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برعلیهبرعلیه

 استثمار، بحران و جنگ  استثمار، بحران و جنگ 
جنگ فقط جنگ طبقاتی !

یک اول ماه مه دیگر، زمانیکه تن**ش ه*ای امپریالیس**تی، تهدیدیس**ت

برای گسترش جنگ های کنونی و برانگیختن جنگ های جدید. ما ب**ا

شبح درگیری ه**ای بس**یار گس**ترده ت**ر و مخ**رب ت**ر از آنچ**ه در ده**ه

ه**ای اخی**ر ش**اهد ب**وده ای**م، م**واجهیم. فروپاش**ی اتح**اد جم**اهیر

ش**وروی، توس**ط هم**ه دار و دس**ته ه**ای مکت**ب س**رمایه داری، ب**ه

عنوان طلیعه دوران جدیدی از صلح و سعادت ارائه شد. حال  واقعیت

بر همگان آشکار شده، درست بر عک**س آنچ**ه ک**ه م**وعظه میش**د و

نمی توانست هم بگونه دیگ**ر باش**د. علل**ی ک**ه س**بب فروپاش**ی «

بلوک شرق » شد، قطعا ب**ه «غ**رب» ه**م رح**م نک**رده، و ناپدی**د نی**ز

نشده است. در حقیقت، علیرغم « ظهور » بازیگران جدی**د در ص**حنه

اقتصادی جه**ان، وخی**م ش**دن پ**ایه ه**ای نظ**ام جه*ان س**رمایه داری

کماکان ادامه دارد.

بحران 

کلید این سناریو، بحران ساختاری فرایند   انباشت سرمایه اس**ت ک**ه

برای بی**ش از چه**ل س**ال، سیس**تم را ب**ه س**توه آورده اس**ت. ب**رای

چندین دهه، برای جبران افت نرخ سود، سرمایه ب**ه بازس**ازی ج**امع

فرایند تولید و افزایش عظیم درجه استثمار، متکی بوده است. همراه

با صنعت زدایی و کوچک کردن آن، ک**ه ت**اثیر بس**یاری ب**ر کش**ورهای

مرکز گذاشت، خروج سرمایه های همخوان به س**ایر من**اطق جه**ان،

جائیکه دستمزد بسیار کمی به نیروی ک**ار پرداخ**ت می ش**ود و هی**چ

مح**دودیتی ب**رای دیکت**اتوری ارباب**ان و نتیجت**ا  اس**تثمار وج**ود ن**دارد،

صورت گرفت. با به اصطلح باز شدن بازار، بخش های مختلف نی**روی

کار جهانی در رقابت مستقیم با یکدیگر قرار گرفتند که در مجم**وع، از

نظر کار و شرایط زندگی، منجر ب**ه مس**ابقه ب**رای ب**ه پ**ایین کش**یدن

سطح زندگی شد. افت سطح  زندگی طبقه ک**ارگر و دیگ**ر لیه ه**ای

قشر متوسط و پائین جامعه، تا به حال، غیر قابل توق**ف ب**وده اس**ت.

طبقه کارگر به درجاتی سازمان و وحدت خود را از دست داده اس**ت.

تکه تک**ه ش**دگی آن، و گس**ترش ش**رایط مخ**اطره آمی**ز ک**ار، چ**الش

بزرگی در راه توسعه دف**اع جمع**ی و گروه**ی خواه**د ب**ود. در همی**ن

حال، روند سوداگری مالی، با سرعت ادامه دارد. سوداگری ک**ه تنه**ا

به رشد بی ثباتی و رشد کوه ناپایدار بدهی ها، کم**ک ک**رده اس**ت.

دیری نخواهد کشید که شاهد انفجار حباب مالی بعدی باشیم.

…...و جنگ 

ب**ه ه**ر کج**ا ک**ه نگ**اه کنی**م، ای**ن بح**ران، درگی**ری من**افع متض**اد

امپریالیس**تی را تش**دید ک**رده و آنه**ا را بس**وی جن**گ علن**ی س**وق

میدهد. در مرکز این درگیری ها برای قدرت و حوزه نفوذ، تلش ایالت

متحده آمریکا در دفاع از هژمونی خود در براب**ر چ**الش ه**ا ی فزاین**ده

قرار دارد. 

ظهور ترامپ، برخلف آنچه در طول مبارزات انتخاباتی وعده داده ب**ود،

فع**الیت ه**ای امپریالیس**تی ایلت متح**ده امریک**ا را، ه**م ب**ر علی**ه

مخالفان سنتی و نیز بر علیه « دوستان » احیا ک**رده اس**ت. فرات**ر از

شخصیت « قلدرمابانه » رئیس جمهور آمریک**ا، اینه**ا نش**انگر آنس**ت

که در جهان امپریالیستی تنها منافع متضاد وج**ود دارن**دکه اراده خ**ود

را برای استفاده از زور، در صورت لزوم تحمیل میکنند.

