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 1938هايماركت: روز اول ماه مه 

 بورتون جرومه بارنت

 

اوگوست اسپايس : مي توانيد صداي مرا خفه كنيد، 

اما دير نيست روزي كه سكوت ما بسيار قوي تر از 

 صدايي خواهد بود كه امروز خفه مي كنيد.

 آلبرت پارسون:

 اي آمريكايي ها، بگذاريد صداي انسانها شنيده شود.

 

 هنوز نور مي افشاند

مشعل فروزاني را كه ريشه ترس و ناداني را مي 

 سوزاند

 و ره مي نماياند

 و در سالهايي كه مي آيند و مي گذرند

 خاطره آن نخستين روز ماه مه

 باز مي گردد.

 

 اينك انگشتان ِ باز جان مي گيرند 

 رشد مي كنند

 در هم تنيده مي شوند

 و مشت مي شوند

 

 اينك بسوي خوشبختي همه

 در روشنايي خيره كننده آهن مذاب كه

 فوالد مي شود...

 

 1939منتشر شده: دوم ماه مه 

 2002در مارس  marxists.orgاچ تي ام ال: براي 

 گراميداشت اول ماه مه، روز جهاني طبقه كارگر

 به كمونيست هاي ايران

 رفقا

به دنبال سالھا رکود و ناھمگونی ھای متعدد در مبارزات کارگران جھان، امروز شاھد رشـد کيفـی و 
کمی  رزم فراگير  این طبقه در گستره گيتی ھستيم. طبقه کارگر، ضربات شدیدی را پس از پـيروزی 

تحمـل کـرد.  ایـن  1919و دیگر ت4شھای پيروزمندانه اش تا سال  1917مقطعی اش در انق4ب اکتبر 
ضربات با اتحاد سرمایه جھانی در شکل "چپ" و راست، و تحميل دوران ضد انق4بی متعاقـب جنـگ 
جھانی اول صفوف متحد طبقه کارگر و شوراھای انق4بی را مت4شی کرد و با قتل عام اکـثر رھـبران 
انق4بی جنبش کمونيستی، بخصوص به دست رویزیونيست ھـای روسـی و شرکایـشان در احـزاب 
خيانتکار اروپایی و آمریکایی، راه را برای نفوذ انـواع سـموم ایـدئولوژیک ليبرالـی، مـاجراجویی خـرده 
بورژوایی و افکار ارتجاعی دھقانی باز کرد.  تأثير مـستقيم نفـوذ چنيـن افکـاری بـر جنبـش کـارگران 
کمونيست، تفرقه ایشان در انواع سوسياليسم ارتجاعی ای بود که خود را با انـواع القـاب و "ایـسم 
ھای" پر طمطراق تزئين کردند و در دورانھای مختلف خيزش ھـای انق4بـی طبقـه کـارگر در مناطـق 

 مختلف، آنھا را به  بن بست و نتيجتاً، به شکست کشاندند.

اما امروز، پس از دھه ھا ناھمگونی در سطح مبارزات کارگری و غيبت خط مشی انق4بی کمونيسم 
چپ، بحران سراسری جامعه سرمایه داری، و اقـدامات بيرحمانـه اش بـرای سـودآور سـازی دوبـاره 
سرمایه، و فشارھای کمرشکنانه اش برای تحميل این بار بر دوش طبقه کارگر، بار دیگر شرایط را برای 
احياء جنبش متحدانه و سراسری طبقه کارگر مھيا ساخته است. آنچه که باعث اميدواری ما در چنين 
شرایطی گشته است، حضور ھمزمان ھسته ھای کمونيـستی ای در سـطح جھـان اسـت کـه بـا 
پاgیش خود از ایدئولوژی ھای ارتجاعی به صـفوف کمونيـسم چـپ پيوسـته انـد و بـا دیـدگاه ھـای 
روشنی، اھداف فراموش شده ی کمونيسم را احياء نموده اند.  بر خ4ف دوران ھای گذشته ای کـه 
احزاب رویزیونيست با استفاده از انحصار اط4عات و ابزار سرکوب درون و برون تشکي4تی، انق4بيون را 
قبل از تثبيت شان شناسایی کرده و با حم4ت سخت افزاری (اعدام "انق4بی"، زندان و تبعيد) و نرم 
افزاری (ضد اط4عات، ضد تبليغات و ترور شخصيت) ت4شھایشان را به ناکامی می کشاندند، امروزه با 
رشد تکنولوژی ارتباطات و تسھيل گسترش استفاده از  ابزارھای تبليغاتی، این ھسته ھا یکـدیگر را 

 شناسایی کرده و در حال برداشتن اولين قدمھا برای احيا حزب طبقه کارگر می باشند.

امروز زمانی است که ھر کمونيستی باید از خود سوال کنـد کـه آیـا حاضـر اسـت راحـتی، منـافع و 
امتيازات شخصی و ملی اش را فدای منافع طبقه کارگر کند؟ آیا حاضر است تا خود را از گوشه انزوا و 
یا ساختارھای غير و ضد کمونيستی رھا ساخته و به حرکت انق4بی کمونيسم چپ و جنبش جھانی 
طبقه کارگر روی آورد؟ اگر پاسخ مثبت است، پس ھنگام آن رسيده که بـا پيوسـتن بـه صـفوف ایـن 
جنبش و شرکت فعاgنه و عملی در مبارزات طبقه کارگر، در ھر نقطه از جھـان کـه مـی باشـيم، بـا 
زدودن تمای4ت فردی، گروھی و ملی، در جھت احيای حزب طبقه کارگر قدم برداریم. تنھا با دست رد 
زدن به ھر ائت4فی که بخواھد ما را به برنامه ھای حداقلی و منافع تنگ ملـی محـصور سـازد، بـرای 
ایجاد صف مستقل پرولتاریای آگاه، مرکزی قرار دادن تنھا آلترناتيو انق4بی تشکيل حکومت شوراھا، و 
آموزش و پرورش پرولتاریای انق4بی قادر خـواھيم بـود کـه مراکـز قـدرت سـرمایه جھـانی را در ھـم 

 شکسته و راه را برای سوسياليسم و جامعه عاری از طبقات استثمارگر باز کنيم.

ما با تمام قوا در روز جھانی کارگر به خيابانھا خواھيم آمد تا با فریاد حق خواھی خود بنـای پوسـيده 
 استثمارگران و غارتگران ستمکار را به لرزه در آوریم.

 

 پيش بسوي تشكيل حزب طبقه كارگر!

 پيش بسوي تشكيل حكومت هاي شورايي!

 پرولتارياي جهان متحد شويد!

 كارگران كمونيست ايران
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 اول ماه مه، حقايق، تحريفات، دورويي رفرميستها و سياست بازان چپ
 خليل ورمزياري

چنـد روز مانـده بـه اول مـه، سـازمانھا و احـزاب سوسـيال دموکـرات،  ول ماه مه فراميرسد. بنـا بـه عـادت و تـشریفات مرسـوما
ر مارکسيستھا ، لنينستھا ، استاليينستھا ، مائوئيستھا و خ4صه ھمه  تشکلھایی که خود را به نوعی منصوب به طبقه کارگر ميدانند، با صدو

ولتھـا ه دبيانيه واط4عيه  به استقبال این روز رفته و به کارگران کشور ھای خود و گاھا کارگران جھان  تبریک ميگویند و آنھا را برای اعـتراض بـ
فراميخوانند. در کشور ھای غربی که این دسته از آدمھا نگران دستگيری و درگيری با پليس و مامورین امنيتی نيـستند چنـد سـاعتی بـه راه 
 پيمایی پرداخته و سپس بنام اول مه آبجو ھای خود را سرکشيده و بقيه روز را به استراحت ميپردازند. در بعضی از کـشور ھـا نظـير امریکـا ،
 کانادا و استراليا که اول مه رسميت ندارد، این سازمانھا سالنی اجاره نموده و پس از قرائت چند اع4ميه و گوش دادن به سـخنرانی روسـای
بوروکرات اتحادیه ھا و رقص و پایکوبی، اغلب مست و شنگول نزدیکيھای نيمه شب خود را به خانه ميرسانند.  آنھـا بـدون توجـه بـه خونھـای 

ود ه خریخته شده برای این  روز و بدون توجه به پيام این حرکت تاریخی، با صدور اط4عيه یا حضور در جشن و پایکوبی و یا یک راه پيمایی وظيف
ط توسرا به جا آورده و با وجدانی راحت سر به بالين ميگذارند.  اول ماه مه مثل سایر حرکات بزرگ و کوچک کارگران در طول تاریخ یا مستقيما 

خود سرمایه مصاره شده و یا توسط سوسيال دموکراتھا و خود کمونيست خوانده ھا قلب، و از روح واقعی خود تھی شده اسـت. ایـن امـردر 
 مورد چپ ھای ایرانی با توجه به تنبلی فکری شان، مصداق بيشتری دارد.                                                   

 ریشه ھا و شرایط تکوین اول ماه مه
پس از پایان یافتن جنگ داخلی در امریکا، نمایندگان سياسی و فکری طبقه بورژوازی بدرست شکل گيری مبـارزه طبقـاتی بيـن نـيروی کـار و 
سرمایه را پيش بينی ميکردند. در این دوره، سرمایه داران شمال امریکا موانع پيشروی به سوی غرب و سایر نقـاط امریکـا را برطـرف کردنـد. 

 1860برطرف شدن این موانع ھمراه با رشد سریع نيروھای توليدی، مانوفاکتور ھای کوچک و صنعتگران منفرد را از ميان برداشت. بين سالھای 
این کشور یک سوم  1894اقتصاد امریکا از چھارمين کشور به اولين کشور توليد کننده توليدات صنعتی تبدیل گردید تا جایيکه در سال  1894تا 

 کل ظرفيت توليدی دنيا را به خود اختصاص داد.                                                

این ثروت عظيم اجتماعی که در دستان چند سرمایه دار قدرتمند تمرکز یافت حاصل  استثمار وحشيانه کارگران امریکایی بود. فقـر و محنـت  
تشدید گردید. در این ميان فشار عنان گسيخته و افزایش نرخ استثمار در شھر شـيکاگو، محـسوس تـر از   1870 -1880کارگران در دھه ھای  

                            سایر شھر ھا بود.                                                                                                             

پس از آتش سوزی بزرگ در شيکاگو که تقریبا این شھر را به ویرانه ای تبدیل کرد،عمليات بازسـازی آغـاز شـد. و در مـدتی کوتـاه پـس از آن  
رج ، جـشيکاگو  به مرکز توليد، حمل ونقل و امور مالی امریکا تبدیل گردید. در آن زمان سرمایه داران بنام و تاریخی امریکا نظـير مارشـال فيلـد

            پولمن، فيليپ آرمور و سایروس مک کور ميک در بخشھای مختلف اقتصاد شيکاگو سرمایه گذاری کردند.                                     

ادامه یافت. پال آوریچ در کتاب بسيار ارزشمند  1879را بھمراه آورد که تا سال  1873رشد انفجاری اقتصاد امریکا به شکل توليد اضافی، بحران 
 خود بنام فاجعه ميدان علوفه در این مورد مينویسد:                      

"دھھا ھزار نفر گرسنه بودند. در شھر ھایی نظير شيکاگو مرگ و مير ناشی از گرسنگی در حال افزایش بود. ایـن امـر نـه تنھـا شـامل افـراد 
ان قبـل اینمجرد، بلکه خانواده ھا را نيز دربر ميگرفت. مردان و زنان بی خانمان در خيابانھا بدنبال یافتن سرپناھی در راھرو ھا سرگردان بودند. 

بنا به آمار،  1877از اینکه در مح4ت کارگری، آشپزخانه ھای سوپ ایجاد شود در پارکھا ميخوابيدند. سال به سال بحران بدتر شد. حدود سال 
ميليون در حد خط فقر زندگی ميکردند."                                                                                           15ميليون، به سه ميليون نفر رسيد. حدود  45تعداد بيکاران در کشوری با جمعيت 

ی در چنين شرایطی بيکاران دست به تظاھرات ميزدند. روزنامه ھای آن زمان این تظاھراتھا را "شورش نان" ميناميدند. تحت تاثير چنين شرایط
شکل گرفته بود. با ورود کارگران مھاجر اروپایی و از جمله آلمانی به جامعه امریکا به ویـژه شـيکاگو، ایـده  1869شواليه ھای کارگری در سال 

                      ھای سوسياليسم و مارکسيسم و آنارشيسم مخاطبين بيشتری در بين کارگران امریکا پيدا ميکرد.                                         

  رادیکال شدن کارگران نقطه اوج خود را در شيکاگو در رھبری آنارشيستھا و انجمن بين المللی کارگران یافت. در ادامه مطلب بـه ایـن موضـوع
                                                                         بازخواھيم  گشت. اما پيش از آن باید به شرایط آن دوره بيشتر پرداخت تا زمينه ھای  شکل گيری اول ماه مه  روشن شود.                

اوھایو که در آن سالھا مدیریت  -شکاف بين سرمایه و نيروی کار را به روشنی نشان داد. شرکت باليتمور 1877اعتصاب بزرگ راه آھن در سال 
درصد از دستمزد  کارگران راه آھن را قطع کند. کارگران که بـر اثـر بحـران، 10ژوئيه اع4م نمود که قصد دارد  17راه آھن را در دست داشت روز 

فشار عظيمی را متحمل شده بودند در مقابل این زروگویی آشکار، دست به اعتصاب زدند و این حرکت چون حریقی  به سراسر کـشور زبانـه 
 کشيد. آوریچ در رابطه با این اعتصاب مينویسد:                                                                            

" تا آن زمان امریکا شاھد چنين قيامی از سوی کارگران نبوده است، قيامی که سرسخت و تلخ بود. این قيـام پـس از خونریـزی ھـای زیـادی 
منکوب گردید. پليس محلی و شبه نظاميان وابسته به سرمایه داران قادر به سرکوب حرکت کارگران نشدند. برای اولين بـار، نيروھـای دولـت 
فدرال برای سرکوب ناآرامی داخلی فراخوانده شدند. در جریان این سرکوب صدھا کارگر کشته و صد ھا نفر دیگر زخمی شدند. به مـدت یـک 

ه ھفته سر تيتر روزنامه ھا به اعتصاب اختصاص داده شد. واقعيت جدیدی در زندگی اقتصادی امریکا وارد شد. این اولين ستيز بزرگ بين سرمای
 )             26و نيروی کار بود. این اعتصاب منادی مسایل آینده بود." ( پال آوریچ ، فاجعه ميدان علوفه، صفحه 

ایالت سرایت نمود. در این اعتصاب، پارسون یکی از اعضای حزب کارگران که بعد ھا بـه یکـی از  17اعتصاب به مدت دو ھفته ادامه یافت و به 
بانفوذترین شخصيت ھای آنارشيست ھا تبدیل شد در مقابل ھزاران کارگر، دولت و سرمایه داران را مـورد حملـه قـرار داد. پـس از شکـست 
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                                  اعتصاب، وی دستگير و در جلسه ای با حضور رئيس پليس و سرمایه داران شھر تھدید به مرگ شد.                                         

در طی ھمين اعتصاب بود که شھر شيکاگو به عنوان شھر مبارزه طبقاتی معروف گردید. مقاومت و سرسختی کارگران اعتـصابی و بيرحمـی 
ان بورژوا ھا در سرکوب این اعتصاب، طبقات باg و ميانی جامعه را دچار نگرانی و ھراس نمود تا جایيکه آنان دیگر بـه کـارگران شـھری بـه عنـو

عناصر خطرناک نگاه ميکردند. بورژواھای شھر در مجالس و محافل خود با ترس و دلھره این درگيریھای بيرحمانه را بـا کمـون پـاریس مقایـسه 
 1877ميکردند. جورج شيلينگ یکی از رھبران سوسياليستھا از اتحادیه کارگران حلبی سـازی پـس از شکـست اعتـصاب نوشـت: "اعتـصاب 

آسمان زندگی صنعتی و اجتماعی ما را روشن ساخت... نفوذ ما به عنوان حزبی سوسياليستی تا زمان اعتصاب بزرگ راه آھن، در شيکاگو و 
شھرھای دیگر بسيار محدود بود. این اعتصاب گوش شنوا را در بين عموم برای ما تضمين نمود.(*)  بـدنبال ایـن اعتـصاب سـرمایه داران فـورا 
دست به کار تشکيل ميليشيای رسمی شدند و حمل س4ح را از سوی کارگران ممنوع اع4م نمودند. در این سال سرمایه داران بزرگی نظيـر 

            مارشال فيلد و سایروس مک کورميک به ساختن اسلحه ھای جدید برای مقابله با کارگران پرداختند.                                      

برای اولين بار بعد از جنگ داخلی، کاتر ھریسون به کمک سوسياليستھا از حزب دموکرات بـه مقـام شـھردار شـيکاگو انتخـاب  1879در سال 
درصد آرای سوسياليستھا به مقام شھرداری رسيده بود برای راضی نگھداشتن آنھـا بعـضی از مقامـات  19گردید. ھریسون که با پشتيبانی 

دولتی را به سوسياليستھا واگذار کرد. وی برای اطمينان خاطر و نگھداشتن آنھا برای انتخابات بعدی، در کمپين خود افـسران پليـسی را بـه 
ــــــــــد.                                                                       ــــــــــستھا نگردن ــــــــــی سوسيالي ــــــــــردھم آی ــــــــــسات و گ ــــــــــانع جل ــــــــــه م ــــــــــت ک ــــــــــدمت گرف خ

قدرت گيری سوسياليستھا و اتحادیه ھای کارگری متعلق به آنان،موجب اخت4ف کارگران شيکاگو و تجزیه  فدراسيون به سه اتحادیه کـارگری 
گردید که ھر سه آنھا سياستھای خاص خود را دنبال نمودند. بخشی از کارگران بدنبال پایان دادن به سيستم کارمزدی بودند. بخشی از آنھـا 
تحت رھبری ساموئل گومپرز بدنبال باg بردن استاندادر زندگی کارگران و ساعت کار کمتر رفتند. بخشی از کارگران ھدف قـدیمی جامعـه آزاد 

ت آنارشيستھا را دنبال نمودند. عليرغم اینکه کارگران تحت تاثير گرایشات مختلف وحدت تشکي4تی و وحدت اراده نداشتند، سرمایه داران بشد
 از اقدام قریب الوقوع کارگران برای درھم شکستن موقعيتشان دچار نگرانی  شدند.           

انجمن بين المللی کارگران را بر روی خاکـستر جنبـش بـيرمق سوسياليـسم انتخابانـی  1883آنارشيستھا برای منسجم کردن خود در سال 
شکل دادند. آنھا در اولين کنگره خود بر روی سرنگونی دولت سرمایه داران از طریق قھر مسلحانه تاکيد گذاشـتند. بـا توجـه بـه ریـشه ھـای 
عميق آنارشيستھای امریکا در درون کارگران، آنارکوسندیکاليسم را که عمل مستقيم را عليه سرمایه در دستور کـار خـود قـرار ميدھـد مـورد 

ل شکيحمایت قرار دادند. بنا به باور آنارشيستھای امریکا کارگران متشکل در سندیکاھای انق4بی، نطفه  جامعه آزاد و خودمختار کـارگران را تـ
 ميدھند.                                                                                                               

گروه مستقل متشکل بودند. نفوذ ک4م و تاثيرات آنھـا بيـش از تعـداد عـددی آنھـا بـود.  26آنارشيست در  2800، 1886در حول و حوش سال 
نسخه پخش ميکردند. آنھا با برپایی جلسات سخنرانی و برگزاری گشت و گذار و  گراميداشت روز  30000روزنامه با تيراژ  7آنارشيستھا روزانه 

                           کمون حضور قابل م4حظه ای در جامعه داشتند. بع4وه آنھا یکی از سه فدراسيون کارگری بزرگ را با خود ھمراه داشتند.                 

 جنبش ھشت ساعت کار در روز

در  1886باتوجه به تداعی شدن ھشت ساعت کار در روز، با اول مه مه، اغلب بر این باورند که این خواست در امریکا برای اولين بار در سال 
دستور کار سوسياليستھا قرار گرفت. در صورتی که خواست ھشت ساعت کار نه از سوی سوسياليستھا و نه از سوی آنارشيستھا، بلکه  از 

ر ارگسوی کارگرانی مطرح گردیده است، که در چھارچوب خود نظام سرمایه به مبارزه برخاسته اند. در امریکا برای اولين بار ایرا استوارت یک ک
مکانيک با تاسيس اتحاد برای ھشت ساعت کار این خواست را طرح و برای عملی ساختن آن اقدام نمود. اتحاد برای ھشت ساعت کـار در 

شھر فعاليت خود را گسترش داد. کارگران کشتی سازی چارلزتاون برای کوتاه کردن ساعت کار دست  16طی دو سال از بوستون شروع و در 
به اعتصاب زده و با موفقيت، ھشت ساعت کار را در کشتی سازی معمول ساختند. بر اثر فعاليتھای اتحاد برای ھشـت سـاعـت کـار نـفـوذ 
فعالين آن در بين کارگران افزایش یافت. اعتصاب کارگران کشتی سازی حتی مورد حمایت لينکلن رئيس جمھور امریکا قـرار گـرفـت. کـارگـران 

به پارلمان فرستادند. راجرز در پارلمان امریـکـا بـه  1864کشتی سازی یکی از اعضای خود را به نام ادوارد راجرز در انتخابات پارلمانی در سال 
گزارشی برای پيگيری این امـر تـھـيـه  1864کمک چند نماینده دیگر کميته ای را برای کوتاه کردن ساعت کار تشکيل داد. این کميته در سال 

ردن ساعت ه کنموده و در اختيار پارلمان قرار داد.                         در ھمان سال کارگران کشتی سازی در ساوث بریج و نيو بدفورد برای کوتا
کار دست به اعتصاب زدند. در کنار این اعتصابات، اعضایی از اتحاد برای ھشت ساعت کار در لوول و بوستون به عنوان اعضای  شورای شـھـر 
انتخاب شدند. در آن روز ھا فعالين ھشت ساعت کار این خواست را ھمسنگ لغو برده داری  ميدانستند. در ھمين رابطه وندل فيليپس وکيل 
 برجسته و فعال ضدبرده داری در سخنرانی ھای خود اع4م مينمود که با پایان دادن به برده داری نوبت به حق و حقوق کارگران خواھد رسيد.
عليرغم قبول ھشت ساعت کار در بعضی از شھرھای ایاgت مختلف در امریکا، سرمایه داران خصوصا در مقابل این خواست مقاومت ميکردند. 

به نارضایی ھر چه بيشتر کارگران دامن زد. روزنامه آلمانی زبان آزادی که متعلق به آنارشيستھا بود، مرتب تـکـرار  1884بحران مجدد در سال 
 ميکرد: "باوجود افزایش سود برای سرمایه داران آنھا کارگران را بيکار و دستمزد ھا را کاھش ميدھند و خود در آسایش و وفور نعمـت زنـدگـی

م ھجوميکنند." کارگران در مقابل تعدیات سرمایه دست به مقاومت زدند تا جایيکه اعتصاب به امری متداول تبدیل گردید. اغلب این اعتصابات با 
زمانيکه اعتصاب معدنچيان سنگ از سوی شبه نطاميان سرکوب  1885وحشيانه پليس و شبه نظاميان سرمایه داران روبرو گردید. در ماه می 

گردید، آنارشيستھا فراخوان مسلح شدن کارگران و آموزش ساختن بمب دستی را دادند.  شيکاگو تریبون از زبان یکی از گزارشگران خـود در 
 این روزنامه نوشت که:" لوسی پارسونز ھمسر آلبرت پارسونز در جلسه آنارشيستھا فراخوان انھدام سرمایه داران را داده است و از کـارگـران

کارگران اتوبوس شھری دست به اعتصاب زده و حمل و نقل را در  1885خواسته است که جنگ را باید به مح4ت ثروتمندان کشيد." در سال 
پليس را برای سرکوب این اعتصاب به خيابان آورد. در  400سطح شھر متوقف ساختند. رئيس پليس شھر، جان بونفيلد در جریان این اعتصاب 

خـواسـت ھشـت سـاعـت کـار بـه  1887تا  1885خيابانھای خونين شھر شيکاگو مملو از نفرت طبقاتی بود.  بين سالھای  1885پایان سال 
این خـواسـت در سـراسـر کشـور بـه  1886خواست اکثریت کارگران امریکا و خصوصا شيکاگو تبدیل شد. کارگران انتظار داشتند روز اول مه 

ھزاران کارگر در تشکلھای مختلف گردھم آمدند. تعداد اعضای شواليه ھای کارگری  1886تا  1885رسميت شناخته شود. در فاصله یکسال از 
 30000تغيير نام داد) به نفر افزایش یافت. تعداد اعضای اتحادیه کارگری( اتحادیه ای که بعد ھا به فدراسيون کار امریکا  27000نفر به  2000از 

نفر از کارگران به تشکل کارگری وابسته به آنارشيستھا پيوستند. در ھمان حال اکثریت عظيم کارگران در شيکاگو عمـ4  16000افزایش یافت. 
  خود را برای اعتصاب، پشتيبانی و دفاع از ھشت ساعت کار آماده ميکردند.                                 
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در این ميان عامل دیگری بدبينی کارگران را گسترش داد. ھمانطور که قب4 اشاره شد ھریسون پس از انتخاب به شـھرداری شـھر بـه کمـک  
سوسياليستھا رئيس و افراد پليس شھر را از ميان کسانی انتخاب کرده بود که کمتر مزاحم فعاليت سوسياليستھا بشوند. سـرمایه داران بـا 
توجه به اینکه تصميم داشتند در صورت وقوع بحرانی دیگر دستمزد ھا را کاھش دھند، ھریسون را تحت فشار گذاشتند تا جان بونفيلد را کـه 

به عنـوان بـازرس پليـس در جریـان اعتـصاب  1885به سنگدلی  و سخت گيری مشھور بود به ریاست پليس شيکاگو بگمارد. بونفيلد در سال 
کارگران  اتوبوس شھری مقبوليت خود را برای سرمایه داران ثابت کرده بود. کارگران متشکل مـاھر کـه تـا آن زمـان در اتحادیـه ھـای صـنفی 

                                                                             متشکل شده بودند برای بھره گيری از حمایت کارگران غيرماھر  به سوی شواليه ھای کارگری روی آوردند.                                

