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ن  خوردن همبه شاهد    یسونی ابه    75  دهة   یهامه یناز   روی  یتعادل 

ده همانا ین پد ی اصلی ا  ل یم. دلیاس جهانی هستیاجتماعی و طبقاتی در مق

آغاز یک موج بلند رکود اقتصادی است که با افزایش دائمی بیکاری همراه  

کشورهای   در  ب  داریسرمایه است.  شمار  از  یصنعتی    50به    10کاران 

و در ک  یافته افزایش ون  یلیم ب  ورهای جهان سوم شاست  به  یتعداد  کاران 

ش از  ی، باری از کشورهای جهان سومیدر بس  رسد ی مون نفر  یل یم  500

 ت فرصتی برای اشتغال ندارند.یمی از جمعین

  ان دارندگان کار، یکار شدن در میکاری و هراس از بیع بیش وس یروند افزا

ضع شدن  یبه  تقو  طبقةف  و  جهان  یکارگر  تهاجم  برای    داری سرمایهت 

برالی  یئولنق کاهش دستمزدها منجر شده و تفکر  ینرخ سود از طر  شیافزا

بین  یکارمحافظه و   تنها  به  ایز  ای دئولوژیان  و  یک  اجتماعی  تهاجم  ن 

است. شده  بدل  کشورهای    اقتصادی  بس  داری سرمایه در  از  یبزرگ  اری 

ن  یبودند در برابر ا  سوسیالیسممدعی    درگذشتهرهبران احزاب مردمی که  

تسل و  یتهاجم  شده  در    هادولت و    ییجوصرفه   یهابرنامه م  کاهش  و 

را  یتأم  یهانه یهز اجتماعی  ااند رفته یپذ ن  پد ی.  راین  در    توانی م  ده 
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و پرو    ا، هلند، سوئد، ونزوئل یکشورهای مختلف از فرانسه گرفته تا اسپان

ه  یعلف شدن طبقه کارگر، امکانات مردم را برای تهاجم  ی مشاهده کرد. ضع

ال دموکراسی در  یم سوس یمحدود کرده است. تسل  شدتبه ه  یسرما  سلطة

اسی در اروپای  یک و س یدئولوژیا  یهابحران ج  یه را نتایبرابر تهاجم سرما

چ سابق،  شوروی  تشد یشرقی،  هند  و  تصوین  و  تقرید  از  یری  جهانی  باً 

 دگان ما گشوده است. یدر برابر د سوسیالیسم بحران اعتبار 

خی برای سازمان  یتجربه اصلی تار  اره ما، دویاری از مردم س یاز نظر بس

ن( و  یستی )در شوروی و چینیعنی تجربه استالیبی طبقه    جامعة دادن  

 .اند مانده ک )در اروپای غربی( ناکام  یال دموکراتیسوس  تجربة 

ک آرمان اجتماعی  یناکامی در تحقق    عنوانبه را    های ناکام ن  یمردم هنوز ا

تلقی  یراد ا  کنند ی م کال  به  یاما  ارزن درک  اهمیمعنای  از  ت  یابی منفی 

ت  یسال فعال  150ست، کارنامه  یرات اجتماعی مثبت به نفع مردم نییتغ

رات مشخص در زندگی  ییآن برای تغ  یهاشی گرا همةو   جنبش کارگران

ست  یابی به معنای آن نین ارزیاما ا؛ اجتماعی به نفع کارگران مثبت است

  مبارزة ا هر  یکه گو  اند ده یرس   ن باور یجهان به ا  کارگر سراسر  هاون یلیمکه  
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  داری سرمایه صنفی، به مبارزه برای براندازی    یهادرخواستم برای  یمستق