این غیر نظامیان، کارگران و محرومان جامعه اند که ت**اوان ای**ن جنگه**ا

را میپردازند: قتل عام، مسمومیت، فقر، اجبار به ترک خانه و کاشانه

خ**ود، در جس**تجوی پناهگ**اه در کش**ورهایی ک**ه از آن**ان اس**تقبال

نمیش**وند، ج**ائیکه م**ورد حملت ن**ژاد پرس**تانه ق**رار گرفت**ه و بعن**وان

نیروی کار ارزان مورد بهره کشی واقع میشوند.

جای تعجب نیست، که برای دهه ها، بیش**ترین درگی**ری بی**ن ق**درت

های  امپریالیس**تی در خاورمی**انه  ب**وده اس**ت.  ب**ازی کن**ترل بخ**ش

بزرگی از جریان انرژی در جه**ان و از طری**ق آن، حف**ظ برت**ری دلر دارد

در اینجا انجام میگیرد. اگر چه امریکا مثل جنگ جه**انی دوم، دیگ**ر آن

« قدرت پیشرو ص**نعتی » نیس**ت، ام**ا عم**دتا ب**ه لط**ف ای**ن برت**ری،

همراه با قدرت فوق العاده نظامی، کماکان می تواند به بازی نقش اب**ر

قدرت جهانی ادامه دهد. از طرف دیگر براه افتادن یورو، یک**ی دیگ**ر از

لحظ**ه ه**ای کلی**دی در مس**یر پ**ر از ف**راز و نش**یب ایج**اد قط**ب

امپریالیس**تی اروپ**ا ب**ود. ب**ا ت**وجه ب**ه تق**دم دلر در تج**ارت و نق**ل و

انتقالت م**الی جه**انی، ی**ورو یک**ی از ابزاره**ای کلی**دی در مق**ابله ب**ا

هژمونی امپریالیستی ایالت متحده شد. همچنین ابزاری ش**د ب**رای

مدیریت بهتر بحران - آنطوریکه بخشی از بورژوازی اروپا فکر م**ی کن**د

- بحرانی که هرگز تمامی ندارد. این بحران است، و نه خود پ**ول، ک**ه

دولت ها را برای تحمیل سیاستهای اقتص**ادی و اجتم**اعی، از جمل**ه

سیاست منفور « تعدیل ساختاری »، بر ب**ودجه دول**تی وادار میکن**د،

سیاستی که سبب کاهش دستمزدها، کاهش « کمک های رف**اهی

» شده و اث**رات مرگب**ار ب**ر اش**تغال (ع**دم امنی**ت ش**غلی ، بیک**اری)

داشته است.  

فقر  رفرمیسم ….......

در شرایط کن**ونی، س**ازمانی ک**ه طبق**ه ک**ارگر آن**را از آن خ**ود بدان**د،

وجود ندارد. بج**ای آن مجم**ع الجزای**ر رفرمیس**ت ه**ای مختل**ف چ**پ،

اغلب وارثان استالینیسم ان**د ک**ه ب**ا س**لح ه*ای کن**د و کهن**ه مانن**د

فرجام خواهی از دموکراسی و یا توسل به نهادهائی مانن**د س**ازمان

ملل متحد، به مقابله ب**ا امپریالیس**م دس**ت میزنن**د. نه**اد ه**ائیکه در

بهترین حالت از متوق**ف ک**ردن درگی**ری ه**ا، زم**انی ک**ه آنه**ا پوش**ش

قانونی و حتی « بشر دوستانه » را هم فراهم نمیکنن**د، ناتوانن**د. در

واقع این جریان چپ است که « هوادارن سنتی » (و خودش**ان را) ب**ا

راه حل های اقتصادی و اجتماعی فریب میدهن**د، راه ح**ل ه**ائیکه از

نقطه نظر بورژوایی، ش**اید ممک**ن ب**ود در رون**ق پ**س از جن**گ مط**رح

باشند، اما در حال حاضر، هیچ جایی برای آنها وجود ندارد. ای**ن فق**ط

« بانکها » و یا « نئولیبرالیس**م » نیس**تند ک**ه مش**کل ان**د، بلک**ه ب**ه

عنوان یک کل، مشکل اساسی  سرمایه داریست: ما باید از کل این

سیستم گسست کنیم. اما این جاده یست که چپ، بن**ا ب**ه م**اهیت

خود، حتی خیال جانب**داری از آن را در س**ر ن**دارد. داس**تان ش**رم آور،

اما نه چندان تعجب انگی**ز س**یریزا در یون**ان بای**د س**نگ ق**بر توهم**ات

رفرمیستی میبود، ب**ه ج**ای آن، ب**ه ط*ور مس**تمر چن**ان ب**دان اش**اره

میکنند که گویا موفقیت آمیز بوده است.