با وجود اینکه از نظر آنارشيستھا دست یابی به ھشت ساعت کار غيرانق4بی و سازشکارانه به نظر ميآمد، آلبرت پارسـون و آگوسـت اسـپيز 
ا ا بـکارگر آلمانی از کارگران بانفوذ انرژی خود را برای این خواست معطوف ساختند. در اینجا نيز یک تفاوت بين کارگران تحت نفـوذ آنارشيـستھ

سایر گرایشات درون کارگران وجود داشت. کارگران ماھر با گرایشات صنفی و اکثریت کارگران متعلق بـه شـواليه ھـای کـارگری افـق خـود را 
سـاعت  10کارگر متمایل به آنارشيستھا به جای خواست  ھشت سـاعت کـار  خواھـان  16000محدود به جنبش ھشت ساعت کار نمودند. 

دستمزد در مقابل ھشت ساعت کار شدند. اینان بر این باور بودند که با طرح این خواسـت و عـدم پـذیرش آن از سـوی بـورژوازی،  اعـتراض 
ت کارگران را در جھت انق4ب تقویت کنند.  بنا براین  اتحادیه کارگری مرکزی، تحت نفوذ آنارشيستھا، فراخوان به اعتصاب مسلحانه برای ھـش

 ساعت کار داد. 

آنارشيستھا و کارگران متمایل به آنھا تحت تاثير جوھان موست بودند. جوھان موست در سفر خود به امریکا بخش وسيعی از مح4ت کـارگری 
وان "حيـرا زیر پا گذاشته و با ارائه سخنرانيھای آتشين و با اعتماد بنفس کامل اع4م نموده بود که تنھا با یک انق4ب اجتماعی ميتوان از شـر 

س دارمالکيت" رھا شد. وی بار ھا در مقابل کارگرانيکه از پليس و قدرت سرکوب سرمایه داران شکایت کرده بودند اع4م نموده بود که ما باید م
شيمی و بمب سازی خودمان را داشته باشيم و در اعتصابات با تکيه بر س4ح خـود از خودمـان دفـاع کنيـم. موسـت بـا تـاثير گـرفتن از پطـر 

 کمونيسم تبدیل شده بود.               -کروپتکين به یک مدافع سرسخت و پرحرارت آنارشيسم

 
 جوهان موست، آنارشيست برجسته

مساله ھشت ساعت کار به عنوان وسيله ای برای بھبود شرایط زندگی به مـشغله اکثریـت کـارگران امریکـا تبـدیل شـد.  1886از اوایل بھار 
، شد اعتصابات و ناآراميھای کارگری به درجه ای رسيد که اغلب مورخين امریکایی آن را "تحول بزرگ" مينامند. در این ميان، ھمانطور که اشاره

کارگر دست از کار کشيدند. در شيکاگو بـر  60000در این شھر  1886شيکاگو به مرکز ثقل مبارزه کارگران تبدیل گردید. در روز اول ماه مه سال 
کارگر به خواست ھشت ساعت کار دست یافتند. در ماه آوریل شورای شھر شيکاگو ھـشت  50000اثر احساس خطر از یک انفجار اجتماعی 

                                                                                    ساعت کار را برای کارگران شھرداری به رسميت شناخت. روز اول مه ھزاران  کارگر با پ4کاردھا و پرچمھا به رژه پرداختند.             

کارگر دسـت از کـار  60000در حاليکه در روز ھای قبل کارگران لحظه به لحظه به فعاليت و بسيج نيرو ھای خود مشغول بودند، روز اول می،  
نفر از کارگران ھشت  47000کارگر دست به اعتصاب زدند. در شھر شيکاگو کارفرمایان برای  340000تا  20000کشيدند. در سراسر امریکا بين 

کارگر که در راس آنھا آلبرت پارسون و لوسی پارسون و اعـضای  80000ساعت کار را قبول نمودند. شھر شيکاگو در حاليکه منتظر طوفان بود، 
 انجمن بين المللی کارگران در حرکت بودند تا خيابان ميشيگان دست به یک راھپيمایی زدند.                                        

در ھمان حال در بعضی از کارخانه ھا شرایط ملتھب و نگران کننده بود زیرا ھنـوز بخـشی از سـرمایه داران در مقابـل ایـن خواسـت مقاومـت 
ميکردند. اوضاع در کارخانه ماشين آgت دروگری مک کورميگ نگران کننده بود. صاحب این کارخانـه سـایروس مـک کورميـگ در مقابـل تھدیـد 

ان اعتصاب از سوی کارگران ، در کارخانه را بر روی آنھا بسته و به جای آنان اعتصاب شکن استخدام کرده بود. سایروس برای مقابله بـا کـارگر
نفر پليس به کارخانه آورده بود تا از اعتصاب شکنان در مقابـل اعتـصابيون حمایـت کننـد. زمانيکـه اعتـصاب شـکنان وارد کارخانـه شـدند،  400

اعتصابيون برای استماع سخنرانی آلبرت پارسون و مایکل شواب تجمع کرده بودند. در این کارخانه حتی کارگران غـير متـشکل نـيز بـه عنـوان 
ھمبستگی کار را تعطيل کرده بودند. سایروس برای فریب کارگران ھشت ساعت کار را قبول نمود ولی حاضر نشد در مقابل اعتصابيون عقـب 

 نشينی کند.      

 دو روز بعد درگيری بين کارگران اعتصابی و اعتصاب شکنان فضای ملتھب موجود را به اوج خود رساند.        

 بعد از ظھر روز سه می در حاليکه آگوست اسپيز در جمع چندین ھزار کارگر سخنرانی ميکرد، صدای آژیر کارخانه پایان شيفت را اع4م نمـود. 
نفر در حمایـت از  75اعتصابيون برای متقاعد کردن اعتصاب شکنان با کلماتی ھجو مانند با آنان به گفتگو پرداختند. یک ماشين پليس ھمراه با 

اعتصاب شکنان وارد ميدان شدند. درگيری بين اعتصابيون و پليس شروع شد. کارگران در دفاع از خود مجبور شدند به سوی پليس و ماشـين 
 آنان سنگ پرتاب کنند. پليس بدون اخطار به روی کارگران آتش گشود و در نتيجه دو کارگر جان خود را از دست دادند.

آگوست اسپيز ھمان شب با شرح درگيری بين کارگران و پليس و کشته شدن دو نفر، اع4ميه ای منتشر کرد و طی  آن کارگران را به مسلح 
نسخه از آن در مح4ت کارگر نشين پخش شد. اط4عيه دیگری با ھمان مضمون به زبان آلمانی،  2500شدن دعوت نمود. عصر روز سوم می، 

 اتیدر مح4ت کارگری آلمانی نشين پخش شد. در این اع4ميه ھا از کارگران دعوت شده بود که انتقام قتل وحشيانه کارگران را از دولت، حيوان
دا که به شکل انسان بر آنان حکومت ميکنند گرفته و آنھا را از بين ببرند.  بعدا مشخص شد که اسپيز برای دفع توطئه دولت و کارفرمایـان عمـ

 کلمه انتقام را از این اع4ميه حذف کرده بود.  
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جلـسه ای ی که دولت از آن برای جمع کردن مواد غذایی بـرای بيکـاران اسـتفاده ميکـرد، ھمان شب یک گروه مستقل آنارشيستھا در تاgر 
ن ایـ برگزار کرد. این گروه که با روشھای اتحادیه ھای کارگری مخالف بود،به ھيچ وجه سازش با سرمایه داران و کارفرمایان را نمی پذیرفت. در

جلسه، پس از قرائت اط4عيه اسپيز قرار گذاشته شد برای ادامه مبارزه عصر روز  چھارم می گردھم آیی در ميدان علوفه ترتيـب داده شـود. 
این گروه تصميم گرفت در صورت ادامه خشونت پليس، سيمھای ارتباطی تلفن را قطع نموده و مـسلحانه در مقابـل پليـس بایـستد. شـواھد 

                                                                                       .تاریخی در این مورد خاص نيز نشان ميدھد که کارگران نقشه ای از قبل برای چنين عملی نداشتند

 انفجار بمب و وحشيگری خونين دولت و پليس
کارگر را دور ھم جمع نمود. ابتدا اسپيز به سخنرانی پرداخت. وی در ضمن سخنرانی خود با اشاره به  3000گردھمایی عصر  روز چھارم می  

تظاھرات ميدان علوفه تاکيد نمود که این گردھمایی، تظاھراتی آرام و به منظور نشان دادن نارضایی کارگران برگزار شده است. سپس آلـبرت 
پارسون به سخنرانی پرداخت. در این گردھمایی لوسی و دو فرزند آنان نيز ھمراه آنھا بود. ھریسون شھردار شـھر ھمـراه بـا بونفيلـد رئيـس 

ن ھميپليس نيز در آنجا حضور داشتند. آنھا ھر دو پس از مکالمه کوتاھی به این نتيجه رسيدند که این گردھمایی آرام و بدون دردسر بوده و به 
د خاطر قصد ترک آن را داشتند. بونفيلد رئيس پليس با ارزیابی از موقعيت افراد پليس ذخيره را که در اطراف این گردھمـایی تجمـع کـرده بودنـ

مرخص نمود. چند دقيقه بعد دو تن از کارآگاھان پليس به بونفيلد مراجعه کرده و گزارش کردند که لحـن سـخنرانيھا تحریـک کننـده اسـت. در 
نفر رسيده بود. در این زمان پارسون پيشنھاد نمود  300ھمان حال باران شدیدی باریدن گرفت. با شدت یافتن باران تعداد کارگران در صحنه به 

پليـس شـھر بـه حالـت آمـاده بـاش  300که سخنرانيھا را به اتمام رسانده و برای ادامه آن در یکی از تاgرھای شھر گرد ھم آیند. اینجا حدود 
نفر از افراد خود وارد ميدان شده و از کارگران خواست متفرق شوند. سومين سخنران ساموئل  180درآمدند.  یکی از فرماندھان پليس ھمراه 

فيلدن در آن لحظه آماده سخنرانی ميشد. ساموئل رو به فرمانده پليس اع4م نمود که این یک گردھمایی آرام است. زمانيکه فرمانـده پليـس 
                           دستور خود را تکرار کرد، ساموئل در جواب گفت ما ا�ن ميرویم.                                                                   

در آن لحظه کارگران و پليس یکمرتبه شاھد چيزی نورانی شدند. یک بمب دست ساز در ميان افراد پليـس منفجـر شـد. در ایـن لحظـه افـراد 
پليس که به شدت دستپاچه شده بودند اسلحه ھای کمری خود را بيرون کشيده و به مدت سه دقيقه به ميان جمعيت کارگران شليک کردند. 

نفر از آنان بشدت زخمـی شـدند. در آن  40کارگر کشته و  8پياده روھای خيابان پر از زخمی و کشته شده گان کارگر گردید. در این تيراندازی 
                  زمان روزنامه ھای دولتی و سرمایه داران ھيچ اشاره ای به کشته و زخميھای کارگران نکردند.                                         

پليس دیگر جراحاتی برداشتند. پـس از چنـد روز از گذشـت ایـن  66در جریان انفجار بمب یک پليس به نام ماتياث دگان بشدت زخمی شد و 
پليس کشته شدند. بعد ھا در جریان دادگاه مشخص گردید سه تن از افراد پليـس از سـوی  6پليس بر اثر جراحات مردند. در مجموع  3واقعه 

افراد خود پليس بر اثر دستپاچگی زخمی گریده بودند. یک کيوسک تلفن که پس از درگيری کارگران از طرف پليس به محلی دیگر منتقل شـد 
               نشان داد که کيوسک پر از پوکه فشنگھایی بوده که از سوی پليس به کارگران شليک شده بود.                                           

                                               

 ترس، دلھره و انتقام کور بر سراسر شریان حياتی طبقه بورژوا سایه انداخت. مطبوعات با خشم تمام با قلب حقایق ت4ش کردند که به افکـار
عمومی بقبوgنند که این حرکتی حساب شده از سوی آنارشيستھا انجام گرفته است. آنھا چنين وانمود کردند که کـارگران بـه سـوی پليـس 

 ایـدآتش گشوده و پليس در دفاع از خود مجبور به تيراندازی گردیده است. روزنامه ھای بورژوازی صراحتا اع4م نمودند که برای نجات جامعه نب
در  1886مـی  8نسبت به قاتلين حافظان نظم ترحم نشان داده شود. پابپای تبليغات زھرآگين مطبوعات بورژوازی شـواليه ھـای کـارگری روز 

 نشریه خود اع4م نمود که آنارشيستھا و ھواداران آنھا چيزی بيش از حيوانات وحشی نيستند و جامعه حق دارد از خود دفاع کند. شواليه ھـا
در آن مقطع عم4 از ترس انتقام جویی بورژوازی، دستپاچه چنين نوشته ای را در نشریه خود به چاپ رساند ولی بعد ھا از ایـن موضـع عقـب 

 نشست.                                      

طبوعات، صد ی ممطبوعات بورژوایی اعم از راست و چپ به نوعی فضا را برای سرمایه داران و پليس آماده نمود. پليس با استفاده از فضای ایجاد شده از سو
اعتصابات، از ھا تن از آنارشيستھا، سوسياليستھا و کارگران را دستگير و برای گرفتن اعتراف به طرز وحشيانه آنان را شکنجه نمود. عليرغم شکست بعضی 

دgر برای  100000بخشھایی از کارگران به خواست ھشت ساعت کار در روز دست یافتند. در ھمان حال سرمایه داران شيکاگو برای درھم کوبيدن آنارشيسم 
 گسترش تعداد افراد پليس و باgبردن حقوق آنان جمع آوری کردند

تن از آنارشيستھا را مجرم شناخت و نھایتا ھشت نفر از آنھا را محاکمه نمود. بـدیـن  31در روز پنج ژوئن ھيئت منصفه دست چين شده از سوی بورژوازی، 
تـریـن و  ستهطریق آلبرت پارسون، آگوست اسپيز، ساموئل فيلدن، آدولف فيشر، لوئيس لينگ، اسکار نيبه، و مایکل شواب به دادگاه سپرده شدند. آنھا برج

شيکاگو بودند. بورژوازی برای انتقام گرفتن از کارگران این افراد را به عنوان رھبران شورش معرفی کرد. در حاليکه چه در گذشته و چه فعالترین آنارشيستھای 
این افراد ضد نـظـم که در حال حاضر آنارشيستھا رھبر ندارند و با ھرگونه اتوریته ای از باg مخالف بوده اند. انفجار بمب فرصتی را برای حاکميت فراھم نمود 

 بورژوازی را بطور فيزیکی حذف کند. 
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 از بيدادگاه بورژوازی تا حلق آویز کردن مبارزان راه آزادی کارگران
ی دادگاه مبارزین کارگران در شھری که ھمه استثمارگران تشنه انتقام بودند برگزار گردید. بورژوازی حـتی قبـل از برگـزاری بيـدادگاه فرمایـش

تصميم خود را گرفته بود. قاضی دادگاه جوزف گری در ھمه مراحل دادرسی به بازپرس پرونده و دادستان دولت، جوليوس گرینل فرصت این را 
 داد که پرونده متھمان را سنگين و سنگين تر سازد. 

دادستان دولتی برای محکوم ساختن متھمين ابتدا ت4ش کرد با کمک گرفتن از شاھدان عينی حکم محکوميت از سوی دادگاه را تضمين کند. 
د، او در ابتدا اع4م نمود که بمب از سوی اسپيز و شواب به محل تجمع پليس پرتاب شده است. زمانيکه دادستان موفق به اثبات این امر نگردی

موضوع را عوض نمود. او اع4م نمود با وجود اینکه زمان پرتاب بمب این دو نفر در آن گردھمایی حضور نداشتند بمـب بخـاطر تحریکـات فيـشر، 
انگل و لينگ که  در جلسه سوم می حضور داشتند پرتاب شده است. دادسـتان حـتی بـا جعـل واقعيـات قـادر نـشد ارتبـاط ایـن افـراد را بـا 

 امرگردھمایی ميدان علوفه ثابت کند. وکيل متھمين با اشاره به اینکه فرد پرتاب کننده بمب مشخص نيست، گفت: نميتوان این افراد را به این 
اثبـات اتھـام دسـتگير  در متھم ساخت.                                                                                       دادستان بخاطر عدم موفقيت خود

شده گان، به استدgل سردبير روزنامه شيکاگو، ملوین استون اشاره نمود که تشویق متھمان به خشونت انق4بی و اظھارات تحریک آميز برای 
اثبات اتھام کافی است. وکيل متھمان در جواب دادستان اع4م نمود که چون ھيچکس فرد پرتاب کننده را نميشناسد ممکن است این فرد اص4 
آنارشيست نباشد. وی اع4م نمود فرد مزبور ميتواند عامل پليس باشد. این فرد ممکن است بدليل انتقام  شخصی برای کشتن پليس اقـدام 

اب به این کار کرده باشد. قاضی دادگاه در انتھای جلسه اع4م نمود اگر متھمان بطور فردی کسی را مامور این کـار کـرده باشـند و یـا از ارتکـ
اوت بـه دادگـاه  19دقيقـه روز  2:50چنين قتلی حمایت کرده باشند مجرم ھستند. تحت تاثير و ھدایت قاضی دادگاه ھيئت منـصفه سـاعت 

قبيـل از برگشته و اتھامات وارده بر متھمان را تایيد نمودند. ناگفته نماند اکثریت اعضای ھيئت منصفه را نمایندگان بورژوازی و خـرده بـورژوازی 
 کارمندان دولتی و مشاغل خصوصی تشکيل ميدادند.                                                                      

حکم جنایتکارانه دادگاه به نفرت عميقی در ميان توده ھای کارگر دامن زد. در جریان برگزاری یک مجمع عمومی از سـوی کـارگران متعلـق بـه 
 شواليه ھای کارگری، عمل دادگاه و مداخله بونفيلد را در جریان گردھمایی ميدان علوفه بشدت محکوم کرد. نفرت کارگران از حکم دادگـاه بـه
حدی آشکار بود که فردی چون ساموئل گومپرز که ریاست اتحادیه ھای کارگری را به عھده داشت مجبور گردید اعـ4م کنـد کـه حکـم دادگـاه 

             غيرعادgنه و بر اساس نفرت طبقاتی صادر گردیده است.                                                                            

ه پس از این واقعه دادگاھھا  با توسل به قانون، کارگران اعتصابی را به سرکار بازگرداندنـد. در ایـن مرحلـه بخـش اعظـم کـارگران دریافتنـد کـ
محاکمه آنارشيستھا یک سلسله از اقدامات بورژوازی برای درھم شکستن مقاومت کارگران و عليه ھشت ساعت کار بوده است. یکروز پـس 
از اع4م حکم، شياگو اکسپرس در سرمقاله خود نوشت: " بخش وسيعی از کارگران بر این باورند که پرتاب بمب کار آنارشيستھا نبـوده بلکـه 

 کار فردی غيرمسئول برای درھم شکستن جنبش ھشت ساعت کار بوده است."                                                        

جورج شيلينگ دوست نزدیک و صميمی پارسون برای نجات محکومين به یک کمپين وسيعی دست زد. در مدت چند ماه طوماری بـه امـضای 
نفر در شھرھای مختلف جمع گردید. عليرغم ت4ش کارگران و بخشی از اقشار زحمتکش جامعه دادگاه ایلينویز و دادگاه عالی امریکـا  100000

بيوگرافی کامل محکومين از سوی دوستان و کارگران نزدیک بـه آنـان تھيـه و  1887حکم صادره از سوی دادگاه شيکاگو را تایيد نمود. در سال 
                                                                                                                             منتشر شد و شخصيت این دسته از کارگران مبارز به جامعه شناسانده شده و بيگناھی آنھا در مقابل وجدان ميليونھا انسان ثابت گردید.    

 اییعليرغم ھمه اینھا، اسپيز، پارسون، لينگ و انگل از استيناف و نوشتن نامه به فرماندار جھت بخشودگی امتناع کردند. پارسون بخاطر امریک
بودنش نسبت به بقيه محکومين ھمدردی بيشتری را به سوی خود جلب کرد. این انسان شجاع برخ4ف توصيه اطرافيانش در رابطه با تقاضای 
بخشش از سوی فرماندار اوگلسبی نامه ای به وی نوشت. وی در این نامه از فرماندار خواست نه تنھا وی بلکه ھمسر و فرزندانش را اعـدام 

                  کنند زیرا آنھا نيز در آن روز در گردھمایی کارگران حضور داشتند.                                                                

  

و  ترشبعضی از عناصر روشنفکر خود بورژوازی از اجرای چنين حکمی نگران بودند. آنھا بر این باور بودند که اعدام این افراد زمينه را برای گـس
در  وی مقبوليت آنارشيسم در بين کارگران فراھم خواھد ساخت. در این بين بعضی از این افراد به فرماندار مراجعه نموده و نگرانيھای خود را با

ميان گذاشتند. اوگلسبی فرماندار شھر در جواب نگرانيھای این دست از سرمایه داران و روشنفکران متعلق به این طبقه اع4م نمـود کـه اگـر 
بـدنبال ایـن نفر از آنان را شامل عفو عمومی سـازد.                             4افراد بانفوذ آنھا برای نجات متھمان اقدام کنند ميتواند حداقل 

مذاکرات، ليمان گيگ، یکی از بانکداران شھر تعدادی از سرمایه داران و سياستمداران بورژوازی را به جلسه ای دعـوت نمـود. در ایـن جلـسه 
ی براليمان اع4م نمود که قانون تصميم خود را در مورد این آدمھا گرفته است اما توجه داشته باشيد که مرگ اینان به عنوان شھدای کارگران، 

ن ما خطرناک تر از زنده ماندنشان خواھد بود و نفرت طبقاتی را بيش از بيش دامن خواھد زد. در حاليکه بورژواھای شھر بر سر پيشنھاد ليمـا
ه به بحث و گفتگو مشغول بودند مارشال فيلد یکی از بانفوذترین سرمایه داران شھر بپاخاست و اع4م نمود کـه ایـن افـراد بایـد بـه دار آویختـ

شوند. فيلد سپس گرینل، دادستان شھر را برای سخن گفتن دعوت نمود. گرینل با یک سخنرانی قوی و آتـشين ھمـه بورژواھـای حاضـر در 
                                                                      جلسه را تحت تاثير قرار داد. بدین ترتيب ھمه به حلق آویز کردن متھمان رضایت دادند.                                              



8 

سال  15بدنبال تقاضای استيناف از سوی فيلدن و شواب، فرماندار شھر حکم اعدام آنھا را به حبس ابد تقليل داد. نيبه قب4 از سوی دادگاه به 
زندان محکوم شده بود. شب ھمانروز لوئيس لينگ به کمک بمب دستی که بصورت مخفيانه به زندان آورده شده بود دست به خودکشی زد. 

سال داشت.                                    23لوئيس یکی از پرشورترین و در عين حال کم تجربه ترین افراد از متھمين قربانی سرمایه بود. وی در زمان خودکشی تنھا 

آلبرت پارسون، آگوست اسپيز، جورج انگل و آدولف فيشر با روحيه ای قوی و در کمال آرامش خود را برای روبـرو شـدن بـا  1887نوامبر  11روز 
نفر از افراد پليس را در اطراف زندان به حالت آماده بـاش درآورد.  300مرگ آماده کردند. بورژوازی از ترس حمله آنارشيستھا و اعتراض کارگران 

اقدامات امنيتی بورژوازی تنھا به این محدود نمانده بود. برای سرکوب احتمالی ھرگونه اعتراضی دو ھنگ ميليشيای شھر در اطراف شھرداری 
دست به تجمع زده بودند. لوسی پارسون ھمسر آلبرت وفرزندانش برای آخرین دیدار به زندان مراجعه نمودنـد ولـی مـسئولين زنـدان آنھـا را 

                                                                      دستگير و در یکی از سلولھا زندانی ساختند.