 . شودی م بی طبقه منجر جامعة جاد یو ا

دل  به  ایدرست  ایل  ن باور وجود ندارد مبارزات جاری، پراکنده و  ین که 

از    گسسته محروم  س یو  ابتکار  است،  عمومی  بزرگ  آرمان  در  یک  اسی 

از    توان ی من را  ی دست بورژوازی و کارگزاران آن است. ا  ه کنونی در مرحل

افت. در اروپای شرقی  یدر  یخوببه   گذردی مچه که در اروپای شرقی    آن

ک حرکت  یمبارزات مردمی نه به    فشارتحت  بروکراتیک کتاتوری  یسقوط د

ن  یمنتهی شد. ا  داریسرمایه ای  یبه اح  که  سوسیالیسماسی در جهت  یس 

. مردم اروپای شرقی و شوروی  مینیبی م  زیروند را در اتحاد شوروی سابق ن

اهالی   و  کامبوج،  ینظ  ییکشورهاسابق    یهای کتاتوریدو    استالینیسمر 

با    پیامد  را  همسان  ی  سوسیالیسم و    مارکسیسم آن  و  .  پندارند ی م کی 

دهقان را    کارگر و   هاون یلیمانسان را صادر و   صدهزارن فرمان قتل  یاستال

  و انقلب   سوسیالیسمو    مارکسیسمجه  ینی نتیاست استالیسرکوب کرد. س 

واقع؛  نبود مردم  را  یاما  با    استالینیسمو    نگرند ی مگر  ید  یاگونه به ت  را 
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اسی یط س یبر شرا  شدتبه ت  ین وضعیو ا  پندارند ی مکسان  ی  سوسیالیسم

 .کند ی منی یسنگ  المللیبین و اجتماعی 

ائی است که در آن مردم در  ی، تناقض اساسی دنسوسیالیسماعتبار    بحران

 . کنند یم از گذشته مبارزه   ترع ی وس اسی یاری از کشورها، در مقیبس

امپریاز سو نیالیی،  قادر  بورژوازی  اوائل    30ستند که مانند دهه  یزم و  و 

، جنبش کارگری را در شهرهای بزرگ اروپا و ژاپن و کشورهای  40  دهه

ک  یگر مردم هنوز آمادگی مبارزه برای  یسرکوب کنند و از سوی دگر  ید

ا  داریسرمایه   جهانی ضد   حلراه به  ندارند.    دورة ک  یل، ما در  ین دلیرا 

ک از طبقات اصلی  یچ  یکه در آن ه  م یبریم سر    ر جهانی به یبحران فراگ

 ستند. یخود ن خییروزی تارین پیقادر به تضم

احیوظ ما  اصلی  اعتبار  یفه  د  یالیسم سوس ای  و   هاون یل یمدگاه  ی در ذهن 

نقطه    نیا  ؛ و کارکن جهان است  انسان تنها در صورتی ممکن است که 

نیعز همان  ما  آلترناتیمت  مدل  هر  باشد.  مردم  فوری  اقتصاد  یازهای  و 

بایس  ایاسی  نید   یهاهدف را در خود جای دهد.    هادرخواستو    ازهاین 

را   را    توانی مفوری  گرسنگی  کرد؛  عرضه  جامع  و  مشخص  عبارتی  در 
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همگان  کُ  کنشه یر برای  بپوشان،  را  برهنه  شرافتمندانه  ین!  زندگی  ک 

دل به  که  را  کسانی  زندگی  آور،  جان  یفراهم  پزشکی  مراقبت  نبود  ل 

بده،    سپارند ی م قرار  همگان  خدمت  در  را  سواد  و  فرهنگ  بده،  نجات 

اشکال    همةرا در    سرکوبگرانهخشونت    و  ریگجهانک را  ی دمکرات  یهای آزاد

 ! محوکنآن 

ست گرچه مردم آمادگی  یا خشک نیو    ییایرؤ  هاخواسته ن  یک از ای  چیه

  هاخواستن در  یستی را ندارند، اما اگر ایالیک انقلب سوس یمبارزه در راه  

در راه   مردم  آبه طور مشخص مطرح شوند حاضرند  مبارزه کنند.  زادی 

ی،  رو ازاینع را دامن بزنند.  یوس   یامبارزه متنوع    یهاشکل در    توانند ی م

 د تا حد ممکن مشخص باشند؛ چه نوع؟ یما با یهادرخواست

  جه ین نت یم، به ایرا بررسی کن  هاهدف ن  یدن به ایط الزم برای رس یاگر شرا

ری  ییمنابع موجود و تغکال یم رادیکه برنامه ما مستلزم باز تقس میرس ی م

ن  یم شد که مردم اگر با ایروهای اجتماعی است. قانع خواهیکال در نیراد

کی از  ین جا  یضرورت برخورد کنند. از مبارزه عقب نخواهند نشست. در ا 
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  ن یترع یوس : توانائی رهبری  شوند ی ممسائل مطرح    نیتری خیتارو    نیترمهم

