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حمید علیزاده

توافق از بعد
هستهای،

گشایش نوبت
داخلیاست!

اصلی  بخش ّهای  متزلزل  و  موقت  اتحاد  نماد  این  روحانی،  دولت 
بورژوازی ایرانی، صد روز اول خود را در حالی به پایان رساند که موفق 
شد قدم مهمی در راه برنامه ی خارجی اش بردارد. دولت او به کمک 
است،  خارجه  وزیر  اکنون  که  زبده ای  دیپلمات  ظریف،  جواد  محمد 
توافقنامه ای با گروه پنج + ۱ )پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل 
باضافه ی آلمان( امضا کرد. توافقنامه پس از دو سری جلسات نفس گیر 
و شبانه روزی در ژنو امضا شد و برای مدت شش ماه اعتبار دارد. قرار 

است دورهای بعدی مذاکرات برای پیشروی بیشتر انجام شود.

تجهیزات  توسعه ی  و  پیشرفت  از  دست  فعال  ایران  توافقنامه،  طبق 
در  آب سنگین  جنجالی  رآکتور  در  جمله  )از  می دارد  بر  هسته ای اش 
اراک(؛ غنی سازی را در زیر سقف ۵ درصد محدود می کند )پیش از این 
تا ۲۰ درصد بود(؛ بخش اعظم اورانیوم با غنی سازی باال را نابود می کند 
و اجازه ی نظارت بی سابقه و هرروزه به ناظرین بین المللی را می دهد.  در 

مقابل بخشی از تحریم ها از اقتصاد ایران برداشته می شود.

این توافقنامه قدم اول است اما در بند آخر خود »راه حل جامع« نهایی 
ایران،  توسط  غنی سازی  ادامه ی  پذیرش  شامل  که  می کند  تصور  را 
ایران از سازمان ملل  توقف کلیه ی تحریم ها و خارج کردن پرونده ی 
ایران سطح غنی سازی را محدود به توافق های  خواهد بود. در مقابل 
منع  معاهده ی  الحاقی«   »پروتکل  در ضمن   و  کرد  بین المللی خواهد 
گسترش سالح های هسته ای )ان.پی.تی( را امضا می کند )این پروتکل 

در واقع اجازه ی نظارت جامع تر بر سایت های هسته ای را می دهد(.

نفس امضای توافقنامه  برای دولت ایران، پیروزی محسوب می شود چرا 
که برخورد دولت های غربی با آن را در مسیر دیپلماسی به جای تشدید 
تحریم ها و جنگ قرار می دهد. این دولت ها اکنون ایران را به عنوان 
قدرت اصلی منطقه پذیرفته اند! در عین حال این توافق اجازه می دهد 
ایران به غنی سازی ادامه دهد، هدفی که ظریف و طرِف ایرانی از اول 
به عنوان »خط قرمز« خود اعالم کرده بودند. )البته اعالم این »خط 
قبول داشتند  ناظرین غربی  بیشتر  بود چون  قرمز« خود هوشمندانه 
که اگر غرب بخواهد از در مذاکره وارد شود این حداقلی است که باید 

بپذیرد(.

بابک کسرایی
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این  از  پیش  بود؟  توافق هسته ای چه خواهند  این  داخلی  عواقب  اما 
نوشتیم که دولت روحانی فعال محبوب بخش عظیمی از مردم ایران 
چه  توافق  این  می کند.  طی  آن ها  با  را  خود  ماه عسل  دوران  و  است 

تاثیری بر این ماه عسل می گذارد؟

توافقنامه  امضای  خبر  از  گشاده رویی  با  ایران  مردم  که  نیست  شکی 
استقبال کردند. توافقنامه در ساعات بامداد به وقت ژنو امضا شد که 
معادل با اولین ساعات صبح و از خواب بلند شدن ایرانیان بود. همان 

اول صبح بعضی ها به خیابان ها ریختند و شادی کردند.

دالیل این شادی البته مبرهن است. تحریم های اقتصادی، گرچه دلیل 
آن  بر  نیستند،  مردم  فجیع  وضع  و  ایران  اقتصاد  ورشکستگی  اصلی 
افزوده اند. زحمتکشان ایران که در منگنه ی بحران گیر آمده اند امیدوار 
گشایش اقتصادی هستند و این به نظر قدمی در این راه می آمد. آن ها 
در ضمن حق داشتند از این عقب نشینی بخش های تندرو و ماجراجوی 
به سمت فضای  را  اوضاع  آمریکا و غرب که می خواستند  امپریالیسم 

جنگی پیش ببرند خوشحال باشند.

در  روحانی  دولت  باشد،  بوده  محبوب  که  هرچقدر  توافق  این  اما 
طوالنی مدت نمی تواند روی حمایت گسترده ی مردم حساب باز کند؛ 
به این دلیل ساده که برنامه های سیاسی و اقتصادی دولت او قادر به 

پاسخگویی به حتی ساده ترین خواسته ها و آمال مردم ایران نیستند. 

از محبوب ترین گفته های روحانی در طول کارزار انتخاباتی اش بیان این 
بود که چرخیدن »چرخ زندگی مردم« نباید کم اهمیت تر از چرخیدن 
توافق  از  پس  بالفاصله  اما  باشد.  هسته ای  پرشمار  سانتریفیوژهای 
»سومدیریت«  که  آورد  مردم  یاد  به  و  کرد  عقب نشینی  او  هسته ای 
دوران احمدی نژاد گسترده تر از آن است که به این زودی ها حل شود. 
و  زدند  رقم  را  ایران  اقتصاد  مشکالت  از  بخشی  »تحریم ها  گفت:  او 
همچنان  او  حساب  این  با  است«.  بوده  سومدیریت  در  اصلی  مساله 

امیدوار به بردباری مردم است و بر کوس صبر و تحمل می نوازد.

اما برنامه های اقتصادی روحانی اگر هم بتوانند در کوتاه مدت کمی از 
هرج و مرج اوضاع بکاهند )گرچه همین هم در سایه ی شک است( قادر 

به ارائه ی چشم انداز روشنی به کارگران و جوانان ایران نیستند. 

او همان برنامه ی اقتصادی را دارد که مرشدش، رفسنجانی، سال های 
با  بازار آزاد منطبق  سال است دنبال می کند: تبدیل ایران به اقتصاد 

هنجارهای سرمایه داری جهانی.

چنین برنامه ای، حتی اگر بتواند موزون و هماهنگ انجام شود، همراه 
توده ها خواهد  برای  اوضاع  بدتر ساختن  و  بیکاری  و  فقر  با گسترش 
بود. در بهترین حالت، نتیجه افزایش استثمار طبقه ی کارگر )از طریق 
کاهش دستمزد واقعی یا سایر سازو کارها( خواهد بود. ماجراهایی که 
حول ماجرای قطع یارانه ها دیده ایم تنها گوشه ای از این تصویر است. 

بر صدر  به ظاهر  که  روحانی، هر چقدر  است که  این جا  در  نکته  اما 
»دولت وحدت ملی«  نشسته، حتی قادر به اجرای موزون برنامه ی خود 
هم نیست. کالف درهم تنیده ی اقتصاد ایران در دست نهادهای مختلفی 
است که بسیاری در واقع دولتی نیز نیستند و غالبا به اشتباه اینچنین 
خوانده می شوند )مثل »بنیادها« که عمال بنگاه هایی خصوصی هستند 
که دولت توان وارسی حساب ها و هیچگونه کنترل بر آن ها را ندارد(. 
مخلوط  کالف  این  از  مهمی  بخش  سرشاخه ی  خود  پاسداران  سپاه 
به هیچ وجه تحت کنترل  دولتی و شبه دولتی و غیردولتی است که 

دولت روحانی یا حتی خامنه ای در نیامده و از درجه ای از خودمختاری 
برخوردار است.

حتی اگر همه نهاد ها و ابزار های مدیریتی در اختیار دولت باشد، باز هم 
به نظر می رسد نه تنها روحانی بلکه هیچ شخص دیگری در چهارچوب 
سرمایه داری بحران زده امروزی جهان و ایران قادر به حل مشکالت 
و ایجاد رونق اقتصادی نیست. چون در شرایط "تورم- رکودی" که بر 
اقتصاد ایران حاکم است، اگر دولت به ایجاد نقدینگی برای خروج از 
از  به تورم سرسام آور دامن خواهد زد و  بزند،  اقتصادی دست  رکود 
طرف دیگر پی گیری سیاست ریاضت اقتصادی و افزایش مالیات نیز 
به کاهش قدرت خرید مردم و رکود اقتصادی خواهد انجامید. باید این 
را اضافه کرد که اقتصاد ایران در بخش های کلیدی مانند نفت، گاز 
نیازمند حدود ۲۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری است،  پتروشیمی  و 
امری که در اقتصاد بحران زده جهانی دور از دسترس به نظر می رسد.

به  امیدوار  چندان  نمی تواند  روحانی  اقتصادی،  صحنه ی  در  بنابراین 
ادامه ی محبوبیت خود باشد. بر عکس، زمانی که به تدریج معلوم شود 
تغییرات اقتصادی جدید قرار نیست درمانی جدی برای مشکالت مردم 

باشد شاهد موج های جدیدی از مبارزه ی طبقاتی خواهیم بود. 

اما وضع روحانی در سایر صحنه ها چطور است؟ 

شکی نیست که او نه برای آوردن دموکراسی واقعی که جهت حفظ 
نظام از طریق کمی گشودن فضا و در نتیجه کاهش فشارها سر کار 

آمده بود. اما آیا در انجام این هدف خود موفق بوده است؟

خفقان سیاسی و فرهنگی بر جامعه ی ایران تغییری جدی نیافته است و 
روحانی در شرایط کنونی قادر به حرکت جدی در این سمت نیز نیست. 
رفتن به سوی اقتصاد بازار آزاد و توافق با غرب به معنای برانگیختن 
از سوی بسیاری دار و دسته های محافظه کار طبقه   خشم و مقاومت 
و نظام حاکم شده است. نتیجه آن که اگر آن ها آن چه »سازش ها«  در 
در  آن ّها  از  سازش  گرفتن  پذیرفته اند  می بینند  دیپلماتیک  صحنه ی 

صحنه ی داخلی هم دشوارتر خواهد بود.

حکومت ایران مدت ها است که »سیاست محاصره« را به پیش می برد. 
یعنی به بهانه ی انزوای خارجی ایران و دعوا با امپریالیست های غرب، 

خفقان داخلی را افزایش می دهد.

حرکت  این  مخالف  دقیقا  منطقی  با  اکنون  مردم  اما،  دیگر  طرف  از 
می کنند. آن ها فکر می کنند اکنون که گشایشی در صحنه ی دیپلماتیک 
ایجاد شده است نوبت گشایش در صحنه ی داخلی است. آن ها خواهان 
باز شدن فضای سیاسی و فرهنگی هستند. و این جا به همان دوگانه ی 
ایجاد  اگر چنین گشایشی  می رسیم:   استبدادی  قدیمی حکومت های 
نشود، نارضایتی ها افزوده می شود و به سوی طغیان دیگری می رویم. 
اگر هم بشود، مردم از آن برای پیشروی و پیش بردن خواسته های خود 

استفاده می کنند که الجرم به عقب نشینی حاکمیت منجر می شود.

روحانی و ظریف و سایر دولتمردان می توانند هر چه می خواهند لبخند 
زدن را در صحنه های خارجی و داخلی تمرین کنند. اما نه این لبخندها 
و نه اخم های مدل خامنه ای نمی توانند پاسخگوی خواسته های بنیادین 

توده های ایران باشد. 

روزهایی پرتالطم در پیش رو است. 
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برایرهاییحقیقی،باسرمایهداریبجنگید!
نلسونماندالدرگذشت

روز   ۰۵:۸ ساعت  حدود  در  است.  رفته  ما  میان  از  ماندال  نلسون 
پنجشنبه، ۵ دسامبر، نلسون روهیشاالال ماندال، پس از بیماری طوالنی 
در بستر خود آرام جان سپرد. رئیس جمهور، جاکوب زوما، این خبر را 

به مخاطبین جهانی اعالم کرد. او 9۵ سال داشت.

مردم در سراسر کشور گرد آمدند تا از این مبارز راه آزادی تقدیر کنند. 
در سووتو، ساکنین در خیابان هایی گرد آمدند که ماندال روزی در آن ها 
زندگی می کرد؛ آنان آمده بودند تا مرگش را سوگ بدارند و زندگی اش 
را بزرگ. پرچم ملی تا زمان تشیع جنازه ی او نیمه افراشته خواهد بود. 

