچ راست

 طبقاتی این راهبرد زتر ازیگانقلابی تر و تفرقه ان ضدّ

 در این بین تروتسکی«. نمی توانست معرفی شود

را به رشتۀ فست ینار جزوه و ده ها مقاله و ماچه

ا به کمینترن برای تغییر سیاست ت تحریر درآورد

ۀ بود. ژانوی اش بیهودهد. اما این تلرخود فشار بیاو

تلر بدون هرگونه مقابلۀ سازمان یافته ، هی1933

 ت قدرت بگیرد.سنتوا

این خیانت برای همیشه حزب کمونیست آلمان را 

محکوم به نابودی کرد. اما کمینترن ماهیت فاجعه 

 . به جای این که اینیا نقش خود را در آن نپذیرفت

ت عظیم کارگران آلمان بداند، آن را سرویداد را شک
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 ،ودبا این وج« ست!بعد از هیتلر، نوبت ما»باور که 

زمزمه هایی از اعتراض یا مخالفت در دورن صفوف 

ن از ایاحزاب کمینترن در جهان به گوش می رسید. 

انحطاط آن ها کامل شده بود. تنها نتیجه این ، نظر

بود که انترناسیونال کمونیست از نظر سیاسی مرده 

ابزاری برای انقلاب  داست و دیگر نمی توان

، 1933سوسیالیستی درنظر گرفته شود. مارس 

تروتسکی چشم انداز اصلاح حزب کمونیست و 

 اتحاد شوروی را تغییر داد. او اکنون به جای مبارزه

ن بنیا خواهان ،زب کمونیست آلمانای اصلاح حبر

 .شد حزب جدیدی به جای حزب کمونیست گذاری

سازمانی که نتواند از درس های تاریخ و اشتباهات 

خود بیاموزد، محکوم به نابودی است. انترناسیونال 

کمونیست به عنوان نیرویی برای سوسیالیسم 

 مه انترناسیونالجهانی، مرده بود. اپوزیسیون چپ 

از هم پاشید. بنابراین بنیان گذاری یک انترناسیونال 

جدید ضروری بود. امروز تردید چندانی باقی نیست 

که چنان چه حزب کمونیست آلمان سیاست جبهۀ 

واحد را پی گرفته بود، فاشیسم هیتلری می توانست 

 ،شکست داده شود و به جای این پدیدۀ شوم

 شاهدن شکوفایی یک جمهوری کارگری را در آلما

باشد. پیروزی پرولتاریا در قلب قاره، می توانست 

ندای پایان بروکراسی روسیه و سرمایه داری 

محتضر اروپا باشد. بدین ترتیب راه برای یک نظم 

جهانی سوسیالیستی نو فراهم می آمد. اما در عوض 

جهان در یک جنگ جهانی و تمام کابوس های 

 وحشتناک ارتجاع فاشیستی غوطه رفت .

س از فاجعۀ آلمان، استالینیسم به سرعت با یک پ

پشتک واروی دیگر، سیاست جبهۀ واحد سازمان 

های کارگری را دور زد و یک راست به سیاست 

ه ۀ خلقی افتاد. این سیاست نیز بهفرصت طلبانۀ جب

هۀ سیاست جبفجایع و شکست های جدید انجامید. 

 خلقی موضوع مقالۀ دیگری است.

هستند که باید از این دورۀ تاریخ درس های زیادی 

و نوشته های تروتسکی گرفت. مهم تر از همه، 

اهمیت تئوری و درک درست. با ایده های نادرست، 

حتی مطلوب ترین موقعیت هم می تواند بخار شود 

و به هوا برود. وقتی یک حزب یا رهبرِی سزاوار 

مبارزۀ طبقۀ کارگر به ایده های صحیحی مسلح 

روی کرۀ زمین قادر به  یچ نیرویشده بود، هی

جلوگیری از پیروزی انقلاب سوسیالیستی نخواهد 

 بود.