 ط قبلی. ی ازهای بشری، بدون شراین نی تری فورمردمی برای    مبارزة

ایآ آلترناتیا  کوتاه    تواند ی مو  ین  هدف  قدرت    مدتان یما  یبدون  کسب 

خطاست.    گونه نیاابد؟ به گمان من، من طرح موضوع به  یاسی تحقق  یس 

اما مبارزه برای  ؛  دور زد  توان ی نماسی را  یقدرت س   مسئله واضح است که  

از همه،    ترمهم  ؛ ون کرد ییل تعد از قبیز شکل آن را نبایاسی و نیقدرت س 

ن،  یازهای معیاهداف مشخص و اشکال مشخص مبارزه برای ن   ونیفرموالس 

تابع  ینبا در    ییهاهدف د  که  برعکس،  اند تحقققابل    مدتکوتاه شوند   .

ن شوند.  یاسی معیس   ی داورش یپد بدون هرگونه  یاهداف و اشکال مبارزه با

بناپارت باشد که گفت:  د مثل همان جمله معروف ناپلئون  یبا  ونیفرموالس 

بود که جنبش کارگری    یاوه یش ن  یا  .«د یم دی و بعد خواه  میشوی مر  ی درگ»

عنی  یت مردمی خود،  یفعال  یهادوره   نیتردرخشانکی از  یدر    المللیبین

.  کاربردمبارزه برای حق رأی عمومی و برای هشت ساعت کار روزانه به  

راه تحقق    تواند ی مه بزرگ  یزم و سرمایالیامپر  ترق یدقا  ی  زم ویالیا امپریآ

آمر  را  هادرخواست ن  یا آیکای التیدر  امپرین سد کند؟    تواند ی مزم  یالی ا 
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کای  یه را به آمری ان تکنولوژی و سرمایپول جر  المللیبین شتر از صندوق  یب

قطعیالت ا  ن  برای  پرسشیکند؟  ندارد  یاآماده   ن  در  ؛  وجود  ل  ی تحلاما 

ز ثابت نبوده و  یتعادل قوا ن  ز به تعادل قوا بستگی دارد ویی، همه چینها

تغ حال  در  است.  ییهمواره  برای  علوه به ر  مبارزه  قابل    یهادرخواست، 

ر تعادل قوا است.  ییقاً راهی برای تغی ز دقیق با اقدام مردمی نیتحقق و دق

قی است.  یی عمزم خود دستخوش بحران رهبر یالید فراموش کرد امپرینبا

ک  ی م برتری نظامی خود، برتری مالی و تکنولوژی کا با تحکیآمر  داریسرمایه

کا  یاست. دولت آمر  دادهازدست خود را در برابر رقبای خود )ژاپن و آلمان(  

 االت متحده ندارد. یی کنترل اقدامات مردمی را در ایتوانا

ا شرایدر  مبارزه  ین  برای  پرداخت    زیآمتیموفق ط  فوری  قطع  در جهت 

خارجی کشورهای بدهکار، اشکال متنوعی وجود دارد. احتمال    یهایبده

ن اقدامات  ین و جهان سوم به ایکای التیکشورهای آمر یهادولت ن که یا

ن اقدام  یل به ایی مثل برز / ورشز است، اما اگر کیار ناچیدست بزنند بس

ممکن   هاآن کرد.    ینیبش یپ  توان ی م  یسختبه کا را  یدست زد، واکنش آمر
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برزس ا برزیت  اقتصادی  اقتصادی محاصره کنند. محاصره  نظر  از  را  ل  یل 