ن نيمه ھای شب چھارتن از فرزندان رشيد کارگران به دار آویخته شدند. بنا به اظھارات شاھدان عينی، برای زجرکش کردن متھمان، آنھا را بيـ
دقيقه بر باgی دار نگه داشتند در حاليکه ھنوز زنده بودند. پارسون آخرین ک4مش را اینگونه بر زبان آورد: "بگـذار صـدای مـردم شـنيده   8تا  7

شود." فيشر موقع رفتن بر باgی دار فریادزد:"این شادترین لحظات زندگی من است." انگل با صدایی رسـا و روشـن اعـ4م نمـود: "زنـده بـاد 
آنارشيسم." اسپيز در کمال خونسردی گفت: "زمانی خواھد رسيد که سکوت ما قوی تر از صـدایی خواھـد بـود کـه امـروز شـما آن را خفـه 

 صفحه است و باید در فرصتی ترجمه شود.)                                                       156ميکنيد."( دفاعيات و سخنرانی متھمان می 

کارگر برای گراميداشت و وداع  با قربانيان سرمایه، در پشت تابوت آنان گردآمدند. شھردار جدید، جان روشه اع4م کرده بود که  20000روز بعد 
نفر در سکوتی عميق چھار انسان از خود گذشته  200000نباید در این مراسم شعاری داده شود و یا سرودی انق4بی خوانده شود. در این روز 

                                                                                                                             ند.را با چشمانی پر از اشگ تا ایستگاه راه آھن و گورستان والدھایم مشایعت کردند. آنارشيستھا این روز را روز "جمعه سياه" نامگذاری کرد

 

 بھره برداری از کارگران قربانی و ریاکاری فرصت طلبان
پس از دستگيری افراد بانفوذ آنارشيستھا، روسای اتحادیه ھای کارگری به جای تشدید مبارزه برای آزادی آنان و خواست ھشت سـاعت کـار 

م4 در ، عدر روز، به آنارشيستھا و رادیکاليسم کارگران حمله نموده و آنھا را در مطبوعات خود محکوم کردند. آنھا به جای مبارزه با سرمایه داری
خدمت سرمایه و عليه کارگران وارد عمل شدند. ساموئل گومپرز، یکی از مبتکرین چنين خيانت تاریخی بود. وی یکـی از کـسانی بـود کـه بـا 
 حمایت بورژوازی امریکا سالھای سال در مقام ریاست فدراسيون کار امریکا ضربات سختی بر کارگران رادیکال وارد نمود. ساموئل کسی بود که
بعد ھا در ضدیت با کارگران صنعتی جھان سنگ تمام گذاشت و با حمایت بورژوازی در جنگ جھانی اول ھرگونه اعتصابی از سـوی کـارگران را 
در اتحادیه ھای کارگری امریکا ممنوع نمود و نھایتا از سوی رئيس جمھور امریکا ویلسون به نمایندگی از ایـن کـشور در سـازمان جھـانی کـار 

در نامه ای به بين الملل دوم بـه  1889خدمت نمود. گومپرز زمانی که احساس کرد خطر کارگران رادیکال را پشت سرگذاشته است، در سال 
رھبری انگلس که در پاریس تشکيل شد، پيشنھاد نمود که روزی را برای رسيدن به خواست ھشت ساعت کار در دنيا در نظر بگيرند. بنـا بـه 

را به عنوان روز تظاھرات جھانی برای ھشت ساعت کار در روز اع4م نمود.                                                            1890پيشنھاد گومپرز انترناسيونال دوم، اول ماه مه 

سوسيال دموکراسی نيز در قبال سـرکوب خـونين بـورژوازی و اعـدام متھمـان، موضـع بھـتری از رفرميـستھا نداشـت. سوسـيال دموکراتھـا 
(مارکسيستھای آن زمان) موضعی دو پھلو گرفتند. آنھا، ھم آنارشيستھا و ھم حکم دادگاه را محکوم نمودند. در آن زمان آگوست ببـل کـه در 

بطرز ام پارلمان آلمان کنار نمایندگان بورژوازی لم داده بود، یک روز بعد از به دارآویختن آنارشيستھا، به انگلس نوشت:" در شيکاگو مراسم اعد
ن ناپسندی اجرا شد. این جنایت بھترین عواقب  را برای جنبش خواھد داشت. این امر آنارشيستھا را سر عقل آورده و دولت طبقاتی را به عریا

                                                                                                        ترین شکلش به کارگران نشان داده و توھمات آنھا را از بين خواھد برد. اگر وقایع بسرعت پيش رود، چنين افراط ھایی باید رخ دھد."     

تحت تاثير چنين مواضع دوپھلویی، روزنامه سوسيال دموکرات ارگان غير رسمی حزب سوسيال دموکرات آلمان نيز ضـمن آوردن گزارشـاتی از 
دستگيری، محاکمه و اعدام آنارشيستھا بدین نتيجه پراگماتيستی رسيد که جنبش ھشت ساعت کار پس از اتفاقـات اخـير بـه یـک مـساله 
جھانی برای کارگران تبدیل خواھد شد. در آن زمان در محافل مارکسيستھا و در مراودات بين خودشان نه تنھـا در مقابـل ایـن جنایـت آشـکار 

از بورژوازی تاثری نشان نميدادند بلکه از این امر خوشحال بودند. آنھا با سبک سنگين کردن اوضاع، نھایتا به این نتيجـه ميرسـيدند کـه یکـی 
 رقبای اصلی شان تضعيف گردیده است.                                                                                             

 حكومت شورايي تنها شكل حكومت كارگري است
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ھا، يستدر این ميان تنھا یک کارگر کمونيست از ابتدا تا انتھا سرسختانه در مقابل ھمه دورویان تاریخ ایستاد. ژوزف دتسکين بنا به دعوت آنارش
 رانپس از دستگيری این افراد، خود سردبيری سه نشریه آنان را به عھده گرفت و با حرارت تمام از آنھا دفاع نمـود. ژوزف جـزو اوليـن بنيانگـذا

انجمن بين المللی کارگران بود که مستقل از مارکس، خود به کشف دیالکتيک نایل آمـد. مـارکس در اوليـن جلـسه انجمـن وی را بـه عنـوان 
فيلسوف کارگران به جلسه معرفی کرد. دتسکين در دفاع از آنارشيستھا تا جایی پيش رفت که صدای اعتراض سوسيال دموکراتھا از ھر طرف 
بلند شد. آنھا در نامه ھای متعددی از انگلس خواستند عليه دتسکين موضع بگيرد. انگلس در جواب این افراد، دوپھلو بـه ایـن مـساله اشـاره 
کرد. وی به سوسيال دموکراتھا توصيه نمود که این دوران گذار است و به این سادگی نميتوان در مقابل دتسکين موضع گرفت. دتسکين که از 
تحرکات سوسيال دموکراتھا در محافل خود مطلع بود اع4م نمود که " ممکن است در بين صفوف آنارشيستھا افرادی خشمگين و خشک مغز 
پيدا شود، اما در صفوف خود سوسياليستھا به وفور آدمھای بزدل وجود دارد. به ھمين سبب من بـه ھـر دو بـه یـک انـدازه اھميـت ميـدھم. 

در مقابل ھجویات حزب سوسياليست کارگری امریکا نوشت: " من ھنوز ھـم در رابطـه بـا موضـع خـودم در مقابـل  1888آوریل  9دتسکين در 
                                                                                  آنارشيسم راضی ھستم و بر این باورم که از طریق آنارشيسم کار ھای خوبی انجام داده ام."                                           

بخاطرپرھيز از طوgنی شدن این نوشته، شناساندن گرایشات مختلف درون کارگران، بيوگرافی فعالين و دست انـدرکاران خلـق اول مـاه مـه، 
ام پي دفاعيات و سرنوشت این روز در مقاطع مختلف تاریخی را باید به فرصت دیگری واگذار کرد. در اینجا  تنھا ميتوان از خ4ل حرکات اعتراضی،
نھا ن آروشن این روز را مرور کرد. پيام اول ماه مه تنھا به ھشت ساعت کار محدود نيست. پيام اول مه مسابقه با بورژوازی برای ورود به پارلما

نيست. پيام اول مه سازش با گرایشات مبارزه در چھارچوب سرمایه نيست. پيام اول مه دست بردن به ریشه و سلب  مالکيت خصوصی برای 
 ایجاد دنيای عاری از استثمار و اتوریته در ھر شکلی است.                                              

بـه در طی یک قرن، این پيام در زیر آواری از تحریفات از سوی خود بورژوازی و انواع چپ مدفون گردیده است. وظيفه ما بـازگویی و انتقـال تجر
 تاریخی کارگران به شکل مثبت و منفی آن وبيرون کشيدن حقایق از زیر ھمه کثافاتی است که بنام کارگران بخورد کارگران داده شده است. به

اميد اینکه عاشقان حقيقت و کسانيکه چشم به مبارزه طبقاتی کارگران دارند دست در دست ھم، بر گوشه ھای تاریـک تـاریخ  ایـن مبـارزه،  
 روشنایی افکنند.                                       

 زیرنویس:
* ) وی یکی از رھبران حزب کارگران امریکا بود. این حزب از دو گرایش عمده تشکيل ميشد. گرایش مارکسيستی که تحت تاثير انگلـس بـود. 
این گرایش سوسياليستھا را تشویق مينمود که از طریق کاندید شدن به مقامات دولتی دست پيدا کنند. گرایش دیگر تحت تـاثير آموزشـھای 

از سوی  g1893سال بود که ھرنوع اعتصابی را مضر ميدانست و گسترش تعاونی را تبليغ ميکرد. جورج شلينگ تحت تاثير گرایش اول در سال 
 فرماندار ایلينویز به مقام ھيئت مدیره کميسيون کارگری منصوب گردید.
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IWPA meeting, Chicago Tribune, Feb. 15, 1886, 2.  
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Account of Battle between Police and Strikers at McCormick Works, Chicago Herald, May 4, 1886:  
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 كارگران جهان متحد شويد!

Workers of  the World, Unite! 
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 نه به قذافي، نه به امپرياليست ها:بحران ليبي

 كه در جريان تظاهرات ضد جنگ در ايتاليا پخش شد Ba�aglia Comunistaاعالميه 

 برگردان: م.مينايي

در حال حاضر ریشه ھای امپریاليستی عمليلت نظامی در خاک ليبی  به اندازه عينيـت بحـران سـرمایه داری جھـانی کـام4ً  آشـکار اسـت. 
حفاظت از منافع بورژوازی و حفظ سيستم ستم  و بھره کشی حاکم بر جھان ، شرایط و امکانات زیـستی مـا را بـه سـطح غيرقابـل تحملـی 

 کاھش داده است.

تاثيرات بحران جھانی سرمایه داری اقتصاد خاورميانه و شمال آفریقا را تحـت تـاثير قـرار داد. ع4ئـق اسـتراتژیک و انـرژی قـدرت ھـای عمـده 
 امپریاليستی مورد تھدید قرار گرفتند. پشت نقاب مزورانه " انسان دوستی" توسل به س4ح ( آنھم چه س4ح ھایی!) گریـز ناپـذیر بـود. البتـه

جنگ داخلی بين قبایل و  –بوضوح باید گفت —احتمال دست زدن به عمليات گسترده تر از این ھم وجود دارد. و آنچه در ليبی چه روی می دھد
]. 1جناح ھای مختلف بورژوازی بر سر تصاحب ، صدور و بھره برداری از چاھھای نفت در حضور مشخص منافع نفتی امپریاليـست ھـا اسـت [

 ( دومين منبع نفتی در کل آفریقا)

نگرانی دیگر امپریاليست ھا ( و برای کل منطقه) امکان گسترش بحران به سراسر شبه جزیره عربی است ( یمن، عمان، بحرین و حتـا خـود 
عربستان که در حال حاضر توليد کننده شماره یک نفت در جھان و اصلی ترین منبع تامين کننده نفت آمریکا ست) در چنين شرایطی نـه تنھـا 

 امپریاليسم آمریکا بلکه کل جھان امپریاليستی نمی توانند بر اساس منافع "  بشر دوستانه " عمل کنند. 

ع4وه بر باورھای مختلف مذھبی ( سنی یا شيعه) بورژوازی عرب در پی تفوق و کسب قدرت بيشتر برای کنـترل و حکومـت بـر خاورميانـه ، 
منطقه کليدی انرژی جھانی ، است. دو امپریاليسم منطقه ای ( که در ظاھر مدعی ضدسرمایه داری بودن اند) یعنی ایران شيعه و عربستان 
ناظر مسلح ظرف جوشان ناآرامی ھای منطقه ھستند. این سناریویی است که ھيچ قدرت امپریاليستی اعم از آنانکه سابقا ً حاکم بوده و یـا 

 افـعآنھایی که بتدریج در حال عروج و دست اندازی به سایر نقاط اند از نظر دور نمی دارند.منافع آنھا ایجاب می کند که به ھر قيمت ممکن من
 خود را دنبال کنند و ھمه چيز را تحت کنترل نگھدارند.

سال ذیکتاتوری که تنھا دستاوردش غارت منابع طبيعی در ازای دgرھایی بود که جيب روسای قبایل را پـر مـی کـرد اینـک  40در ليبی بعد از 
در تعادل و اتحاد قبایل از ھم پاشيده و غارتگران سابق در برابر ھم صف آرایی کرده اند. مدیریت منابع نفتی موضوع اصلی نا آرامی ھاسـت و 

این ميان مردم فقير و گرسنه و خواھان عدالت و برابری و دمکراسی به گوشت دم توپ تبدیل شده و آسيب دیدگان واقعی این نزاع ھای قبيله 
ای ھستند. مردمی که سيستم زندگی شان از ھم پاشيده  و به آستانه گرسنگی مطلق رسيده اند. بيکاری اوج گرفته و آینـده روشـنی در 

 افق پدیدار نيست.

به جنگ مستقيما ً به احيای مبارزه طبقاتی مربوط است. gزم است به روشنی موضع ضد سرمایه داری خود را با سنگربندی در »  نه«  فریاد  
برابر تھاجم سرمایه مشخص کنيم. ھمه اینھا با اتحاد عملی و مبارزه اقتصادی و اجتماعی بر عليه بربریت سرمایه داری بدست خواھـد آمـد. 
این ھمه زیر پرچم برنامه سوسياليستی و رھبری حزب واقعی طبقه کارگر ( و نه پرچم دروغين احزاب باصط4ح چپ بورژوایـی ) حاصـل مـی 

 گردد.

اما در باره توده ھای کارگر ليبی بطور اعم چه می توان گفت؟ رھایی آنھا از یوغ امپریاليـسم جھـانی و بـورژوازی داخلـی ربطـی بـه آزادی و 
جـا دمکراسی ندارد. این شعارھا را بورژوازی ابداع و طرح کرده تا به غارت و بربریت خود جامه انسانی بپوشاند. و خـود را مخـالف دیکتـاتوری 

ه بزند. این شعارھا ھمواره پوشش ایدئولوژیک و سياسی برای پيشبرد برنامه ھای غارتگرانه و استثمار نيروی کار بوده و ماھيت واقعی سرمای
بـه را از دید توده ھای ناآگاه پنھان می کند. برای پایان دادن به این موش و گربه بازی ھای منافع و مطـامع داخلـی و خـارجی بـورژوازی نيـاز 

 تعميق و گسترش مبارزه ضد سرمایه داری داریم. برای این منظور gزم است به روشنی اع4م کنيم:

بدون اتحاد بين المللی انق4بيون پيشرو در سطح جھانی با برنامه مشخص تئوریک برای کمونيسم  حمام خون ھای بيشتری در آینده به نفع  
 منافع سرمایه براه خواھد افتاد و توده ھای کارگر شرق و غرب به بردگی مزدی ھرچه بيشتر سوق داده خواھند شد. 

 

% نفت خام " بسيار سبک " را تشکيل می دھد. نفت ليبی 10% از منابع نفتی جھان را در اختيار دارد اما ھمين مقدار 2) گرچه ليبی تنھا 1(
 ھشت برابر سولفور کمتری از نفت خام عربستان دارد و با توجه به قوانين اروپا در خصوص گازھای منتشره در ھوا برای پاgیـشگاھھای اروپـا

 بسيار مناسب است.

 

 جنگ طبقاتي تنها راه جلوگيري از جنگهاي استعماري امپرياليستي است
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 جهان سرمايه داري در بحران -شورش در جهان عرب زبان 
 ) ICTگرايش كمونيست انترناسيونال (

 
 تفوق مبارزه توده ائی بر نيروی نظامی

ھد شد زود خوااز تونس تا مصر، از ليبی تا بحرین و یمن، جھان عرب زبان در غوغا و آشفتگيست. ھنوز برای گفتن این که این شورش توده ائی به کجا ختم 
دوران جدیدی در حال بازگشائيست. ليبی به کنار، از آنجائيکه ساختار قبيله ای این کشور بجای مبارزه توده ائـی بـاعـث   –است، اما یک چيز مسلم است 

رابر رژیم ر ببوجود آمدن یک جنگ داخلی شده است. در مورد بقيه به خصوص در تونس و مصر، تجربۀ دلگرم کننده از مبارزات این است که مقاومت ِ جمعی، د
مـيـتـوانـد  ھا،ھای به ظاھر قدرتمند می تواند به سرنگونی آنھا منجر شود. مبارزات در شمال آفریقا نشان داد که اقدامات منسجم، ھماھنگ و مداوم توده 

انيکه در کس دولت ھای منفور را بزیر کشد. شھامت باور نکردنی در برابر خشونت مداوم که نه صدھا بلکه ھزاران قربانی داشت. پشتکار و خود سازماندھی
ھائی  ژیماین مبارزه شرکت کردند باعث فلج شدن بخشی از نيروھای سرکوب و در نھایت منجر به سرنگونی رژیم ھائی شد که برای دھه ھا حاکم بودند. ر

ه ميشدند که رفتکه با حمایت پولی غرب و پليس مخفی شرير و تباھکار، غير قابل تسخير به نظر ميرسيدند. عربھا، بيشتر از آن حد، منفعل و مطيع در نظر گ
م و نـفـرت خش بتوانند این رژیم ھا را به چالش گيرند. حاg آنھا ثابت کردند که خشم ھر کسی می تواند در نقطه ائی خاص آنچنان ناگھانی منفجر شود که
مکان ھایی  در اندوخته شده در دھه ھا، بتواند آغاز گر جنبش توده ھائی باشد و آنچنان بيش از حد قوی باشد که صرف زور شکسته نشود. اگر این می تواند

 …مانند مصر و تونس رخ دھد در ھر نقطه ئی از جھان نيز ميتواند

 بحران جھانی
به تصویر کشند. درست است ”  دموکراسی“ رسانه ھای ما سعی دارند تا شورش ھائيکه شمال آفریقا و خاورميانه را در نوردیده، صرفا به عنوان تقاضا برای 

ھمان بحران ده که اعتقاد زیادی به اینکه دموکراسی راه حلی برای مشک4ت زندگی روزمره خواھد بود، وجود دارد، اما آنچه که واقعا موجب این شورش ھا ش
این بحران، برای دھه ھا، کارگران سراسر جھان را له و خرد کرده است، اما برای کشورھائی که در خارج از مراکز ثروتمند سيستم قرار  .اقتصادی جھانيست

خـت و سو دارند، غير قابل تحمل شده است. ترکيدن اخير حباب بازار مسکن بر اساس ارزیابی ملک در غرب، به شکل دیگری از سوداگری، در مواد غذایی،
gحصيل ی تمواد خام و در نتيجه به افزایش تصاعدی قيمت ِ نيازھای اساسی در سراسر جھان منجر شده است. در کشورھای عرب زبان با جمعيت نسبتا با
اکميت ر حکرده ھا، گفته شده بود که تحصي4ت، زندگی خوب را تضمين خواھد کرد، حاg با بيکاری مزمن جمعی روبرویند. در کشورھایی که ھيچ چرخشی د

ا ام سياسی وجود ندارد، بدیھی است که تيرھا بسوی دولت رھا شوند. دست و پنچه نرم کردن با بحران اقتصادی در دولت ھای سرکوبگر سخت تر است،
  ِ 4تطبقه کارگر در ھمه جا با مسئله یکسانی ربروست. سيستم جھانی سرمایه داری است در معرض خطر قرا گرفته است و تنھا می تواند از طریق حمـ

از ایرلند تا  بی،شدید بر استانداردھای زندگی کسانی که در فقر زندگی می کنند به حيات خود ادامه دھد. در سراسر جھان از ایالت ویسکانسين تا اروپای غر
ا حول برنامه د راندونزی، طاقت کارگران از دستمزد پایين، قيمت ھای باg و بيکاری مزمن، بسر آمده است. اما بھرحال سوال اینجاست که کارگران چگونه خو

 .خود سازمان ميدھند. در مبارزات شمال آفریقا و خاورميانه تا کنون شاھد وجود چنين چيزی نبوده ایم

 شاه کليد در دستان طبقه کارگر است
قایـای ر بآنچه که ما در سراسر جھان ِ عرب زبان شاھد آن ھستيم، شورش ھمگانی است. ھنوز انق4ب و قطعا انق4ب کارگری رخ نداده است. در حال حاض

ای رھائی از شر بر حاکميت قدیمی (در قالب ارتش و ادارات دولتی) در تونس و مصر ھنوز صحنه گردانان امورند. بيشتر به این دليل که در ھر دو مورد، مبارزه
ب4فاصلـه ”  دموکراسی“ دیکتاتور منفور، طبقات مختلف را (از جمله کارگران) متحد کرد. ھيچ برنامه ای وجود ندارد. جوانان طبقه متوسط در مصر اميدوارند که 

 !از مبارک و یاران او یک راه حل فوری خواھد بود” پول ما “مشک4ت اقتصادی آنھا را حل خواھد کرد. آنھا تصور می کردند که توقيف 
روع کردند. در ا شتعداد زیادی از کارگران در تظاھرات خيابانی شرکت کردند، اما آنھا فقط در روزھای پایانی این جنبش در مصر، پاسخ به خواسته ھای خود ر

 .این نقطه آنھا چھار برابر شدن حداقل دستمزد را مطالبه کرده و در سوئز، پورت سعيد و المحلة الكبرى دست به اعتصاب زدند
از بين دو صندلی نشستن دست شسته و فاتحه مبارک را خوانده شده تلقی کرد. آنھا  در این زمان بود که شورای عالی ارتش تحت فرمان حسين طنطاوي، 

ن اساسی و انـحـ4ل انومی توانستند تغيير کارفرمایان را تحمل کنند اما نه تھدید به اموال خود را که از جانب کارگران اعتصابی تھدید شده بود. آنھا تعليق ق
ياز فوتی ب نمجلس را اع4م کردند . آنھا با زمان بندی دقيق و بی عيب و نقص، خواھان روشن کردن این مسئله بودند که بدون ھيچ شرط و شروطی، به موج

کـرد، ان و فوری برای احيای اقتصاد کشور، ھيچ نوع اعتصابی تحمل نخواھد شد. در مورد نھادھای سياسی می توان بحث کرد، دگراندیشی را می توان بي
زدھای گرسنگی و در پر ستمحضور جوانان در خيابان ھا را ميتوان تحمل کرد، اما طبقه کارگر باید در جایگاه ثابت خود باقی بماند و به نفع سرمایه، توليد را با د

 .مخاطره ترین شرایط، صرفا برای زنده ماندن، ادامه دھد
نھا ھنوز ھيچ برنامه ا آبه کارگران وعده دستمزد ھای باgتر در آینده داده شده است، آنھا به برخی از امتيازات جزئی مانند اخراج مدیران منفور رسيده اند، ام

آن، مشک4ت آنھا را حل خواھد کرد. در حال حاضر تنھا نشانه ” دموکراتيک“ای از خود ندارند. بسياری معتقدند که عوض کردن اتحادیه ھای فاسد دولتی با نوع 
 .ھایی از سازماندھی مستقل کارگران در مجامع عمومی، کميته ھای اعتصاب و یا گروه ھای محله ئی بچشم ميخورد

چاره ھای  راهبا این حال ھنوز ھم وضعيت سيال است. بسياری از اینکه سيستم تغيير نکرده آگاھند و طبقه حاکمه برای ادامه استثمار ھميشگی، به دنبال 
سرابی بيش نيست، مگر آنکه آنرا به پایان استثمار (و ” دموکراسی“تازه ایست. اما بسياری دیگر، از این موضوع بی خبرند. آنھا ھنوز باید یاد بگيرند که 

سی ما کراحکومت سرمایه داری) متصل کرد. اما دمکراسی طبقه کارگر معمای پارلمانی نيست که حم4ت حاضر به کارگران را به ارمغان آورده باشد. دمو
شوند. آنھا مي متشکل از نمایندگانيست که با حکم انتخاب کنندگان بری انجام وظيفه گمارده ميشوند و در ھر زمان با خواست و اراده انتخاب کنندگان عزل

سال آنچه که دوست دارند بتوانند انجام دھند. اما این تنھا بخشی از برنامه ما است. بين جھان سرمایه داری و چشم انداز  ۵منتخب نميشوند که به مدت 
ھمگان نایل رک کمونيستی، ھيچ خانه ئی در نيمه راه وجود ندارد. یا آنھا حکومت ميکنند و ما را استثمار و یا ما به ایجاد یک جامعه در جھت منافع مشت