….....و ظهور اقتدارگرایان راست 

از سوی دیگر پوپولیسم   به اص**طلح راس**ت افراط**ی، ب**ر روی ام**واج

ناامیدی، از طریق ویران**ی ه*ای اجتم**اعی ناش**ی از بح**ران، در ح**ال

رشد است. لیه های قابل توجهی از خ**رده ب**ورژوازی ران**ده ش**ده از

قشر خود و حتی ک**ارگران س**رخورده از چ**پ   خودخوان**ده را، بس**وی

خود جذب کرده است، چپی که ب**ا ه**ر آنچ**ه س**رمایه دیکت**ه میکن**د،

همیشه همراهی کرده است. دولت   « چپ » به طور سیس**تماتیک

به وعده های انتخاباتی خیانت کرده و کار سنتی دست راس**تی ه**ا

را انجام میدهد، و نتیجتا چنان موقعیتی را فراهم میکند ک**ه، ص**حبت

ه**ای عوامفریب**انه، « چ**پ » تلق**ی میش**وند. ب**ا ای**ن ح**ال، راس**ت

اقتدارگرا تجسم اعتراض و مخالفت با شرایط حاکم و نهادهای ق**درت

نیست، بلکه بر عکس، وظیفه آنها حاد کردن اختلفات در درون طبقه

کارگر میباشد. با انجام این کار، آنها همه شخصیت ه**ای  اقت**دارگری

که ض*عف خ**ود را ب**ا پرخاش**گری در براب**ر ض**عیف ت**ر ه*ا ج**بران کن**د،

بس**وی خ**ود ج**ذب میکنن**د. راس**ت اقت**دارگرا ممک**ن اس**ت از چ**پ

رفرمیست در میزان ای**دئولوژی ناسیونالیس**م و نژادپرس**تانه متف**اوت

باشد، اما دستور العمل پوپولیستی آنها برای « خروج » از بح**ران، در

نه**ایت، بس**یار متف**اوت از ه**م نیس**ت. ه**ر دوی دس**تور العم**ل ه**ا،

بصورتی محکم بر پایه و اساس سرمایه داری بنا ش**ده ان**د: خ**روج از

یورو، حمایت از تولیدات داخلی، م**داخله دول**ت و دف**اع از « ح**اکمیت

ملی » که بعضا بسیار هم مورد ستایش قرار میگیرد.

پاسخ واقعی: مبارزه و سازمان دهی طبقاتی

پرولتاریا، که برای چندین دهه، مورد هجوم و حمله قرار گرفته، تلش

میکند که به این تجاوز اجتماعی دشمن طبقاتی خود، یعنی  

بقیه در صفه بعد …............... 

صد سال بزرگداشت روز
جهانی زنان 

معرفی

در راستای ادای سهم خود به روز بین المللی زن**ان، م**ا ب**ه بررس**ی

 روس**یه  میپردازی**م.۱۹۱۷نقش زن**ان در ش**روع انقلب ف**وریه س**ال 

برسی های ما نشان می دهد که زنان طبق**ه ک**ارگر ن**ه تنه**ا نق**ش

عمده ای در انقلب ایفا کردند، بلکه از نظر طبقاتی هم، در تقاب**ل ب**ا

فمنیس**ت ه**ای طبق**ه متوس**ط روس**یه، متش*کل در س**ازمان ه*ای

مختلف حق رای زنان، که به مخالفت با آنان برخاسته بودن**د، هم**ان

نقش را ایفا کردند. این اتفاقات، تصویر آینه وار از مبارزه در انگلس**تان

) و م**ادر او، املی**ن پانکهرس**ت (Christabelبود که در آن کریستابل (

Emmeline   Pankhurstاتح**ادیه سیاس**ی و اجتم**اعی زن**ان را ( 

رهبری میکردند، اما مبارزه در چارچوب مبارزه طبقاتی علیه س**رمایه

) را که در میان زنان در شرق لن**دن۱داری توجه سیلویا پانکهرست (

زندگی و کار میکرد، بخود جلب کرده بود. 

در طول جنگ جهانی اول، سازمان سیلویا پانکهرست، از فدراس**یون

) تح**ول۱۹۱۸حق رای زنان به فدراس**یون سوسیالیس**تی ک**ارگران (

، در حم**ایت از انقلب ف**وریه،۱۹۱۷ی**افت، در همی**ن ح**ال در س**ال 

نشریه او، از زنان متهور به کارگران متهور تغییر نام ی**افت . ای**ن روی**ه

توسط مادر و خواهر او دنبال نشد که از مبارزه برای حق رأي دس**ت

کشیدند و مردان را « برای شاه و کشور » روانه سنگر ها کردند ک**ه

کشته شوند. باز هم، شباهت ها با روس**یه قاب**ل تام**ل ان**د. بع**د از

وقایعی که به تفصیل در مقاله زیر گفت**ه ش**ده، زن**ان طبق**ه متوس**ط

  نف**ری، ب**رای۴۰،۰۰۰لی**گ براب**ری زن**ان روس**یه، تظ**اهرات محک**م 

درخواس**ت ح**ق رای ب**ه زن**ان را س**ازمان داد. الکس**اندرا کولونت**ای

شاهد این ماجرا بود و از اینکه همه سخنرانان فراخوان به حم**ایت از

ادامه جنگ میدادند، دلسرد و نگران ش**د. در نه**ایت وق**تی توانس**ت

صدای خود را به گوش تظاهرکنندگان برساند فراخوان « هم**ه ق**درت

به دست شوراها » را داد که توسط « اوباشان وطن پرس**تی ک**ه در

موارد این چنینی برای حفظ نظم، اجیر میشوند » پایین کشیده ش**د

)۲.(

دولت موقت متوجه نفوذ و قدرت تبلیغات وع**ده ح**ق رأی ب**رای زن**ان

شد ( از آنجایکه اصل مجلسی وجود نداشت، صرفا ی**ک گ**ام نظ**ری

بود) و حتی آنها را تشویق به پیوستن ب**ه نیروه**ای مس**لح ک**رد ب**ه

این امید که آنها بتوانند روحیه ضعیف ارتش روسیه را بال برده و آنه**ا

را برای ادامه جنگیدن متقاعد کنند.