نلسون ماندال چهره ی سیاسی و تاریخی بزرگی بود. او از رهبران اصلی 
به  بود.  آپارتاید  هیوالوار  رژیم  علیه  مبارزی  و  ضدآپارتاید  مبارزه ی 
همین جرم بود که دولت سابق آپارتاید او را به حبس ابد محکوم کرد. 

دولت حزب  و  جنوبی  آفریقای  بورژوازی  نفرت  مورد  او  زمان  آن  در 
ناسیونالیست بود که به او لقب »تروریست«  داد. امثال مارگارت تاچر 
حزب  جوانان  سازمان  داشتند.  احساسی  چنین  نیز  ریگان  رونالد  و 
محافظه کار بریتانیا از او شیطانی ساخت )نگاه کنید به پوستر معروف 
»فدراسیون دانشجویان محافظه کار« در دهه ی ۱9۸۰ با شعار »ماندال 
سال  کامرون،در  دیوید  بریتانیا،  امروز  نخست وزیر  کنید«(.  اعدام  را 
بود،  زندان  در  هنوز  ماندال  و  بود  جوانی ۲3ساله  وقتی خود   ،۱9۸9
به آفریقای جنوبی رفت تا در باصطالح »ماموریت جستجوی حقایق« 
شرکت کند. خرج این ماموریت را »استراتژی نتورک اینترنشنال« )اس.
ان.آی( می داد، نهادی که مشخصا به پا شده بود تا علیه تحریم هایی 
که بر رژیم آپارتاید تحمیل شده بود البی کند. آن موقع گفته می شود 
روابط خوبی با پی دبلیو بوتا، رئیس جمهور وقت آفریقای جنوبی، نیز 
دارد. وقتی ماندال داشت در زندان جان می سپرد، این آدم ها دشمن او 

بودند و حاال برایش اشک  تمساح می ریزند.

اما همانقدر که طبقات حاکم از ماندال متنفر بودند، تعهد او به مبارزه 
با رژیم آپارتاید و آمادگی اش برای گذشتن از ۲7 سال آزادی و رفتن 
پشت میله های زندان او را عزیِز توده های زحمتکش و کارگران آفریقای 
جنوبی ساخته است. در طول همین مدت زمان حبس بود که ماندال 
تاثیر  او  بر سالمتی  انتهای عمر  تا  ریوی شد که  بیماری ای  به  مبتال 

گذاشت. 

سلب  و  شده ها  حاشیه ای  مظلومان،  فقرا،  بود،  زندان  در  که  ماندال 
مالکیت شده ها در جامعه او را قهرمان و مبارز راه آزادی می دانستند. او 
در عین حال نزد ثروتمندان تجسم خود شیطان بود. نلسون ماندال در 
زمان حبس خود هیچ نقطه مشترکی با رسانه های ریاکاری که اکنون 

بی وقفه برایش مدیحه می خوانند نداشت. 

و  شورش  به  دست  فقرا  و  کارگر  توده های   ۱9۸۰ دهه ی  اواسط  در 
بسیج و ساختن سازمان هایی توده ای همچون »کوساتو«، کنفدراسیون 
قدرتمند اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی، زدند. این همه چیز را 
عوض کرد. این بسیج توده ای کارگران و جوانان آفریقای جنوبی، در 
کنار اعتصابات بسیار و اعتراضات توده ای، همان چیزی بود که نهایتا 
به سرنگونی رسمی آپارتاید انجامید. همان بورژوازی که سال های سال 
ماندال را در زندان نگاه داشته بود، با مشاهده ی این که دیگر نمی تواند 
مسیری  در  تحرک  به  دست  کند،  کنترل  را  توده ها  سرکوب  با  تنها 

متفاوت زد.

حاکمه  طبقه ی  که  بود  شدید  قدری  به  مظلومان  و  کارگران  بسیج 
را به دو اردو تقسیم کرد. اردوی اول سرسختان حول پی دبلیو بوتا،  
رئیس جمهور سابق، بودند. این اردو، گرچه مذاکرات با جنبش آزادی 
دوم،  اردوی  کند.  طی  را  آخر  قدم  نتوانست  اما  کرد،  آغاز  را  ملی 
اصالح طلبانی همچون اف دبلیو دی کلرک بودند. این اردو به روشنی 
امتیازات  حفظ  برای  راه  تنها  و  رسیده  انتها  به  بازی  که  می دیدند 
باالیی ها، راه مذاکره است. آن ها به دنبال راهی بودند برای مماشات با 
آپارتاید بدون حذف نظام سرمایه داری که  توده ها: یعنی حذف رژیم 

بنیان  آن بود.

این است که نتیجه ی مذاکرات به شمشیری دولبه برای توده ها بدل 
شد. گرچه معرفی دموکراسی رسمی بورژوایی با بیانیه ی حقوق امتیاز 
چشمگیری برای طبقه ی کارگر و مردم تحت ستم در جامعه بود اما 
این واقعیت که سرمایه داری دست نخورده باقی ماند به این معنی بود 

که آزادی در واقع آزادی  با غل و زنجیر بود. 

ماندال پیش از آزادی از »منشور آزادی« ]برنامه ی کنگره ملی آفریقا-م[ 
و خواست آن برای ملی سازی با شور و شوق دفاع می کرد. ماندال در 

سال ۱9۵9 گفت:

نوشته ی بن مورکن، از مارکسیست های آفریقای جنوبی - ترجمه ی مصطفی یساری
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»حقیقت اینجاست که »منشور« با تقاضای ملی سازی بانک ها، معادن 
و  طال  معادن  و  مالیه  انحصارات  بر  مرگبار  ضربه ای  زمین،  و  طال 
غارت  را  کشور  است  قرن ها  که  می آورد  وارد  کشاورزی  شرکت های 
ضروری  قدمی  چنین  اما  بردگی.  به  محکوم  را  مردمش  و  کرده اند 
است چرا که تحقق »منشور« غیرممکن است مگر و تا زمانی که این 
واگذار  مردم  به  کشور  ملی  ثروت  و  شوند  کوبیده  هم  در  انحصارات 

شود«.

اما او ملی سازی را با سوسیالیسم برابر نمی دانست. ماندال با دیدگاهی 
لیستی  نا سیو نا
ب���ه م��ل��ی س��ازی 
اما  او  می نگریست. 
برای  خود  فراخوان 
پس  را  ملی سازی 
زندان  از  آزادی  از 
گفت:  او  کرد.  تکرار 
معادن،  »ملی سازی 
صنایع  و  بانک ها 
سیاسِت  انحصاری، 
ملی  »ک��ن��گ��ره ی 
آفریقا« است و تغییر 
دیدگاه ها  تعویض  یا 
ما در این زمینه غیر 

قابل تصور است«.

اما موضع او در مورد 
ملی سازی به زودی و 
کرد.  تغییر  به شدت 
بین المللی  بورژوازی 
جنوبی  آفریقای  و 
فشار  تحت  را  او 
تا  داد  ق��رار  عظیم 
رادیکال تر  مواضع 
بگذارد.  کنار  را  خود 
»مجمع  از  او  بازدید 
جهانی«  اقتصادی 
در  را  او  داووس  در 
ت��م��اس ن��زدی��ک با 
بورژوازی بزرگی قرار 
متقاعد  را  او  که  داد 
کردند فکر ملی سازی 

را کنار بگذارد و »بازار« را در آغوش بکشد. در این روند، رئیس سابق 
شرکت معدن »ده بیرز«، هری اپنهایمر، پیش برنده ی اصلی بود.

این در آغوش کشیدن »بازار« برای کارگران و فقرا خانمان سوز از کار 
در آمد. به قول رونی کاسریلز، از رهبران »کنگره ملی آفریقا«: »این 
کنگره  روح  برای  نبرد   )۱996 تا   ۱99۱ سال  )از  که  بود  زمانی  آن 
بزرگ  نفوذ شرکت های  و  قدرت  مقابل  در  ما  و  درگرفت  آفریقا  ملی 
می گویم  این   به  من  بود.  مرگبار  عطِف  نقطه  این  خوردیم.  شکست 
لحظه ی فاوستی ما. زمانی که گیر افتادیم. امروز بعضی می گریند که 

چرا مردم مان را فروختیم.«

در  طبقاتی  مبارزه  تند  آتش  که  است  درگذشته  زمانی  در  ماندال 
جامعه ی آفریقای جنوبی زبانه می کشد. امروز، نابرابری از زمان آپارتاید 
گسترده تر است. این نتیجه ی گریزناپذیر سرمایه داری است. تاریخ بار 
جوابگو  سرمایه داری  بنیان  بر  ملی  آزادی  که  است  کرده  ثابت  دیگر 
دموکراسی  فقط  نه  می کردند  مبارزه  آن  برای  توده ها  آن چه  نیست. 
که برابری به معنی واقعی بود؛ برابری در اشتغال، دستمزدها، مسکن 
و شرایط زندگی به طور کلی. این آمال تا به امروز به دست نیامده اند.

ملِی«   »وحدت  و  ملی«  »آشتی  میراث  بورژوازی،  که  نیست  شکی 
زمان  در  را  ماندال  نلسون 
مرگش به یاد خواهند آورد. 
کوشش  است:   روشن  هدف 
داشتن  نگاه  عقب  ب��رای 
ت��وده ه��ا؛ ت��الش ب��رای سد 
سوی  به  آن ه��ا  راه  ک��ردن 
چنین  اما  واقعی.  رهایی 
و  بود  نخواهد  آسان  کاری 

دیری نخواهد پایید.

که  انقالبی  کیفیت های  آن 
از نلسون ماندال چنین مبارز 
قابل احترامی در راه آزادی 
می ساخت )رزمندگی اش در 
و  سرسختی  جوانی،  زمان 
کردن  فدا  برای  آمادگی اش 
امروز  آزادی(  راه  در  جانش 
آفریقای  پرولتاریای  در 
اما  آمده اند.  گرد  جنوبی 
پرولتاریا  و  بورژوازی  امروز 
راهی ندارند مگر راه مبارزه 
در  سرمایه داری  طبقاتی. 
آفریقای جنوبی و در سطح 
بزرگ ترین  میان  در  جهانی 
بحران خود است. هیچ چیز 
برای ارائه به طبقه ی کارگر 
ندارد مگر فقر و گرسنگی و 
بیماری و بی خانمانی. امروز 
مبارزه برای آزادی و برابری 
برای  مبارزه  یعنی  واقعی 

سوسیالیسم. 

را  و حال  آینده  ندارند.  رو  پیش  آینده ای  هیچ  ملی  و وحدت  آشتی 
این  پیروز  بخواهند  کارگران  اگر  اما  می کند.  تعیین  طبقاتی  مبارزه 
درون  قدرتمندی  مارکسیستی  گرایش  است  الزم  ابتدا  مبارزه شوند، 
تمام سازمان های طبقه ی کارگر ساخته شود. این وظیفه ای است که 
تمام سوسیالیست ها باید زندگی خود را وقف آن کنند. تنها بر بنیان 
تبعیض های  از  عاری  حقیقتا  جنوبِی  آفریقای  که  است  مارکسیسم 

نژادی و جنسیتی و سرشار از رفاه متحقق می شود.

بین المللی  گرایش  وب سایت  مارکسیسم«،  از  دفاع  »در  منبع: 
مارکسیستی، 6 دسامبر ۲۰۱3

پوستر »فدراسیون دانشجویان محافظه کار« با شعار »ماندال را اعدام کنید«



7

شیوخ"پمپبنزینقطر" بامالتجانکارگرانخشتورزشگاه
هایجامجهانیرامیچینند

متن خبر از »مجله هفته«: اخیرا فدراسیون جهانی کارگری به وضعیت 
کارگران در قطر اعتراض کرده است. "میدل ایست آنالین" نوشته است: 
علی رغم خشم فزاینده جهانی، شرایط ناگوار و سخت کارگران خارجی 
در قطر در زمینه ساخت تجهیزات ورزشی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲، 

نشده همچنان ادامه دارد  حاصل  زمینه  این  در  بهبودی  و 
است.

بشر، فدراسیون جهانی فوتبال و سازمان های حقوق 
پارلمان اروپا مدت هاست که به بحث بیگاری کشیدن 

برای ساخت  و بردگی کارگران خارجی در قطر 
تجهیزات ورزشی جام جهانی ۲۰۲۲ که 

به  را  کارگران  از  شماری  تاکنون 
شماری  و  ب��رده  مرگ  کام 
بیماری های سخت  به   نیز 

مبتال شده اند، پرداخته اند.