نامه مستقل، برای بر ميشویم. کارگران در سراسر جھان باید این واقعيت ھا را در مبارزات آینده خود مد نظر بگيرند. آنھا باید سازمان بين المللی خود را با
 .رھبری مبارزه با دشمن بيرحم و قدرتمند جھانی، ایجاد کنند
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 درسهايي از طغيان مصر

 خليل ورمزياري

 

ه در گرماگرم اعتراضات و طغيان ھای ضدرژیمی در کشور ھای خاورميانه و افریقا، سياستمداران راست و چپ ایران ذوق زده بار دیگر جان گرفت
را در سر ميپرورانند. در این نوشته امکان پرداختن به این اعتراضات و ریشه  57اند و با مراجعه به اقشار و طبقات مختلف جامعه، آرزوی طغيان 

 ھا و ویژگی ھای خاص ھرکدام از این کشور ھا وجود ندارد و نویسنده مقاله نيز با دانش اندک خود از عھده این کار برنميآید

در طول چند ھفته از شروع این حرکات عليه رژیمھای این کشورھا، کمتر کسی سخنی از شرایط کارگران و نقش و موقعيت آنان سخن گفت. 
 گویی ھمه از دیکتاتور ھا بيزارند و ھمه و ھمه از کردستان عراق تا تونس، مصر، یمن، عراق، اردن و عربستان و اخيرا آذربایجان و بحرین

 عاشقان سينه چاک دموکراسی ھستند.                                                                          

در بين ھمه این کشور ھا شاید مصر مھمترین و تاثيرگذارترین کشور باشد. شرایط اقتصادی، اجتماعی ، سياسی و فرھنگی این کشور، آن را 
نسبت به سایر کشور ھای عربی متمایز  ميسازد. در این نوشته کوتاه سعی ميشود با نگاھی به رابطه نيروی کار و سرمایه در این کشور، 

                                نقطه قوت و ضعف و مخاطرات بر سر راه کارگران مورد اشاره قرار گيرد.                                                             

پروسه صنعتی شدن مصر از دھه دوم قرن بيست  شروع گردید و بخاطر نياز نساجی انگلستان، کارخانه عظيم ریسندگی و بافندگی المصر در 
در محله الکبری ایجاد گردید. کارگران مصری تحت تاثير کارگر فرانسوی و انگليسی در مدت کوتاھی برای بھبود معيشت خود به  1927سال 

مبارزه روی آوردند. اولين اعتصاب در این کشور در دھه سوم قرن نوزده شکل گرفت که به درگيری خونينی بين کارگران و دولت منجر شد. در 
مبارزه شدیدی برای ایجاد اتحادیه مستقل شکل گرفت. بخاطر ھمين ویژگيھا، در جریان ملی  1947ھمين کارخانه در ماھھای سپتامبر تا اکتبر 

کردن اقتصاد مصر، جمال عبدالناصر تحت عنوان "سوسياليسم عربی"، این کارخانه را به عنوان سمبل ملی کردن انتخاب نموددر آن دوره 
ان رگرعليرغم تسلط سرمایه بر نيروی کار، ھنوز نيروی کار قدرت مقابله و دفاع از خود را داشت. در این دوره در اغلب صنایع توليدی دستمزد کا
دا پي تقریبا دوبرابر افزایش یافت، دراکثر کارخانه ھا سالن غذاخوری دایر گردید و کارگران با قيمت بسيار پایين به غذای نسبتا خوبی دسترسی

بسته شدند. باوجود این، سالنھای غذاخوری برای کارفرمایان، سرمایه داران و نھادھای امنيتی  1994کردند. این سالنھا اغلب در سال 
              کارخانه باز ماند.                                                                                                            

تا اواخر دھه پنجم قرن نوزدھم و بخصوص برای نسل اول کارگران مصری امنيت شغلی امری بدون و چرا بود. در آن سالھا نه تنھا کسی کار 
درصد دستمزد دوران کار خود را تا آخر عمر دریافت ميکرد. پاداش آخر سال به عنوان  80خود را از دست نميداد، بلکه پس از بازنشستگی 

سھيم شدن در سود کارخانه امری متداول بود و کارگر مصری با دستمزد خود تا حدودی به راحتی به وسایل معيشتی دسترسی داشتاز 
، فاصله دستمزد ھا و ھزینه زندگی بيشتر گردید. پس از جمال عبدالناصر و قدرت گيری انور سادات  حمله به معيشت 1960اواخر دھه 

کارگر مصری  40000سياست درھای باز را اتخاذ نمود. در آن زمان 1974کارگران مصری افزایش پيدا کرد. بدنبال این حم4ت سادات  در سال  
                                    در صنایع بافندگی و ریسندگی مشغول به کار بود.                                                                                 

دست به یک اعتصاب نشسته سه روزه زدند و  1975کارگران نساجی مصر در عکس العمل به تعدی سرمایه نسبت به معيشت خود در سال 
پاوند در ماه افزایش دادند. باید توجه داشت که این افزایش دستمزد به معنی بھتر شدن شرایط  15پاوند به  9دستمزد ھای خود را از 

معيشتی کارگران نبود. در این اعتصاب کارگران در عمل بخشی از حم4ت سرمایه را دفع نمودند. از نيمه دھه ھشتاد قرن بيست، سرمایه با 
 100دستمزد کارگران صنعتی خصوصا کارگران نساجی از  1994تا  1986قدرت بيشتری سطح معيشت کارگران را ھدف قرار داد. بين سالھای 

پوند کاھش یافت.                                                                                                      61پوند به   

طبق قراردادی بين دولت و بانک جھانی و صندوق بين المللی پول، خصوصی سازی اقتصاد مصر با جدیت دنبال شد. در این  1991از سال 
، بيش از نيمی از اقتصاد مصر به 2000تا  1992سال فدراسيون عمومی اتحادیه ھای کارگری مصر با غرولند این قرارداد را تایيد نمود. از سال 

درصد در آن سال رسيد.     58سرمایه داران خصوصی فروخته شد. این رقم در صنعت نساجی به   

دgر دستمزد دریافت ميکند. ھمسر وی نصرا  75ساله  از کارگران نسل دوم در صنایع نساجی المصر با احتساب مزایا، ماھانه  36محمد عطار 
فرزند دارند.  3دgر دستمزد دارد. اینان  70ساله در ھمان کارخانه ماھانه  33عبدالمقصود السویدی   

دgر در ماه دریافت  85سال کار دستمزدی حدود  44سالگی در این کارخانه شروع به کار کرده و پس از  18کارگر دیگری بنام سعيد حبيب از 
 ميکند.                                                                                                 

، بظاھر کارگران مصری حق اعتصاب دارند، اما در عمل ھمه اعتصابات غيرقانونی است. بنا بر قانون 2003پس از  تصویب مکمل قانون کار سال 
 کار مصر، کارگران تنھا پس از تایيد فدراسيون عمومی اتحادیه ھای کارگری مصر حق اعتصاب دارند در حاليکه این فدراسيون از سوی خود حزب

 حاکم یعنی حزب ملی دموکراتيک مصر ایجاد شده است.      

بخاطر عميق تر شدن فاصله دستمزد ھا و پایين آمدن قدرت خرید آنان، بطور خودانگيخته دست به اعتصابات  2007کارگران مصر از سال 
اعتصاب خصوصا در کارخانه  100اعتصاب در این کشور به وقوع پيوست و در ماھھای اوت و سپتامبر  20متعددی زدند. در ماھھای اول سال، 

 ھای دولتی در جریان بود.                                                                                          

برای جبران دستمزد ھای پایين خود دست به اعتصاب زده و خواھان سھم بيشتری از سود  2007کارگران نساجی المصر در ماه سپتامبر 
ساgنه کارخانه ، اخراج مدیریت و انح4ل اتحادیه شدند. در جریان این اعتراضات رئيس اتحادیه بر اثر ضرب و شتم کارگران مجروح و در 

کارگران یکبار دیگر دست به  2008بيمارستان بستری شد و تحت فشار کارگران، مدیریت پس از یک ماه استعفا داد. چند ماه بعد در فوریه 
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کارگر صنعتی ھمراه جوانان بيکار و مردم فقير و  10000اعتصاب زده و خواھان افزایش حداقل دستمزد ھا در سراسر کشور شدند. در جریان این اعتصاب 
 اضیمحروم اطراف کارخانه، با برپایی تظاھرات بزرگی عليه حسنی مبارک و پسرش جمال مبارک شعار دادند. دولت برای درھم شکستن این حرکت اعتر

ساله جان خود را از  20و  15ھزاران پليس و نيروی امنيتی را به خيابان آورد و زدوخورد خونين بين کارگران و نيرو ھای رژیم درگير شد که طی آن دو جوان 
 دست دادند.                                                   

کارگران در کارخانه نساجی اميریه دست به اعتصاب زده و خواھان یک ماه دستمزد به عنوان پاداش شدند. احمد نظيف نخست وزیر  2008می سال  26روز 
روز دستمزد برای کارگران این کارخانه گردید. در عين حال برای جلوگيری از اعتصاب کارگران کارخانه المصر  15مصر طی بخشنامه ای حاضر به قبول 

می طی یک سخنرانی  4دستمزدی برابر یک ماه به کارگران این کارخانه پرداخت نمود. بدنبال اعتراضات و اعتصابات کارگری در این کشور حسنی مبارک روز 
اکتبر رانندگان در منطقه محله در اعتراض به شرایط کار دست به  20درصد اافزایش پيدا کند. روز  30تلویزیونی قول داد که دستمزد ھمه کارگران بخش دولتی 

                  اعتصاب زدند. چند روز قبل از آن رانندگان در شھرھای آلکساندریا، مونوفيا و داخليه دست به اعتصاب زده بودند.                      

کارکن مالياتی دست به اعتصاب زدند.( این دسته از مامورین دولتی از سوی شھرداری برای وصول ماليات بر ام4ک استخدام ميشوند.)  55000اکتبر،  21روز 
کارگر رسمی و  1400اکتبر  22دgر درآمد دارند. روز  216درصد مالياتھا در زمان اعتصاب وصول نگردید. این  کارکنان ماھانه چيزی حدود  90براثر این اعتصاب 

         قراردادی شرکت تجھيزات تلفن دست به اعتصاب زده و خواھان پرداخت سه ماه دستمزد ھای معوقه خود شدند.                               

ان کوتاه آمد رگردر  کارخانه المصر اخيرا در ماه فوریه کارگران دست به اعتصاب زدند. با توجه به شرایط سياسی کنونی دولت نظامی در مقابل خواستھای کا 
فوریه اع4م نمود با توجه به رسيدن به اھدافمان ما از کارگران  21درصد به دستمزد ھای کنونی افزوده شده و مدیر کارخانه برکنار گردید. فيصل نوشا روز  25و 

 خواستيم که به سرکار بازگشته و توليد را از سر گيرند.     

و نقش كارگران نساجي 2007سال   

برای کارگران مصر و خصوصا کارگران نساجی از اھميت باgیی برخوردار بود. کارگران نساجی بعد از دریافت خبر افزایش دستمزد ھا از سوی  2007سال 
حت عنوان ا تنخست وزیر، منتظر نتيجه عملی آن شدند. در پایان سال موقع دریافت دستمزد ھای ماه دسامبر دریافتند که دولت بخش زیادی از دستمزد ھا ر

 ماليات کسر نموده و تنھا درصد بسيار کمی به دستمزد ھا افزوده شده است. 

ح در ميدان صب دو روز پس از آن، دسته ھایی از کارگران آگاھانه به عنوان اعتراض، از گرفتن دستمزد ھا خودداری کردند. روز ھفتم دسامبر کارگران شيفت
کارگر زن به  زارمحله طلعت دست به تجمع زدند. کارگران از دو روز قبل دست به کم کاری زده بودند اما ھنوز کارخانه کار ميکرد. کارخانه با اعتصاب سه ھ

                           حالت تعطيل درآمد. کارگران زن به سمت کارگران مردی که ھنوز مشغول کار بودند رفته و از آنان خواستند که کار را تعطيل کنند.        

ت کارگر در ميدان کارخانه جمع شده و با شعار "دوماه" خواھان دستمزد دو ماھه به عنوان مزایا و پاداش شدند. دولت در مقابله با این حرک 10000حدود 
دن شب رسيسریعا پليس ضدشورش را به کارخانه فرستاد اما آنھا در مقابل صف وسيع کارگران مصمم، قادر به عمل نبودند. دولت اميدوار بود که با فرا

روز کار به عنوان مزایا پرداخت  21کارگران پراکنده شده و به خانه ھای خود خواھند رفت. کارفرمای کارخانه بنا به تشویق نيروھای پليس حاضر شد معادل 
 کند. کسانی که از سوی دولت و کارفرما برای مذاکره آمده بودند با جواب دندان شکن زنان کارگر روبرو شدند.

يرغم تھدیدات و عل یکی از کارگران فعال در این حرکت بنام سعيد حبيب ميگوید ما ت4ش زیادی کردیم تا کارگران زن را قانع کنيم که به خانه برگردند. آنھا
در آنجا  را سخنان زشت نيروھای پليس مقاومت نموده و از جای خود تکان نخوردند. در آن شب تعداد زیادی از زنان و مردان کارگر با اشغال کارخانه شب

 گذراندند.                                                                                 

کارگران خواست از نزدیکيھای صبح پليس به خيال اینکه تعداد کمی و تنھا کارگران فعال در کارخانه حضور دارند به سوی کارخانه ھجوم آورد. پليس با تھدید 
از طریق تلفن  ، وھرچه زودتر آنجا را ترک کنند. کارگران برای جلوگيری از سرکوب پليس، فورا و بطور دسته جمعی ، ميله ھای آھنی بر در کارخانه کوبيدند 

. کارگران دنددوستان و آشنایان و ھمسایگان  کارخانه را از حمله پليس مطلع ساختند. در فاصله کوتاھی جمعيت بزرگی در اطراف کارخانه حضور بھم رساني
 بدین طریق جلو وحشيگری نيروھای ضد شورش را گرفتند.  

اھھای ستگنيروھای ضدشورش نيز در این فاصله بيکار ننشسته بودند. آنھا در طول شب برق و آب کارخانه را قطع کرده بودند. آنھا صبح اول وقت به ای
ی به عمل آورند. گيرقطارھایی که کارگران از آن استفاده ميکنند رفته و با پخش خبر تعطيلی کارخانه ت4ش کرده بودند از آمدن سایر کارگران به کارخانه جلو  

ز چند ا کارگر در مقابل کارخانه تجمع کردند. زنان کارگر و کارگران نزدیک به کارخانه برای کارگران اعتصابی غذا و سيگار تھيه کرده بودند. پس 20000در آن روز 
روز دستمزد به عنوان  45ساعت دانش آموزان مدارس در دفاع از کارگران در مقابل کارخانه تجمع کردند. در روز چھارم اشغال کارخانه دولت دستپاچه پيشنھاد 
 مزایا پيشنھاد نمود. اتحادیه رسمی دولتی که قادر به کنترل حرکت کارگران نشده بود، خود را از چشم کارگران مخفی نگه داشت. 

 12800ری با وماکارگران که به قدرت جمعی خود پی برده بودند، خواھان برکناری مقامات اتحادیه محلی خود شدند. در اواخر ژانویه کارگران با جمع آوری ط
روز مھلت دادند که خواستھایشان را عملی سازد.  15امضا از اتحادیه عمومی نساجی خواستند که مقامات محلی اتحادیه را برکنار سازد. آنھا به اتحادیه   

اب کارگران جو فدراسيون از ترس اینکه چنين اقدامی ميتواند سرمشقی برای سایر کارگران شود از قبول برکناری مقامات محلی اتحادیه سر باز زد. آنھا در
صل کنند. وف اع4م نمودند که حاضرند کميته ای متشکل از معترضين تشکيل شود و در کنار مقامات محلی با مشورت ھمدیگر مسایل مربوط به کارخانه را حل

نماینده  انتخاب کنند که این نمایندگان کميته خود را داشته باشند. در اولين نشست با روسای فدراسيون،  107بنا به طرح آنھا کارگران معترض ميتوانستند 
بدنام سازند. به ھمين سبب آنھا جلسه را ترک و بر کارگران دریافتند که آنھا ميخواھند با استفاده از کميته خود کارگران، کارگران رادیکال و آگاه را 

          .                                                                                                                            استعفای مقامات محلی  تاکيد کردند

نفر از عضویت در اتحادیه استعفا دادند. بدنبال  6000پس از شکست این مذاکرات، نارضایی در بين اعضای اتحادیه عميق تر شد تا جایيکه تا اوایل ماه مارس 
 این حرکت، کارگران نساجی کفرالدوار و شيبين الکوم خواست برکناری مقامات محلی اتحادیه و انح4ل آن را پيش کشيدند.   

تند و ھس این دسته از کارگران که در این دوره از اعتصابات و اعتراضات کارگری نقش برجسته ای داشتند نسبت به ھمه احزاب سياسی راست و چپ مظنون
  بوط است ومر به ھيچ حزب سياسی راست و چپ تعلق ندارند و حاضر نيستند رھبری آن ھا را بپذیرند. اینان بر این باورند که مساله کارگران به خود آنھا

 كارگري كه انقالبي نباشد، هيچ نيست! (كارل ماركس)
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بـرای ایـجـاد را احزاب و افراد دیگر برای منافع خودشان به سوی کارگران ميآیند. این دسته از کارگران برای گسترش ارتباطات و انتقال تجربه تـمـایـل خـود 
 ھماھنگی بين حرکات اعتراضی نشان داده اند. 

ن سيمان حلوان و گرانساجی المصر و اعتراضات و اعتصابات در آن تاثيرات خود را در بين سایر کارگران گذاشته است. در ماه دسامبر تحت تاثير این اعتصاب کار
ان قطار درجه رگرتورا دست به اعتصاب زدند. ھمزمان با این اعتصاب کارگران اتومبيل سازی محله الکبری دست به یک اعتصاب نشسته زدند. در ماه ژانویه، کا
دسـت بـه  خـوداول که سرمایه داران را از قاھره به آلکساندریا حمل ميکنند دست به اعتصاب زدند. آنھا اع4م کردند در صورت دست نيافتن به خواستھای 

ار قـطـ اعتصاب سراسری خواھند زد. دولت سریعا در مقابل  کارگران عقب نشست و آنھا به خواستھای خود دست یافتند. در جریان این اعتصـاب کـارگـران
مایل در ساعت رساندند. در ماه ژانویه تحت تاثير اعتصاب کارگران نساجی و در  20مایل به   55زیرزمينی قاھره در ھمبستگی با آنھا سرعت قطار ھا را از 

ن المللی در بي ھمبستگی با آنان کارگران در بخشھایی نظير نظافت شھری، رانندگان اتوبوس شھری و کارگران پارکھا  دست به اعتصاب زدند. بنا به گزارشات
          حرکت و اعتصاب بزرگ و کوچک را سازمان دادند.                                                                                    580کارگران  2007طی سال 

 رقابت براي جانشيني فدراسيون عمومي اتحاديه
با  تلفدر طی چند سال گذشته "فعالين کارگری" مصر و فعالين سياسی احزاب مختلف با گرایشات چپ برای فشار آوردن بر دولت حسنی مبارک به طرق مخ

ان مصر که بازوی رگرسازمان جھانی کار و اتحادیه ھای بين المللی در ارتباط بوده اند. این فعالين با نشان دان نارضایی کارگران مصر از فدراسيون عمومی کا
است. ت4ش این  للیکارگری رژیم مبارک را تشکيل ميداد، روسای این نھاد ھا را قانع ساختند که دفاع از چنين اتحادیه ای به ضرر خود این ارگانھای بين الم

مصر و  ولتدسته از "فعالين کارگری" و فعالين سياسی تا جایی پيش رفت که سازمان جھانی کار عليرغم امضای مقاوله نامه ھای آن از سوی دولت مصر، د
 اتحادیه وابسته به دولت را در ليست سياه قرار داد.  

سرمایه تحت به اکنون که به یمن ت4ش ميليونھا کارگر مصری فضا برای نفس کشيدن آماده گردیده است، این جریانات و "فعالين کارگری" خود را برای خدمت 
سال گذشته بدون ھيچ سازمان و عليرغم کارشکنی اتحادیه ھای خود  بـدون  5پوشش اتحادیه ھای مستقل کارگری آماده ميبينند. کارگران مصری در طی 

دیگری روبـرو  ختهرھبر و نماینده توانسته اند بخشی از خواستھای خود را به بورژوازی مصر تحميل کنند، اما امروز با مانع دیگری در قامت تشکل سرمایه سا
سال به حاکميت یکی از تشکل ھای سرمایه خاتمه دھد، این بار مجـبـور  53ھستند. کارگر مصری که با ت4ش و فداکاری و تحمل فقرو فاقه توانسته بعد از 

 است حاکميت تشکل جدید سرمایه را تحمل کند.     
 ژانویه امسال با انتخاب ھيئت موسس اتحادیه ھای مستقل، متشکل از کارمندان جمع آوری ماليات ام4ک، بازنشستگان و آموزگاران و کارکـنـان 30اینان روز 

ت کنونی کارگـران لبابھداشت، اع4م موجودیت کرده و تا به حال دو بيانيه صادر نموده اند. در ھر دوی این بيانيه ھا ظاھرا با آوردن بخشی از خواستھا و مطا
سـت. نـيـ مصری، ت4ش کرده اند خود را تشکلی اصيل، نه تنھا برای کارگران بلکه به جامعه مصر معرفی کنند. دفاع از ھمين مطالبات، خود فـریـبـی بـيـش

مارس پيامی شفاف به سرمایه داران مصری فرسـتـاد. مـن  2فدراسيون اتحادیه ھای کارگری مصر که نتيجه ھمان اتحادیه ھای مستقل کارگری است، روز 
 اینجا سعی ميکنم برای حفظ امانتداری ترجمه عين این پيام را بياورم.   

در پاسخ به فدراسيون اتحادیه ھای کارگری مستقل، مرکز  اتحادیه ھای خدمات دھی به کارگران، این  2011ما کارگران مصری امروز، چھارشنبه دوم مارس "
د فرصتـھـای یجاپيام را به سرمایه دارانی که مشتاق  استقرار دموکراسی در مصر بوده و خواھان توسعه جامعه ما و بازکردن چشم انداز جدیدی برای آن و ا

 شغلی مناسبی برای جوانان ما ھستند ميفرستيم."         
ود نمـوده د خ"باتوجه به محروميت طوgنی مدت از حقوق اساسی دموکراتيک اتحادیه ای، کارگران مصری که از دو سال قبل شروع به ایجاد اتحادیه ھای آزا

، فدراسيون اتحادیه ھای آزاد مصر را تشکيل دادند و تاکيد ميکنند که در ھفته ھای آینده کاربر روی ھمه اجزای آن را ادامه 2011ژانویه  30بودند روز دوشنبه 
به بر بحران غل خواھند داد. در این راستا، آنھا سرمایه داران مصری را به منظور ایجاد فرصت ھای مناسب برای مذاکرات جمعی بين طرفين کارگری به منظور

کـه عدم اعتماد و دست یابی به توافقات شفاف جمعی که باید  شامل ھمه طرفين باشد دعوت ميکنند. این امر کمک به حل ھمه مشک4تی خواھد کـرد 
 منجر به جنبش ھای اعتراضی اجتماعی شده است." 

ون يـدرحاليکه کارگران مصری مشتاق ھستند شما را به چنين تمرین مثبتی دعوت نمایند،در عين حال ع4قه مندند به اط4ع شما برسانـنـد کـه فـدراسـ  "
دیگـر مـقـدر و  اتحادیه ھای کارگری "رسمی دولتی " کارگران را نمایندگی نميکند و حق صحبت کردن به نمایندگی از آنان را ندارد. این سازمان سقوط کرده

 ت برطرف سازد."اس نيست زنده بماند. ما اميدواریم که سقوط آن بتواند ھمه موانع بر سر راه مذاکرات اجتماعی را که جامعه ما را به نقطه نامتعادل رسانده
مارس از سوی  دولت مصر برای نظارت بر کار فدراسيون و  10بدنبال دعوت فدراسيون تازه تاسيس فدراسيون اتحادیه ھای مستقل، آقای ھوان سوماویا روز 

با نخسـت ود انطباق آن با قوانين سازمان جھانی کار و کمک به دوره انتقالی پس از حسنی مبارک دعوت شد. آقای سوماویا تصميم دارد در سفر دو روزه خ
مستـقـل و رھـبـران ای وزیر مصر عصام شریف و وزیر دارایی، وزیر کار و وزیر امور خارجه م4قات کند. در این سفر  سوماویا بطور ویژه با نمایندگان اتحادیه ھ

 جوانان و نمایندگان جامعه مدنی نشست خواھد داشت.     
کـارگـری  ھایپس از سفر رئيس سازمان جھانی کار( بخوان سازمان جھانی سرمایه) نوبت به خانم شاران بوررو، دبير اول کنفدراسيون بين المللی اتحادیه 

مارس ضمن شرکـت در یـک  15مارس اع4م نمود که به زودی شعبه دفتر این کنفدراسيون در قاھره افتتاح خواھد شد. وی روز  14رسيد. خانم شاران روز 
مارس قبل از حضور در این سمينار وزیر کار و  15سمينار دو روزه ھمراه با کارمندان این سازمان با فعالين اتحادیه ھای مستقل م4قات نمود.  شاران صبح روز 

 ود.مھاجرت مصر،  دکتر احمد البراعی را م4قات نمود. وی ضمن تبریک به وزیر کار، از پشتيبانی وزیر از اتحادیه ھای مستقل مصر قدردانی نم
ستقـل مصـر" ی مدر سمينار دو روزه که تحت عنوان ساختن اتحادیه دموکراتيک و مستقل، چشم انداز و اھداف برگزار گردید، ع4وه بر نمایندگان اتحادیه ھا

                 فعالين کارگری" لبنان، اردن و تونس نيز شرکت کردند.                                                                            
 بدین ترتيب کارگران مصر چشم باز نکرده از چاله به چاھی دیگر افتادند که به این زودی از آن خ4ص نخواھند شد.  