پیشرفت واقع**ی ب**رای زن**ان، مجب**ور ب**ود ک**ه ت**ا انقلب اکت**بر منتظ**ر

بماند، که نه تنها برای زنان شاغل همان حق مردان را در محل کار و

نیز حقوق سیاسی ش**ان ب**ه رس**میت ش**ناخت، بلک**ه طلق، ( ک**ه

انجامش  آسان یافت) مرخصی دوران  زایمان، مراقب**ت از کودک**ان، و

همچنین امنیت ش**غلی در دوران ب**ارداری را نی**ز ق**انونی اعلم ک**رد.

برای پایان دادن به برخی از خرحمالی های کار در خانه، کودکس**تان

و مراک**ز عم**ومی ایج**اد ش**د و ام**وال مش**ترک در ازدواج (در  کن**ترل

مرد) به پایان رسید. اینها بدون نق**ص نبودن**د و همچ**ون خ**ود انقلب

،۱۹۲۸ب**رای م**دت ط**ولنی دوام نیاوردن**د. اس**تالین پ**س از س**ال 

بسیاری از این پیشرفت ها را تا میتوانست از هم گسست.

 ٪ از بش**ریت ثب**ت۵۱بعد از آن، پیشرفت آنچنانی را نمی توان برای 

کرد. در اوضاع کنونی جهان، خشونت علیه زنان به طور چشمگیری 

بقیه در صفه بعد،....... 



…..................... بقیه صد سال : از صفحه اول 

در همه جا در حال افزایش است. این که در کالج های امریکا در ت**رم

اول، «  تجاوز جنسی» به یک چهارم از زنان، اتفاق افتاده باشد یا در

آفریقا که در آن ختنه زنان بطور گس**ترده انج**ام میگی**رد و ی*ا از طری**ق

خشونت مدون کشورهایی همچون عربستان سعودی و ایران ک**ه در

آن قربانیان تجاوز را س*رزنش میکنن*د، در واق**ع ی*ک فرهن**گ خش*ونت

علیه زنان وجود دارد که ما باید به عن**وان بخش**ی از مب**ارزه عم**ومی

برای آزادی انسان، بر علیه آن مبارزه کنیم. افزون ب**ر ای**ن، فروریخت**ن

بسیاری از حکومت ها، تحت فشار فروپاشی اقتصادی و جن**گ ه**ای

نی**ابتی امپریالیس**تی، در مک**ان ه**ایی مانن**د کنگ**و، روان**دا، اوگان**دا،

س**ودان جن**وبی، جمه**وری آفریق**ای مرک**زی (لیس**ت میتوان**د ادام**ه

داشته باش**د) ب**دان معن**ی ش**ده ک**ه تج**اوز جنس**ی تب**دیل ب**ه ی**ک

سیاس**ت در جن**گ نی**ز ش**ده اس**ت. ای**ن ب**رای بوک**وحرام و خلف**ت

اسلمی هم صدق میکند، استفاده از تجاوز به کسانی که آنها را ب**ه

عن**وان ک**افر میشناس**ند، وق**تی ک**ه آنه**ا مجب**ور ب**ه « ازدواج » ب**ا

جنگجویان به عنوان « پاداش   » کار، نشده  باشند. در مقابل این، در

این جامعه، خواستار « حقوق » زنان شدن، کافی نیس**ت. خش**ونت

مردان، ی**ک مش**کل اجتم**اعی س**ت ن**ه ی**ک « مس**ئله زن ». جن**گ

طبقاتی در برابر همه جنگها، آرمان همه بشریت است، اما تنها م**ی

تواند توسط یک طبقه که در همه جا حضور دارد - طبقه کارگر، انج**ام

گی**رد ک**ه ب**ه تنه**ایی پتانس**یل ب**ه پ**ایین کش**یدن س**رمایه داری را

داراست. ما به تغییر در نگرش و همچنین تغییر در نهادها نیاز داریم و

تنها طریق دستیابی به  آن انقلب خواهد بود. هم**انطور ک**ه م**ارکس

توضیح داد

…. و ب**رای م**وفقیت خ**ود آرم**ان، تغیی**ر انس**انها در مقی**اس وس**یع

ضروری است، تغیی**ری ک**ه تنه*ا در ي**ک جنب*ش عمل**ی، ي**ک انقلب،

امکان پذير است. بنابراين، اين انقلب، ن**ه فق**ط ب**دين خ**اطر ض**روری

است که طبقۀ حاکم را نمیتوان به گونه ای ديگ**ر س**رنگون س**اخت،

بلکه بدين دلی**ل نی**ز ک**ه طبق**ۀ س**رنگون کنن**ده، فق**ط در ي**ک انقلب

میتواند خود را از همۀ کثافات عصرها پاک کند و فراخور جامعه جدي**د

گردد

بن**ابراین، ب**رای م**ا، نگ**اه دوب**اره ب**ه امی**دهایی ک**ه در انقلب ف**وریه

روسیه گشوده شد، غوطه ور شدن در دلتنگی ها نیست بلکه  گواه

این ادعاست که اوضاع می تواند به گونه دیگر باشد ...