 2002مه  15
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 )بخش اول(

 تونی سونوآ / برگردان: آرام نوبخت

ر دهشتاد سال پیش، طبقۀ کارگر و دهقانان اسپانیا 

استثمار سرمایه داری، فقر مهلک و نیروهای برابر 

ها  سال نقطۀ اوجِ این -فاشیستی قد علم کردند

 در دست آنان قرار گرفت. بارها مبارزه بود. قدرت

، یادآور هشتادمین سالگرد یکی از 2016ژوئیۀ 

بزرگ ترین مبارزات تاریخ طبقۀ کارگر بین المللی 

 انیا. تحولات اسپاسپانیا است: جنگ داخلی و انقلاب

جنبش کارگری را در سطح بین المللی در آن مقطع، 

بیدار کرد، به طوری که هزاران تن برای نبرد با 

ه بتحت امر ژنرال فرانکو  نیروهای فاشیستیِ

پیوستند. از بریتانیا، بریگادهای بین المللی 

 سایرینمعدنچیان و کارگران بارانداز و ناشران و 

برای مبارزه با تهدید فاشیسم سر رسیدند. در بین 

، «لجورج اوروِ »کسانی حضور داشتند مانند آن ها 

ها در که بعد ،«جک جونز»نویسندۀ سوسیالیست و 

اتحادیۀ نیرومند  گرایبه رهبر چپ 1970دهۀ 

پیشگام « )کارگران حمل نقل و بخش عمومی»

 و تبدیل شد. پیروزی هیتلر«( یونایت» اتحادیۀ

، پیروزی فاشیست 1933آلمان در سال  نازی های

 های اسپانیا را به مراتب جدی تر کرده بود.

زخم های به جای مانده از این نبرد، هنوز تا به 

اسپانیا التیام نیافته اند، از جمله  امروز در جامعۀ

مسألۀ شناسایی مفقودین و اعدام شدگان. کارزار 

تغییر اسامی خیابان هایی که در مادرید به یاد 

فاشیست ها ثبت شده اند، تصویری است که نشان 

 می دهد این زخم ها چه قدر عمیق هستند.

روسیه،  1917لئون تروتسکی، از رهبران انقلاب 

بود که در این نبرد حماسی، طبقۀ کارگر  اشاره کرده

قهرمان اسپانیا می توانست نه یک انقلاب، که ده 

. با وجود تلاش های تاریخی، انقلاب به کندانقلاب 

یکی شکست خورد و فاشیست های فرانکو طور تراژ

ه ک روی کار آمد متوحش ید. رژیمنیدسقدرت ربه 

 200 . به طور تقریبییافتبه مدت چهار دهه ادامه 

در  فر در دورۀ جنگ داخلی و همین تعدادهزار ن

 سال های پس از آن جان باختند.

اگر انقلاب اسپانیا پیروز شده بود، می توانست مسیر 

 تاریخ اروپا و جهان را تغییر دهد. می توانست مانع

ک از پی جنگ جهانی دوم انقتل عام های وحشت

درس هایی حیاتی هستند که شود. با این وجود، 

از این شکست خونبار برای نسل جدید  می توان
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بارزه علیه راست افراطی، کارگران و جوانان در م

 تی و سرمایه داری گرفت.نژادپرس

 «جبهۀ خلقی»انتخاب 

 در انتخابات به« جبهۀ خلقی»، ائتلاف 1936فوریۀ 

بش جن ، نه فقط. این پیروزیدست یافتپیروزی 

 مین طورکه ه ،انقلابی طبقۀ کارگر و دهقانان

ی جنگ داخل آغازگر شورش فاشیستی ارتش را که

جبهۀ »وزی . پیربود، از بند رها می کردخونین 

طغیان و مبارزات کارگران  به دنبال سال ها« خلقی

 با. به دنبال پیروزی انتخاباتی احزاسپانیا آمده بود

، 1931سوسیالیست و جمهوری خواه در سال 

شد. موجی از عزل « آلفونسو»ا، پادشاه اسپانی

اب به راه افتاد و یک رشته اصلاحات انجام صتاع

گرفت، اما سرمایه داری کماکان سرنگون نشد. 