دبیرکل  بارو"،  "شارون 
جهانی  ک��ن��ف��دراس��ی��ون 
کارگری،  ه��ای  اتحادیه 

روزه  چهار  سفر  در  گفت: 
هیچ  داشتیم،  قطر  به  که  ای 

نشانی از بهبود شرایط معیشتی 
کارگران خارجی ندیدیم.

استماع دردل  در جلسات  افزود:  وی 
هولناکی  های  حکایت  کارگران،  های 

بویژه درخصوص روند فزاینده بازداشت و 
زندانی کردن زنان و مردان و افزایش خشم 
و تنش در میان کارگران ساکن اردوگاه های 

کارگری، مطرح شد.

روزنامه گاردین چاپ انگلیس نیز ماه سپتامبر 
در تحقیقی فاش کرد که ۴۴ کارگر نپالی از 
تاریخ ۴ ژوئن تا ۸ اوت، بر اثر مشکالت قلبی 
یا حوادث حین کار، در قطر جان خود را از 
دست داده اند؛ زیرا کارگران خارجی ناچارند 
در گرمای ۰۵ درجه و فقدان آب آشامیدنی 

و.. کار کنند.

این تحقیق، شیوع بیماری، اماکن مسکونی 
غیر بهداشتی و وضعیت ناگوار تغذیه را از دیگر مشکالت جدی کارگران 

خارجی در قطر عنوان کرده است.

که  است  داده  هشدار  کارگری  های  اتحادیه  المللی  بین  فدراسیون 
در صورت ادامه این وضعیت ناگوار، ۴ هزار کارگر خارجی تا قبل از 
از دست  را  برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر جان خود 

خواهند داد.

نیز درباره وضعیت معیشتی کارگران  فدراسیون جهانی فوتبال"فیفا" 
خارجی که برای ساخت تجهیزات ورزشی جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر 
رییس این فدراسیون  فعالیت می کنند هشدار داده و "جوزف بالتر" 
به موارد متعدد نقض حقوق کارگران مهاجر در این کشور اذعان کرده 

است.

مبارزه طبقاتی: قطر که مدت ها نقشی جز پمپ 
چند  نداشت،  را  یافته  توسعه  کشورهای  بنزین 
سالی است که با ایجاد شبکه خبری ثروتمند 
و حرفه ای الجزیره و نیز میزبانی جام جهانی 
در  را  تری  مهم  نفش  خواهد  می   ۲۰۲۲
جهان  مخصوصا  و  خاورمیانه  منطقه 
عرب بازی  کند. این در حالی است که 
شرایط کارگران )مخصوصا کارگران 
از  کمی  دست  قطر  در  خارجی( 
در  کار  به  مشغول  بردگان  شرایط 

اهرام ثالثه مصر را ندارد.   

اعتصابپتروشیمیخوارزمیبندر
امامدراعتراضبهدستمزدپایین

متن خبر از »اتحادیه آزاد کارگران ایران«: روز 
۰۱ آذر ۱39۲ نیز کارگران پتروشیمی خوارزمی 
با خواست افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند و 
صبح فردایش کارگران پتروشیمی بسباران نیز به این 

اعتصاب پیوستند.

مدیرعامل   ، ماه  مهر   ۲9 روز  در  هم  این  از  پیش   
کارگران  اعتصاب  بدنبال  ام��ام  بندر  پتروشیمی 
العمل  دستور  فراورش  پتروشیمی  نیز  و  خوارزمی 
بود  کرده  امضا  را  آنان  مزد  درصدی   3۲ افزایش 
نکرده  پیدا  تحقق  العمل  دستور  این  که  آنجا  از  اما 
به  دست  دوباره  خوارزمی  پتروشیمی  کارگران  بود 
اعتصاب زدند و کارگران پتروشیمی بسباران نیز که 
قبال با خواست افزایش مزد اعتصاب جداگانه ای را 
برای  آنان  به خواست  توجه چندانی  و  بودند  کرده 
افزایش حداقل مزد نشده بود به اعتصاب کارگران 
امروز  صبح  از  و  پیوستند  خوارزمی  پتروشیمی 

دست از کار کشیدند. 

مجتمع  در  پتروشیمی  دو شرکت  این  اعتصاب  خبرها  آخرین  بر  بنا 

اخباروتحلیلکارگری
حسن سعدی
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پتروشیمی بندر امام همچنان ادامه دارد و مسئولین پتروشیمی بندر 
امام تاکنون عکس العملی به آن نشان نداده اند.

روز ۱3 آذر ماه با وعده مسئولین این شرکت ها مبنی بر پیگیری 
ماه  نفت طی  پاداش  تومان  هزار  پرداخت ۰۰۵  نیز  و  مزد  افزایش 

آینده ، اعتصاب پایان یافت و کارگران به سر کار خود برگشتند. 

مبارزه طبقاتی: دو سالی است که دامنه اعتصاب های کارگری به 
شرکت های نفتی-پتروشیمی کشیده شده است. قبال کمتر خبری از 
اعتصاب در شرکت های بزرگ و سود آور نفتی – پتروشیمی شنیده 
می شد و معموال کارگران این شرکت ها دستمزد بهتری نسبت به 

متوسط کارگران ایران دریافت می کردند. 

ها  شرکت  این  ها  تحریم  تشدید  نیز  و  اقتصادی  بحران  توسعه  با 
نیز دچار مشکل سود آوری شده اند و به این ترتیب مدتی است که 

اعتصاب های کارگری زیادی در این شرکت ها اتفاق می افتد. 

---

)عسلویه( جنوبی پارس تعمیرات بخش کارگران اعتصاب
دراعتراضبهکاهشدستمزد

متن خبر از ایلنا : روز ۱۱ آذر ماه ۱39۲ ، ۲۸۰ کارگر واحد تعمیرات 
مجتمع گاز پارس جنوبی در اعتراض به کاهش چند صد هزار تومانی 
مزدشان از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، برای دومین بار تجمع 

کردند.

یکی از نمایندگان کارگران که نخواست نامش فاش شود با اعالم این 
خبر به خبرگزاری ایلنا گفت: ۲۸۰ کارگر واحد تعمیرات مجتمع گاز 
پارس جنوبی که به کاهش چند صد هزار تومانی مزدشان از ابتدای 
اردیبهشت ماه سال جاری معترض اند، از صبح ۱۱ آذر ماه با ترک 

محل کارشان، در مقابل دفتر مدیر عامل مجتمع تجمع کردند.

وی با بیان اینکه بیش از 6۰۰ کارگر واحد تعمیرات وضعیتی مشابه 
دارند، ادامه داد: نیروهای حراست پس از گذشت ۲ ساعت از شروع 
تجمع از کارگران خواستند متفرق شوند اما کارگران به تجمع شان 

ادامه دادند.

مدیر  با حضور  جلسه ای  تجمع،  ادامه  با  کارگران  نماینده  گفته  به 
این  پاالیشگاه های  عامل  مدیران  جنوبی،  پارس  گاز  مجتمع  عامل 

مجتمع و پنج نفر از نمایندگان کارگران برگزار شد.

وی همچنین تصریح کرده: مدیرعامل در این جلسه عنوان کرد فقط 
می تواند۵7درصد از حقوق کسر شده کارگران در آبان ماه را به آن ها 
پرداخت کند و از ماه های آتی نیز، همین مبلغ به حقوق کارگران 

اضافه کند.

از  کارگران  نمایندگان  از  یک  هیچ  کارگری،  نماینده  این  گفته  به 
وعده های مدیران حاضر در جلسه قانع نشدند و تجمع کارگران تا 
زمانی که از پرداخت همه حقوق تاخیری اطمینان پیدا کنند ، ادامه 

خواهد داشت.

گفتنی است کارگران معترض در تاریخ 3 آذر ماه نیز برای پیگیری 
مطالبه صنفی شان در مقابل دفتر مدیر عامل تجمع کرده بودند که 
عباسی رئیس حراست به آن ها وعده داد مشکل حقوق شان تا 3 روز 

دیگر حل می شود. امری که البته اتفاق نیفتاد.

مبارزه طبقاتی: در شرایطی که تورم سفره های کارگران را بیش از 
گذشته خالی کرده است، کارفرمایان طرف قراداد با قرارگاه خاتم االنبیا 
سپاه )مسئول فعلی پروژه پارس جنوبی( به کاهش دستمزد کارگران 

اقدام کرده اند.  

به دلیل شرایط بحرانی موجود، اکثر پروژهای پارس جنوبی به شدت 
های  شرکت  کارفرمایان  شده اند.  متوقف  کلی  به  نیز  بسیاری  و  کند 
دستمزد  و  معیشت  به  ورشکستگی  از  فرار  برای  نیز  کاری  پیمان 

کارگران دستبرد زده اند و آن را کاهش داده اند. 

---

های قراداد به اعتراض در اصفهان اکریل پلی اعتصاب
پیمانکاری

پلی اکریل  کارگر   ۰۰۵۱ ایران«:  کارگران  آزاد  »اتحادیه  از  خبر  متن 
اصفهان سال هاست در قالب شش شرکت زیرمجموعه تحت مسئولیت 
با تصمیم کارفرما مبنی  شرکت مادر )هلدینگ( کار می کنند و حال 
بر جدا سازی شرکت های زیر مجموعه و واگذاری شان به شرکت های 

پیمان کاری ، امنیت شغلی شان را در معرض خطر می بینند.

بر اساس سیاست کوچک سازی این کارخانه، مجموعه شرکتهای پلی 
اکریل ایران در حال واگذاری است و قرار است آزمایشگاه به شرکت 
استر  "پلی  به  استر  پلی  "انرژی گستران"،  به  نیروگاه  آزمون"،  "نیک 
هشت بهشت"، اکلیت ۲ به "الیاف زاینده رود"، اسکه سازی به "شرکت 
انتقال  "پهن گستر"  به شرکت  نیز  و بخش خدمات  خدمات بندری" 

یابد.

 ، ها  زیرمجموعه  به  شرکت های  این  واگذاری  با  معتقدند  کارگران 
اول  دور  پیش تر، طی  می کنند.کارگران  تغییر  کاری شان  قراردادهای 
اعتراضات در روزهای ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ آبان ماه با برگزاری تجمعاتی 
خواستار رسیدگی مسئوالن استانی به مطالبات صنفی شان شده بودند 
و سپس طبق توافق مذاکرات قبلی، در فاصله روزهای ۵۱ تا ۵۲ آبان 

به ادامه کار پرداختند.

این کارگران دور دوم اعتراضات را از ۵۲ آبان  ماه، پس از پایان مهلت 
ده روزه رسیدگی به مطالبات صنفی شان شروع کرده اند و در روزهای 
۲6، ۲7، ۲۸ و ۲9 آبان در محوطه کارخانه تجمع کردند و دوشنبه 

شب )۲7 آبان ماه( را نیز در مسجد کارخانه به صبح رساندند.

کارگران معترض کارخانه پلی اکریل اصفهان پیش از این طی نامه ای 
خواسته های صنفی خود را در ۱۰ مورد طرح کرده  بود. 

کارگران پلی اکریل اصفهان خواهان افزایش ۲۰ درصدی دستمزد، حفظ 
یکپارچگی کارخانه، بازبینی  طرح طبقه بندی مشاغل، برکناری برخی 
افزایش مدت قرارداد کار، بازگشت به کار همکاران  مدیران کارخانه، 
اخراجی خود، ایجاد تشکل  و تحقق برخی دیگر از خواستهایشان از 

جمله واگذاری شفاف پیمانکاری رستوران کارخانه هستند. 

استعفای برخی اعضای هیات مدیره کنونی کارخانه پلی اکریل اصفهان 
صدر  در  آن ها  عملکرد  به  مربوط  اسناد  بررسی  و  حفظ  همچنین  و 

خواسته های ده گانه کارگران معترض قرار دارد.

تشکیل شورای اسالمی کار و بازگشت به کار تمامی کارگرانی که به 
واسطه فعالیت در این تشکل صنفی فسخ قرارداد شده اند نیز یکی دیگر 
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حمید علیزاده

به  از  ماه پس  تنها چند  و  از پی می آید در سال ۱93۲  مقاله ای که 
مقاله  این  است.  شده  نوشته  آلمان  در  هیتلر  آدولف  رسیدن  قدرت 

شهادتی بر درک درخشان تروتسکی از منطق فاشیسم است. 