 ۱۹۱۷انقلب فوریه 

 م**ارس بس**بک۸ ف**وریه ب**ه س**بک تاری**خ ق**دیم /  ۲۳در روز جه**انی زن (

) زن**ان ک**ارگر از ه**ر دو خ**انه و کارخ**انه ب**ه۳، (۱۹۱۷ام**روز) در س**ال 

خیابانه**ای پ**تروگراد ریختن**د. پن**ج روز اعتص**اب، تظ**اهرات و بع**دا بی**ش از

 کشته، تزاریسم  را از هم پاشید. در این حوادث، صدها هزار نف**ر از۱۳۰۰

مردان نیز در آن شرکت کردند، اما

 « این زنان بودند که در اکثر موارد، این اقدامات را شروع کردند و آنه**م در

)۴درجه اول زنان کارگر از کارخانه های نساجی. » (

در آغ**از ف**وریه، زم**انی ک**ه تنه**ا نیم**ی از م**واد غ**ذایی درخواس**تی، ب**ه

پتروگراد رسید و عرض**ه ن**ان در ب**ازار ب**ا اختلل روب**رو ش**د  دیگ**ر ک**ارد ب**ه

استخوان زنان کارگر رسید بود.

 « در مقابل مغازه ها و نانوایی ها صف های طولنی کش**یده ش**ده ب**ود.

زمستان طاقت فرسا و بی سابقه، حضور خود را اعلم کرده و خیابان ه**ا

را با یخ و روی س**قف خ**انه ه**ا، پی**اده رو ه**ا و پ**ل ه**ای ش**هر را از ب**رف

پوشانده بود. لرزان از سرما، جوانان ژنده پوش، زن*ان و م**ردان پی**ر، بع*د از

ساعت ها منتظر نان، اغلب با دست خالی به خانه خود میرفتن**د. کمب**ود

غذا جوش و خروش   حتی بیشتری را در میان توده ها برانگیخت**ه ب**ود. در

طول صف، آنها راجع به کمبود نان و اینکه چ**را قیم*ت آن کماک*ان افزای**ش

مییاب**د، بح**ث و گفتگ**و میکردن**د؛ آنه**ا میخواس**تند بدانن**د ک**ه مس**ئول

بدبختی مردم  کیست و چه نیازی به جنگ بود. اوكرانا ( اداره حراس**ت از

نظم و امنیت عمومی ) پتروگراد ش**اهد ای**ن ب**ود ک**ه در روزه**ای بحران**ی

شدید، این  صف ها، نی**روی هم**ان جلس**ات انقلب**ی و ت**اثیر دهه**ا ه**زار

اعلمیه های انقلبی را داشت. « خیابان ها ب**ه باش**گاه ه**ای سیاس**ی

تبدیل شده بودند. »

 نف**ر از زن**ان بیش**تری را ب**ا۲۵۰،۰۰۰برای نیروی کار پ**تروگراد، جن**گ 

خود به ارمغان آورد و در کل تعداد آن به حدود یک میلیون نف**ر رس**ید.

جنگ این شرایط را به ویژه برای زنان بس**یار س**خت ک**رد بس**یاری از

آنها پس از آنکه مردانشان به جبهه فرستاده شدند، مجبور شدند که

در ص**نایع جنگ**ی ب**ا س**اعت ه**ای ک**ار ط**ولنی اس**تخدام ش**وند و

کماکان از کودکان خود نی**ز پرس**تاری کنن**د، وق**ت آزاد کم**ی ه**م ک**ه

مانده بود، در صف های طولنی نان و نفت سفید صرف کنند. موضوع

نان، جرقه ای بود برای روشن  ک**ردن آت**ش خش*م غی**ر قاب*ل کن**ترل.