 و به بازگشت سلطنت طلبان منجر 1933انتخابات 

 1934وارونه شدن اصلاحات سابق شد. اکتبر 

ون مک»کزیت کارگران معدن، رخیزش انقلابی با م

هزار  5، درهم شکسته شد. دست کم «آستوریاس

منادی ها تن زندانی شدند. این  هزار 30کشته و  تن

بود و بعدی فوران رویدادهای انقلابی در دو سال 

که تمرین  ،روسیه 1905مشابه با شکست انقلاب 

 به شمار می رفت. 1917نهایی برای انقلاب 

ران حزب کارگ»، ائتلافی متشکل از «جبهۀ خلقی»

و « پانیاسحزب کمونیست ا»، «سوسیالیست اسپانیا

و جمهوری « لیبرال»، «مترقی»احزاب به اصطلاح 

اتحاد جمهوری »، «چپ جمهوری خواه»بود:  خواه

زب )ح« چپ جمهوری خواه کاتالونیا» ،«خواهان

سایر احزاب  و «(جمهوری خواه پچ»خواهر 

یست های ناسیونال که ،گالیسیاو  ونیاکوچک تر کاتال

ف با این ائتلابه آن پیوستند. به زودی نیز  «باسک»

 داد نشان ،نیروهای به اصطلاح مترقی سرمایه داری

 .یستن ت کشنده و مرگبارسیک سیا چیزی جز که

تئوری مرحله ای فاجعه باری که استالین و 

ه بانترناسیونال کمونیست در مسکو اتخاذ کرده و 

احزاب کمونیست سراسر جهان دیکته شده بود، 

ی مدر خون غرق  ددیر یا زو طبقۀ کارگر اسپانیا را

هنوز هم حزب کمونیست و برخی دیگر امروز . کرد

در طیف چپ همین تئوری را به کار می برند. به 

 ه لحاظب این معنی که در کشورهای عقب مانده

درصد  70که  مقطع مانند اسپانیای آن -اقتصادی

ز ا تا پیش -نیروی کارش روی زمین کار می کرد

هنوز باید ، الیسمجهش به سوی معرفی سوسی

 را تکامل داد. سرمایه داری

تئوری مرحله ای، ضروری بود که سرمایه  به این بنا

اتخاذ  جلب و از تحریک آن با« مترقی»اری د
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د، نباشتمهیداتی که به ظاهر بیش از حد رادیکال 

جلوگیری شود. به علاوه به محض این که نیروهای 

کست ، ادعا شد که ششدندفاشیستی اسپانیا بسیج 

و این بدان معنی  قرار دارداولویت در ادن فرانکو د

« رقیمت»بلوکی با سرمایه داری  تشکیل بود که

 وفرانک سمتبرای جلوگیری از لغزیدن آن ها به 

 دورۀالزامی است. همین سیاست دهه ها بعد در 

 (1973-1970سالودار آلنده ) «اتحاد خلقی»ائتلاف 

رای گر ببا پیامدهایی به یکسان ویران در شیلی،

 به کار گرفته شد. ،طبقۀ کارگر

 تئوری های مرحله ای امروزی

، 1917تجارب انقلاب پیروزمند روسیه در اکتبر 

نشان داد که سرمایه داری نمی تواند در یک کشور 

عقب مانده به لحاظ اقتصادی، با جمعیت وسیع 

دهقانی، تکامل داده شود. طبقۀ سرمادار بی رمق 

بومی این کشورها، تماماً وابسته به بانک ها و 

مایه راقتصادهای قدرت های امپریالیستی بود؛ و س

داران و زمین داران خود به طور لاینفکی به یک 

دیگر پیوند خورده بودند. در چنین وضعیتی، توسعۀ 

 حقوق دمکراتیک و همین طور -صنعتی و اقتصادی

ه تنها ب -و کارگری و حق تعیین سرنوشت ملل

 با و قیرف دست طبقۀ کارگر و با پشتیبانی دهقانان

اد و ادارۀ اقتص معرفی یک برنامۀ سوسیالیستی برای

دمکراتیک جامعه قابل تحقق بود. این مستلزم پیوند 

تر ی نیرومندبا طبقۀ کارگر اقتصادهای سرمایه دار

ل از سوسیالیستی متشک و تشکیل یک فدراسیون

 این کشورها بود.