در زمانی که این مقاله نوشته می شد، کمینترن، بین الملل کمونیستی، 
دست به چرخشی فاجعه بار زده بود. این سازمان که از بنیاد انحطاط پیدا 
کرده بود و از بین المللی انقالبی به آلت دست بوروکراسی استالینیستی 
نام »دوره ی  حاکم بر شوروی تبدیل شده بود،  »تئوری« جدیدی به 
فروپاشی  و  نهایی  بحران  تئوری،  این  طبق  بود.  کرده  پا  به  سوم« 
این  کمونیست  احزاب  وظیفه ی  نتیجه،  در  بود.  نزدیک  سرمایه داری 
بود که خود را از تمام عناصر »ارتجاعی«، یعنی کارگران اصالح طلب و 
طرفدار احزاب سوسیال دموکرات، دور نگاه دارند. کار استالینیست ها 
به جایی رسید که در سال ۱93۱ جبهه متحدی غیررسمی با نازی ها 
پایین  را  پروس  ایالت  در  دموکرات  سوسیال  دولت  تا  دادند  تشکیل 
دنبال  در سراسر جهان  کمینترن  احزاب  در  مشابه  بکشند! سیاستی 

شد. 

باعث  سیاست  این  بود،  داده  هشدار  درستی  به  تروتسکی  چنان که 
انشقاق در جنبش قدرتمند کارگری آلمان شد. طبقه ی کارگر آلمان 
پز  خودش  چنان که  هیتلر،   تا  شد  فلج  فاشیست ها  با  مبارزه  راه  در 
می داد، »بدون شکستن یک پنجره، به قدرت« برسد. این عقب نشینی 
بزرگی برای کارگران آلمان بود. هیتلر دست به حمله ای تمام جانبه 
علیه تمام سازمان های کارگری زد و هزاران کارگر به زندان افتادند و 
به قتل رسیدند. استالینیست ها انگار هیچ چیز از این فاجعه نفهمیده 
بودند. آنان می گفتند به قدرت رسیدن هیتلر اهمیت چندانی ندارد. در 
سپتامبر ۰39۱، »روت فان«، ارگان حزب کمونیست آلمان، اعالم کرد: 

»دیروز بهترین روز جناب هیتلر بود اما این باصطالح پیروزِی انتخاباتِی 
فاجعه بار در یک شعار خالصه  این موضع  پایان است«.  آغاِز  نازی ها، 

می شد: »پس از هیتلر، نوبت ماست!«

تروتسکی مبارزه ای بی امان علیه استالینیست ها و افکارشان که طبقه ی 
کارگر را از شکستی به شکست دیگر می کشاند به راه انداخت. مقاله ی 
زیر تنها بخش کوچکی از آثار درخشان او درباره ی رشد فاشیسم است 
با  باید  با عنوان »فاشیسم چیست و چگونه  از نوشته هایش  )جزوه ای 
و  ترجمه  فارسی  به  ما،  هواداران  از  کاوه،   میثم  توسط  آن جنگید؟« 
منتشر شده است(. در این جا او توضیح می دهد چطور پیروزی فاشیسم 
خطری عمده برای طبقه ی کارگر است که آگاهی آن ضرورتا به عقب 
پرتاب خواهد شد. دیکتاتوری، در هم کوبیدن سازمان های کارگری و 
حذف حقوق دموکراتیک در آلمان باعث نخواهد شد که توهم کارگران 
از میان برود. برعکس، این توهمات را  آلمان به دموکراسی بورژوایی 
تقویت می کند. او توضیح داد که در واقع توهمات دموکراتیک در زمان 
این  بود.  خواهند  توده ای  سطح  در  رفورمیسم  احیای  منشا  فاشیسم 

دقیقا همان اتفاقی است که پس از جنگ جهانی دوم افتاد.

می کنند.  فکر  ِشماها  قالب  در  »دگماتیست ها  می گوید:   تروتسکی 
توده ها با واقعیات فکر می کنند. طبقه ی کارگر رویدادها را نه به عنوان 
تجربیاتی با این یا آن »تز« که به عنوان تغییراتی زنده در سرنوشت 
مردم درک می کند. پیروزی فاشیسم یک میلیون بار بیشتر به میزان 
آن  از  که  نامعلومی  آینده ی  پیش بینی  تا  می افزاید  سیاسی  پیشروی 
پرولتری  دولتی  دموکراسی،  ورشکستگی  دل  از  اگر  می شود.  ناشی 
برآمده بود، پیشروی جامعه، و همچنین پیشروی آگاهی توده ای، قدمی 
بزرگ به سوی جلو بر می داشت. اما از آن جا که در واقعیت، پیروزی 
فاشیسم بود که از دل ورشکستگی دموکراسی در آمد، آگاهی توده ها 

عقب زده شد - البته تنها موقتا.«

از خواسته های صنفی کارگران پلی اکریل اصفهان است.

اعتراضات، صبح چهارشنبه  از  روز  آخرین  در  پلی اکریل  کارگران 
)۲9 آبان ماه( از ساعت 7 تا ۱۱ در محوطه کارخانه تجمع کردند و 
با شروع بارندگی به مسجد کارخانه رفتند تا درباره آینده اعتراضات 

صنفی شان تصمیم بگیرند.

از پیشنهادات مورد توافق در جلسه روز چهارشنبه این بود  یکی 
ادامه داشته باشد به گونه ای که  که اعتراضات کارگران "روزانه" 
صبح ها پیش از شروع کار از ساعت 7 تا ۸ و عصر ها در خاتمه کار 

از ساعت 3 تا ۴ در محوطه کارخانه تجمع کنند.

روز ۰3 آبان  چهار تن از رهبران کارگران پلی اکریل اصفهان به 
نام های جواد لطفی ، عباس حقیقی ، کیومرث رحیمی و احمد 
صابری حوالی ساعت چهار صبح توسط نهادهای نظارتی بازداشت 
و به شهر "دستگرد" در ۱3 کیلومتری شمال شهر اصفهان منتقل 

شدند.

بر  عالوه  و  کردند  تجمع  دوباره  کارگران  ماه  آذر  دوم  روز  صبح 
خواسته های قبلی خود ، خواهان آزادی رفقای زندانی خود شدند.

مقالهایکوتاهازتروتسکیودرسهاییبرایایران

با  دنیا  این سیاست سرمایه داران است که در همه  مبارزه طبقاتی: 
طبقه  اوال  کاری،  پیمان  دهها شرکت  به  بزرگ  واگذاری شرکت های 
کارگر را متفرق و پراکنده می کنند و ثانیا کارگر را طرف قرارداد یک 
با  مستقیمی  برخورد  خود  تا  می کنند  کاری  پیمان  کوچک  شرکت 

خواسته های کارگران نداشته باشد.

به عنوان مثال از سال ها پیش شهرداری های ایران کارهای خدماتی 
واگذار  پیمانکاری  کوچک  شرکت های  از  متعددی  شمار  به  را  شهر 
می کنند که هر کدام تعداد اندکی از کارگران قراداد موقت را استخدام 
کرده اند. به این وسیله توده  قدرتمند کارگران شهرداری بین شرکت 
های مختلف پیمان کاری تقسیم و خرد می شوند و همچنین شهرداری 
به عنوان متصدی خدمات شهری پاسخگوی مسائل معیشتی کارگران 
نیست و این کارگران مستقیما با یک شرکت پیمان کاری طرف هستند 
که در صورت کوچکترین اعتراضی قرارداد موقت آنان را لغو می کند. 
جانشین  که  هستند  کسانی  همیشه  بیکاران،  زیاد  تعداد  با  طبیعتا 

کارگران اخراجی شوند.  
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بر این بنیان بود که تروتسکی تاکید کرد مارکسیست ها نباید از استفاده 
از شعارهای دموکراتیک جهت ارتباط گرفتن با جنبش خیزان انقالبی 
ابایی داشته باشند. اصال اگر کاری غیر از این بکنند دست خود را از این 
جنبش کوتاه خواهند کرد. وظیفه ی مارکسیست ها در چنین اوضاعی 
این  توضیح  که  نیست  مردم  دموکراتیک  خواست های  کردن  محکوم 
است که ما پیگیرترین دموکرات ها هستیم و رفورمیست ها و بورژوا-

دموکرات ها دوباره و دوباره کارگران را مایوس خواهند کرد. این به هیچ 
وجه نباید به این معنی باشد که ما مبارزه برای سوسیالیسم را کنار 
با  اساس مرتبط  از  را  مبارزه  این دو  ما  بر عکس.  می گذاریم. درست 
یکدیگر می دانیم. مبارزه برای دموکراسی در عصر انحطاط سرمایه داری 

الجرم به مبارزه علیه سرمایه داری بدل خواهد شد. 

درسهاییبرایایران

دارد.  ایرانی  انقالبیون  برای  بسیاری  درس های  تروتسکی  مقاله ی 
میان  در  هم  هنوز  استالینیستی  سومی«  »دوره  افکار  بازتاب های 
کسانی شنیده می شود که جنبش سبز را به این بهانه که »فقط راجع 
رد  بود«  بورژوایی  دموکراسی  به  مربوط  »فقط  یا  بود«  انتخابات  به 
می کنند. اما آخر چگونه ممکن است که جنبشی انقالبی در ایران بر 
سر موضوعی به غیر از دموکراسی آغاز شود؟ جنبش کارگری ایران، 
به همراه تمام سازمان هایش، در سال های پس از انقالب نابود شد. نه 
حزبی در کار هست و نه سندیکایی توده ای و نه رهبران ملی کارگری 
که بتوانند نقطه ی کانونِی مبارزه ی توده ها باشند. در عین حال، نسل 
را  خفقان باری  دیکتاتوری  تنها  می شود  بزرگ  ایران  در  که  جدیدی 
آنان  زندگی  جنبه های  تک  تک  بر  دخالت خشونت باری  که  چشیده 
تحمیل می کند. طبیعی است که هر جنبشی ضرورتا با خواسته های 
دموکراتیک آغاز شود. با این وجود، روشن است که هر قدم پیش روی 
جنبش ها زاویه را بین خواسته های دموکراتیِک توده ها و وظرفیت های 
کل  مثابه ی  به  بورژوایی  دموکراسی  و  بورژوا  دموکرات های  واقعی 

افزایش می دهد.

خورده  گره  نان  مساله ی  با  کامال  دموکراسی  مساله ی  کارگران  برای 
است. سرمایه داری امروز، چه از نوع دموکراتیک و چه از نوع دیکتاتوری، 

در در بحرانی است که به آن قابلیت حل این مساله  نمی دهد.  را 
منجر  می تواند  دموکراسی  خواسته های  نتیجه 
بورژوازی شود که  به خواست مصادره ی قدرت 

منشا تمام ارتجاع در ایران است.

درک این روند برای مارکسیست ها از اهمیت 
تروتسکی  قول  به  است.  برخوردار  بسیاری 
این  روی  از  بکوشد  که  انقالبی  »آن حزب 
مرحله بپرد، گردن خود را خواهد شکست«. 
وظیفه ی مارکسیست های ایران این است 
که در هر مرحله مبارزه برای دموکراسی 
پیوند  سوسیالیسم  برای  مبارزه  به  را 
بزنند. ما به کارگران و جوانان ایران که 

دموکراتیک  برای خواسته های  می خواهند 
می خواهید  »اگر  می گوییم:  کنند،  مبارزه 
آخرین  تا  ما  بجنگید،   دموکراسی  برای 
مبارزه  اما  می جنگیم.  کنارتان  در  نفس 
برای دموکراسی تنها وقتی حقیقتا پیروز 

شما  خود  دست  در  قدرت  که  می شود 

مصادره  است  مشکالت تان  تمام  ریشه ی  که  انگلی  بورژوازِی  و  باشد 
درون  را  خود  طبقاتی  تفاوت  که  حالی  در  که،  است  اینگونه  شود«. 
جنبش نشان خواهد داد، کارگران و بهتریِن جوانان، از دل تجربیات 
خود، به همان نتایجی می رسند که ما رسیده ایم. و آن ها که ببینند 
ما پیگیرترین مبارزین برای دموکراسی بوده ایم، جذِب ما می شوند. اما 
بیرون ایستادن از این جنبش و محکوم کردن آن حکِم ایستادن در 

مقابل قطاری گلوله ای را دارد.

البته بعضی مسائِل موجود در نوشته ی تروتسکی در مورد ایران کاربرد 
ندارند. 

و  می دهد  توضیح  آن را  تروتسکی  که  پدیده ای  بین  اصلی  تفاوت  دو 
مسائل پیش روی ما در ایران وجود دارد. اولی، این است که جمهوری 
در  )گرچه  نیست  فاشیستی  حکومت  علمی،  نظر  نقطه  از  اسالمی، 
این  اما  است(.  داشته  را  فاشیسم  از  عناصری  مشخص  مواقع  بعضی 
و  کارگران  وضعیت  که  چرا  نمی دهد  تغییر  را  ما  نتیجه گیری های 
جوانان، در رابطه با سرکوب و فقدان حقوق دموکراتیک، کیفیتا )اگر 

نه کمیتا( مشابه با آلمان نازی است. 