مارس در نامه ای خطاب به وزیر کار اع4م کردند که یک روز از دستمزد ھایشان را  17با ایجاد چنين حال و ھوایی در جامعه کارگری، کارگران حمل و نقل روز 
ای کمک به بر به دولت پرداخت خواھند کرد. محمود کامل که از سوی کارگران حمل و نقل صحبت ميکرد اع4م نمود که ما از خواستھای خود صرفنظر ميکنيم و

ود کـه نـمـ اقتصاد ملی یک روز از دستمزدھایمان را به آن اختصاص ميدھيم. مصطفی غناوی رئيس حمل و نقل کشور با استقبال از پيشنھاد کارگران اع4م
      مساله را با وزیر راه و ترابری در ميان خواھد گذاشت تا آخر برج یک روز از دستمزد ھای کارگران حمل و نقل به حساب دولت واریز شود.  

ری حزب کمونيست مصر، حزب اتحاد مردم، حزب دموکرات کارگری و حزب سوسياليست مصر که در چند سال گذشته در دفاع از اتحادیه ھای مستقل کـارگـ
انتظار رسـمـيـت  در برای کشاندن کارگران به زیر پرچم بورژوازی خدمات ارزنده ای به دشمنان کارگران ارائه دادند امروز ھمه با پر کردن فرمھای وزارت کشور

 یافتن خود به عنوان احزاب قانونی روزشماری ميکنند.
برده و  یشهتجربه تاریخی نشان داده است که این نوع طغيانھای سياسی تنھا به تغيير رژیمھا و چھره سياستمداران خدمت  ميکند و قادر نيست دست به ر

و طغيانھای کنونی توجه عميقـی داشـتـه  57سرمایه و رابطه سرمایه دارانه را به چالش بکشد. کارگران آگاه و جدی و آگاه به منافع طبقاتی باید به طغيان 
د نه تنھا کمکی مانباشند. بدون یک صف مستقل طبقاتی و ابزار مناسب برای مبارزه طبقاتی باgترین فداکاریھا و جانبازیھا اگر تنھا در حيطه سياسی محدود ب

ره ھایی جدیدتر و چھ برای رھایی کارگران نخواھد کرد بلکه آنھا را به پياده نظام سرمایه و سرمایه داران تبدیل خواھد کرد. در این طغيانھا دشمن طبقاتی با
شاھده ای و مروشھایی پخته تر به ميدان آمده و با حمله مجدد به کارگران آنھا را چندین سال عقب تر خواھد راند. یک مقایسه نه تحليلی، که حتی حسی 

 این امر را به کارگر آگاه ایرانی ثابت ميکند.
 

 منابع:
Labour Start,ILO,ITUC, Libcom.org 
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و با رژیم حاکم و د، در زمان نوشتن این مقاله وضعيت حاکم در مصر بسيار انفجاری است. ميليونھا نفر از مردم با وجود منع رفت و آمد در خيابانھا حضور دارن
ده برای تونس نيز در جریان است: فرار بن علی، تغييرات در درون دولت، دادن وع  سرکوب خونين اش در حال مقابله ھستند. ھمزمان با آن جنبش اجتماعی

ا از فقر در د ربرگزاری انتخابات جدید، ھيچ یک از آنھا موفق به فروکش کردن خشم عميق مردم نمی گردد. ھمچنين ھزاران تظاھرکننده در اردن نارضایتی خو
در باره  ای حال رشد در این کشور اع4م کردند، در حالی که تظاھرات در کشور الجزایر براحتی سرکوب شده است. رسانه ھا و سياستمداران بطور بی وقفه

ران رھب"بروز شورش در کشورھای مغرب و دول عربی" صحبت می کنند، آنھا توجه خود را بسوی شاخص ھای منطقه ای، نسبت به "کمبود آزادیھای اوليه" 
 ملی، بر روی وضعيت ناگوار مردمی است که پس از گذشت سی سال ھنوز ھمان رھبر سی سال پيش را در مصر شاھد ھستند... جلب ميکند. بله، ھمه

نخست و بویژه  حلهاینھا درست است بن علی، مبارک، ریفاعی، بوتفليقه ھای دیگر، گانگسترھا و کاریکاتورھای واقعی از دیکتاتوری بورژوازی ھستند. اما در و
 ند،این جنبشھای اجتماعی بخشی از جنبشھای استثمارشوندگان ھمۀ کشورھا ميباشند. خشم انفجاری که امروز خود را ھمانند یک لکه روغن پخش ميک

) بعد  ١تمام بشریت را به ورطه بدبختی سوق ميدھد. ( ٢٠٠٧خود را در برابر علت اصلی آن که ھمانا بحران جھانی اقتصادی است نشان ميدھد، که از سال 
د انناز تونس، مصر! آن چيزی که کل بورژوازی از آن در ھراس بود، آغاز شده است: گسترش شورشھا در کشورھای عربی و بویژه در شمال افریقا، ھم

شی از نا شورش در تونس در حال حاضر شروع شده است. در آنجا مردم مختلف کشورھای عربی زیر بار مصائب و نااميدی قرار دارند، آنھا زیر ضربات سخت
ر حقيبحران اقتصاد جھانی بدست وحشت و سرکوب خونين سپرده ميشوند. در مواجھه با خشم استثمارشوندگان، طبقات حاکم و رھبران منتسب آنھا با ت

این تنھا ت. ميگویند استثمارشوندگان چه کسانی ھستند: طبقه گرسنگان و جانيان. تنھا پاسخی که آنھا ميتوانند بدھند حکومت ترور و گلوله در پوست اس
ا راست، خود را پ تمربوط به "دیکتاتورھای" نظير مبارکھا، بن عليھا، بوتفليقه ھا، صالح ھا و ھمکاران خود در یمن نيست. رھبران "دمکراتيک" خود ما، از چ

واقعيت gف زنی در داری بودند. آنھا به ظاھر از  -دائماً "دوستان و متحدان وفادار" آنھا دانسته اند و ھمدست آنھا در دفاع از ھمان نظام استثمارگر سرمایه
اط4عی ميکنند بی باره ثبات این کشورھا، یا از به اصط4ح دژی که آنھا بر عليه بنيادگرائی اس4می نمایندگی کردند بی اط4ع ھستند، آنھا ھمچنين اظھار 

ا، بر دنھکه رژیم موجود تنھا با حمایت، محافظت و ترور پليسی توانسته است چندین دھه وضعيت موجود را حفظ نماید. آنھا چشمان خود را بر شکنجه ش
یم ھا تحت رژ فساد شان، اعمال خشونت این رژیم ھا بسته اند، تا با ایجاد فضای رعب و وحشت بتوانند بر مردم کنترل داشته باشند. آنھا ھمواره از این

ير از نجات منافع ی غعنوان ثبات، دوستی و صلح در ميان ملتھا و به نام عدم مداخله و از پا برجایی این رژیم ھا بطور کامل پشتيبانی کرده اند. آنھا از چيز
 ملی کثيف امپریاليستی شان حمایت نمی کنند.

 شورش اجتماعی در مصر...
علی در بن امروز در مصر دوباره اگر نه دھھا، بلکه صدھا کشته، ھزاران مجروح، دھھا ھزار دستگيری در یک فضای بسيار داغ و ملتھب رخداد. با سقوط 

بخش ان تونس، جرقه ای در بشکه باروت افتاد و باعث گشودن سریع انفجاری درب بسته گردید. این سقوط منجر به پيدایش یک اميد بی حد و حصر در مي
قراری حکومت بر اعظم مردم کشورھای عربی گردیده است. در این کشورھا تنھا وسيله ایکه توانسته طبقه کارگر و gیه ھای استثمارشونده را لگام زند ھمانا

بستان عر ترور است. ما ھمچنين مکرراً شاھد ابراز یاس و نا اميدی بصورت موجی از اقدام به خود سوزی در الجزایر، مراکش، موریتانی، صحرای غربی،
خانواده ھا یشان ای سعودی و سودان بوده ایم. این شرایط بيکاران جوان و ھم کارگران بيکار را تحت تاثير قرار داد، کارگرانی که دیگر قادر به تامين نيازھ

در مقابل ھمان مشک4تی که به دیگر نقاط دنيا  ‟نان ! آزادی ! شأن و کرامت انسانی!” نبودند. در مصر و تونس، خواسته ھای یکسانی فریاد زده شده است:
: بيکاری استآسيب می رساند، بنابر این تمامی مصائب موجود ناشی از بحران اقتصاد جھانی است که در آن سرمایه داری ھمه ما را به کام خود فرو برده 

در سراسر  ،بد نام مصری٫نفر در زیر خط فقر زندگی ميکنند و زباله جمع کن ھای  ٤نفر مصری  ١٠٪ مردم مصر را در برميگرد )، نا امنی ( از ھر ٢٠( بيش از 
مستقيماً از مردم تونس  ‟مبارک گورت را گم کن”جھان از طریق گزارشھای خبری شناخته شده اند )، افزایش قيمت مایحتاج اوليه و گسترش بدبختی. شعار 

می  ومتالھام گرفته شده است، آنھا خواستار خروج بن علی بودند، این شعار کسانی را ھدف قرار می دھد که سی سال تمام با مشت آھنين بر کشور حک
یک روزنامه نگار مصری به خبرنگار فيگارو گفت:"ھيچ جنبش  .‟این دولت ما نيست، اینھا دشمنان ما ھستند   ”کنند. تظاھرکنندگان در قاھره فریاد زدند؛

نميتوان  یگرسياسی نميتواند ادعای این تظاھرات را داشته باشد. این خيابان است که خود را بيان ميکند. مردم دیگر چيزی ندارند که از دست بدھند. د
کارگران کارخانه نساجی محلل الکوبرا در شمال قاھره  ٢٠٠٨در آوریل  .‟امروز ما دیگر ھراسی نداریم” یک جمله بر لب ھمه جاری است:“. اینچنين پيش رفت

بکه ه شبا دست زدن به اعتصاب خواستار افزایش دستمزد و شرایط کاری بھتر شدند. در ھمين رابطه برای حمایت از کارگران، گروھی از جوانان بوسيل
لت مصر از به اعتصاب و سازماندھی فراخوان دادند، صدھا نفر از تظاھرکنندگان دستگير شدند. این بار، و بر خ4ف تونس، دو  اجتماعی فيس بوک و تویيتر

ژانویه بعنوان "روز ملی پليس" اع4م شده است. دھھا ھزار نفر از تظاھرکنندگان در قاھره،  ٢٥پيش راه ورود به اینترنت را مسدود کرده بود.سه شنبه 
زی که خشونت ناشی رو اسنکدریه، تانتا و سوئز به خيابانھا ریختند و در آنجا با پليس درگير شدند. چھار روز از درگيری ھای روزانه بدنبال یکدیگر گذشت چھار

پ4ستيکی یا  ھایاز سرکوب تنھا خشم مردم را افزایش داد. در این روزھا پليس ضد شورش بطور شبانه روزی به وفور از گاز اشک آور استفاده کرد، با گلوله 
ر ، دواقعی به مردم شليک کرد. خشم انفجاری در طول ھفته ھای متوالی در حال رشد بود. سرکوب ھميشه و ھمه جا وجود دارد: درگيری ھا در قاھره

نصد ھزار پا سوئز، اسنکدریه، در سينای. تاکنون دھھا نفر کشته، صدھا نفر زخمی، ھزاران نفر در روزھای نخست این درگيریھا دستگير شده اند. ارتش با
ردگان سپ سرباز تا به دندان مسلح و آموزش دیده نقش اصلی و نيرومندی را درحمایت از نظام اجرا ميکند، برخ4ف تونس. قدرت حاکم ھمچنان دارای سر

که لت مسلح به س4ح سرد و افراد حرفه ای در ضرب و شتم مردم در تظاھرات می باشد. اراذل و اوباش ھمانند بسياری از لباس شخصی ھای امنيتی دو
گھبانی ت نخود را قاطی تظاھرکنندگان می نمایند مسلح به زنجيرھای فلزی ھستند. پليس ھایی که تجمعات را کنترل ميکنند، از خروجی متروھا در پایتخ

یک روز تعطيل، نزدیک ظھر، ھنگام بسته شدن مساجد، با وجود ممنوعيت تجمع، معترضان از ھمه طرف و در مح4ت  ،می کنند. بيست و ھشتمين روز
ن ھای تلفمختلف پایتخت با پليس درگير ميشوند. این روز به روز خشم تبدیل شد. شب قبل از روز بيست و ھشتم دولت کليه سایت ھای اینترنتی و تمام 
حکومت رت ھمراه را مسدود و تمامی مکالمات تلفنی را قطع کرده بود. کشور در آتش می سوزد شبھا به تعداد تظاھر کنندگان افزوده ميشود، آنھا مقرا

می رانند،  عيتنظامی که در قاھره، اسکندریه و سوئز اع4م شده بود را نادیده می گيرند. کاميونھای پليس مجھز به پمپ آب با فشار زیاد را به ميان جم
ال قرار گرفتند. تقبجمعيتی که بویژه از جوانان تشکيل شده بود. در قاھره، تانکھا و سربازان در وحله اول توسط معترضان بعنوان قھرمانان آزادیبخش مورد اس
ع از پيوستن یک مانت4شھای جھت آشتی ارتش با مردم وجود دارد، که مورد توجه زیاد رسانه ھا قرار ميگيرد این ت4شھا حاصلی نداشت جز اینکه اینجا و آنجا 

وستند. اما با پي کاروان از خود روھای رزمی با نيروھای امنيتی شود. ھمچنين چند نفر از مامورین پليس با به زمين انداختن باطوم ھای خود به صف معترضين
ر کرده و موجب عبواین حال در نقاط دیگر بسرعت برروی تظاھرات کنندگان که اقدام به مقابله با آنھا نمودند آتش گشودند و با خودروھای زرھی از روی مردم 

جمعه وز مرگ آنھا ميشوند. ریئس کل ستاد ارتش مصر سامی عنان که جھت گفتگو با پنتاگون، یک ھيت نظامی به ایاgت متحده را سرپرستی ميکرد، در ر
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اط4عات رت سریعاً به مصر بازگشت. در این روز ماشينھای متعلق به پليس و فرستادگان ریئس جمھور، ھمچنين دفتر حزب حاکم به آتش کشده شده اند. وزا
منصورا در به غارت رفت. زخميان در بيمارستانھای شلوغ به روی ھم انباشته شده اند، در اسکندریه ساختمان فرمانداری ھم به آتش کشيده شد. ھمچنين 

زیـون لویدر دلتای نيل، درگيری خشونت آميزی صورت گرفته است که منجر به مرگ چندین نفر گردید. تعدادی از محاصره کنندگان تـ4ش ميکننـد کـه محـل ت
دقيقه حسنی مبارک در تلویزیون ظاھرشد تا در باره یک تغيير  ٢٠و  ٢٣دولتی را بتصرف خود دربياورند، اما توسط ارتش به عقب رانده ميشوند. حدود ساعت 

آغاز ميکند.  را صحبت کند، او اع4م کرد که ھئيت دولت روز بعد تغيير خواھد کرد و وعده داد که اص4حات سياسی و اقدامات جدید در جھت برقراری دمکراسی
خشم مردم را ھر ات اما او بر عزم خود مبنی بر "اطمينان خاطر از تضمين امنيت وثبات مصر" در برابر" اقدام به ت4ش در جھت تضعيفش" تاکيد کرد. این اظھار

 چه بيشتر دامن زد و عزم و اراده معترضان به ادامه مبارزه را تقویت بخشيد.

  ... به زور وارد بازی امپریاليستی ميشود... 
ز نظـر ه ااما اگرچه تونس برای مردم معترض یک نمونه بود، ولی برای بورژوازی اداره کشور بدین شيوه غير ممکن شد. تونس کشوری است نسبتاً کوچک ک

) دارای اھميت باشد. اما این مسئله در رابطه بـا مـصر کـام4ً متفـاوت  ٢منافع عمده امپریاليستی ميتواند برای یک دوست کشور درجه دوم نظير فرانسه ( 
ميليون نفر جمعيت) که به مراتب پر جمعيت ترین کشور در منطقه ميباشد و از نظر استراتژیک و اساسی دارای یک پایگاه مرکـزی در  ٨٠است، ( با بيش از 

ب جدی را واقشرق ميانه، بویژه برای امریکا می باشد. در این منطقه مسائل بيشتری در خطر است. سقوط رژیم مبارک ميتواند یک ھرج و مرج منطقه ای، وع
ل کنـد. حاصـموجب گردد. مصر تحت رھبری مبارک، متحد اصلی ایاgت متحده امریکا در تضاد شرق ميانه است، تا بتواند از حمایت دولت اسـرائيل اطمينـان 

ان رایـھمچنين دارای یک نقش غالب و یا کليدی در روابط اسرائيل و فلسطين و حتی در ميان خود فلسطينی ھاست، بين محمود عباس از فتـح و اسـ4م گ
ه در ، کحماس. این دولت تا ھمين چندی پيش به عنوان عامل ثبات در کشورھای نزدیک شرق در نظر گرفته ميشد. ع4وه بر این تحوgت سياسی در سودان

سال از این استراتژی ماھرانۀ آمریکـا در زمينـه اخت4فـات بيـن اعـراب و  ٤٠آن جنوب کشور از آن جدا شده است، نياز به یک مصر مقتدر دارد. در حال حاضر 
ایـن  بی ثباتی در آن خطر فروپاشی در بسياری از کشورھای منطقه را بدنبال خواھد داشت، بخصوص در اردن، ليبی، یمـن، و سـوریه.  اسرائيل می گذرد.

ميدھد. اوباما و  رارمسئله نگرانی ایاgت متحده را به وضوح آشکار ميسازد که آنھا را، بدليل داشتن روابط نزدیکشان با این رژیم، در وضعيت بسيار دشواری ق
بات کشور ظ ثدیپلماسی آمریکا خود را موظف ميدانند تا به تجھيز قوای خود پرداخته و در اعمال فشار مستقيم بر مبارک پيش دستی کند، ت4ش در جھت حف

است، در ته و بخصوص برای حفظ رژیم مبارک. به ھمين دليل اوباما آشکارا اظھار داشت که او، جھت مجبور کردن مبارک، یک گفتگوی نيم ساعته با وی داش
باید از نيروھای امنيتی خواسته شود که ” این گفتگو اوباما اصرار داشته که مبارک باید خواسته ھای مردم را بپذیرد. قبل از آن ھي4ری کلينکتون گفته بود که 

و اینکه دولت بسرعت شبکه ھای اجتماعی اینترنتی گفتگو را مجدداً ترميم و راه اندازی کند روز بعد، عمر سليمان، ریئس “ خویشتنداری بيشتری بخرج دھند
یئس جمھـور ن رقدرتمند نيروھای امنيتی نظامی، که ھمچنين مسئول مذاکرات با اسرائيل در شرق ميانه ميباشد، احتماgً تحت فشار امریکا، به عنوان معاو
بود. ارتش در ته برگزیده شد. در حقيقت این ارتش بود که از محبوبيت خود در ميان معترضان استفاده کرد زیرا که ظاھراً ارتش خود را در پشت صحنه نگھداش

و  در مرکز شھر تحصن کرده وعم4ً منع رفـت  مکانھای مختلف با ميانجيگری در بين تظاھرکنندگان قصد داشت بخش وسيعی از جمعيتی که بصورت فشرده
 آمد را نادیده گرفته بودند، "در بازگشت به خانه ھایشان و "حفاظت" خود در مقابل باند دزدھا" یاری رسانند.

 ... ھمانگونه که در دیگر کشورھای عربی...
نفر تظاھرکننده برای سومين بار متوالی در طول سه ھفته  ٤٠٠٠ھمزمان در مصر تظاھراتھای دیگری نيز در الجزایر، یمن، اردن بوقوع پيوست، در کشور اردن 

رابطـه  ایـندر امان گرد آمدند. آنھا در اعتراض به گرانی ھزینه ھای زندگی خواھان اص4حات اقتصادی و سياسی از جمله استعفای نخست وزیر شـدند. در 
 ھایمقامات دولتی با ایجاد راه حلھای کوچک اقتصادی و برخی مشورتھای سياسی به یک سری اقدامات بسيار ناچيز دست زدند. امـا تظـاھرات بـه شـھر

ژانویه تظاھرات مردم الجزایر در مرکز شھر  ٢٢مجروح بر جای گذاشته است. در تاریخ  ٨٠٠کشته و  ٥ایربيد و کراک گسترش یافت. سرکوب و فشار در الجزایر 
ته بشدت سرکوب شد. ھمچنين در تونس سقوط بن علی نتوانست از خشم مردم و سرکوب جلوگيری بعمل آورد: از زمان خروج بن علی تا کنون تعداد کش

آمـد و  شورھای ناشی از اعدام ھای خود سرانه در زندانھا بيش از کشته ھای ناشی از درگيری با پليس از قبل می باشند. "کاروان آزادی" کـه از غـرب کـ
ھنوز از افراد که جنبش از آنجا آغاز شده بود، حکومت نظامی را نا دیده گرفت و روزھای متمادی جلو کاخ دولت چادر زد و خواستار استعفای حزب حاکم گردید 

يـار خـود اختقدیمی و پيروان متعصب آن تشکيل می شد. خشم مردم ھمچنان ادامه دارد زیرا ھنوز مردانی از زمان بن علی، ھمچنان زمام امور کشور را در 
ژانویه باgخره صورت پذیرفت، بد نام ترین وزرای رژیم قدیمی را برکنار کرد، اما  ٢٧دارند. تجدید سازمان دولت که بارھا و بارھا به تعویق افتاده شد و در تاریخ 

است.  فتهنخست وزیر را ھمچنان حفظ کرد، و بدین ترتيب موفق به مھار اعتراضات نشد. سرکوب وحشيانه پليس ادامه دارد و اوضاع ھمچنان بی نظم و آش
 ت واین شورشھای عظيم و خود جوش انفجاری نشان ميدھند که مردم دیگر نمی خواھند به وضع فعلی ادامه دھنـد. آنھـا ميخواھنـد بـه بـدبختی و ف4کـ

مختلـف  ھـایسرکوب این رژیمھا پایان دھند. اما آنھا تاثيرات منفی ناشی از توھمات دمکراسی و سموم ناسيوناليسم را نيز نشان می دھند: در تظاھرات 
نحـرف ر مپرچمھای ملی با افتخار به اھتزاز در آمده است. چه در مصر و چه در تونس خشم استثمارشوندگان ب4فاصله بسمت مبارزه برای دمکراسی بيشت

دی و تصاشد. نفرت مردم عليه رژیم و تمرکز کامل بر مبارک ( ھمانند بن علی در تونس). موجب شده است که خواسته ھای اقتصادی مردم عليه ف4کت اق
کـارگر و قـه بيکاری توسط رسانه ھای بورژوازی تا سطح رفتن مبارک تقليل یابد. واضح است که این به بورژوازی کشورھای "دمکراتيک" امکان ميدھد که طب

 نی ندارد.کسابویژه طبقه کارگر کشورھای مرکزی را متقاعد سازد که "قيام ھای مردم" در شرق ميانه با توسعه مبارزه کارگران در کشورھای مرکزی ریشه ی
  به سوی توسعه جنگ طبقاتی 

س آن در کااین طغيان بزرگ اجتماعی ھم اینک بطور فزاینده ای به جلوی صحنه جامعه رانده ميشود، که ناشی از تشدید بحران جھانی سرمایه داری و انع 
 شـد،کشورھای پيرامونی است. خشمی که تا کنون بصورت دائمی و منحصر بفرد ادامه دارد نشان دھنده تنش ھای امپریاليستی و جنگ ھای مختلف ميبا

ران، آنھایـی رھباین مسئله شرایط سياسی نوینی را ایجاد ميکند که سرمایه داری باید بر روی این تحوgت حساب باز کند. پيدایش این قيام در مقابل فساد 
. اما وجود شودکه جيبھای خود را پر می کنند در حالی که اکثریت قریب به اتفاق مردم از گرسنگی رنج می برند، نمی تواند در این کشورھا بخودی خود حل 

ود مـی بوجاین جنبش ھا نشانه از اع4م بلوغ اخت4فات اجتماعی آینده می باشد که بطور حتم در بيشتر کشورھای صنعتی در مقابله با مشک4تی یکسان 
رشـد  حـالآیند: کاھش سطح معيشت، رشد فقر، بيکاری جوانان. افزون بر آن، این قيام در برابر سيستم ورشکسته ای است که در ميـان جوانـان اروپـا در 