هواداران نسخۀ امروزی تئوری مرحله ای انقلاب، 

، «پودموس»حزب از جمله برخی در طیف چپ 

ام را به عنوان گ« سرمایه داری نئولیبرال»شکست 

ک ییجاد . ایدۀ تخیلی اتشویق می کنندنخست 

، در پس این موضع «انسانی تر»سرمایه داری 

گیری قرار دارد. آن ها فراموش می کنند که حتی 

پایان دادن به خصوصی سازی و ریاضت، هرچند 

به فلاکت، مورد استقبال است، اما به خودی خود 

 ۀ نظام سرمایه داری استو استثماری که زاد فقر

نخواهد شد. این گفته به خصوص در دورۀ  منجر

 کنونی آشفتگی جهانی، رکود و بحران صحت دارد.

شرایط ترسناک طبقۀ کارگر و فقرا صرفاً با 

سیاست های سرمایه  از نی یک مجموعهجایگزی

دست نخورده  ، در عینمجموعه ای دیگرری با اد

نظام، حل نخواهد شد. تسلیم و  نگذاشتباقی 

 سیاست های در یونان در برابر «سیریزا»خیانت 

دیکته شدۀ اتحادیۀ اروپا، در عمل نشان  یریاضت

می دهد که چنین سیاستی به کجا خواهد انجامید. 

فع به ن ممکن هرچند مبارزه برای هر اصلاح و امتیازِ 
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طبقۀ کارگر حیاتی است، اما گر این مبارزه به مبارزه 

و معرفی آلترناتیو ی سرمایه دار سرنگونیبرای 

سوسیالیستی وصل نشود، در آن صورت چنین 

 اصلاحاتی نمی توانند ماندگاری داشته باشند.

انقلاب اسپانیا درس هایی فوق العاده مهم برای 

ظاهر می  هازچپ جدیدی دارد که این رو باحزا

 دی»در اسپانیا،  «اتحاد چپ»و  «پودموس»شوند؛ 

 «سوسیالیسم و آزادی» در آلمان و حزب «لینکه

وده ای ب تبرزیل. ایدۀ پیوستن به ائتلافی با احزا

حزب کارگران » نظیر -سابق طبقۀ کارگر

 «حزب سوسیال دمکرات»، «سوسیالیست اسپانیا

 است مسیری -برزیل «حزب کارگران»آلمان یا 

ماً به . این احزاب تماختم می شودبه فاجعه  که

ابی کاپیتالیستی مبدل شده و وقتی در حکومت زاح

سیاست های سرمایه دارانه را  همان قرار گرفته اند

اند. احزاب جدید با پیوستن به چنین گذارده به اجرا 

احزابی در حکومت، به عوض هُل دادن آن ها به 

خود به زندانی ائتلاف هایی در سطح منطقه  ،چپ

ای و ملی بدل می شوند. همان طور که رویدادهای 

سال پیش اسپانیا نشان داد، این موضوع تنها  80

زب ح»می کند. سقوط  هموارمسیر را برای شکست 

به که  2008در سال  ایتالیا« نوبنیاد کمونیست

، به وارد شده بودائتلاف های سازشکار متعددی 

 نشان می دهد.این گفته را  درستی خوبی

 موج انقلابی

 اسپانیا در سال« جبهۀ خلق»پیروزی انتخاباتی 

، همچون جرقه ای برای توده ها عمل کرد. 1936

در  را برنامۀ خودحکومت  نشدند که توده ها منتظر

ض به خیابان ها ریختند وپارلمان وضع کند، در ع

ساعت اجرا کردند.  48ظرف  آن را و خودشان

اشیست ف همسویی هایی بامدیرانی که وابستگی یا 

ها داشتند، از کارخانه ها بیرون انداخته شدند. 

ساعته را معرفی  44یک هفتۀ کاری  انکارگر

رگران اکردند. زمین و کارخانه ها اشغال شدند. ک

. دوباره به سر کار بازگشتند ،اخراجی یا قربانی شده

هزار زندانی سیاسی از زندان ها آزاد  30تقریبًا 

 شدند.