دوم، و مهم تر از همه، این است که قدرت هیتلر در سال ۱933 رو به 
افزایش بود. او قدرتمندانه مشغول نابودی سازمان های کارگری بود و 
موقعیت خود را مستحکم می کرد. اما جمهوری اسالمی امروز در حال 
زوال است. این نظام تا مغز استخوان فاسد شده و چند سالی است که 
از بحرانی به بحران دیگر قدم می گذارد. این حکومت به زحمت سر پا 
مانده و پایگاه حامیانش رو به کاهش است. حتی دولت روحانی، که در 
ظاهر پایدار به نظر می رسد، از این بحران ها در امان نیست. این ها در 

واقع انعکاسی از بحران سرمایه داری ایران هستند.

اگر رهبری یا سازمانی شایسته وجود داشت، توده ها بارها فرصت این 
رهبری ای،  چنین  فقدان  کنند.  سرنگون  را  نظام  این  که  داشتند  را 
جنبش توده ای را موقتا پس زده. اما همین، فشارهای زیر سطح جامعه 
را بیشتر کرده است و اوضاعی حتی انفجاری تر را تدارک دیده است. 

بازی خواهد  آینده  نقشی کلیدی در رویدادهای  مساله ی دموکراسی 
از همه  چیز  مساله  این  به  رویکرد صحیح  مارکسیست ها،  برای  کرد. 
دموکراسی  که  نداریم  توهمی  هیچ  طرف  یک  از  ما  است.  مهم تر 
بورژوایی بتواند مشکالت کارگران را حل کند. از سوی 
دموکراسی  مساله ی  به  بی توجهی  دیگر، 
بمانیم.  جا  انقالب  قطار  از  می شود  باعث 
کلیِد پیروزی این است که در کنار توده ها، 
مصمم ترین مبارزین برای حتی کوچک ترین 
توضیح  حال  عین  در  اما  باشیم  اصالحات 
از  می توان  تنها  را  اصلی  مشکالت  که  دهیم 

طریق مبارزه علیه کل نظام حل کرد. 

است.  بزرگی  رویدادهای  آبستن  ایران 
درس های  آموختن  با  باید  ایران  انقالبیون 
را  و خود  بپرهیزند  اشتباهات  تکرار  از  گذشته 
آماده کنند. در این جهت است که ما این مقاله ی 
تروتسکی را ترجمه و منتشر کرده ایم. این در کنار 
طالیی  معدن  مارکسیسم،  کالسیِک  مقاله ّهای  سایر 
است که تمام مبارزین واقعی باید آن  را به دقت مورد 

مطالعه قرار دهند.*
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لئون تروتسکی ژوئیه ۱933 - ترجمه ی آرش عزیزی

را دموکراتیک« »تعصبات هیتلر که دارد حقیقت آیا -1
نابودکردهاست؟

بین الملِل  اجرایی  »کمیته  رئیسه ی  هیئت  آوریِل  ماه  قطع نامه ی 
به نظر  آلمان«  با عنواِن »در مورد موقعیت کنونی در  کمونیست« 
مقلدین  کمینترِن  ورشکستگی  نهایی  گواه  عنوان  به  تاریخ  در  ما 
که  است  پیش بینی ای  قطع نامه  این  گل سرسبد  شد.  خواهد  ثبت 
نهایت  به  استالینیستی  بوروکراسی  تمام مضرات و تعصبات  در آن 
»برپایی  که  می کند  اعالم  بلند  صدای  با  قطع نامه  می رسند.  خود 
دموکراتیک  توهمات  تمامی  نابودی  با  فاشیستی  علنی  دیکتاتوری 
توده ها و با رها ساختن آن ها از نفوذ سوسیال دموکراسی، ضرباهنگ 

پیشروی انقالب پرولتری در آلمان را شتاب می بخشد«.

دموکراتیک  توهمات  تاریخ:  لوکوموتیو  شده  ناگهان  فاشیسم  انگار 
آزاد  دموکراسی  سوسیال  نفوذ  از  را  توده ها  می کند،  نابود  را 
می کند، پیشروی انقالب پرولتری را شتاب می بخشد. بورورکراسی 
استالینیستی همان وظایف بنیادینی را بر دوش فاشیسم می گذارد 

که خود نشان داد به کلی ناتوان از انجام آن ها است. 

از نظر تئوریک، شکی نیست که پیروزی فاشیسم گواه این واقعیت 
از نظر سیاسی،  اما  پایان کار خود رسیده؛  به  است که دموکراسی 
رژیم فاشیستی تعصبات دموکراتیک را حفظ می کند، از نو می سازد، 
آن ها را در میان جوانان زنده می کند و حتی قادر است برای مدتی 
از  یکی  همین  دقیقا  کند.  اعطا  را  قدرت  بیشترین  آن ها  به  کوتاه 

مهم ترین اَشکال نقش تاریخِی ارتجاعی فاشیسم است. 

دگماتیست ها در قالب ِشماها فکر می کنند. توده ها با واقعیات فکر 
این  با  تجربیاتی  عنوان  به  نه  را  رویدادها  کارگر  طبقه ی  می کنند. 
درک  مردم  سرنوشت  در  زنده  تغییراتی  عنوان  به  که  »تز«  آن  یا 
پیشروی  میزان  به  بیشتر  میلیون بار  فاشیسم یک  پیروزی  می کند. 
ناشی  آن  از  که  نامعلومی  آینده ی  پیش بینی  تا  می افزاید  سیاسی 
می شود. اگر از دل ورشکستگی دموکراسی، دولتی پرولتری برآمده 
قدمی  توده ای،  آگاهی  پیشروی  همچنین  و  جامعه،  پیشروی  بود، 
بزرگ به سوی جلو بر می داشت. اما از آن جا که در واقعیت، پیروزی 
فاشیسم بود که از دل ورشکستگی دموکراسی در آمد، آگاهی توده ها 
عقب زده شد - البته تنها موقتا. در هم کوبیدن دموکراسی وایمار به 
دست هیتلر همانقدر می تواند پایان بخش توهمات دموکراتیک باشد 
که آتش زدن رایشتاگ ]مجلس آلمان-م[ به دست گورینگ ]معاون 

هیتلر[  می تواند پارلمان پرستی را بخشکاند. 

2.نمونهیاسپانیاوایتالیا

که  متضاد  نه  فاشیسم  و  دموکراسی  که  پیاپی شنیدیم  چهار سال 

مکمل یکدیگرند. حاال چه شده که پیروزی فاشیسم می تواند دموکراسی 
را یک بار برای همیشه از میان ببرد؟ خوب است در این مورد بوخارین، 

زینوویف یا »خوِد« مانوئیلسکی توضیحاتی بدهند.

کمینترن، دیکتاتوری نظامی-پلیسِی پریمو ده ریورا را فاشیسم اعالم 
کرد. اما اگر پیروزی فاشیسم به معنای حذف نهایی تعصبات دموکراتیک 
است، چطور می توان این واقعیت را توضیح داد که دیکتاتوری پریمو 
ده ریورا جای خود را به جمهوری ای بورژوایی داد؟ درست است که 
بود حداقل  اما هر چه  فاشیسم داشت.  با  زیادی  فاصله ی  ریورا  رژیم 
یک ویژگی مشترک با فاشیسم داشت: در نتیجه ی ورشکستگی نظام 
پارلمانی ظهور کرد. اما این باعث نشد پس از آن که ورشکستگی خودش 

فاش شد جای خود را به پارلمانتاریسم دموکراتیک ندهد.

سوسیال  و  دارد  پرولتری  گرایش  اسپانیا  انقالب  گفت  بشود  شاید 
آن را  رشد  توانسته  جمهوری خواهان  سایر  با  ائتالف  در  دموکراسی 
که  حرف،  این  اما  کند.  متوقف  بورژوایی  پارلمانتاریسم  مرحله ی  در 
ثابت می کند  روشن تر  را  ما  تنها حرف  است،  به خودی خود درست 
که اگر دموکراسی بورژوایی موفق به فلج کردن انقالب پرولتاریا بود، 
علت، این واقعیت است که تحت یوغ دیکتاتوری »فاشیستی«، توهمات 

دموکراتیک تضعیف که نشدند هیچ، قوی تر هم شدند.

»توهمات  موسولینی  استبدادی  حکومت  سال  ده  طول  در  آیا 
تصویری  خود  فاشیست ها  رفته اند؟  میان  از  ایتالیا  در  دموکراتیک« 
اینچنینی از اوضاع می دهند. در واقعیت اما توهمات دموکراتیک قوایی 
نظر  از  است.  شده  بزرگ  جدیدی  نسل  دوره  این  در  می یابند.  تازه 
فاشیسم  می داند  خوب  اما  نکرده  زندگی  آزادی  شرایط  در  سیاسی 
چیست: این دقیقا شرایطی است که نتیجه اش دموکراسی طلبی خام 
و  )عدالت  لیبریا«  ای  »جوستیزیا  نام  به  سازمانی  می شود.  زمخت  و 
آزادی( در ایتالیا ادبیات دموکراتیک غیرقانونی پخش می کند و کم هم 
موفق نیست. افکار دموکراسی بدین سان هوادارانی می یابند که حاضرند 
خود را فدا کنند. حتی کلی گویی های شل و وِل سلطنت طلب لیبرال، 
کنت اسفورزا، به شکل جزوه های غیرقانونی پخش می شوند. ایتالیا در 

طول این سال ها اینقدر به عقب پرتاب شده!

بازی  نقشی  آلمان  فاشیسم خواسته می شود در  از  نیست چرا  معلوم 
این  علت  آیا  کرد.  بازی  ایتالیا  در  که  نقشی  آن  متضاد  دقیقا  کند، 
است که »آلمان، ایتالیا نیست«؟ فاشیسِم پیروز در واقع نه لوکوموتیو 
تاریخ که ترمز عظیمی در راه آن است. همانطور که سیاست سوسیال 
 دموکراسی پیروزی هیتلر را تدارک دید،  رژیِم ناسیونال سوسیالیسم 
ّ]نازیسم[ الجرم منجر به داغ شدن تنور توهمات دموکراتیک می شود.

3.آیاسوسیالدموکراسیمیتواندخودرااحیاکند؟

رفقای آلمان شهادت می دهند که کارگران سوسیال دموکرات و حتی 
بسیاری از بوروکرات های سوسیال دموکرات »توهم خود« به دموکراسی 
انتقادی  روحیه ی  از  می توانیم  آن چه  هر  باید  ما  داده اند.  از دست  را 
کنیم.  برداشت  انقالبی شان،  آموزش  جهت  در  رفورمیست،  کارگران 

فاشیسموشعارهایدموکراتیک
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اما در عین حال میزان »توهم زدایی« رفورمیست ها باید به روشنی 
حمله  دموکراسی  به  دموکراتیک  سوسیال  راهبان  شود.  فهمیده 
می کنند تا نقش خود را توجیه کنند. آن ها حاضر نیستند اعتراف 
جنگیدن  از  ناتوان  بودند،  سرزنش  شایسته ی  بزدالنی  که  کنند 
متزلزل  کرسی های  برای  و  ساختند  خود  که  دموکراسی  آن  برای 
خودشان در آن. این است که این آقایان تقصیر را از خود به گردن 
این رادیکالیسم  ناملموس می اندازند. چنان که می بینیم  دموکراسی 
نه تنها نازل است که تمام و کمال، دروغین است! بگذار بورژوازی 
این »نامتوهم ها« را با انگشت کوچکش فرا بخواند و آن ها چهار پا 
به سوی ائتالفی جدید با او می روند. بله، حقیقت دارد که در میان 
و  خیانت ها  از  واقعی  نفرتی  دموکرات،  سوسیال  کارگراِن  توده های 
سراب های دموکراسی در حال تولد است. اما تا چه سطحی؟ بخش 
تا هشت میلیون کارگر سوسیال دموکرات در  از میان هفت  اعظم 
پیروزان  مقابل  در  تسلیم  و  نومیدانه  بی عملی  باالترین سردرگمی، 
به سر می برند. در عین حال، نسل جدیدی زیر چکمه ی فاشیسم 
افسانه ای  آن  برای  وایمار  اساسی  قانون  که  نسلی  می گیرد،  شکل 
تاریخی خواهد بود. آن گاه تبلور سیاسی درون طبقه ی کارگر روی 
چه خطی دنبال می شود؟ این وابسته به شرایط متعددی است و از 

جمله وابسته به سیاست ما.