ژانویه تعداد بيست ھزار نفر  ٢١ميباشد، ھمانطوریکه ما در مبارزه دانشجویان بخصوص در فرانسه، انگليس و ایتاليا آنرا مشاھد ميکنيم. آخرین نمونه: در تاریخ 
افزایش شدید ھزینه بر از دانشجویان و معلمان با حضور در خيابانھای gھه (ھلند) در مقابل پارلمان و وزارت آموزش و پرورش دست به اعتراض زدند. آنھا در برا

ننـد تـا ر کھای ثبت نام در دانشگاھھا اعتراض کردند، که در وھله نخست عليه مردود شدگان ( اغلب در مورد کارگران دانشجو صدق ميکند که مجبورنـد کـا
بودجـه بایـد در ایـن ھش ھزینه مورد نياز دانشگاه خود را بپردازند)، آنھا باید ساgنه مبلغ سه ھزار یورو اضافی بپردازند، در حاليکه بر اساس اع4م آخرین کا

موقعيت شغلی حذف گردند. این تظاھرات یکی از مھمترین تظاھرات دانشجوئی بيست سال گذشته در این کـشور بـوده. آنھـا بـه شـيوه ای  ٧٠٠٠بخش 
تی در بقاخشونت بار و بيرحمانه توسط پليس مورد حمله قرار گرفتند. وجود این جنبش ھای اجتماعی نشان از یک پيشرفت مھم در رشد و توسعه مبارزه ط

 ھمه کشورھاست. حتی اگر طبقه کارگر به اندازه کافی بعنوان یک نيروی مستقل ظاھر نشده است. در کشورھای عربـی طبقـه کـارگر ھمچنـان غـرق در
رد از یک گذاجنبش ھای عمومی مردم است. در سراسر جھان شکاف بين طبقه حاکم ، بورژوازی، که با غرور و تکبر و بطور مبالغه آميز ثروتش را بنمایش مي
بسوی  کافطرف و بخش وسيعی از استثمارشوندگان که عميقتر و عميقتر در بدبختی و محروميت فرو ميروند از طرف دیگر روز به روز بيشتر ميشود. این ش

پاسـخگویی بـه  از نزدیکتر شدن و اتحاد پرولتاریای ھمه کشورھا در راستای یک مبارزه مشترک در مقابل کاپيتاليسم گام بر ميدارد، وقتيکه بـورژوازی نـاتوان
اعی در به معترضين پاسخ ميدھد.شورش و مبارزه اجتم  خواست استثمار شوندگان باشد با استفاده از حربه صرفه جوئی و با توسل به روش باطوم و گلوله

ھمه جا  در سالھای آینده بناگزیر در اشکال مختلف ظاھر خواھد شد و در ھر منطقه ای از دنيا بوقوع خواھد پيوست. نقاط قوت و ضعف جنبش ھای اجتماعی
یر و پذ یکسان نيستند. در اینجا خشم، ستيزه جوئی و شجاعت مثال زدنی ھستند. به ھمين دليل روشھا و عظمت مبارزه گشایش دیدگاھای نوین را امکان

باشـد. در مي ساخت توازن قوا به نفع طبقه کارگر را ميسر ميسازد، طبقه کارگر تنھا طبقه اجتماعی است که قادر به ارائه یک چشم انداز روشن به بشریت
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گسترده پرولترھای يج اینجا بویژه تمرکز و تجربه پرولتاریا، تجھيز مبارزه اش در کشورھای واقع در قلب جھان سرمایه داری، تعيين کننده خواھند بود. بدون بس
این یا آن گروه از وغ کشورھای مرکزی، شورشھای اجتماعی در سرمایه داری پيرامونی نھایتاً به ناتوانی محکوم ھستند و آنھا قادر نخواھند بود خود را از زیر ی

ادامه ھمه  در طبقه حاکم رھا سازند. تنھا مبارزه بين المللی طبقه کارگر، ھمبستگی اش، وحدتش، سازمان و آگاھی اش در صف آرائی نبرد، قادر خواھد بود
 سطوح جامعه را به منظور پایان دادن به این سيستم رو به زوال و ساختن یک دنيای دیگر با خود ھمراه سازد.

 
 W /م  -ترجمه از سارا ٢٠١١ژانویه  ٢٩ 

 زیر نویس ھا: 
مبارزه ھمچنان  در کابيليا آتش  ) در اینجا ما باید در رابطه با ميزان سکوت بين المللی در مورد وضعيت الجزایر دقيق باشيم. بنظر می رسد که بطور مثال ١( 

 شعله ور است. 
رار قـ ) فرانسه که، پس از حمایت اش از بن علی، به گناھش اعتراف کرد، چرا که وضعيت در تونس را دست کم گرفته و حاکم مطلق را مورد پشتيبانی ٢( 

 است.صر داده بود، مواظب اوضاع است که مبادا دوباره خود را با دلسوزی از مبارک مورد تمسخر قرار دھد و مراقب رفتار خود در دعوت او به ترک م

 و وحشت قلم به مزدان ارتجاع بورژوازي »چپ«عروج راديكاليسم 

 رزم رزمنده

باز ھم وحشت از "چپ" تن چماق داران سابق را لرزانده. عباس عبدی در مقاله اش ھر چی که نگفته بـاشـد حـداقـل بـه خـيـزش مـجـدد 
   :رادیکاليسم چپ اعتراف کرده. او در اینباره ميگوید

 خوب، بد، زشتِ چپ"
ھاي دانشگاھي كشور يادداشتي بنويسم. گرچـه  در محيط «چپ»ھمكاران روزنامه از من خواستند كه درباره رشد و به تعبيري احياي مجدد 

ھـاي گـونـاگـون  ھاي كشور ندارم و فقدان فضاي باز براي فعاليت شـفـاف گـرايـش ماركسيستي در دانشگاه «چپ»اط4ع دقيقي از وضعيت 
ھا، اظھارنظر دقيق درباره كّم و كيـف فـعـالـيـت آنـان در  كشي واقعي اين گرايش دانشجويي و نيز در غياب سازوكارھاي دموكراتيك براي وزن

 »پردازم. ھا غير ممكن است. بنابراين با مفروض گرفتن چنين حضوري و صرف نظر كردن از ابعاد آن، به موضوع مي دانشگاه
اما غافل است از اینکه مسئله خيزش این رادیکاليسم امروزه مسئله ای بين المللی است. عليرغم تمامی تبليغات ضد کمونيستی بورژوازی  

امپریاليستی، جھان مجددا در آستانه این پرسش قرار گرفته که : دموکراسی امپریاليستی یا دموکراسی پرولتری؟ ما دربـاره عـروج مـجـدد 
 ھمين روند رادیکال چنين نوشتيم:

ماشين دولتی بورژوازی امپریاليستـی و  دموکراسی امپریاليستی و یا دموکراسی پرولتری؟  .جھان در آستانه یک پرسش اساسی قرار دارد
ز سيستم بورکراتيک نظامی اش تماما در منج4ب کشتار و دزدی و فساد در ابعاد جھانی فرو رفته و نظم بورژوا امپریاليستی بطور روزمره و ا

سوی ارتش ميليونی گرسنگان مورد پرسش و چالش قرار ميگيرد. دنيای گرسنگان در آرزوی دستيابی به نان و آزادی به ميدان جنگی نابرابـر 
نيروھای متخاصمی که در دو سوی این نبرد به مقابله برخاسته اند در یک سو یعنی در صف ضد انقـ4ب شـامـل بـورژوازی  .پای نھاده است

دیپلماتيک بسر ميبرند، ميباشند. آنـان در پـی -امپریاليستی و حاکميتھای محلی بورژوازی و زمينداران که تا بن دندان در بند وابستگی مالی
سرکوب و عقب راندن جنبش انق4بی بوسيله نيروھای نظامی و یا کنترل اوضاع در چھارچوب نظم سرمایه دارانه حاکم و تجدید سـازمـان در 
ارتجاع بورژوازی حاکم بوسيله اپوزیسيونھای بورژوائی و اپورتونيستھا ھستند. و درست در سوی دیگر کارگـران و زحـمـتـکـشـان و صـفـوف 
 کمونيستھا و دموکراتھای انق4بی قرار دارند که جھت تحول انق4بی در اوضاع و تغيير شرایط حاکم ميجنگند. اساس این نـبـرد، رویـاروئـی دو
اردوگاه متخاصم است که یکی قصد حفظ شرایط یا حداکثر بزک کردن اوضاع کنونی و تداوم بساط چپاول و غارت را دارد و دیگری آمده است تا 
با تحقق نان و آزادی بسوی فردا گام بردارد. یکی یعنی جھان بورژوازی در پی تجدید قدرت دموکراسی امپریاليستی است و دیـگـری یـعـنـی 

امپـریـالـيـسـتـی بسـوی -جھان کارگران و زحمتکشان! دنيای گرسنگان! عليرغم تبليغات دیوانه وار روشنفکران بورژوا حول آلترناتيوھای بورژوا
دموکراسی پرولتری روان است. در پس تمامی رویدادھای جاری مصاف دموکراسی امپریاليستی و دموکراسی پرولتری قرار دارد. یا دست به 

امپریاليستی ارتجاع بورژوازی و تحميل نظـم تشـدیـد اسـتـثـمـارو -دست شدن دستگاه سرکوب و تعویض ميرغضب و و تجدید سازمان بورژوا
یا بزیر کشيدن بورژوازی و استقرار حاکميت شوراھای کارگران و زحمتکشان. کمونيستھای انق4بی در ھر کجا که باشند با افشـای  سرکوب؛ 

امپریاليستی و راندن اپورتونيستھا از صفوف انق4ب، در جھت نابودی ماشين دولتی و استقرار دولتی از نوع دولـت کـمـون -آلترناتيوھای بورژوا
یعنی دولتی از نوع دموکراسی پرولتری و برقراری شوراھا ی مسلح کارگران و زحمتکشان و سازماندھی نظم سوسياليستی مبارزه ميکنند؛ 

انترناسيوناليسمی که در شرایط کنونی در شعارھای: مرگ   این و فقط این سياست است که معنای واقعی انترناسيوناليسم پرولتری است.
      بر ارتجاع و امپریاليسم و نان،آزادی، سوسياليسم و برقرار باد حاکميت شوراھای کارگران و زحمتکشان متبادر ميشود.
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مردم ليبي در محاصرة آتش استبداد خونخوار داخلي و ضربات 

 تجاوزگران امپرياليست
 سهراب شباهنگ

شورای امنيت سازمان ملل، دولت ھای فرانسه، آمریکا، انگلستان، ایتاليا، کانادا، استراليا، اسپانيا، بلژیک، دانمارک، نروژ،  1973به دنبال تصویب قطعنامۀ 
ستقرار منطقۀ تحریم ر ایونان، لھستان، قطر و امارات متحد عربی در ائت4فی با یکدیگر و در ھمکاری با اتحادیۀ عرب و ترکيه اجرای این  قطعنامه را که خواستا

)  ضيافت ناھار تبليغاتی ای در 1389اسفند  28( 2011مارس  19ھوائی (منطقۀ منع پرواز) در سراسر ليبی است بر عھده گرفتند.  نيک4 سارکوزی روز شنبه 
و سه ساعت . دکاخ اليزه با سران دولت ھا و برخی نھادھای موافق قطعنامه تشکيل داد تا تصویب این قطعنامه را موفقيت دیپلوماتيک حکومت خود جلوه دھد

ای ی ھپس از پایان این مراسم ھواپيماھای جنگی فرانسه که از مدتی پيش برای عمليات جنگی آماده شده بودند به ليبی حمله کردند. شنبه شب، کشت
موشک تام ھاک به ليبی پرتاب کردند تا سيستم ھای ضد ھوائی و تأسيسات نظامی  120جنگی و زیردریائی ھای آمریکائی و انگليسی مستقر در منطقه، 

ادامه دادند. به له ليبی را منھدم کنند. بمباران ليبی روز بعد ھم ادامه داشت و موشک ھا و ھواپيماھای آمریکائی و انگليسی از زرادخانۀ مرگبار شان به حم
عمليات ادامه خواھد داشت. ناو ھواپيمابر فرانسوی شارل دوگل، با دوھزار ناوی،  در  «فازھای بعدی»گفتۀ فرماندھان نيروھای ائت4ف تجاوزگر امپریاليستی، 

 راه پيوستن به ناوگان ھای آمریکا و انگليس در منطقه است. 
می گوید ما »  معصومانه«و  «حق به جانب»عمرو موسی دبير کل اتحادیۀ عرب که خواستار استقرار منطقۀ منع پرواز در ليبی  شده بود  با حالت  

پرسيد آیا این  ایدخواستاراستقرار منطقۀ منع پرواز برای جلوگيری از کشتار غير نظاميان بودیم و نه بمبارانی که به کشتار غير نظاميان دیگر منجر شود! ب
را نمی دانسته و شاھد اجرای عملی آن در عراق در زمان زمامداری کلينتون نبوده است؟ (تنھا در  استقرار منطقۀ منع پروازسياست پيشۀ کھنه کار معنی 

ت؟  مسخره و اس آن دوره ميزان بمباران عراق بيش از تمام جنگ ویتنام بود)؟ آیا او در ھمان ضيافت روز شنبۀ سارکوزی در بحث بمباران ليبی شرکت نداشته
به ویژه ھنگامی آشکار می شود که رابرت گيت وزیر دفاع آمریکا ھفته ھا پيش از حمله، صریحا گفته بود که ایجاد منطلقۀ منع  «اعتراض»ریاکارانه بودن این 

 «زیرساخت ھا»پرواز به معنی حملۀ نظامی و مستلزم انھدام دستگاه دفاع ضد ھوائی ليبی، انھدام یا زمينگير کردن ھواپيماھای آن کشور، درھم شکستن 
، استقرار 1973ۀ اعم از ارتباطات و مخابرات تا تأسيسات و بناھا و انبارھای اسلحه و سوخت و لوژیستيک است. با توجه به اختيارات وسيع مندرج در قطعنام

شامل درھم کوبيدن ادوات زرھی و توپخانه و خودروھای نظامی و غيره نيز می شود و براساس این قطعنامه ھر ابزار جنگی نيروھای  «منطقۀ منع پرواز»
می توان نابود کرد. افزون بر آن، این عمليات، اھداف اقتصادی را نيز شامل می  «حفاظت از مردم غير نظامی»دولت ليبی و ھر ھدف نظامی را با تکيه بر 

 شود.
بر آن نھاده اند بی شک تاکنون شمار زیادی تلفات غير نظامی به بار آورده است ھر چند فرماندھان نظامی از  «طلوع اودیسه»این تجاوز نظامی که نام 

ندارد حرف می زنند، اما مردم افغانستان و عراق معنی این  «تلفات جنبی»که ظاھراً تنھا اھداف نظامی را شامل می شود و  «عمليات جراحی گونه»
»  ھنوز از نتایج سحری است«را در عمل دیده اند و بسياری مردم جھان نيز معنی آن را خوب می دانند. کشته ھای این دو روز  «حم4ت دقيق و جراحی گونه»

 با بلوغ و کمال خودش برسد چقدر کشته  به بار خواھد آورد. «اودیسۀ آنھا»که امپریاليست ھا وعده اش را می دھند و معلوم نيست ھنگامی که 
»  droit d’ingérenceحق دخالت »(که به گفتۀ برنارد کوشنر وزیر خارجۀ اسبق فرانسه نام دیگری برای  «حفاظت از مردم غير نظامی»بدین سان ادعای 

است. بھانۀ حمایت از مردم غير نظامی و جلوگيری از کشتار آنھا دروغ  «استقرار منطقۀ منع پرواز»است) صرفا پوششی برای پنھان کردن اھداف واقعی 
سال گذشتۀ خاورميانه، آسيا، آفریقا و آمریکای gتين نادرستی آن را در فلسطين، عراق،  50بزرگ و شوخی تلخ و وقيحانه ای است که دست کم تاریخ 

لی، ھائيتی، ایران، شي اندونزی، کنگو، آفریقای جنوبی، الجزایر، ویتنام، کامبوج و gئوس، برمه، سری gنکا، رواندا، سودان، پاکستان و افغانستان، آرژانتين،
رگزاران کا ترکيه و غيره نشان داده است. در ھمۀ این کشورھا شاھد سرکوب ھای خونين و گاه قتل عام ھای وسيعی بوده ایم که یا خود امپریاليست ھا و

از مستقيم شان عامل آن بوده اند و یا به خاطر منافعشان چشم و گوش خود را بر آنھا بسته اند. بدین سان کسی که چشمی برای دیدن و حداقلی 
 را نخواھد خورد. «حفاظت از مردم غير نظامی»تشخيص داشته باشد فریب ادعای 

 کند:می آری، ھدف واقعی حملۀ نيروھای مؤتلف امپریاليستی به ليبی حفاظت از مردم غير نظامی نيست. این حملۀ گستردۀ نظامی اھداف زیر را تعقيب 
 کنترل جنبش اعتراضی مردم ليبی و شکل دادن بدان در جھت منافع سياسی و اقتصادی و نظامی امپریاليست ھای غربی

الجزایر، ر، حملۀ نظامی امپریاليستی به ليبی را بدون در نظر گرفتن جنبش عمومی مردم زحمتکش برای آزادی و نان در کشورھای عربی، به ویژه تونس، مص
ه دولت ھای ذشتمراکش، عمان، بحرین و غيره نمی توان درک کرد. به ویژه توجه به موارد تونس، مصر و ليبی آموزنده است. از سال ھای دور تا دو سه ماه گ

روابط  رینامپریاليستی، شرکت ھای چند مليتی و نھادھای سرمایه داری جھانی با بن علی، حسنی مبارک  و طی تقریباً ده سال گذشته با معمرقذافی بھت
انتقاد صریح از به را داشتند. چه چيز باعث شد که دولت آمریکا به فرماندھی ارتش تونس توصيه کند تا از دستور بن علی سرپيچی نماید و وزیر خارجۀ آمریکا 

کنار رفتن فوری  تاربن علی بپردازد و تلویحا خواستار کنار رفتن او شود؟ چه چيز باعث شد که اوباما که نزدیک ترین روابط را با مبارک داشت به صراحت خواس
کوزی که تا ساراو و انتقال حکومت گردد و پس از او آنگ4 مرکل، طيب اردوغان، سارکوزی و دیگران نيز خواستار کنار رفتن مبارک شوند؟ چه چيز باعث شد 

استفاده و  آخرین لحظه با حکومت بن علی بھترین روابط را داشت و وزیر خارجه اش پيشنھاد کمک به بن علی برای سرکوب تظاھرات و اعتراضات مردم تونس
می نمود، و ھمين سارکوزی که فرش قرمز به افتخار قذافی پھن کرد و برای او خيمه و خرگاه برافراشت (به اميد اینکه  «کاردانی فرانسه در این زمينه»از 

مستقر در بنغازی و دخالت مستقيم نظامی در ليبی  «شورای ملی انتقال»به رسميت شناختن  «پيشاھنگ»نيروگاه ھسته ای و س4ح به او بفروشد)، 
ر تغيير دیگشود؟ پاسخ به ھمۀ این پرسش ھا یکی است: سيل عظيم اعتراضات و جنبش وسيع توده ای در این کشورھا و انفجار انق4بی در آنھا، به عبارت 

خود، در تاکتيک ھای خود و تا حدودی در استراتژی خود تجدید نظر  نه در محتوا، بلکه در شکل ِ سياستدر تناسب قوا، باعث شده است که امپریاليست ھا 
 کنند. 

ھای دیگر قادر ورتا زمانی که قدرت ھای حاکم در تونس، مصر و ليبی قادر به مھار کردن جنبش کارگری و توده ای بودند و تا زمانی که ھمقطاران آنھا در کش 
حساسات ا ابه سرکوب باشند و به ویژه ھنگامی که این سرکوب با منافع امپریاليستی ھماھنگ باشد (مانند مورد بحرین)، قدرت ھای امپریاليستی نه تنھ

شان گل نمی کند، بلکه مشوق و یاری دھندۀ این سرکوب ھا ھم ھستند. اما به ھنگام برآمد وسيع و پيگير جنبش اعتراضی توده ای با  «انسان دوستی»
که خواست صریح براندازی وضعيت دگرگون می شود. چنين وضعيتی ناقوس خطری است که نه تنھا طبقات حاکم بر کشورھای تحت سلطه و عقب مانده، بل

غيره  ر وسرمایه داران و دولت ھای کشورھای پيشرفته و سلطه گر سرمایه داری را نيز دچار وحشت می کند. این وحشت تنھا به خاطر از دست دادن بازا
نيز ھست. دولت ھای کشورھای سرمایه داری پيشرفته و سياست مداران و ایدئولوژی  «متروپل»به کشورھای  «سرایت انق4ب»نيست، بلکه ترس از 

زیر سلطه ای پردازانشان به خوبی می دانند که بخش ھای فزاینده ای از کارگران و جوانان این کشورھا با جنبش ھای انق4بی و آزادی خواھانه در کشورھ
 ).يستھمدلی و تا حدی مراوده و ھمکاری دارند و انتقال تجربه و اندیشه بين آنھا وجود دارد (ھر چند این کنش و واکنش ھنوز به ھيج رو کافی ن

 ھا بدین سان دولت ھای امپریاليستی می کوشند در صورت موفق نشدن سرکوب جنبش ھای آزادی خواھانه و انق4بی در کشورھای زیر سلطه، این جنبش
سوی دیگر  از را به زیر نفوذ خود درآورند تا از یک سو از رادیکال شدن و پيشروی این جنبش ھا در جھت دموکراسی انق4بی و سوسياليسم جلوگيری کنند و

عناصر طبقات  یا متحدان استراتژیک جدیدی از ميان جریان ھای مختلف اپوزیسيون این کشورھا برای آینده به دست آورند. امپریاليست ھا به ویژه با احزاب و
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به  رستدارای این کشورھا در حفظ روبنای نظامی و اداری یعنی اساس ماشين دولتی و یا ایجاد چنين دستگاه سرکوب طبقاتی، اشتراک منافع دارند. د
ونس و ر تھمين جھت است که می کوشند تا آنجا که امکان دارد ماشين نظامی و اداری گذشته را حفظ کنند (ت4ش مشترک بورژوازی و دیگر طبقات دارا د

 مصر و نيز امپریاليست ھا برای حفظ ماشين دولتی، به ویژه ارتش، در این مورد کام4 گویا است). 
ليست ریادر ليبی از یک سو جنبش اعتراضی به خاطر سرکوب خونين رژیم قذافی شکل مسلحانه به خود گرفته بود. از سوی دیگر آن نفوذ مستقيمی که امپ

د کنندۀ مھم وليھا در تونس و مصر بر ارتش و دیگر دستگاه ھای دولتی داشتند، در ليبی وجود نداشت. عوامل بسيار مھم دیگر مانند اھميت ليبی به عنوان ت
لت نظامی کنند. دخانفت آفریقا و موقعيت ژئوپوليتيک ليبی و غيره که پائين تر به آنھا اشاره می کنيم باعث شد که امپریاليست ھا در اینجا به طور مستقيم 

به آنھا امکان خواھد داد جنبش اعتراضی و جنگ داخلی ليبی را براساس منافع خود شکل دھند، ماشين دولتی جدیدی که  –در صورت موفقيت  –این دخالت 
به شورشيان  ینکحافظ مستقيم منافعشان به ویژه در آینده و در منطقه باشد با تکيه بر برخی از بوروکرات ھا و افسران و مقامات امنيتی رژیم قذافی که ا

 ، عناصر جاه طلب، برخی از سران قبایل مخالف قذافی و احتماg برخی از گروه ھای مشابه اخوان المسلمين در ليبی به وجود آورند. ماشينی«پيوسته اند»
و نان را  ادیکه دست یابی به اھداف اقتصادی و سياسی شان را که در زیر به آنھا اشاره می کنيم تسھيل نماید و جنبش جوانان و زحمتکشان ليبی برای آز

 کنترل و خنثی سازد.
 کنترل کامل تر و وسيع تر منابع و صنایع نفتی ليبی

يبی نسبتاً پائين است و ت لليبی سومين توليد کنندۀ نفت در آفریقا پس از نيجریه و آنگوg است و از نظر ذخایر نفتی مقام اول را در آفریقا دارد. ھزینۀ توليد نف
دیکی آن به نز به خاطر کم بودن سولفورش، پاgیش آن نيز ارزان تر تمام می شود. منابع غنی نفت ليبی، مزیت ھای نسبی آن در زمينۀ استخراج و پاgیش و

 بازارھای مصرف (که بخش مھمی از آن در اروپا واقع است) اشتھای شرکت ھای بزرگ نفتی را تحریک می کند.
، وینترشال OMV، انی، توتال، YPFشرکت ھای نفتی خارجی فعال در ليبی (پيش از جنبش ھای اعتراضی اخير) عبارت بودند از شرکت ھای اروپائی رپسول 

 کانادا. -و نيز شرکت ھای آمریکائی مانند کونوکو فيليپس، ماراتن اویل کورپ، ھس کورپ، اکسيدنتال پتروليوم کورپ و شرکت کانادائی پترو
درصد مصرف نفت جھان است. ھرچند قطع این صادرات در کوتاه مدت با افزایش توليد مث4 در عربستان سعودی قابل جبران است  2صدرات نفت ليبی حدود  

کش کردن فرو(گرچه کيفيت نفت عربستان سعودی پائين تر از نفت ليبی است) اما در ميان مدت و دراز مدت، به ویژه با افزایش تقاضای نفت چين و ھند و 
ی قدرت برابحران اقتصادی جھانی، تحمل این کمبود نفت، مشکل ساز خواھد بود. از این رو دست یابی به ذخایر غنی نفت ليبی اھميت زیاد و حتی حياتی 

ن چو ھای بزرگ سرمایه داری و به طور مشخص شرکت ھای نفتی فعال در ليبی دارد. دست یابی به نفت ليبی از نظر سياسی و ژئوپليتيکی ھم مھم است
 با توسعۀ توليد نفت در ليبی امکان فشار اقتصادی به کشورھائی مانند ایران افزایش می یابد.