 ...  کاراگوئه استیا نیثلً محاصره اقتصادی کوبا و  ماز  ترمشکل بسی 

  ی ا پاره   یافرقه ک و  یل دگماتیاز نظر مارکس تحم  سوسیالیسممبارزه برای  

ان  یست، بلکه تنها، بیواقعی مردمی نن شده به جنبش  ییاهداف از قبل تع

ن، از دل جامعه  ی نو  یاجامعه آگاهانه جنبشی است که از درون آن، عناصر  

 . ردیگی م کهنه پای 

 

 چندملیتی  یهاشرکت

بر بخش بزرگی از بازار جهانی تسلط دارند    چندملیتی   یهاشرکت اکنون  

؛  گذارند ی مش  ی ه را به نمای سرما  المللیبین فی برتر از تمرکز  یک  شکلک ی   و

ا  المللن یب  داریسرمایه   اما بسیدر  کارگر  از طبقه  مورد  و    ترآماده ار  ین 

 است.  تردستکی

شرا برابر  یدر  در  کارگران  کنونی  دو    توانند ی م   چندملیتی  یهاشرکت ط 

کنار  یارائه دهند:    پاسخ داخلی در  بازار  از  و در دفاع  ا در مرزهای ملی 

عل خودی  دولت  و  » یبورژوازی  »های پنژاه  و  های آلمان«،  حتی  ی«  ا 
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  همة ه  یکشورها عل  همة ا با همبستگی با کارگران  یو    ستند ی« باهای کیمکز»

 ام کنند. یق المللیبین استثمارگران ملی و 

مارپ روند  اول،  حالت  تأمیدر  کاهش  و  دستمزد  کاهش  نزولی  ن  یچی 

کشورها    اجتماعی همه    چندملیتی   یها شرکتاست.    ریناپذ اجتنابدر 

د خود را از  ی، خط تولترارزان از کارگران    یری گبهره برای    توانند ی مهمواره  

 گر منتقل کنند. یکشوری به کشور د

که در کشورهای کمتر    د یآی م وجود  ه  ن امکان بیدر حالت دوم، دستکم ا

تأم  یافتهافزایش، دستمزدها  یافتهتوسعه  ب یو  بهتری  اجتماعی  وجود  ه  ن 

، کمتر شود،  یافتهتوسعه شتر  یورهای بشزندگی با ک  سطح   آمده و فاصله

جاد شغل در کشورهای جهان  یا ایاقتصادی و    توسعة   ن حالت اجباراً با یا

گر توسعه است که بر  یک مدل د یانگر  یبلکه تنها ب  ستیسوم در تناقض ن

  اکردن یمهقرار نداشته و رشد بازار ملی و    ترنیپائ  مبنای صادرات دستمزد 

 دارد.  مدنظرادی مردم را یازهای بنین

،  چندملیتی  یهاشرکت ستی به تهاجم  ینالوین پاسخ انترناس یمبارزه برای ا

کال در  یم و رادی و ابتکار مستق  هاه ی اتحادمستلزم ابتکار عمل عمومی در  
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  رشتةک ی ا  یو    چندملیتی ک شرکت  ی  یهاکارخانه ه در  ی ان اعضای اتحادیم

م اکنون در سطح کوچکی اما  ن مبارزه هیصنعتی در سطح جهان است. ا

 به طور واقعی شروع شده است.