تنها خواهان بازگشت به « لیبرال» انسرمایه دار

و با بالا بردن قیمت ها  ندبود 1931ی اساسقانون 

و سایر تمهیدات، تلاش کردند که به لحاظ اقتصادی 

اعتصاب عمومی  113تقریباً حافظت کنند. ماز خود 

، «بهۀ خلقیج»رف پنج ماه پس از انتخاب محلی ظ

رگران را نشان می داد! همین موج اکدرجۀ آبدیدگی 
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ت را وحشسرمایه دار عظیم انقلابی بود که طبقۀ 

 به خودی خود.« جبهۀ خلقی»زده کرد و نه انتخاب 

طی این دوره نیروهای فاشیست، کارفرمایان و 

زمین داران به توطئه و تدارک مشغول شدند. روز 

می شورش نظا یک با شورش فاشیستی ژوئیه 17

در مراکش که در دست های سربازان مزدور و 

مراکشی رها شده بود، آغاز شد. احزاب  یلژیون ها

واقعاً نه نمایندۀ « جبهۀ خلقی»سرمایه داری در 

طبقۀ سرمایه دار ، بلکه به قول تروتسکی، نمایندۀ 

آن بود. سرمایه داران همه با هم به شورش « سایۀ»

فاع کنند. دد تا از منافع خود فاشیستی پیوسته بودن

سرمایه داری اسپانیا قرار بود  ۀبا این حال سای

عمل « جبهۀ خلقی»همچون اسب تروا در داخل 

کند. در همان حال که طبقۀ حاکم با فاشیست ها 

برنامه ریزی می کرد، حکومت تلاش کرد که با 

 توطئه چینان وارد مذاکره شود.

ید نکردند. با این حال توده ها لحظه ای ترد

به صحنه آمدند. بلافصله با درک  بارسلونکارگران 

دست  بهتهدید و خطر فاشیست ها، مبارزه را 

در « کمون آستوریاس»گرفتند. آن ها قتل عام 

و دوسال سرکوب وحشیانه به دنبال آن  1934سال 

را تجربه کرده بودند. صدها هزار تن به خیابان های 

برای مبارزه  را فت سلاحدریا و سراسر اسپانیا ریختند

با فاشیست ها فریاد زدند؛ اما حکومت از خواست 

حکومت  تصمیم به عهدۀ آن ها امتناع کرد. اگر

جبهۀ خلقی بود، احتمالاً در برابر شورش نظامی 

 تسلیم شده بود.

اما توده ها چنین موهبتی را در اختیار حکومت 

مور ا طبقۀ کارگر بارسلون ،ژوئیه 19نگذاشتند. روز 

ه ک ود گرفت و به نخستین سربازخانهرا در دست خ

. دنیرو بود یورش برمشغول بسیج  در آن ارتش

 مسلح شدن به پایۀ صندلی و دینامیتکارگران با 

از مراکز ساخت و ساز و چند تفگ  به دست آمده

شکاری و سلاح هایی که از پلیس محلی همسو با 

رو شدند.  خود به دست آورده بودند، با ارتش رو در

 پایین های ردهبه  کردن  مبارزۀ شیردلانه و رو

س فلیک»، یک پیروزی تاریخی را رقم زد. سربازان

لاب انق انقلاب و ضدّ»در کتاب برجستۀ خود، « مارو

آن ها روز بعد تا »تعریف کرد که  ،«در اسپانیا

ده تبدیل ش بارسلونظهر به اربابان  بعد از 2ساعت 

کل کاتالونیا در دست طبقۀ  ظرف چند روز،«. بودند

 کارگر بود.

فت، جایی که ااین پیروزی در مادرید بازتاب ی

حکومت از مسلح کردن کارگران سر باز زده بود. در 

، شهر بندری مهمی که بالای مراکش قرار «مالاگا»

دارد، کارگران به شکل هوشمندانه ای اطراف 
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 تا مانع خروج دیوار آتش به پا کردند سربازخانه ها

پانیا اس ارتش شوند. با گسترش جنبش، چهار پنجمِ

 و قرار گرفتهرگران و دهقانان اعملاً تحت کنترل ک

 خارج« لیبرال»ابتکار عمل از دست سرمایه داران 

 شده بود.

 ادامه دارد

 برای دریافت جزوات به سایت میلیتانت رجوع کنید

  

 

 

 

 