کارگری  دولتی  با  فاشیستی  رژیم  مستقیم  جایگزینی  تاریخا، 
که  است  این  نیازمند  امکانی  چنین  تحقق  اما  نیست.  غیرممکن 
حزب کمونیستی قدرتمند و غیرقانونی خود را در روند مبارزه علیه 
فاشیسم شکل دهد تا پرولتاریا بتواند تحت رهبری آن فاتح قدرت 
شرایط  در  دست  این  از  انقالبی  حزبی  ایجاد  گفت  باید  اما  شود. 
غیرقانونی چندان محتمل نیست؛ به هر حال، هیچ چیز نیست که 
از پیش آن را تضمین کند. نارضایتی، برآشفتگی و جوشش توده ها، 
از لحظه ای مشخص به بعد، بسیار سریع تر از شکل گیری غیرقانونی 
حزِب پیشتاز رشد می کند. و هر فقدان شفافیتی در آگاهی توده ها 

ناگزیر به نفع دموکراسی تمام می شود.

این به هیچ وجه به این معنی نیست که آلمان پس از سقوط فاشیسم 
باید دوباره سال ها پای درس مکتِب پارلمانتاریسم بنشیند. فاشیسم 
تجربه ی سیاسی گذشته را حذف نمی کند؛ حتی کمتر از آن قادر به 
تغییر ساختار اجتماعی ملت است. انتظار عصِر جدید و طوالنی مدِت 
اشتباه  بزرگ ترین  آلمان،  در  اوضاع   روند  ادامه ی  در  دموکراسی 
دموکراتیک  شعارهای  توده ها،  انقالبی  بیداری  در  اما  بود.  خواهد 
ناگزیر اولین فصل خواهند بود. حتی اگر پیشروی بیشتر مبارزه به 
طور کلی حتی یک روز هم اجازه ی احیای دولت دموکراتیک را ندهد 
)و چنین چیزی کامال ممکن است( خود مبارزه نمی تواند شعارهای 
این  روی  از  بکوشد  که  انقالبی  حزب  آن  بزند!  دور  را  دموکراتیک 

مرحله بپرد گردن خود را خواهد شکست. 

چشم انداز  این  با  مرتبط  نزدیک  از  دموکراسی  سوسیال  مساله ی 
عمومی است. آیا دوباره بر صحنه ظاهر خواهد شد؟

تشکیالت قدیمی از میان رفته و نمی توان راه برگشتی برایش قائل 
شد. اما این به این معنی نیست که سوسیال دموکراسی نمی تواند 
که  اپورتونیست  احزاب  شود.  احیا  جدیدی  تاریخی  صورتک  تحت 
زیر ضربه های ارتجاع اینقدر راحت سقوط می کنند و پرپر می شوند 
در اولین احیای سیاسی به همان سادگی دوباره حیات می یابند. ما 
سوسیال-رولوسیونرها  و  منشویک ها  نمونه ی  در  را  این  روسیه  در 

بازیابی خود است  به  قادر  تنها  نه  آلمان  دیدیم. سوسیال دموکراسی 
که حتی می تواند نفوذی وسیع بیابد، بخصوص اگر حزب پرولتاریای 
انقالبی »نفِی« دگماتیک شعارهای دموکراسی را جایگزین رویکردی 
دیالکتیک نسبت به آن ها کند. هیئت رئیسه ی کمینترن در این زمینه، 

مثل بسیاری موارد دیگر، دستیار رایگان رفورمیسم است. 

4.برندلریستهابهترازاستالینیستها

را  از همه خود  بنیادی تر  گمراهی در مساله ی شعارهای دموکراتیک 
در تزهای برنامه ای گروِه اپورتونیست برندلر-تالهایمر در مورد مساله ی 
مبارزه علیه فاشیسم نشان داده است. در این تزها می خوانیم که حزب 
دیکتاتوری  علیه  طبقات   ]![ تماِم  نارضایتی  اشکال  »باید  کمونیست 
فاشیستی را متحد کند« )در اصل سند زیر واژه ی »تمام« خط تاکید 
کشیده شده است(. در این حال،  این تزها با اصرار هشدار می دهند که: 
»شعاِر مقطعی نمی تواند ماهیت بورژوا-دموکراتیک داشته باشد«. این 
دو گفته، که هر دو غلط هستند، تناقضی آشتی ناپذیر با یکدیگر دارند. 
در وهله ی اول، فرموِل وحدت نارضایتی »تمام طبقات« کامال غیر قابل 
باور است. مارکسیست های روسیه در دوره ای از چنین فرمول بندی ای 
این  دل  از  کردند.   اشتباه  استفاده ی  تزار  حکومت  علیه  مبارزه  در 
استفاده ی اشتباه، مفهوم منشویکی انقالب در آمد که استالین بعدها 
آن را در مورد چین به کار گرفت. اما در روسیه حداقل مساله ی تضاد 
کشوری  در  می شود  چطور  بود.  اشراف  پادشاهی  با  بورژوایی  کشور 
که  کرد  فاشیسم  علیه  طبقات«  »تمام  مبارزه ی  از  بورژوایی صحبت 
خود ابراز بورژوازی بزرگ علیه پرولتاریا است؟ آموزنده خواهد بود که 
ببینیم تالهایمر، سازنده ی زمخت گویی های تئوریک، چگونه نارضایتی 
هوگنبرگ )بله، او هم جزو ناراضیان است( را با نارضایتی کارگر بیکار 
متحد می کند. چطور می توان جنبش »تمام طبقات« را متحد کرد مگر 
با بنیان نهادن خود بر دموکراسی بورژوایی؟ عجب ترکیب کالسیکی از 

اپورتونیسم با اولترا-رادیکال گری در کالم!

هر چه خرده بورژوازی بیشتر از فاشیسم سرخورده شود و در نتیجه 
جنبش  شوند،  منزوی  دولتی  دستگاه داران  و  عرش شان  در  مالکین 
خواهد  توده ای تر  مشخصه ای  نیز  فاشیستی  حکومت  علیه  پرولتاریا 
یافت. وظیفه ی حزب پرولتری استفاده از تضعیف یوغ توسط ارتجاع 
خرده بورژوایی جهت برانگیختن فعالیت پرولتاریا در راه فتح الیه های 

پایینی خرده بورژوازی است. 

درست است که رشد نارضایتی الیه های میانی و رشد مقاومت کارگران، 
ایجاد می کند و »جناح چپ«شان را  شکافی در بلوک طبقات حاکم 
وادار می کند به دنبال تماس با خرده بورژوازی برود. اما وظیفه ی حزب 
پرولتری در رابطه با جناِح »لیبراِل« مالکین این نیست که آن ها را به 
بلوِک »تمام طبقات« علیه فاشیسم دعوت کند که، برعکس، این است 
که بالفاصله مبارزه ای قاطعانه علیه شان اعالم کند و بکوشد در میان 

الیه های پایینی خرده بورژوازی نفوذ کسب کند.

گرفت؟  خواهد  صورت  سیاسی  شعارهای  کدام  تحت  مبارزه  این 
آمد.  بیرون  وایمار  اساسی  قانون  دل  از  مستقیما  هیتلر  دیکتاتوری 
تحویل  را  دیکتاتوری  قدرت  با دست خود  نمایندگان خرده بورژوازی 
هیتلر دادند. اگر رشد بسیار مطلوب و سریِع بحران فاشیستی را فرض 
نمایندگان  تمامی  حضور  با  رایشتاگ  برپایی  خواسِت  آن گاه  بگیریم، 
وسیع ترین  با  را  کارگران  مشخص،  لحظه ای  در  می تواند،  معزول 
و  بگیرد  در  بعدتر  بحران  اگر  کند.  متحد  خرده بورژوازی  الیه های 
خاطره ی رایشتاگ تا آن موقع از میان رفته باشد، شعاِر انتخابات جدید 
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می تواند محبوبیت بسیاری پیدا کند. همین که چنین راهی ممکن 
است، کافی است. این که در رابطه با شعارهای دموکراتیِک موقتی 
که متحدین خرده بورژوای ما و الیه های عقب مانده ی خود پرولتاریا 
شاید بر ما تحمیل کنند دست خود را از پیش ببندیم، دگماتیسم 

مرگبار خواهد بود.

اما برندلر-تالهایمر می گویند ما باید تنها، مدافِع »حقوق دموکراتیک 
آزادی  کارگری،  اتحادیه های  تجمع،  حق  کارگر:  توده های  برای 
مطبوعات، سازمان دهی و اعتصابات« باشیم. آنان برای تاکید بیشتر 
از   ]![ اکیدا  باید  خواسته ها  »این  می افزایند:  رادیکالیسم شان،  بر 

دموکراتیک  حقوق  برای  بورژوا-دموکراتیک  خواسته های 
آن  بینوایی  به  کس  هیچ  شوند«.  داده  تمیز  همگانی 

اپورتونیستی نیست که چاقوِی اولترا-رادیکالیسم را 
در دهان خود گرفته است!

برای  تنها  مطبوعات  و  تجمع  آزادی 
تحت  صرفا  کارگر  توده های 
تصور  قابل  پرولتاریا  دیکتاتوری 
است، یعنی در شرایط ملی سازی 

و  چاپخانه ها  ساختمان ها، 
است  ممکن  غیره. 

دیکتاتوری  که 
در  پرولتاریا 
مجبور  نیز  آلمان 

قوانینی  شود 
علیه  استثنایی 

کار  به  استثمارگران 
است  بسته  این  بندد: 

به  تاریخی،  لحظه ی  به 
به  بین المللی،  شرایط 

داخلی.  نیروهای  روابط 
نیست  بعید  ضمن  در  اما 
از  پس  آلمان  کارگران  قدرت، که  فتح 

این قدر قدرت در خود ببینند که به استثمارگران 
دیروز نیز اجازه ی آزادی تجمع و مطبوعات بدهند. 
البته در تناسب با نفوذ واقعی سیاسی شان و نه 

آن  از  پیش  خزانه شان  خزانه شان؛  گستره ی 
مصادره شده است. در نتیجه، حتی در دوره ی 

دیکتاتورِی ]پرولتاریا[  هم از اساس، اصلی برای محدود ساختن از 
پیِش آزادی تجمع و مطبوعات به صرِف توده های کارگر وجود ندارد. 
این  اما  کند؛  برقرار  محدودیتی  چنین  شود  مجبور  شاید  پرولتاریا 
مساله ای اصولی نیست. دفاع از چنین خواسته ای در شرایط آلماِن 
برای همه موجود است  امروز که در آن آزادی مطبوعات و تجمع 
برانگیختن مبارزه ی پرولتری  برابر خزعبل است.  مگر پرولتاریا، دو 
علیه جهنم فاشیستی، حداقل در مراحل اولیه ی خود، تحت چنین 
و  نیز حق تجمع  ما، کارگران،  به  شعارهایی صورت خواهد گرفت: 
تبلیغاتی  نیز  مرحله  این  در  البته  کمونیست ها  بدهید.  مطبوعات 
تمام  از  حال  عین  در  اما  می دهند  انجام  شورایی  حکومت  نفع  به 
دفاع  دارند  دموکراتیک  شعارهای  که  واقعی  توده ای  جنبش های 
به  را  این جنبش ها  ابتکار عمل در  باشد  و هر جا ممکن  می کنند 

دست می گیرند.