ک(  یو مکز  کا، کاناداین آمریکای شمالی )بیآزادی آمر   مبادلة   نامه موافقت 

تبد  برای  است  مکزیتلشی  به  یل  با  یک  آزاد«  »اقتصادی  منطقه  ک 

ه طرحی  یراه را برای پاسخ جهانی عل نامهموافقتن ین. ایپائ دستمزدهای

کا خواند گشوده است.  یآمر  داریسرمایه آن را ابتکاری برای    توانی مکه  

بینو  یهاجنبش بزرگ اجتماعی    یهاگروه ق  یانگر، درد عمی ن اجتماعی 

ط مسلط ین شرایکای الت ی. در آمراند شده  است که به حال خود در فقر رها

ایس ریغ  کنونی خطر  اقیاسی شدن  و تبد ن  به طعمه آسان    هاآن ل  یشار 

وجود  ه  ک را ب ی دموکرات  یهای آزادستی و ضد  یراست نئوفاش   یهاشیگرا

با  یا همراهی دروغیی« و  اجتماعاست »صلح  یآورده است. هرگونه س  ن 

گری  یو د یچ آلترناتیکه ه  آورد ی من احساس را به وجود  یبورژوازی حاکم ا

د  ین اقشار به باتلق راست را تشد یا  فرورفتن خطر    نیبنابراوجود ندارد و  

ح  روازاین.  کند ی م که  یامری  است  ا  یهاراه اتی  با  ن یائتلف ساختاری 
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به    فرودست اجتماعی    یهاگروه  و  سازمان جستجو شده  بی  در    هاآن و 

 د کمک شود.یبه غرور و ام یابیدست، دفاع از خود یابیسازمان

بایا اقدامات  به  ین  تحقق  یدگماتر  یغ  ی اوهیش د  نبایک  گمان  یابد،  ا ید 

اخت  هاپاسخکه همه    میوانمود کن ،  سوسیالیسمار ماست. ساختمان  یدر 

د از ی. بااند نشدهف  ینی است که هنوز تعرینو  یهاآزمون   میشگاه عظیآزما

  ی هاف یطه  یو بحث با کل  وگو گفت م. برای  یریاد بگ ی  خود و مردم   یهاتجربه 

 م. یچپ مدافع اصول گوش شنوا داشته باش 

بدانیبا امروز، آنیم که در دنید  از دست برود بسی    تواند ی مچه که    ای 

اری، فقر،  میت است. گرسنگی، بیهمانا نجات بشر  مسئلهارزشمند است.  

نو  ینظمی بادی  یبن  یهات یواقع،  زیستمحیط تباهی   و  جهان  یکهن  ن 

ون کودک از گرسنگی  ی لیم  16نه  است. در جهان سوم، ساال  داری سرمایه

اثر بی ابازند ی م ماری جان  یا در  تلفات جنگ    چهارمک ین رقم معادل  ی. 

تس است. یما و اردوگاه آشویروش یتساب تلفات بمباران هحجهانی دوم با ا

.  شودی م کودکان شروع  بر علیه ک جنگ جهانی  ی،  در واقع هر چهار سال

 معاصر است.  داریسرمایه ت ین واقعیا
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 یهاانسان دی از  ین در غذای فقرا، نسل جد ی تامی ل، فقدان ویدر شمال برز

خود    وطنانهم گر  یاز د  متریسانت  30وجود آورده است که  ه  کوتوله را ب

حکومت    هاون یلیم  .ترند کوتاه  که  »  هاآن انسان  انسانی«   یهاموش را 

 . کنند ی مت را تحمل ین وضعی ج ضدبشری ایو نتا خواند ی م

اح مجدد  یبا  همه    داری سرمایه ا  سابق،  شوروی  اتحاد  و  شرقی  اروپا  در 

از نظر اجتماعی پست و    ییزهایچ بربریکه  بود احیادآور  . شوند ی م ا  یت 

ون  یلیم  40تا    35جاد  یبزرگ ممکن است به ا  یهابنگاه  خصوصی کردن 

به میب تنها    سوسیالیسمدرصد منجر شد.    40زان  ی کار، کاهش درآمدها 

دست آورد که خود را برای مبارزه بر  اعتبار خود را به    تواند ی مگامی  هن

 ن اقدام، مستلزم سه شرط اساسی است:ین خطرات آماده و ایه ایعل

اسی  یت خود را برای مبارزه اجتماعی مردم به هدف س ید حماینخست با

در  یمع مردم  با  نامشروط  طور  به  و  همواره  و  ساخته  معطوف    همة نی 

کن  اهآن مبارزات   تبلیشرکت  میم.  در  از  یغات  مدلی  آن  برای  مردم  ان 

ر را  یاخ  یهادهه د آگاهی در  یو اشکال جد   به رباشد که تج  سوسیالیسم

با  مدنظر ما  مدلی یدارد.  آن  مدافع  که در همه  یباش   سوسیالیسم از    د  م 
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ست،  ینید خودگردان، فمیبا  سوسیالیسمن  ی است. ا  بخشیی رها  هانه یزم