چند روز قبل از روز جه**انی زن**ان، نانواه*ا اخ**راج ش*ده بودن**د و مغ*ازه

های نانوایی سنگسار، اما آنچه این شورش نان را به چیزی بی**ش از

آن تبدیل کرد، این بود که زنان کارگر (به همراه**ی برخ**ی از م**ردان)،

جلسات توده ای « پر شوری »  را برگزار کرده و تص**میم میگیرن**د ک**ه

نه صرفا با  تظاهرات بلکه با اعتصاب نیز، آن روز را جشن بگیرند. پس

از اینکه تصمیم گرفتند که کار را در یکی از کارخانه ه**ا تعطی**ل کنن**د،

آنوقت به سایر کارخانه ه*ا رفت**ه و گ**اهی اوق**ات ب*ا پرت**اب س**نگ ب*ه

پنجره ها، توجه دیگ**ر ک**ارگران را بس**وی خ**ود جل**ب کردن**د. م**ردان و

زنان از کارخانه ها برای شرکت در تظاهرات ب**ه بی**رون ریختن**د. گفت**ه

  ک**ارگر، اک**ثریت قری**ب۱۲۰،۰۰۰  ت**ا  ۸۰،۰۰۰شده  که در آنروز  بین 

به اتفاق آنها، زنان، دست به اعتص**اب زدن**د و خواس**تار ن**ان، ص**لح و

پایان تزاریسم شدند.  اهمیتی برای طبقه کارگر ندارد، فق**ط نش**انگر

این موضوع ست که تا چه اندازه بحران سرمایه داری جدی ست و تا

چه حد، از کنترل نمایندگان طبقه سرمایه دار، فراتر رفته است. 

در راه اندازی چنین اعتصاب گسترده ای، کارگران زن در برابر رهنم**ود

های تمامی سازمان های سیاسی که فکر میکردند  که بس**یج ی**ک

حرکت کامل انقلبی هنوز خیل**ی زود اس**ت، ایس**تادند. آنه**ا واهم**ه

داشتند که چنین حرکتی به  شکس**ت منج**ر ش**ده و س**بس س**بب

تضعیف روحیه شود، و می خواستند که این س**الگرد سوسیالیس**تی

را مثل سالهای پیش به تظاهرات رسمی علی**ه جن**گ مح**دود کنن**د.

البته نه این که زنان کارگر بدون رهبران سیاس**ی خ**ود ب**وده باش**ند.

زنان بلش**ویک، ب**ا تش**ویق لنی**ن، ح**تی ص**احب نش**ریه خ**ود بودن**د،

 بچ*اپ رس*ید.۱۹۱۴ ش*ماره آن در س*ال ۷رابتونیستا (کارگر زن) ک**ه 

، بیش**تر س**ازمان ه**ای سوسیالیس**تی، بخ**ش۱۹۰۵پس از انقلب 

زنان خود را مانند انجمن کمک متقابل زنان ک**ارگر، ایج**اد ک**رده بودن**د

) که ب**ه انج**ام « س**ازماندهی و تبلی**غ در می**ان زن**ان۱۹۰۷(تاسیس 

پرولتاریا در کارخانه » بپردازند. این سازمان،  به ویژه ارتباط نزدیکی با

 شدند را داشت.۱۹۱۷کارگران نساجی که پیشگام جنبش سال 

در سرتاسر فعالیت خود، آنها از طرف سازمان های زنان سنتی مرفه

تر طبقه متوس**ط، ک**ه ص**رفا خواس**تار رای ب**رای زن**ان بودن**د، مق**ابله

، در روز جه**انی زن، فمنیس**ت ه**ای طبق**ه۱۹۱۶میش**دند. س**ال 

متوسط لیگ برای برابری زنان و حزب زنان پیش**رو، ب**ه هم*ه ج**ا س**ر

زدند و پوستر زنان کارگر را برای جلوگیری از اعتصاب پ**اره کردن**د. ام**ا

 با خشم گسترده، داس**تان ب**ه گ**ونه دیگ**ری ب**ود. اگ**ر۱۹۱۷در سال 

چه بشکل سازمانی ضعیف، اما اعض**ای محاف**ل زن**ان ک**ارگر در درون

طبقه کارگر ریشه دوان**ده بودن*د. برخ**ی، مانن*د آن*ا اتکین*ا  (ک*ه هن*وز

بلشویک نبود)، در صدور اعلمیه ها که خواستار اعتص*اب و تظ**اهرات

بودند، نقش بسزایی داشتند. ه**ر چن**د نم**ی توانس**تند پی**ش بین**ی

کنند که جنبش به کجا ختم خواهد شد.

 روز آین**ده نق**ش مهم**ی داش**تند. آنه**ا از۵زن**ان کماک**ان در تح**ولت 

 خود، میدانستند که برای موفقیت،  وظیفه کلیدی۱۹۰۵تجربه سال 

 فوریه ش**روع۲۴جذب پادگان ها بود. روند نرم شدن بصورت جدی در 

شد. اگر چه بیشتر قزاقها گمارده شده، در ابت**دا آنچ**ه ب*ه آنه*ا گفت**ه

شده بود را انجام دادند، با این وجود در یک یا دو مکان نوعی از اخوت

و برادری یا دقیق تر، « خواهری »، اتفاق افتاد. دوباره به طور عم**ده،

این زنان بودند که بطرف س**ربازان رفت*ه، س**رنیزه آن ه*ا را گرفت**ه و در

مورد نداشتن نان، با آنها صحبت کردند و در مورد اینک**ه مردانش**ان در

جبهه بوده و غیره به آنه**ا توض**یح دادن**د، ه*دف آنه**ا ش**رمگین ک**ردن

سربازان راجع به نقشی که داشتند بود. اینه**ا، ک**ارگر افت**اد و بخ**ش

عمده سربازان به تدریج به انقلب پیوستند.