بین نظام های دموکراسی بورژوایی و دموکراسی پرولتری، نظام سومی 
بله،  باشد.  کارگر«  توده های  »دموکراسی  اسمش  که  نیست  کار  در 
درست است که جمهوری اسپانیا، حتی در متن قانون اساسی، خود را 
»جمهوری طبقات کارگر« می نامد. اما این فرمولی برای شارالتانیسم 
سیاسی است. به نظر می رسد فرموِل برندلرِی دموکراسی »تنها برای 
طبقات«،  تمام  »وحدت  با  ترکیب  در  بخصوص  کارگر«،  توده های 
مهم ترین  در  انقالبی  پیشتاز  ساختن  گمراه  و  گیج  برای  مخصوصا 
با جنبش  را  اندازه ای خود  چه  تا  و  »کی  باشد:  مساله طراحی شده 

و  کارگر خرده بورژوایی  توده های  عقب مانده ی  الیه های 
در رابطه با ضرباهنگ جنبش و شعارهای وقف دهیم؟  

تا  بدهیم  آن ها  به  امتیازهایی  چه  روز، 
پرچم  زیر  پرولتاریا  آوردن  گرد  راه  در 
موفق تر  خودش  انقالبی  دیکتاتوری 

باشیم؟«

کمونیست  حزب  هفتم  کنگره ی  در 
روسیه، در مارس ۱9۱۸، در بحِث برنامه ی 
قاطعانه ای  مبارزه ی  به  دست  لنین  حزب، 
علیه بوخارین زد که می گفت پارلمانتاریسم، 
یک بار برای همیشه، به خاک سپرده شده 
لنین  رسیده«.  آخر  »به  تاریخی  نظر  از  و 
برای  جدیدی  برنامه ی  باید  »ما  داد:  پاسخ 
از  استفاده  این که  بدون   بنویسیم،  شوراها  قدرت 
باور  این  کنیم.  محکوم  را  بورژوایی  پارلمانتاریسم 
خوش خیالی  شد،  نخواهیم  پرتاب  عقب  به  ما  که 
نیروهای  اگر  عقب نشینی،  هر  از  پس  است… 
طبقاتی متخاصم با ما، ما را به این موضع قدیمی 
هل دهند، به سوی آن چیزی خواهیم رفت که 

در تجربه فتح شده است - قدرت شوراها…«

فی الحال  که  کشوری  چارچوِب  در  لنین، 
مخالف  بود،  رسیده  شورایی  حکومت  به 
به  او  بود:  دگماتیستی  ضدپارلمانتاریسِم 
پیش  از  نباید  ما  که  آموخت  بوخارین 
به  شاید  که  چرا  ببندیم  را  دست هایمان 
این  از  پیش  که  شویم  داده  هل  مواضعی 
از  خبری  آلمان،  در  بودیم.  کرده  فتح 
در  نیست.  و  نبوده  پرولتری  دیکتاتوری 
دموکراسی  از  حتی  آلمان  است؛  سرکار  فاشیسم  دیکتاتوری  عوض، 
از  کردِن  محکوم  شرایط،  این  در  شده.  پرتاب  عقب  به  هم  بورژوایی 
پیِش استفاده از شعارهای دموکراتیک و پارلمانتاریسم بورژوایی یعنی 

باز کردن راه برای نوعی سوسیال دموکراسی جدید.

پرینکیپو ]جزیره ای در استانبول-م[، ۱۴ ژوئیه ی ۱933

منبع: مجله ی »نیو اینترنشنال« )چاپ نیویورک، به انگلیسی(، ارگان 
وقت »حزب کارگراِن« آمریکا، سری 9، شماره 7، ژوئیه ۱9۴3
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دوبی، با آسمان خراش هایی که سر به فلک می کشند، بلوارهای عظیم، 
از  نایت کالب ها، سواحل و چراغ های درخشان،  مراکز خرید غول آسا، 
امن ترین مامن های سرمایه ی جهانی است. مالیاتی در آن در کار نیست 
و این است که شده بالِد بیشتر مالیات گریزان و تازه به دوران رسیده های 
متحد  امارات  پرچم  دوبی شده  مافیایی جهان سومی.  و سران  فاسد 
اما  کوچک.  امارت  هفت  )شیوخ(  مالکین  از  فدرالی  اتئالفی  عربی، 
رسانه های بورژوایی تنها سوی روشن دوبی و پایتخت کشور، ابوظبی، 

را نشان می دهند.

بی توجهی  قصرها  و  بزرگراه ها  برج ها،  این  سازندگان  به  جوری  اما 
انگار خود این شروران آن ها را به دست خود ساخته اند.  می شود که 
واقعیت این جا است که در چند کیلومتری این صحنه ی خیره کننده، 
در  کارگران  کثیفی.  از  مملو  و  تاریکی  غبار  زیر  دیگری هست،  شهر 
چراغ های  سوخت  فقط  نه  ساکنینش  خون  می کنند.  زندگی  این جا 
دوبی و سایر شهرها که در ضم معاش خانواده هایشان در سرزمین های 

دوردست را تامین می کند.

از ۸ میلیون ساکن این کشور،  تنها ۲۰ درصد شهروند هستند و حقوق 
در  باالترین ها  از  دالر،  هزار   ۴۸ امارات،  سرانه ی  درآمد  دارند.  کامل 
جهان است. محلی ها آب و برق و بهداشت و تامین اجتماعی رایگان 
دارند. اما زیر رفاه ظاهری جمعیت محلی، نابرابری وقیح ثروت نشسته 
است. 9۰ درصِد درآمد ذخایر عظیم نفت و گاز امارات تحت مالکیت 
۲/۰ درصد جمعیت محلی است. ثروت شخصی شیخ خلیفه به بیش از 

۱۵ میلیارد دالر می رسد.

بیشتر  که  ساخته  دولتی  سرمایه داری،  و  استبدادی  حکومت  ترکیب 
شبیه حکومتی مافیایی است که در آن نه تنها ذخایر طبیعی و ثروِت 
مولد کارگران مهاجر به دست شمار اندکی از اعضای طبقه حاکم غارت 
حقوق  بیان،  آزادی  مثل  بشر  بنیادین  حقوق  ضمن  در  که  می شود 
هستند.  ممنوع  کلی  به  سیاسی  فعالیت های  و  کارگری  اتحادیه های 
تفاوت ثروت بین اکثریت جمعیت محلی و حکام بهتر از سایر کشورها 

نیست. 

و در  بیکار هستند  آمار«، ۱۴ درصد محلی ها  به گفته ی »دفتر ملی 
توازن  عدم  است.  درصد  تا ۲۰  از ۱6  نرخ  این  نواحی شمالی  بعضی 

اماراتمتحدعربی:
بهشتسرمایهداری
جهنمبرایکارگران
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دوبی،  به  محدود  توسعه  بیشتِر  است.  افزایش  به  رو  نیز  منطقه ای 
شمالی  امارت های  که  حالی  در  است  شارجه  حدودی  تا  و  ابوظبی 
شمالی  امارت های  در  جمعیت  پراکندگی  گرچه  عقب مانده اند.  بسیار 
و  توسعه   از عدم  زیرساخت های عمومی  و  پایین است، شرایط  بسیار 

عقب ماندگی رنج می برند.

در امارات نیز× مثل بقیه دولت های خلیج، شاهد استثمار وحشیانه ی 
کارگران مهاجر هستیم. میلیون ها کارگر از پاکستان، هند، بنگالدش، 
نپال، فیلیپین و سایر دولت های خلیج با دستمزدهایی بسیار ناچیز کار 
می کنند. بیشتر این کارگران، ناماهر هستند و ماهی ۵۰۰ تا 7۵۰ درهم 
اردوگاه های  تا ۱9۰ دالر( حقوق می گیرند. آن ّها مجبورند در   ۱3۵(
کار بیرون شهرها زندگی کنند. در این جا ۸ تا ۱۲ نفر در اتاقی کوچک 
زندگی می کنند و به طور متوسط هر ۵۰ نفر یک توالت را در اشتراک 
دارند و ۱۰۰ نفر یک اجاق گاز را. کارگران صبح ساعت ۴ از خواب پا 
می شوند و برای دستشویی و سپس صبحانه صف می ایستند و سپس 
برسند.  کار  یا محل  به شهر  تا ساعت ۸ صبح  راهند  در  یک ساعت 
کارگر  میلیون ها  یا ۱۸ ساعت می رسد.  به ۱6  کاری ۱۲ ساعته  روز 
این بردگی در شرایط غیرانسانی را تنها به این علت می پذیرند که در 

کشورهای خود اشتغالی ندارند.

از سوی کارگران  در سال ۲۰۰۵، سفارت هند ۵۰۰ مورد خودکشی 
کار،  طوالنی  ساعات  خودکشی ها  این  دالیل  کرد.  گزارش  را  هندی 
شرایط بد زندگی و دستمزدهای پایین بود. پس از انتشار این گزارش، 
از جمع آوری چنین آماری منع کردند و  را  حکام دوبی سفارت هند 
دستور دادند  از تمام صوانح اینچنینی به عنوان »حادثه« نام برده شود. 
کارگران مهاجر کاری نمی توانند بکنند مگر تحمل آرام این شرایط چرا 
که هر اعتراضی منجر به دیپورت آن ها به کشور خودشان می شود که 

زندگی همین گونه سرشار از بدبختی است. 

بسیاری اقتصاددانان »نولیبرال« سیاست ددمنشانه ی امارات را آرمانی 
کارگران  و  نیست  سرمایه داران  استثمار  بر  کنترلی  که  چرا  می دانند 
حقوق ساده ی تشکیل اتحادیه و سازماندهی اعتراضات را ندارند. با این 
حال، اعتراضات و حتی اعتصاباتی بوده است که وحشیانه سرکوب شده 

و رسانه ها حتی اجازه ی گزارش آن ها را ندارند.

خلیفه  برج  در  ساختمانی  کارگران  اتوبوس  وقتی   ،۲۰۰6 مارس  در 
)بلندترین ساختمان جهان( به موقع نیامد آن ها اعتراضی خشونت بار 
و  زدند  کتک   را  امنیتی  مامورین  خشمگین  کارگران  دادند.  سازمان 
ده ها مورد از ماشین ها را تخریب کردند. اعتراضاتی مثل این در میان 
کارگران ساخت و ساز که در گرمای سوزان کار می کنند رایج است. 
حکام امارات برای کمک به کارگران قانونی گذاشته اند که کار در هوای 
گفته  رسانه ها  به  اما  است!  ممنوع  درجه   ۵۰ از  باالتر  دمای  در  آزاد 
می شود دما که از ۵۰ درجه باالتر رفت آن را گزارش نکنند تا کارگران 
مجبور شوند حتی در دمای ۵۵ درجه کار کنند. به همین سان، طبق 
قانون در فصل گرم باید از ظهر تا 3 بعدازظهر استراحت کرد. اما نه در 
کارگاه ها جایی برای استراحت هست و نه شرکت ها حمل و نقلی ارائه 

می دهند تا کارگران در این مدت به اردوگاه هایشان برگردند.

اروپایی  اربابان  تا  است  حکام  سوی  از  حقه ای  قوانین  این  تمام 
وحشیانه  استثمار  این  از  گاه  که  کنند  راضی  را  خود  »دموکراتیک« 
هراسان«  و  »بهت زده  می دهند  انجام  مامورین شان  که  برهنه ای  و 
می شوند. در سال ۲۰۰6 وقتی کسب و کار مستغالت و ساخت و ساز 
در اوجش بود بیش از ۲۵ اعتراض گزارش شد. پس از بحران جهانی 

۲۰۰۸ این کسب و کار در سال ۲۰۰9 در دوبی دچار سقوط شد. پس 
از این که شرکت ساخت و ساز دولتی، دوبی ورلد، از پس بدهی هایش 

بر نیامد، قیمت های امالک پنجاه درصد سقوط کرد.

حکام امارات اکنون شروع به سرمایه گذاری میلیاردها دالر در پروژه ّهای 
نگرانی  تایمز«  »فایننشال   ،۲۰۱3 مه   ۲3 روز  در  کرده اند.  مختلف 
پروژه های  پیشروی  پی  در  کارگران  اعتراضات  افزایش  مورد  در  خود 
ساختمانی را اعالم کرد. کارگران شرکت ساخت و ساِز عرب تک در روز 
۲۱ مه ۲۰۱3 دست به اعتصاب زدند و خواهان افزایش دستمزدهای 
خود شدند. این باعث توقف کار در ترمینال ۲ فرودگاه دوبی و بعضی 
پروژه های دیگر در ابوظبی شد. مدیریت پس از دو روز و دیپورت کردن 
صدها نفر از کارگران رهبری کننده به اعتصاب پایان داد. این جا است 
که می بینیم استثمار وحشیانه ی سرمایه برای کارگران مهاجر غیر قابل 

تحمل شده است. 

اما این نظام منحط سرمایه داری برای حفظ نرخ سود خود به استثماری 
حتی بیشتر نیاز دارد. ترکیبی از سرکوب و اصالحات تا بحال به نخبگان 
حاکم دولت های خلیج امکان داده به غارت ثروت عظیم منابع طبیعی 
همچون نفت و گاز و ثروتی که کارگران مهاجر ایجاد می کنند ادامه 
و  اروپا  کارگران  جنبش های  آغاز  و  عرب  انقالب  از  آن ها  اما  دهند. 

آمریکا هراسانند. 