 ود آورد.وج ھمچنين کنترل این منابع از سوی قدرت ھای غربی می تواند مانعی در راه دست یابی احتمالی چين که در ھمه جا به دنبال نفت و گاز است به
به منابع نفت ليبی یکی از اھداف حملۀ نظامی به ليبی به بھانۀ حفاظت از مردم غير نظامی این  «آزاد»با توجه به آنچه گفته شد بی تردید دست یابی 

 کشور است.
 کنترل دریای مدیترانه

اع4م نشدۀ اف ھرچند قدرت ھائی که در حمله به ليبی شرکت کرده اند در حوزۀ مدیترانه دارای نفوذند اما تضعيف قذافی یا برانداختن او (که یکی از اھد
ا توجه به تغييرات ه بیورش به ليبی است) زمينه و امکانات بيشتری برای کنترل مدیترانه و احتماgً ایجاد پایگاه نظامی دائمی فراھم می کند. این امر به ویژ

تا آنجا که به آن سياسی ای که در تونس و مصر رخ داده و با احتمال اوج گيری مبارزات توده ای در الجزایر، مراکش و سوریه و غيره اھميت دارد. افزون بر 
وابط و ر رکشورھای اروپائی عضو ائت4ف مربوط می شود کنترل مھاجرت از آفریقا به اروپا نيز مھم است. می دانيم که یکی از برگ ھای برندۀ قذافی د

 معام4تش با کشورھای اروپائی کنترل عبور مھاجران از طریق ليبی به اروپا بود. 
 اطمينان بخشيدن به اسرائيل

عث با جنبش ھای اعتراضی اخير مردم در کشورھای عربی و به ویژه سقوط حسنی مبارک ھمچون طرف معاملۀ قابل اعتماد، و عدم اطمينان از آیندۀ مصر
دیگر،  سویتضعيف موضع اسرائيل گردید. تغيير رژیم در ليبی به کارگردانی دولت ھای مھاجم امپریاليستی باعث اطمينان دادن به اسرائيل می شود. از 

گردند. می ھرچند قذافی مدت ھا است که از حمایت از جنبش فلسطين کنار کشيده است اما سران اسرائيل به ھر حال از برافتادن و یا تضعيف او خوشحال 
    با او دارند. «خرده حساب ھائی»ھمچنان که آمریکا، فرانسه و انگليس که ھرکدام 

 توسعۀ بازار برای فروش اسلحه
، به ویژه آمریکا، فرانسه، انگلستان و ایتاليا توليد کننده و فروشندۀ انواع س4ح اند و تجاوز به ليبی فرصتی برای «ائت4ف»دولت ھای مھاجم شرکت کننده در 

 ھایفروش س4ح به دولت آیندۀ ليبی و دولت ھای دیگر است. از سوی دیگر این جنگ، فرصتی برای سازندگان س4ح برای فروش آن به خود این دولت 
 است. «مدل ھای جدید»مھاجم برای جانشين کردن س4ح ھا و مھمات فرسوده و کاربست 

 ) تمرین تجاوزھای دیگر6  
ت دیگر در بااین جنگ ھمچنين فرصتی برای تمرین تجاوزھای دیگر به ویژه در خاورميانه و تحکيم موقعيت امپریاليست ھا برای مقابله با جنبش ھا و انق4  

 منطقه است.
 سخن آخر

بار دیگر  یک تجاوز امپریاليستی به ليبی با اھداف پليد آن که بر شمردیم و نتایج وخيمی که می تواند برای جنبش ھای اعتراضی و انق4بی داشته باشد،
 ھد.اھميت و ضرورت سازمان یابی طبقۀ کارگر، به ویژه سازمان یابی سياسی این طبقه در حزب سياسی خود، حزب کمونيست، را به روشنی نشان می د

 رزۀحزبی متشکل از پيشروان طبقۀ کارگر که به تئوری سوسياليسم علمی مجھز باشد، حزبی که در تمام عرصه ھای مبارزۀ طبقاتی و ھمۀ اشکال مبا
طبقاتی آگاه  نانانق4بی پرولتاریا و توده ھای تحت ستم شرکت داشته باشد، حزبی که در کنار طبقه کارگر و توده ھا، آنھا را نسبت به ھمۀ توطئه ھای دشم

مند آینده گشوده روزسازد تا با نيروی عظيم توده سدی در مقابل آن دشمنان به وجود آید و در ھمان حال با تکيه بر ھمان نيرو راه روشن و پر شکوه انق4ب پي
 شود.
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 ! مصر ، تونس : قدرت ما در مبارزه جمعي است
 Mon, 2011-04-25 21:14 در ICC ارسال شده توسط

ر شده ثماچه وقایعی در ھفته ھای اخير در تونس و مصر رخ داده است و چه وقایعی در این لحظه در ليبی در جریان است؟ قيام عظيم مردم و طبقات است
ردیده است. ل گعليه رژیم ھای ترور، در برابر شرایط وحشتناک زندگی، بر عليه بيکاری و ف4کت که توسط فشار ناشی از بحران اقتصادی دیگر غير قابل تحم

گون کرد. سر باg آمدن این موج خروشان به ھمه دنيا نشان ميدھد که دولت ھا حتی خونين ترین آن قادر مطلق نيستند. این امکان وجود دارد که آنھا را
غير وزرای جدید، خواه نظامی یا   ھمانطورکه پس از خروج مبارک در مصر و بن علی در تونس ھيچ چيزی حل نشده است در مصر ھمانند تونس می بایستی

ا ا رنظامی از ھمان دسته و اردوگاه، و از ھمان طبقه حاکمان قدیمی در قدرت باشند. آنھا ھمه از یک ھدف مشترک پاسداری و محافظت می کنند: م
ه روشی ریاکارانه ن باستثمار کنند. پس از چند دھه که از انعقاد پيمان دوستی بورژوازی غرب با این دیکتاتورھا گذشته است، اینبار آنھا از نوع چپ و راست آ

تعریف و تمجيد می کنند. اما بدبختی و ظلم و ستمی، که باعث ایجاد شورش گردیده است، ھنوز وجود ′ مردم شجاعی که برای دمکراسی می جنگنند′از
 دارند. ھمانگونه که این مصائب در سراسر جھان در خدمت سرمایه داری و طبقه حاکم حضور دارد. 

 معنای این شورش چيست؟ 
رژیم ھای   و در این لحظه منجر به سرنگونی یا باز خواست مستقيم  مبارزه ناخواسته ای که دیگر نميتوان از ادامه آن جلوگيری کرد ( واکنش دومينویی )

سالھای یل دیکتاتوری در شمال افریقا و شرق ميانه ميگردد، برای بسياری تداعی گر واکنش زنجيره ای است، که فروپاشی رژیم ھای اروپای شرقی در اوا
ی واھی اسرا توصيف ميکند. این واکنش بع4وه با ھمان توھمی که در آن سالھا وجود داشت: مردم مختلف، آزاد از دھھا سال ترور، که خود را به دمکر ١٩٩٠

تنھا بورژوازی بود که با انتشار ایدئولوژی  ١٩٨٩ -١٩٩٠متوسل ميسازند ھمراه است. اما یک تفاوت بسيار بزرگ ميان این دو رویداد و این دو دوره وجود دارد. در 
ولتاریا از این پر دروغين خود مبنی بر مرگ کمونيسم ( با معادل قرار دادن کمونيسم با فروپاشی رژیم ھای استالينيستی ) از شرایط موجود بھره برداری کرد.

روحيه به مسئله آگاه نبودند که در واقع بخشی از کل سيستم سرمایه داری، که ورشکسته بود، سقوط کرد. این تبليغات گسترده بویژه ضربه بسيارمھمی 
، در سراسر جھان، خيلی بندرت مبارزه ای وجود داشت. اما در این لحظه، آزاد ١٩٩٠اخ4قی واعتراضی طبقه ما زده است به طور مشخص در طول سالھای

دنيا تشویق ای سازی ھمه مردم از زیر یوغ بسيار سنگينی که دیکتاتورھای منفوربه آنھا تحميل کرده اند شکل ميگيرد، بر عکس آنھا را به مبارزه در ھر ج
رگران در جنبش، کا ميکند، حتی اگر این شورشھا به دام ایدئولوژی ھای مخرب ملی گرایانه و در توھمات قوی مبنی بر امکان پذیری انتخابات آزاد بيفتد. حضور
که وحشت ست که خود را حول جایگاه و خواسته ھای طبقاتيشان متمرکز ميکند، بع4وه مثبت ترین عامل آنرا تشکيل ميدھد. و این دقيقاً ھمان جنبه ای ا

ثری در مو بورژوازی را در سراسر جھان افزایش ميدھد. مبارزه کارگران، که در آغاز در انفجار خشم عمومی غرق شده بود، بویژه در مصر بطور حتم نقش
ساعت بعد از گسترش اعتصابات در منطقه صنعتی کناره کانال سوئز، اوباما  ٤٨سرعت بخشيدن به وقوع حوادث ایفا کرده است. حائز اھميت است که، تنھا 

دامه داد. د اارتش مصر را متقاعد ساخت که باید خروج مبارک ب4فاصله صورت گيرد. روشنتر از آن مشاھد ميکنيم که جنبش اعتصاب بعد از آن به گسترش خو
4م کرده اع به ھمين خاطر ارتش، حاکم ملی جدید، مجبور به اب4غ یک پيام بدون ابھام شده است که در آن به شيوه ای تھدید آميز به اعتصاب کنند گان

 است تا اعتصاب را متوقف کنند و کارگران و کارمندان دولتی دوباره بر سر کار خود بازگردند. 
 تائيدیه ای بر مبارزه کارگری...  

فوریه، احياء مبارزه کارگران را بشرح زیر توصيف ميکند: "ھمه طبقات مصردر مبارزه شرکت  ١٤) درمقاله ای مندرج در روزنامه گاردین ١حسام الھماgوی (
مردم طبقه ن، کردند، مبارک موفق شد ھمه طبقات اجتماعی را نسبت به خود بيگانه سازد. در ميدان تحریر دختران و پسران نخبگان مصری، ھمراه با کارگرا

آغاز گردیدند، قدرت رژیم شروع به از ھم  ،در روز چھارشنبه،متوسط و فرودستان شھری حضور داشتند. اما بياد داشته باشيد تنھا زمانيکه اعتصابات توده ای 
ژانویه، طبقه  ٢٥ ریخپاشيدن کرد و ارتش مبارک را مجبور به عقب نشينی نمود، چرا که دولت حاکم به نقطه سقوط خود رسيده بود (....) از روز اول قيام، در تا

ن معنی است بداکارگر در تظاھرات شرکت کرده اند. اما کارگران در وھله نخست بعنوان "معترضين" و نه بمثابه "کارگران" در این جنبش شرکت داشتند، این 
ری منع رفت و قراکه آنھا بصورت مستقل در جنبش عمل نکردند. این معترضان نبودند که موجب توقف روند اقتصادی گردیده بودند، بلکه این دولت بود که با بر

ر تھدید و نظوآمدش و بستن بانکھا و مراکز کسب و کار موجبات بروز اخت4ل در سيستم اقتصادی کشور گردید. فی الواقع این یک اعتصاب کاپيتاليستی به م
) نظرش را پيرامون وسعت مبارزه کارگران چنين بيان ٢دیوید مک نالی(  www.pmpress.orgارعاب مردم مصر بود." در مقاله ای بر روی وبسایت اینترنتی 

فوریه آغاز آنست، در طول چند روز دھھا ھزار نفر از کارگران بطور ناگھانی وارد عمل شدند. دھھا ھزار از کارگران راه آھن دست به  ٧ميکند: "در ھفته ای که 
ھزار تن از کارگران بخش خدمات کانال سوئز محل کار خود را ترک و در سوئز و دو شھر دیگر دست به تحصن زدند.  ٦اعتصاب زده و راه ترن را مسدود کردند. 

نفر از کارگران نساجی ابوالصبا دست به اعتصاب زده و اقدام به بستن بزرگراھھا کردند. در بيمارستان کفرالزیاد صدھا نفر از پرستاران  ١٥٠٠در ماھاg تعداد
نفر دیگر  راندست به سازماندھی یک تحصن زدند و توسط صدھا تن از کارکنان بيمارستانھای دیگر مورد حمایت و پشتيبانی قرار گرفتند. در سراسر مصر ھزا

فوgد ھمه وھمه ای از جمله راننده ھای اتوبوس در قاھره، کارگران مخابرات در مصر، تعدادی از روزنامه نگاران مطبوعات، کارگران شرکتھای داروسازی، شرکتھ
ای مستقل ه ھبه موج مبارزه پيوستند. آنھا خواستار افزایش دستمزد، اخراج مدیران بيرحم، پرداخت دستمزدھای معوقه، شرایط بھتر کاری و ایجاد اتحادی

تن از کارگران کارخانه ابریشم حلوان، خواستار ٢٠٠٠کارگری گردیدند. در بسياری موارد آنھا ھمچنين خواستار برکناری مبارک شدند. و در برخی موارد، نظير 
با نيروھای د، خذف ھيئت مدیره شرکت مربوطه شدند. در خاتمه ھزاران نفر از اعضاء کالج استادان دانشگاه قاھره بودند که آنھا نيز به اعتراضات پيوستن

به آن اضافه ری امنيتی درگير شدند، و از ورود احمد شریک نخست وزیر مصر به دفتر دولت ممانعت به عمل آوردند." ما خواھيم توانست بسيار نمونه ھای دیگ
کيلومتری شمال قاھره، که بعد از یک  ١٠٠تن از کارگران آل مھاg آل کبری بزرگترین کارخانه نخ ریسی و بافندگی مصر، بيش از  ٢٠٠٠٠کنيم از جمله: حدود 

ا استفاده از ، بتوقف سه روزه اع4م اعتصاب کردند، کارکنان بانک که خواھان اخراج کارفرمایان رشواره خوار شدند، امداگران که، در اعتراض به دستمزدھا
نھا به عنوان " ز آوسایل نقليه خود اقدام به مسدود کردن راھھا نمودند، کارگرانی که در جلو دفتر فدراسيون اتحادیه ھای کارگری مصر تظاھرات کردند، که ا

بطور  رانباند دزدان" و "عده ای اوباش" شکایت کنند و خواھان انح4لش شدند ( بازوی نيرومند پليس سيستم امنيتی اتحادیه ھا به اعتراض این کارگ
 طبيعی ... با ضرب و شتم و گلوله پاسخ داد) . در اینجا، بدون شک، ميتوان نمونه ھای دیگری را بدان اضافه شوند. 

      .... با وجود توھمات دمکراتيک
ستيم، ع ھاکنون که تظاھرات ھای گسترده پراکنده شده اند، شایعه گردیده است که برگزاری جلسات کارگری ممنوع خواھد شد. ما مدتھاست که از آن مطل

يچ دليلی ، ھاز زمانيکه ارتش خود را جھت حفظ امنيت مردم بدفاع از آنھا برخاست، صدھا تن از نظاميان توسط ھمان نھاد "مردم" دستگيروشکنجه شده اند
جود دارند ی ووجود ندارد انتظار داشته باشيم که این نوع سرکوب "عادی" ادامه پيدا نکند، حتا اگر از درگيری ھای صف مقدم پرھيز شود. ھمچنين توھمات
ھستند و نی مبنی بر اینکه ارتش متعلق به مردم است. این توھمات خطرناکنند، زیرا آنھا مانع ميشوند تا ستمدیدگان پی ببرند که دشمنان آنان چه کسا

ير در شکل تغيضربه بعدی از کجا فرود خواھد آمد. اما این توھمات در مورد ارتش بيشتر بخشی از توھمات عمومی در مورد "دمکراسی" است، از جمله اینکه 
تشکيل اتحادیه  ظوردولت سرمایه داری عملکرد دولت را تغيير خواھد داد و خدمات او را با توجه به نيازی ھای اکثریت مردم تعيين خواھد کرد. فراخوان به من

این نظر ای ھای مستقل، که ویژگی بسياری از اعتصابات است، منشاء خود را بخصوص در نوعی از این اسطوره "دمکراتيک" پيدا ميکند. این افسانه بر مبن
ميتواند به  رد،استوار است که دولت سرمایه داری، که نقش آن حفاظت از سيستم ميباشد، که نه به کارگران و نه به انسانيت در مجموع چيزی برای ارائه دا

 طبقه استثمارشونده سازمانھای مستقل دائمی خودش را تضمين کند. 
  چشم اندازھای مبارزه طبقاتی چه ھستند؟ 

لی. آگاھی واقعی لملما ھنوز با انق4ب به معنی اخص کلمه آن فاصله داریم تا بطور مثال بتواند در شرایط موجود بوقوع به پيوندد: انق4ب پرولتاریای بين ا
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بی نق4انق4بی، gزم است تا چنين انق4بی را به سمت پيروزی ھدایت کند، بتواند خودش را در سطح بين المللی بسط و توسعه دھد. آگاھی واقعی ا
رولتاریای ( و اما پ نميتواند بدون کمک تعيين کنندۀ مجرب ترین و پيشروترین کارگران کشورھای قدیمی کاپيتاليستی اروپا خودش را بطور واقعی توسعه بخشد.

ه اند: در باره داددیگر gیه ھای تحت ستم ) شرق ميانه و شمال آفریقا با مبارزه خود، تا حاg درسھای اساسی برای پرولتاریای جھانی در کانون توجه قرار 
تحریر این ابتکار ال اینکه با چه روشی باید مبارزه اشان را در دست گيرند، در مورد سازماندھی اشغال خيابانھا، در مورد ھمبستگی و کمک متقابل... در ميدان

′  در ميدان التحریر، مرکز عصبی” عمل در زمينه خود سازماندھی مبارزه کارگران خود را نشان داده است، ھمانگونه که مک نالی به توصيف آن می پردازد:
ای ، جمعيت انبوھی، که گاھی بالغ بر صدھا ھزار نفر از معترضان بود، بطور مستقيم در تصميم گيری ھا دخيل بودند. سازماندھی شده در گروھھ′انق4ب

فرستند مي کوچکتر، مردم با ھم به گفتگو و مناظره می پردازند، و سپس ھيئت ھای نمایندگان انتخابی را به مکانھای مشورت پيرامون خواسته ھای جنبش
 از (...) ھيئت نمایندگان جلسات کوچک سپس جھت گفتگو پيرامون رای غالب به دور ھم جمع ميشوند، قبل از اینکه خواسته ھای ممکن، با استفاده

افت دریسيستم پخش ابتکاری صدا در ميدان التحریر، قرائت شوند. پذیرش ھر پيشنھاد بر اساس وسعت صدای ھو کردن یا ھورا کشيدن، که از کل جمعيت 
ھمچنين درسھایی در مورد چگونگی طریقه دفاع دستجمعی از خود در برابر حم4ت پليس و غارتگران، در خصوص اخت4فات فرقه ای  ‟ميشود. اتفاق می افتد.

زھای بتوانند پيروز شوند. درسھای در مورد پخش و گسترش مبارزه، در ورای مر  بين سنی ھا و شيعيان، مسلمانان و مسيحيان، مذھبی و غير مذھبی تا
کشورھای اطراف، از شورشی که خود را از کشوری به کشور دیگر، با خواسته ھا و روشھای یکسان وسعت می بخشد، و این واقعيت که در ھمه جا 

رو کارگران پی خواھند برد که آنھا ھمه در برابر حم4ت یکسانی بر روی سطح معيشتشان، عليه ھمان سرکوب، عليه ھمان سيستم استثماری رو در 
ن را وادار به آناخواھند شد. در طول روزھای پایانی زمانيکه آنان مورد مصاحبه مطبوعاتی قرار گرفتند، کارگران مصری حقيقت ساده ای را در مورد آنچه که 

که قيمت ھا بيش را اعتصاب و تظاھرات کرده بود بيان کردند: آنھا نمی توانند شکم خانواده ھای خود را سير کنند، چرا که دستمزد آنھا بسيار ناچيز است، زی
گی خود مواجھه زنداز حد افزایش یافته اند، به دليل اینکه بيکاری بسرعت افزایش می یابد... طبقه کارگر ھمه کشورھا بطور فزاینده ای با بدتر شدن شرایط 

ل او چشم انداز ه حخواھند شد و ھيچگونه " اص4حات دمکراتيک" آنھا را تسکين نخواھد داد. تنھا س4ح طبقه کارگر در دفاع از خویش مبارزه اش ميباشد، و را
   یک جامعه نوین است.

 
 م  -ترجمه از سارا  -Am/W  ٢٠١١فوریه  ٢٦ 

 زیر نویس ھا: 
 است.  arabawy.org) یک روزنامه نگار مصری که دارای یک وب4گ بنام ١( 
 ) استاد علوم سياسی در دانشگاه یورک در تورنتو کانادا ٢( 

 سرمايه داري مولد بدبختي است
 ميالدي 2011فوريه  9 –از مقاالت انقالب جهاني 

سيل زدگی ب4ی  ت وآغاز سال نو سرشار از سيل ھای ویرانگر بود: در کوئينز لند استراليا منطقه ای بزرگتر از مساحت ترکيبی از فرانسه و آلمان را سيل گرف
که کوئينز لند را تخریب کرد و ریزش گل و gی  یاسیمردم سری gنکا و فيليپين بود.  ھمچنين سيل ھای بعدی در ایالت ویکتوریا در استراليا، ھمراه با گردباد 

 در برزیل بودند.
 مي4دی بودند که شامل: 2010اینھا ھم به دنبال تعداد زیادی از حوادث مصيبت وار سال 

نفر و بی خانمان کردن بيشتر از یک ميليون نفر آغاز گشت که به شيوع  300,000نفر و زخمی شدن  230,000ژانویه که به مرگ  12زلزله ی ھایتی در تاریخ 
 مرگبار بيماری واگير دار وبا در کشور منجر شد؛

 نفر در فرانسه، اسپانيا و پرتغال را به کشتن داد، 52که ساحل آت4نتيک فرانسه را ویران کرده و زینتيا توفان 
 انسان را کشته، نيم ميليون مردم را بی خانمان ساخت؛ 521زلزله ی شيلی که 

 % افزایش داد؛47نفر را کشته، محصوgت کشاورزی را نابود ساخته و بھای گندم را  15,000امواج گرمای شدید در مسکو که 
 سيل ھای عظيم در پاکستان؛

کارگر را در اسکله نفتی را کشته و تأثيرات ویرانگر بر محيط زیست منطقه و  11تراوش و نشت نفت در خليج مکزیک و به دنبال آن انفجار در عمق آب که 
 زندگی ماھی گيران گذاشت. 