حال روسیه، صاحب نه یک دول**ت جدی**د بلک**ه دو دول**ت  ب**ود. اول**ی،

دولت موقت بود که توس**ط اعض**ای مجل**س ق**دیم (دوم**ا) راه ان**دازی

شده بود که با  سیستم رای گیری متقلب ت**زار انتخ*اب ش*ده ب*ود. و

آن دیگری شوراها بود. با این حال حتی  شوراهای اولیه، از آنج**ائیکه

بسیاری از کارخانه ها هنوز نماین*دگان (برخ*ی ح*تی دوب*اره تش*کیل

یافتن  شورا ها را نشنیده بودن**د ) خ**ود را نفرس**تاده بودن**د، نماین**ده

واقعی نبودند. سربازان بیش از حد نمایندگی ش**ده بودن**د. در ن**تیجه

شوراهای اولیه تحت تس**لط منش*ویکها و سوسیالیس**ت انقلبی**ونی

بودند که می خواستند  « جنگ تا پیروزی »  ادام**ه یاب**د (کرنس**کی)

در ن**تیجه ره**بری انقلب را ب**ه طبق**ات دارا در دول**ت م**وقت س**پرده

بودند. طبقه کارگر انقلبی هنوز بر علیه این باید مبارزه میکرد.    

  درص**د۴۰زنان کارگر باید در دو جبهه مبارزه  میکردند. با وجود اینک**ه 

پرولتاریای پتروگراد را تش**کیل میدادن**د، ب**ا وج**ود اینک**ه نق**ش بس**یار

مهم**ی در انقلب ایف**ا ک**رده بودن**د، ح**تی ی**ک نماین**ده زن در اولی**ن

شورا حضور نداشت. انقلب طبقه کارگر تازه شروع شده بود ...

 ۲۰۱۷سازمان کارگران کمونیست  مارس 

)۱  (leftcom.org

)۲ (Cathy Porter Alexandra Kollontai (Virago 1980) p.239

 ب**رای برگ**ذاری ب**ه۹ -۱۹۰۸) روز زنان به عنوان ی**ک ای**ده از ح**زب سوسیالیس**ت امریک*ا در ۳(

جشن اعتصاب زنان کارگر شروع شد و زمانی « بین المللی  » ش*د ک**ه  ل*وئیز تس*ایتز و کلرا

 در دومین کنفرانس بین المللی زنان ک**ارگر در کپنه**اگ پیش**نهاد گرامیداش**ت۱۹۱۱زتکین  در 

۱۹۱۳چنین روزری را دادند. زنان روسی برای اولین بار آنرا در یک تظاهرات علیه جنگ در سال 

جشن گرفتند (به طوری که در سال بعد  پلیس ت*زار س*ازمان دهن*دگان آن*را ب**رای جل*وگیری از

تکرار دستگیر کرد ). بنابراین به جش**نواره  طبق**ه ک*ارگر روس**یه مانن**د روز اول م*اه م*ه و  نه**م

 ) تبدیل  شد.۱۹۰۵ژانویه  (سالگرد یکشنبه خونین 

E.N) تم**امی نق**ل ق**ول ه**ا از کت**اب انقلب دوم روس**یه، نوش**ته  بردزه**الف۴(  Burdzhalov

 ) میباشد.۱۹۸۶(ترجمه انگلیسی توسط دونالد جی رالی، انتشارات دانشگاه ایندیانا، 

از صفه اولبیانیه اول ماه مه بقیه …...............

بورژوازی، پاس**خ مناس**بی ده**د: اقلی*تی از ک**ارگران - ک**ه اغل**ب ب**ه

تحت ستم ترین بخش ه**ای طبق**ه م**ا تعل**ق دارن**د، جن**گ مص**مم و

شجاعانه ای را شروع کرده اند، (ب*ه عن**وان مث*ال اعتص**اب در بخ**ش

ت**دارکات ایتالی**ا). بس**یاری از ای**ن مب*ارزات درخ**ارج و ب**ر علی**ه کن**ترل

اتحادیه های صنفی سنتی، شکل گرفته اند، سازمان هائی ک**ه ب**ه

نماین**دگی از س**رمایه داری، بوض**وح بیش**تر و بیش**تر، در مکانیس**م

مدیریت و کنترل طبقه ک**ارگر، ادغ**ام ش**ده ان**د. ای**ن مب*ارزات اغل**ب،

وحشیانه ترین روش ه**ای اس**تثمار و س**تم را ک**اهش میدهن**د، ام**ا

گروه ه*ای سیاس**ی ک*ه آنه**ا را ره**بری میکنن**د، ول**و اینک**ه اتح**ادیه

رادیکال نیز باشند، در فاز اول از مبارزه، فرات**ر از م**وفقیت (ج**زئی) در

درون چارچوب و چشم انداز اتحادیه ای، باقی م*ی مانن**د. چ*ارچوبی

که ضرورتا محدود بوده و مانع جهش به سطح سیاس**ی ک**ه نیازمن**د

مقابله با سرمایه است، میشود. بحران، که ناس**ازگاری من**افع می**ان

پرولتاریا و بورژوازی را برجسته ک**رده اس**ت، نیازمن**د مب*ارزه طبق**اتی

نه در یک چ**ارچوب اتح**ادیه ای، ک**ه چ**ارچوب کل**ی س**رمایه داری را

می پذیرد، بلکه در چشم انداز کمونیستی میباشد ک**ه از اس**اس ب**ا

جامعه بورژوایی در تضاد است.