حکام امارات به همراه سلطنت صعودی نهایت تالش خود را می کنند 
تا جنبش های انقالبی مصر و سوریه را در خون و ارتجاع خفه کنند. 
آنان از موفقیت جنبش کارگری در هر کشوری می ترسند. سرنگونی 
سرمایه داری در هر کشوری در همسایگی موجی از بیداری در سراسر 
منطقه را آغاز می کند که سرمایه داری و حکام مستبد کل خاورمیانه 
را نابود خواهد کرد. آنان نیز مثل اربابان امپریالیست خود دارند اعتماد 

به نظام منحط شان را از دست می دهند.

ارزش  به  پروژه هایی  افتان  نظام  این  از  پشتیبانی  برای  امارات  حکام 
از جمله پیست مسابقاتی »فرمول  انداخته اند  راه  صدها میلیارد دالر 
ضمن  در  دوبی  حکام  یاس.  جزیره ی  در  ورلد«  »فراری  و  یک« 
می کوشند میزبان نمایشگاه جهانی ۲۰۲۰ باشند. موفقیت آن ها منجر 

به شکوفایی جدیدی در صنعت ساخت و ساز خواهد شد. 

گرچه نرخ رشد سالیانه ی امارات ۴ درصد است اما این کشور بخشی 
از نظامی جهانی است و مثل بقیه ی کشورها مرتبط با چشم اندازهای 
رشد در اقتصاد جهانی. تعمیق بحران اقتصادی جهانی منجر به تضعیف 
نیز  اقتصادها خواهد شد و حتی سرمایه گذاری های کالن دولتی  این 

قادر به نجات شان نخواهد بود. 

جنبش های کارگری در سراسر جهان تاثیر خود را بر این کشورها نیز 
می گذارند و در دوره ی آتی می توانیم شاهد رویدادهایی بزرگ باشیم. 
در بعضی شرایط، جنبش توده ای کارگران مهاجر را نمی توان غیرممکن 
دانست. اعتراضات در کویت خبر از رشد نارضایتی در منطقه می دهد. 
دیر یا زود، فشار بقیه ی دنیا به چنین رویدادهایی در کشورهای خلیج 

می انجامد و اینگونه راه جنبش های انقالبی در آینده صاف می شود.

بین المللی  گرایش  وب سایت  مارکسیسم«،  از  دفاع  »در  منبع: 
مارکسیستی - www.marxist.com - ، نه دسامبر ۲۰۱3
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نظام 

سرمایه داری 
شکست خورده و ناکام مانده است. در جهانی که این همه 

پیشرفت علم و صنعت و فن آوری و فرهنگ, فرصت های 
بی پایانی جلوی بشر گشوده, همین بشر را با استثمار و 

سرکوب و جنگ و تبعیض به سوی بربریت سوق 
می دهند. 

در ایران این تناقض برای همه واضح است. زمین 
عریض و وسیع, منابع معدنی سرشار, فرهنگ های غنی 

سراسر کشور, جوانان پرشور و پرانگیزه و مشتاقِ  علم 
و دانش, شهرهای پرجوش و خروش و صنایع متعدد و 
پیشرفته همه شرایط را آماده کرده اند تا جامعه ما را به 

باالترین سطوح برسانند. اما این نظام فاسد و گندیده 
و انگلی سرمایه داری به جای رشد این منابع تنها قادر 
به نابودی آن است. طبیعت و زمین را می درند, تمامی 

فرهنگ مان را سرکوب و نابود می کنند, جوانان مان 
را به فجیع ترین شرایط می کشانند٬ صنعت مان را 

نابود می کنند و در کارخانه ها را می بندند و هر روز 
زندگی مان را دشوارتر می کنند و پایین تر می کشانند. 

دلیل اصلی این شرایط, آفت سرمایه داری است که دیگر 
نمی تواند جامعه بشری را پیشرفت دهد. این آفت را باید با تبِر 

انقالب سوسیالیستی قطع کرد. 

توده های ایران نشان داده اند که دیگر این شوربختی را تحمل 
نمی کنند. آنان قدرتمندانه نشان دادند که توانایی بدست 
گیری سرنوشت خود را دارند تا اینگونه اوضاع خود را به 

سکوی پرتابی برای نظمی نوین در جامعه بدل کنند.

ما, »مبارزه طبقاتی«, بخش ایراِن گرایش بین المللی 
مارکسیستی, با تمام قوا در طرف کارگران, جوانان و 

زحمتکشان ایران در مبارزه توده ای علیه رژیم ارتجاعی 
هستیم. ما می کوشیم در هر اعتراض و هر تظاهرات و هر 

اعتصاب حاضر باشیم – شانه به شانه با توده ها و با بهتریِن 
رزمندگان آن ها. این جا است که ما بی چون و چرا پرچم 

کمونیسم انقالبی را بلند می کنیم. این است تنها راه نجات 
از بن بست سرمایه و پیشروی به سمت جامعه ای که توده ها 

در آن حاکمند و تمام نیروهای جامعه برای بهبود زندگی 
میلیون ها نفر از مردم به کار می افتند: سوسیالیسم. 

به این مبارزه بپویندید!

برنامه»مبارزهطبقاتی«

همیشه مشتاق شنیدن نظرات و پیشنهادات 
و انتقادات شما هستیم. 

برایمان بنویسید. حتی اگر چند خط کوتاه.
mobareze@mobareze.org
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ماچهمیخواهیم؟
مجمعموسسانانقالبی

جمهوری اسالمی از باال تا پایین فاسد است و ما برای 
سرنگونی  آن مبارزه می کنیم. در عین حال ما برای 
مجمع موسسان انقالبی مبارزه می کنیم که متشکل 

باشد از نمایندگان مردم از محالت و کارخانه ها از 
سراسر شهرها و روستاها. درون این مجمع, ما برای 

برقراری جمهوری 
دموکراتیک 

کارگری مبارزه می کنیم.

انحاللسپاه
پاسدارانو

سایربخشهای
دستگاهسرکوبرژیم

ما برای انحالل کامل 
سپاه پاسداران, 
وزارت اطالعات 

و سایر بخش های 
دستگاه سرکوب رژیم 

می جنگیم. دار و 
دسته ی آدم کشی 

که بر صدر 
این ماشین 

استبداد نشسته  باید 
به همراه بقیه 
جالدان رژیم 

به محاکمه کشیده 
شود. تمام دارایی ها, 

شرکت ها و زمین های 
متعلق به سپاه باید 

مصادره شود و تحت 
کنترل و مدیریت 

دموکراتیک کارگری 
در آید تا بتواند به 
خدمت کل جامعه 

گذاشته شود. 

دموکراسیتماموکمال

ما برای آزادی کامل بیان, سخن و تجمع مبارزه 
می کنیم. پایان هرگونه سانسور مطبوعات و اعطای 

دسترسی به رسانه های ملی به تمام گروه ها و سازمان ها 
مطابق با میزان حمایت شان درون جامعه. در عین حال 
ما می خواهیم تمام مقامات دولتی, 
از رئیس پلیس تا رئیس جمهور, با 
رای مستقیم مردم انتخابات شوند 

و در هر زمانی قابل عزل باشند.

جداییدینازدولت

ما خواهان آزادی مذهب و 
بی مذهبی هستیم. در عین حال ما 

خواهان جدایی دولت از تمامی نهادها 
و سازمان های دینی و مذهبی هستیم. 

پایان همه خصوصی سازی ها – ملی سازی 
نهاد عالی اقتصاد تحت کنترل 

دموکراتیک کارگری

تمام شرکت های خصوصی سازی شده 
باید دوباره ملی سازی شوند. این ها 

به همراه تمام شرکت ها و منابع 
متعلق به دولت و بنیادها, یعنی 

بخش اعظم قوه اقتصادی ایران, 
باید تحت کنترل و مدیریت 

کارگران قرار دموکراتیک 
بگیرد. تولید 

کل اقتصاد 
باید در سطح 
سراسری و بر 
پایه برنامه ای 
دموکراتیک 
سازمان یابد 
و هماهنگ 

شود. 
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برابریکاملجنسیتی,لغوتمامقوانینزنستیز

پایان تمام انواع سرکوب و تبعیض علیه زنان. ما برای 
برابری کامل زن و مرد در قانون و در فرصت های 

اشتغال و در تمام سطوح جامعه مبارزه می کنیم. ما 
در ضمن خواهان قانونی بودن سقط جنین و دستمزد 

کامل در دوران بارداری و تولد کودک هستیم. 

پایانبیکاری– کاهشهفتهکاری

برای پایان آفت بیکاری ما خواهان کاهش هفته کاری با 
حفظ دستمزد کامل و در عوض ایجاد شغل برای تمام جوانان 

و مردم هستیم. این از طریق برنامه های وسیع توسعه و 
صنعتی سازی ممکن می شود. در عین حال حقوق بیکاری 

دولتی باید حداقل به اندازه حداقل دستمزد باشد.

دستمزدمناسبزندگیوشرایطکاریشایسته

ما خواهان حداقل دستمزد یک میلیون تومان با افزایش برای 
مقابله با تورم هستیم. قراردادهای تضمینی و دائمی باید 

به جای قراردادهای موقتی برقرار شوند. در عین حال ما از 
حقِ  اعتصاب, آزادی کامل تشکیل اتحادیه ها و سندیکاهای 

کارگری و برقراری قراردادهای دسته جمعی در تمامی 
کارخانه ها و کارگاه ها دفاع می کنیم.

بهداشتوخدماتدرمانیرایگان

دسترسی سراسر, وسیع و رایگان به بیمارستان و درمانگاه ها 
در سراسر نقاط شهری و روستایی کشور. از وظایف بنیادی 
جامعه, تضمین عالی ترین شطح شرایط بهداشت و خدمات 

درمانی برای تمام شهروندان است. 

تحصیالترایگانولغوکنکور

آموزش و پرورش و تحصیالت رایگان در تمام سطوح جزو 
حقوق پایه ای بشر است. ما خواهان لغو کنکور و جایگزینی آن 

با حق تحصیالت رایگان در تمام سطوح هستیم.

حقتعیینسرنوشتبرایتمامملیتها

ما خواهان پایان تمامی قوانین و اعمال تبعیض آمیز علیه 
اقلیت های ملیتی هستیم. ما خواهان آزادی کامل تحصیل به 

زبان  مادری و اختصاص منابع برای انتشار نشریات به زبان های 
متعدد ایران هستیم. ما خواهان جمهوری سوسیالیستی 

با اتحاد داوطلبانه تمامی اقوام و ملیت های ایران, با حفظ 
خودمختاری برای مناطق, و پیشروی به سوی اتحاد 

سوسیالیستی تمام خاورمیانه, آسیا و جهان هستیم. ما در 
ضمن حق تمامی ملیت ها برای این که بخواهند بخشی از این 
جمهوری باشند یا استقالل را طلب کنند, محفوظ می داریم.

ارتِشدموکراتیکمردمی

لغو سلسله مراتب در ارتش. دستمزدها و حقوق برابر برای 
افسران و سربازان. انتخاب افسران توسط کمیته های سربازان. 
ارتش در ضمن باید تحت کنترِل دموکراتیک شوراهای مردم 

باشد. 

پایان دفاع از بنیادگرایی اسالمی در منطقه و جهان؛ پیش به 
سوی سیاست خارجی انقالبی

پایان حمایت از نیروهای سیاه بنیادگرایی اسالمی در منطقه 
و جهان و پایان اختصاص منابع مردم ایران به این نیروها. 
سیاست خارجی ایران باید مطابق با همبستگی با مبارزات 

کارگران و زحمتکشان منطقه و جهان و تبدیل ایران به قطبی 
انقالبی و مترقی باشد. 

پیشبهسویفدراسیونسوسیالستیخاورمیانه

توده های زحمتکش ایران در مبارزه علیه سرمایه داری و 
ارتجاع تنها یک متحد دارند – طبقه کارگر و زحمتکشان 
جهان. انترناسیونالیسم نیاز مبرِم مبارزه ی توده های ایران 

است. از یک سو, نیاز به مدرن سازی و توسعه ی سریع صنعت 
و تولید, انقالب را وادار می کند مرزهایش را گسترش بخشد و 
از سوی دیگر جنبش الجرم به کشورهای دیگر درون منطقه 

سرایت می کند. اولین بروز این روند از طریق ملیت هایی 
است که در دو سوی مرزهای مصنوعی زندگی می کنند که 

به دست استعمارگران و امپریالیست ها ساخته شده تا توده ها 
را از هم جدا کند. ما برای فدراسیون سوسیالیستی متحد 

خاورمیانه مبارزه می کنیم و این اولین قدم پیشروی به سوی 
سوسیالیسم جهانی به عنوان تنها راه حل پایدار بشریت است. 
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