رادزیست محیط حفظ    دارطرف متکیطلبصلحکال،  ی،  س   ،  ستم  یبر 

؛  باشد   ستیونالیانترناس ک و  یقی دموکرات یفی و عمیو به نحو ک  یچندحزب

م را مدنظر داشته باشد یدکنندگان مستقید رهائی تولیاز همه، با  ترمهماما  

دکنندگان و  ین تولیم اجتماعی کار بیجی تقسیتدر  دشدنیناپد که بدون  

 ناممکن است. کنندگاناداره 

چه که خود   را در مورد آن ی ریگم یتصمد قدرت واقعی یدکنندگان بایتول

ن قدرت  یافت کنند. این قسمت آن را خود دری داشته و بهتر  کنند ی م  د یتول

دموکرات  صورتبه د  یبا ب  آمال ک اعمال شود و  ی کاملً  ان  یواقعی مردم را 

ن اشکال مختلف برنامه  یکان انتخاب بن امر بدون آزادی احزاب و امیکند. ا

با و  است  ناممکن  مرکزی  رادیاقتصادی  کاهش  با  و  ید  روزانه  کار  کال 

 هفتگی همراه باشد.

  داری سرمایه ش فساد و تبهکاری در جامعه  یدر مورد افزا  ش یوبکم همه ما  

م.  ی اروپای شرقی و شوروی توافق نظر دار  داریسرمایه   مابعد و در جوامع  
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ت پول  یکال اهمیبرای اخلقی شدن جامعه و دولت بدون کاهش رادد  یام

 است. پردازانه ال یخ و اقتصاد بازار

بدون مخالفت با خودخواهی    تواند ی نم  سوسیالیسمر منسجم از  یک تصوی

د با همبستگی و همکاری  یت بایهای فردی از خود دفاع کند. اولواو سود

ت پول در جامعه است. شرط  یاهم  کنندةنییتعن مستلزم کاهش  یا  باشد و

عبارت  رو  سوم  کامل  از طرد  پائیاست  و  باال  از  و  ی کردهای    ی هاروش ن 

و کمون  اند نیگزیجا  پدرساالرانه  سوس یاحزاب  و  رهائی یال یست  ست. 

ن رهائی را نه دولت،  یممکن شود. ا  هاآن   کارگران و مردم به دست خود

.  آورند ی مدم به دست  ر بلکه خود مریا رهبران خطاناپذ یکشورها، احزاب و  

مردم   کردن  خوشبخت  برای  غهاآن خواست    رغمبه تلش  و  ی،  راخلقی 

ایغ است  از  ین  یرعملی  سقوط    ییهادرس   نیترمهم کی  از  که  است 

 د آموخت. یبا  در اروپای شرقی و شوروی سابق  بروکراتیک   یهای کتاتورید

  ما در انطباق کامل قرار داشته باشد. ما اجازه   ییگرااصول د با  یک ما بایپرات

م.  یه کنی ای را توجهسازانگانه یازخودبو    سرکوبگرانهک  یچ پرات یم که هیندار

نکردنی است توجه داشته   نظرصرف چه الزام   در عمل به آن  ستیبای م ما
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مبارزه  یباش  علیهم:  شرا  بر  در  یهمه  که  و  ی تحق  هاانسان  هاآن طی  ر 

پراتشوند ی م  گانهیازخودب اگر  بای.  ما  داشت،    نیا  ک  انطباق  الزام 

به    سوسیالیسم ن یدوباره  س یک  عظیروی  تبد یاسی  که    شودی مل  ی می 

 خواهد بود.  ریناپذ شکست
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