: الهام بخش و منبع درس آموزی ۱۹۱۷

دقیق**ا ی*ک ص*د س*ال پی*ش، در می*ان ی**ک جن*گ جه*انی، پرولتاری**ای

انقلبی روسیه، بخشی از زنجیره سرکوب پرولتاریا و محرومان جهان

را که توسط سرمایه داران اعمال میشد، شکس**ت. پرولتاری**ا در بع**د

سیاسی، با ارگان های قدرتی که بر دموکراسی مس**تقیم ش**وراها

متکی بودند، خود را در حزب بلشویک سازمان داد. انقلبیون روس**ی

می دانستند که اگر انقلب « آنها » من*زوی بمان**د، اگ**ر طبق*ه ک**ارگر

کش**ورهای دیگ**ر، ب**ویژه کش**ورهای پیش**رفته، ب**ا ب**ورژوازی خ**ودی

گسست نکنند، انقلب آنها شکست خواهد خورد. متاسفانه، چنی**ن

هم شد. البته، اشتباهات سیاسی جدی و سوء برداشت های غ**م

انگیز از مفهوم کلمه «سوسیالیسم» ه**م در ای**ن می**ان ک**م نبودن**د.

همچنین، در برخورد با یک موقعی**تی ک**ه ت**ا آن موق**ع هرگ**ز در تاری**خ

اتفاق نیفتاده بود - به جز تجربه درخشان اما بیش از حد کوتاه کمون

، غالب**ا دی**دگاه روش**نی نس**بت ب**ه آن وج**ود۱۸۷۱پ**اریس در س**ال 

نداشت.

تجرب**ه انقلب**ی روس**یه، در رون**د انحط**اط خ**ود، هم**راه ب**ا ش**ادی

مرتجعین به یک ضد انقلب آش*کار و عی**ان، س*رمایه داری دول**تی در

لباس سوسیالیسم مبدل شد. این امر ب**ه دلی**ل مش**کلت عظی**م و

حتی ماورای توان انسان که پرولتاریای روسیه باید ب**ه تنه**ایی ب**ا آن

 را بخ**اطر۱۹۱۷دس**ت و پنج**ه ن**رم میک**رد، ممک**ن گردی**د. م**ا اکت**بر 

سانتیمانتالیسم رقت انگیز بیاد نمی آوریم، بلکه به این نکت**ه اش**اره

داریم که ای**ن تجرب**ه نش**ان داد ک**ه برپ**ایی ی**ک جه*ان دیگ**ر، ممک**ن

است.

تجرب**ه  انقلب روس**یه نش**ان داد ک**ه قی**ام پرول**تری من**زوی در ی**ک

کشور واحد، نم**ی توان**د بق**ا پی**دا کن**د، م**ا تنه**ا م**ی ت**وانیم برعلی**ه

سرمایه داری (به عنوان یک سیستم جهانی) در سطح بین الملل**ی

مبارزه کرده و بر آن غلبه کنیم .اولین تلش برای ورود ب**ه ی**ک دنی**ای

جدید، شکس*ت خ**ورد، ام*ا هی*چ کس*ی نمیتوان**د م*دعی ش**ود ک*ه

اوضاع برای همیشه چنین خواهد مان*د. ای**ن ک*ار اولی**ه ی**ک س*ازمان

کمونیستی ست که نگذارد تجربه خ**ود ره**ائی ک**ارگران بفراموش**ی

سپرده شود و همزمان به محدودیت های آن هم اشاره کند. فقط ب**ا

ی**ادگیری و بس**ط دی**دگاهی ک**ه ی**ک ص**د س**ال پی**ش، توانس**ت

پرولتاریای آگاه به منافع طبقاتی خود را در همه کشورها به اش**تیاق

در آورد و رهبری آنرا بدست بگیرد، م**ا میت**وانیم ب**ه رون**د ب**دتر ش**دن

زندگی مان، تخری**ب غی**ر قاب**ل برگش**ت محی**ط زیس**ت، جن**گ ه*ای

امپریالیستی با فجایع تراژیک و مرگبارش، پایان دهیم. 

کمونیسم یا بربریت، انتخاب دیگری نیست  

  

بیانیه اول ماه مه گرایش کمونیست انترناسیونالیس**تی، اردیبهش**ت

۱۳۹۶ 

طفا برای اطلعات بیشتر راجع به سیاست هایل

 گرایش   کمونیست   انترناسیونالیستی

 با آدرس های زیر تماس گیرید
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