 نفر را مستقيماً کشته و محيط زیست را به شدت تخریب کرد. 4نشت آلومينيوم در مجارستان که 
نفر کشته  75چنان به مصيبت ھا عادت کرده ایم که وقتی به سال نو اخير که نظر اندازی، ممکن است سيل ھای فيليپين را نادیده بگيری آنھم طی آن که 

نفر مردم جابجا شده در سری gنکا.  قحطی که  300000نفر کشته و  40ميليارد تخریب به ساختار زیستی و محصوgت حاصل آمده، بع4وه £  27شده و 
 ی.بخشی از روند معمولی بيابانی شدن محيط زیست در چين در حال رخ دادن است ھم به طور عادی به چشمت نخواھد خورد، مگر اینکه دنبالش بگرد

 سرمایه داری عامل و مسئول بدبختی و مرگ 
مات ھدابدون ھر شک و شبھه ای کاوش ظالمانه برای منفعت مالی به ع4وۀ رقابت حریصانه طی گسترش بحران اقتصادی عوامل مستقيم ایجاد کشتار و ان
ه با ابطحاصله ایجاد شده طی نشت نفت شرکت نفت بریتانيا و نشت آلومينيوم در مجارستان ھستند.  اما ھمين عوامل در بدبختی و مرگبار حاصله در ر

مي4دی چشم دوخته و ميزان کشته ھا و خرابی  2010لرزش ھای زمين و یا حوادث آب و ھوایی نيز صدق ميکنند.  برای مثال اگر به زلزله ھای واقعه در سال 
بی ھا بوده خرارا مقایسه نمایيم ميبينيم که کنش کام4ً غير مسئوgنه ارزان سازی ساختمان ھا خالی از در نظر گرفتن دوام و مقاومت آن عامل خيلی از 

رخ داده بود به مرگ ھيچکس منجر نشد و آن ھم به خاطر این بود که  کرایست چرچریشتری در  نيوزیلند با اینکه در نزدیکی شھر  7.1است.  زمين لرزه  
ریشتر صدھا ھزار  7.3مقررات ساختمانی حفاظت از زلزله به درستی تحت اجرا در آمده بودند.  اما در طی زلزله ای در  شدتی مشابه در ھائيتی به شدت 

که ساختمان ھای آن به سرعت، ارزان و با حداکثر منفعت اقتصادی ممکنه ساخته شده بودند که در آنھا از خطر زلزله که بگذریم،  شھر پورت پرنسکشته در 
ل عم حفاظت ابتدایی ھم خبری نبود صد ھا ھزار مردم کشته داشتيم.  و پس از ساختار شان حتی از ساختمان ھای پر افاده ھم نگھداری و سرویس به

 نيامده بود.
تصد ھش وقتی که به سيل ھای آبی و گل آلود می نگریم چارچوب مسئوليت طبقۀ حاکمه ظاھر ميشود.  در برزیل به خاطر باران ھای سنگين و سي4ب گلی

و سی نفر در ایاgت مجاور کشته شدند.  با وجود این که باران ھای ژانویه سنگين تر می شوند اما این حوادث را ميتوان مستقيماً به  ریو دو ژانيرونفر در ایالت 
 2003در انگلستان " وزارت نظارت برنامه شھر سازی سرانجام در سال  گاردینسياست ایجاد ساختمان ھا در مناطق غير امن مرتبط دانست.  بنا به گزارش 

سلسو ميليارد پوند انگليسی برای کنترل حوادث کنار گذاشته شد." سکرتر ملی برنامه ریزان شھری  4.4تأسيس گشته و تنھا ھمين دو سال پيش بود که 
ن ھستند امگفته: "...این ھا عمليات فوق العاده صرفاً برای محدود ساختن تکرار تراژدی ھا ھستند." مقاله ادامه ميدھد که " شھرھای مان بسيار نا  کاروالھو

ھدف  ت. و این ھم بخاطر قصور و کوتاھی در به اجرا در آوردن برنامه ریزی برای شھرھا ست..." کارھای کوتاه مدت چشمگير برای عموم تمرکز شان اس
مه ن ھپيروزی در انتخابات است.  بر اساس این منطق عامل برنده رشد شھرھا بيش از ھر چيز منفعت رسانی مالی شان است.  به این خاطر است که ای

ی ھا مردم در مناطق در معرض خطر مثل کنار سراشيب کوھستان زندگی ميکنند.  ارزش زمين ھای در مراکز شھری برای ایجاد ساختمان ھا برای محتاج
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  )www.guardian.co.uk(جامعه زیادی پر بھا ھستند؛ غالباً دولت بخش خصوصی را برای اجرای چنان برنامه ھایی تحت فشار نميگذارند." 
زی ھا و سي4ب سو اما حتماً وضع استراليا که یک کشور پيشرفتۀ دمکراتيک است حتماً باید یک طور دیگر باشد...  بيایيد ببينيم که واکنش شان در قبال آتش

 ھا که این قاره را در سالھای اخير تکان داده چطور بوده:
پيشنھاد کميسيون سلطنتی شنبۀ سياه برای باز خرید کردن ام4ک نه فقط در آن ناحيه ھایی که  ویکتوریادر  بایليو" گر چه با این که خوب است که دولت 

اما    اند. ردهمستقيماً آتش سوزی بر شان صدماتی وارد کرده بلکه ھمچنين آنھا که در کليّۀ مناطقی در ایالت که خطر آتش سوزی در آنھا باgست توافق ک
.  ور روستایی استل آبسياری از ساکنين تصميم به بازسازی و یا ماندن در محل گرفته اند. ارزیابی آنان اینستکه خطر یک آتش ویرانگر دیگر کمتر از زندگی م4

آنان که در مناطق کم درآمد زندگی ميکنند نيز مجبور خواھند گشت با ظھور سي4ب به نتایج مشابھی برسند.  اما خيلی ھا خودشان تصميم  کوئينزلنددر 
د که در دو دھۀ اخير زلننگرفتند در چنين جاھایی زندگی کند و علتش صرفاً به خاطر آن بوده که با اجاره و بھای خانه سازگار بوده اند.  و با جمعيت جنوب کوئين

 1974مرتب رو به رشد بوده بسياری از خانه ھا درست بر سطح ھمان مناطق تخریب شده و سيل زده طّی سيل سال  سيدنیبا فرار کردن خانواده ھا از 
 ساخته شده اند.

آب شناسی در دانشگاه موناش، آقای بوید دنت ميگوید  –و ھایدرولوژیک  –علم ساختمان و قطعات پوستۀ زمين  –پژوھشگر مشک4ت و مسائل ژئوتکنيکی 
ھر سازی ی شکه نقشه کشان و برنامه ریزان بایستی درسھا و تجارب گذشته را از یاد ببرند.  "مطلقاً واجب و اساسی ست که ما در ھنگام نقشه ریزی برا
که آنھا در ست مسائلی مانند زمين شناسی محيط زیستی و تاریخ سيل را در برنامه ریزی مان بگنجيم... طبيعت تاریخچه ی این چيزھا حاکی از این واقعيت ا

 (www.theaustralian.com, 12/1/11)الویت افکار برنامه ریزان موجود نبوده اند اما حوادثی اینچنين ما را راجع به شان آگاه ميسازند.." 
، این فقرا ھستند که بایستی تحت خطرات قرار گيرند حين آن که سرمایه سود کاترینادر برزیل و استراليا ھمچون در ایاgت متحدۀ آمریکا طی تجربۀ طوفان 

     توليد ميکند.  زندگی کارگران به ھمراه ھر تحليل دیگر سرمایه گزاری در غالب " به صرفه " بودن ميگنجد.
 پس آمد، دروغ ھا، ریا کاری و دوروئی و غفلت کردن

با مشک4ت طق " بنا به گزارش سازمان ملل، یک بحران بشری در ابعادی حماسه وار در مناطق سيل دیده جنوب پاکستان بروز ميکند که سوء تغذیه در آن منا
که برخی از روستاھایش  سيندهکشورھای قحطی زده در آفریقا قابل قياس است، بنا به گزارش تحقيق برای ارزیابی نيازھای حاصل از سي4ب در استان 

% شان شدیداً به مقدار غير 6شش ماه پس از سيل ھمچنان در زیر آب باقی مانده حدود یک چھارم کودکان زیر پنج سال سوء تغذیه داشته حين آن که 
 دارفوری، کافی غذا ميخورند.  کارن آلن، معاون ریاست یونيسف (سازمان کودکان سازمان ملل) در پاکستان ميگوید: " از ھنگام مشاھده قحطی در اتيوپ

عظيم ماه  4ب(سودان) و چاد من تا به حال چنين درجه اسفناک سوء تغذیه را ندیده ام. به شدت اسفناک است."  بنا به گزارش تحقيقات برآوردی ضربات سي
ميليون ھکتار از زمين کشاورزی را سي4ب تخریب کرده  2.2آگوست که بر زندگی بيست ميليون مردم در منطقه ای به بزرگی انگستان وارد گشت 

 )11/01/27است." (نشریۀ گاردین چاپ انگليس، 
ش گذاشت.  مایدر طّی بروز سي4ب ھا، طبقۀ حاکم ناتوانی کامل خود برای سازماندھی شایسته و یاری رساندن به ميليونھا مردم تحت تآثير سي4ب را به ن

اجتماع است. با  ردمبنا به اسناد موجود در دنيا، پاکستان دائماً در مقام یکی از فقيرترین کشورھای دنيا و تحت فساد در ابعادی عظيم در زندگی روزمره ی م
ان در شمال طلباین ھمه، دورویی و بدگمان بودن شان در گزارش یک افسر درجه باgی آمریکا در روز چھارشنبه آن که " ارتش پاکستان فشار خود را بر جنگ 

که به نظارت کمک  مایکل لفيورغربی کشور را با وجود وقوع سي4ب ھای ویران گر که امداد ھای عظيمی را واجب ميکند ثابت نگه داشته است."  دریابان 
پيما ھواھای نظامی آمریکا در پاکستان مشغول است ميگوید که اس4م آباد سربازان را از نبردشان عليه شورشيان خارج نساخته اما مجبور شده برخی 

) بنابرین الویت آنھا عيان thenews.com, 06/12/10ھایش را از جھت ت4ش برای مقابه با سي4ب ھای عظيم از آن عمليات شان منحرف نمایند. (نگاه کنيد به 
بحران مداومی در ميان  2005است.  در واقع این سخنان حقایق آن که در استان ھای شمال غربی پاکستان از زمان حملۀ یک سلسله زمين لرزه ھا در سال 

در پوشش و  بوده و منطقه ھرگز در آن رابطه بھبودی نيافته و، عمليات نظامی (رو به تشدید) عليه طالبان ھای پاکستانی اعمال ساخته را افشا نساخته
 از مردم شده اند.   200,000 -  100,000حفظ ميکنند.  این عمليات مذکور خود باعث جابجا شدن اجباری تعداد زیادی ، بنا به محاسبات ميان 

% امداد وعده داده شده 30% از پاره آجرھا و خرابه ھا پاکسازی گشته و کمتر از 5تصویری مشابه از ھائيتی یک سال پس از زلزله ظاھر ميشود: تنھا 
 پرداخت گشته است.   

ر به نف جمعيت مردمی که در چادر ھای شلوغ و زیر پارچه کرباسی در شرایطی ھولناک زندگی ميکنند تحت شکار بيماری واگير دار وبا ميشوند که صدھا
روز زندگی  در تعداد کشتگان می افزاید.  با این ھمه حتی در شرایط محنت زدۀ فقط در ھائيتی، جامعه ای که بيش از نصف مردم در وضعيت کمتر از یک دgر

برابر زلزله تحت  در ميکنند، بورژوازی اگر بخواھی، ميتواند به درست کردن و بنا در جامعه دست بزند.  بازار آھن در پورتا پرنس طی یک سال در موقعيت مقاوم
ميليون دgر سرمایه گزاری باز سازی شد.  ھر قدر ھم دربارۀ مھربانی و خير  خودش سخنرانی کنه  12سرمایه گذاشتن یک ميلياردر به نام دنيس اوبراین با 

رمایه از ق سحقيقت نامطبوع این است که سرمایه فقط وقتی سودآور باشه به کار می افتد و به قول نشریۀ نيویورک تایمز " خودش به شدت به این که تزری
به عنوان یک کمپانی ما بيشتر با توده ھای مردمی باg خود ھائيتی را صعود داده و دوباره به راه خواھد واقف است.  برای مصلحت شرکتش اوبراین فرمود، 

در واقع ھمانطور که برنامۀ " از بطن خاکستر ھای ھائيتی " بی، بی سی آشکار  (www.nytimes.com, 11/1/11)."ھم ردیف ھستيم تا قشر ممتاز اجتماعی
انسه ب4فاصله فر کرد که پروژۀ خانه سازی که قرار بود به ھمراه بازسازی ھا صورت بگيرد به ھمان وضع در ابعاد کوچکتر را برای گسترش نفوذ شان آمریکا و

جھت در پس از وقوع فاجعه بروز کرد، یعنی زمانی که به نظر ميرسيد غذا و آب تنھا به دست پرسنل نظامی خودشان و سازمان ھای غير دولتی ميرسيد 
% بھره ای که بر دوش جمعيت 25سال اخير برای فجایع داده شده در قياس با  20منافع شخصی سياسی به کنار گذاشته شد.  در واقع کمک ھا که در طی 

   (http://en.internationalism.org/wr/2010/%252F331/Haiti)مردم خواھد افتاد امداد کمی به مردم رسانده است.  نگاه کنيد به 
به دست مردم  ادیتو سری4نکا ھم " قربانيان سيل در سری4نکا یک دفتر دولتی را در شرق کشور اشغال کرده و دولتمردان را متھم به مانع رسيدن منابع امد

قرار داشت را محاصره کرده بودند پنجره ھا شکسته شدند.  بی، بی  باتيکالواشده.  حين آن که بيش از یک ھزار نفر دفتری که در روستایی در غرب منطقۀ 
آنھا را به ند سی گزارش می دھد که به گفتۀ مردم یک دسته از سياستمداران ناحيه غذا و دیگر امداد ھا را به جای آن که به نيازمند ترین قربانيان بدھ

 .(BBC online ,17/1/11)طرفداران خودشان بخشيدند 
 دد.يگرتازه این بدون در نظر گرفتن تاثيرات چنين مصائب و مشک4ت اقتصادی حاصله و باg رفتن قيمت غذا ست که به گسترش بسيار جامع تر منجر م

 خدمات تغييرات جو به بشریت
تمام این رویداد ھای شدید و غير عادی تآثيرات حاصله در تغييرات آب و ھوا گرم شدن کروی را به  –بارندگی موسم، سي4ب ھا، امواج گرم و خشک سالی 

وای بریتانيا و ھخاطر فرد می آورد.  در تغيييرات جوی دانشمندان بایستی در ارتباط قرار دادن اتفاقات مشخص با تصویر کلی محتاط باشند.  اما ادارۀ آب 
لزوماً قابل اثبات  بطهميگوید که سي4ب ھای استراليا و فيليپين به g نينا مربوط بوده امکان دارد که این به موارد موجود در برزیل ھم صدق کند، اما این را

gزم به توضيح است که g نينا سرما بودن غير عادی آب سطح دریای مناطق مرکزی و شرقی مناطق گرمسيری دریای ) (The Guardian 14/1/11)نيست  
) ھر چند سال یک بار ظھور کرده و ممکن La Niñaپاسيفيک (آرام) است که در شکل گيری آب و ھوای سراسر جھان نقش بازی ميکند.  شرایط g نينا (

مترجم) ھمچنين حوادث شدید تابستان گذشته، ھم خشک سالی در مسکو و ھم سيل ھای پاکستان محصول تند باد ھای  -است که تا دو سال ادامه یابد
.  به بيانی دگر شھواد بسياری ست که مسئوليت مصيبت ھای رویداده (www.wired.co.uk)استواری بودند که مناطق رو به جنوب را خيلی گرم تر ساختند

 ماه اخير را ھمه مربوط به گردن سرمایه داری و ضربۀ آن به آب و ھوای جھان مرتبط ميسازد. 13طّیِ 
گ) و یا نھابا ھمۀ اینھا بورژوازی یک حرکت سازنده ھم کرده، نه از طریق کنفرانس ھای بيخود که در آنھا ھيچکدام شان معاملۀ واقعی نميکنند (در کپ

فر کننده ی قبل د حقراردادی امضاء ميکنند که تنھا در سطح نامه ای بيجان باقی ميماند (در کيوتو)، نه از طریق ک4ه برداری " یاری،"  بلکه تنھا در تولي
 خودشان: طبقۀ کارگر.

 مي4دی 2011نوشتۀ آلکس، پنجم فوریۀ 
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 براي نجات  از گراني        مرگ بر جمهوري اسالمي
صرف گاز ه میکی از نشانه ھا و نتایج حذف یارانه ھا با توزیع آخرین قبض گاز مصرفی طی ھفته گذشته در ایران خود را نشان داده است. قبض آخرین دور
برابر شده  15خانگی که چند روز پيش به دست خانوادھای ایرانی رسيده است حاکی از آن است که قيمت گاز مصرفی بطور متوسط نسبت به دو ماه پيش 

برابر تعيين شده است.ھنوز  15ریال یعنی دقيقا"  480000ریال شده بود در دور اخير در قبض آمده  32000است . خانه ای که پول گاز مصرفی آن دو ماه پيش 
خمين زد ھر ن تقبض آب ، تلفن و برق با قيمت ھای جدید توزیع نگردیده است اگر آنھا نيز به ھمين منوال رشد کرده باشد که ھمين طور خواھند بود می توا

ایه وسایط نقيله کر خانواده بطور ميانگين ھر دوره بابت آب،گاز ، برق و تلفن بيش از دو ميليون ریال باید پرداخت کند وقتی افزایش ھزینه ھای کرایه خانه،
تاثير گر ھمچنين افزایش شھریه ھا ، ھزینه ھای پزشکی ، درمان و دارو و باز افزایش مایحتاج اوليه زندگی که بطور مستقيم و غير مستقيم روی یکدی

 د.گذاشته، باعث باز توليد گرانی و تورم ھمه چيز می شوند را در نظر بگيریم، آینده نامعلوم و دھشتناکی را برای طبقه کارگر رقم خواھد ز
 برابر شدن ھزینه ھای زندگی یعنی چه ؟ 15

برابر کمتر به مدرسه و دانشگاه دسترسی داشته باشيم ،مصرف  15برابر کمتر به پزشک مراجعه کنيم ،  15برابر بيشتر گرسنه خواھيم بود ،  15یعنی  
برابرکمتر کنيم ، یعنی در تاریکی ،بدون ارتباط با دیگران ، بدون شتشو و نظافت و بدون پخت و پز و در سرما به سر به بریم . یعنی 15تلفن،آب ،برق و گاز را 

برابراز  15برابر به پياده رفتن و دیر رسيدن ویا اص4" به مقصد نرسيدن تن به دھيم، یعنی  15برابر از سوار شدن به مترو ، اتوبوس و تاکسی کم کنيم و  15
برابر  15برابر بيشتر خجالت بکشيم.یعنی  15برابر بخاطر نداری در مقابل ھمسر و کودکانمان بيشتر سرافکنده شده  15گرسنگی مردن نزدیکتر شویم یعنی 

 15برابری ھزینه ھای زندگی معض4ت اجتماعی که محصول نظام ضد انسانی سرمایه داری ھستند  15از تفریح و گردش صرف نظر کنيم.یعنی با افزایش 
برابر بيشتر  15برابر بيشتر خواھد شد ، دعواھای خانوادگی و فرار دختران و پسران و ھمچنين آمار ط4ق  15برابر بيشتر خواھند شد که از جمله اند اعتياد 

برابر اراذل و اوباش بيشتر و وقيح تر  15برابر دزدی و زور گيری بيشتر خواھد گشت یعنی  15برابر به فحشا افزوده خواھد شد ھمچنين  15خواھند شد 
برابر بيشتر خواھد شد، یعنی رسيدن به برابری و آزادی  15برابر بيشتر کارکنند . یعنی کودکان کار و خيابان  15خواھند شد.یعنی سرپرستان خانواده ھا باید 

 برابر سخت تر شده است. 15و برقراری سوسياليسم برای طبقه کارگر 
برابر بيشتر بخورند بيشتر تفریح 15برابر بيشتر مدارس و دانشگاه ھا را نسيب خود کنند . 15در مقابل چنين گرفتاری طبقه کارگر سرمایه داران می توانند  

برابر بيشتر می توانند پول داشته باشند و بيشتر به سفر ھای خارجی و داخلی  15برابر بيشتر به دختران و زنان طبقه کارگر تجاوز بکنند. یعنی  15بکنند و 
 15برابر بيشتر افزایش می یابد. یعنی  15برابر بيشتر می توانند خانه ھای شيکتر و لباس ھای مارک دار داشته باشند.یعنی سود سرمایه  15بروند یعنی 

برابر بيشتر می توانند از کودکان و 15برابر بيشتر می توانند کارگران و کارمندان را اخراج کنند یعنی  15برابر بيشتر می توانند کارگران را وادار به اطاعت بکنند 
برابر بيشتر خواھد شد. یعنی دولت سرمایه داری ایران  15برابر بيکاری را رشد بدھند یعنی شکاف طبقاتی  15برابر پایين تر کار بکشند و  15زنان با دستمزد 

 برابر بيشتر به طبقه سرمایه دار خدمت می رساند.... 15برابر بيشتراز جيب طبقه کارگر دزدیده به جيب سرمایه دار می ریزد و  15
 در مقابل چنين یورشی که سرمایه داری عليه طبقه کارگر کرده است چگونه می توان مقابله کرد؟

برابر بيشتر  15برابر بيشتر به راه خود ایمان بياوریم و  15برابر بيشتردر تشکل ھای مخفی و علنی خود  متشکل شویم و  15ما باید در مقابل چنين یورشی 
 برابر بيشتر کشته خواھيم شد و... 15برابر بيشتر متحد و یکپارچه و سراسری شویم و 15برابر بيشتر جسور ، شجاع و فداکارتر شویم  15فعاليت کنيم باید 

اس4می نتوانسته اند شکل گرفته و گسترده شوند اکنون باید  –با توجه به اینکه در ایران ھنوز تشکل ھای توده ای و سراسری با وجود جمھوری فاشيستی 
ه آماده و بدر ھسته ھا و کميته ھای مخفی و انق4بی که می توانيم در محل کار و زندگی خود با رفيق کنار دستی که به او اطمينان داریم متشکل شده 

را در حزب  ھا کردن توده ھای کارگر ، زنان و جوانان انق4بی برای خيزش ھای آتی و انق4ب آینده اقدام کنيم. این ھسته ھا ضمن اینکه سازماندھی توده
مقابله با گرانی و و  طبقه کارگر به عنوان ھدف بلند مدت خود قرار می دھند و امروز می توانند سازمان دھندگان اعتراضات روز مره خانواده ھا را برای مبارزه

راه پيمایی و  ع وافزایش ھزینه ھا و ھمچنين نپرداختن پول قبض ھای مصرفی قرار دھند. می توانند در مح4ت مردم را برای نوشتن نامه و طومار ، ایجاد تجم
پاه را در و ستظاھرات ھمچنين مراجعه دسته جمعی به ادارات ، گسترش اعتراضات و حتی به آتش کشيدن ادارات ، بانک ھا ، ک4نتریھا و پایگاه ھای بسيج 

آموزش به برنامه ھای خود پيش برد ه سازماندھی نمایند.این ھسته ھا می توانند ضمن آموزش آگاھی ھای سياسی ، تئوریک و اقتصادی و اجتماعی اقدام 
ح در موقع قيام س4ھای استفاده ازابزار و وسایل مبارزات خيابانی از جمله کوکتل مولوتف ، ناپالم ... و سنگر بندی در کوچه و خيابان ھمچنين بدست آوردن 

 مسلحانه اقدامات بسيار مھم و سرنوشت سازی را سازماندھی کنند. 
 پسران و دختران انقtبی و کمونيست ھا 

ریشه  زاتما وظيفه داریم از شرایط عينی انق4بی موجود در حال گسترش ھمزمان در دو جھت استفاده کنيم اول در جھت سازمان دھی توده ھا برای مبار
ته ھا و کميته ھس ای و انق4بی بلند مدت و یار گيری از ميان جوانان انق4بی و سازماندھی آنھا در ھسته ھا و کميته ھای انق4بی مخفی . دوم استفاده از

آب و مخابرات و  ھای فوق جھت سازمان دادن اعتراضات روز مره در مح4ت ، کارخانجات، مدارس، دانشگاه ھا و نھاد ھاثی حکومتی ، بانکھا ، ادرات گاز ،برق
ن يزااستفاده کنيم. روند تاریخی سود طلبی و حرص و آز سرمایه دار در دوره کنونی بھترین موقعيت ھا را پيش پای ما می گذارد حال بستگی به م

 سازمانيافتگی ما دارد که چگونه از شرایط و امکانات بدست آمده استفاده انق4بی نمایيم.
 دختران و پسران انقtبی

ندگی را برای آیگرانی ھزینه ھای مختلف زندگی امکانات رسيدن به آرزو ھا و آمال و خواسته ھای انسانی را یکی پس از دیگرنابود می کند ونا اميدی و بی  
از نارضایتی ھا و  ادهجوانان به ھمراه می آورد. امروز تا دیر نشده با ایجاد و گسترش ھسته ھا و کميته ھای انق4بی دست به مقابله ومبارزه بزنيم و با استف

 اس4می سرمایه داری بکشانيم . –روند رو به رشد فضای انق4بی بوجود آمده و خشم انباشت شده توده ھا آنھا را به مبارزه با نظام فاشيستی 
 کمونيست ھا و کارگران انقtبی

اتی گذشته ارزگرانی مایحتاج زندگی تمامی امکانات و فرصت ھای رشد و بالندگی را از جوانان و کودکان خواھد گرفت ما وظيفه داریم با انتقال تجربه مب
اس4می سرمایه داران آماده کنيم و با استفاده از پتانسيل اعتراضی جوانان به   –کارگران و انق4بيون تمامی جامعه را برای مقابله با یورش نظام فاشيستی 

ه طبقپایه ھای اقتصادی نظام ھمه جانبه حمله کنيم . چنين کاری بدون ایجاد و گسترش ھسته ھا و کميته ھای انق4بی و مخفی که تشکيل شدن حزب 
اقتصادی و  ھایکارگر را افق خود قرار داده باشند امکان پذیر نخواھد شد. با وجود ھسته ھا و کميته ھا در درون سيل خروشان توده ھا که ھر روزه پایه 

 سياسی سرمایه داری را مورد حمله قرار داده و به آتش می کشند باعث سراسری شدن مبارزات اقتصادی و سياسی و رشد طبقه کارگر برای اعمال
 ھژمونی و رھبری خود بر انق4ب آتی توده ھا خواھند شد. 

اسالمي، سرنگون باد نظام سرمايه داري، برقرار باد جمهوري شورايي  –پيش بسوي تشكيل هسته هاي انقالبي، پيش بسوي تشكيل حزب طبقه كارگر، سر نگون باد جمهوري فاشيستي 
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