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یک ترجمه و یک موخره ( حزب و انقالب)
مقدمه مترجم
نوشته حاضر با عنوان شورش جوانان اسپانیا به قلم آلن وودز( )1در تاریخ جمعه  20ماه می نوشته شده و در
سایت دفاع از مارکسیسم به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است .نظر به بحران جهانی سرمایه ،مبارزات کارگران و
نقش جوانان در آن مفید دانستم مطلب حاضر را برای اطالع خوانندگان فارسی زبان تر جمه نمایم .ضمن اینکه تمام
کوششم این بوده تا عین مطلب راترجمه نمایم در عین حال الزم دانستم که موخره ای بر این ترجمه بیافزایم .در این جا
الزم می دانم از رفیق حوبم شروین رها برای همه یاری اش تشکر کنم.
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شورش جوانان اسپانیا
نویسنده  :آلن وودز
نخست این در تونس بود ،بعد قاهره ،سپس ریسکونسین آمریکا و اکنون اسپانیا .بحران سرمایه سونامی غیر قابل
کنترلی را به وجود آورده است .همه طرفداران و نمایندگان نظم قدیم برای متوقف ساختن آن همکاری غیر قابل
وصفی را آغاز کرده اند .این نمایندگان عبارتند از سیاست مداران حرفه ای و پلیس ها ،حقوق دانان و بوروکراتهای
اتحادیه ای ،مدیای مزدور و تلویزیون ،کشیشان و" روشنفکران" .اما سونامی شورش راه خود را همچنان از یک
کشور به کشور و از قاره ای به قاره دیگر می کشاید.
ورشکستگی سرمایه اسپانیا
انتخابات محلی و منطقه ای ویرجینیا گارسیا ( )Virginia Garciaاسپانیا در زمانی دراین تعطیالت آخرهفته برگزار
می شود که کشور در یکی از عمیق ترین بحران های اقتصادی،اجتماعی و سیاسی دست و پا می زند .اسپانیا ئی که
در ده سال قبل همچون موتوری معرفی می شد که آفریننده شغل در منطقه یورو می باشد .البته این نوعی اندیشه
اتشین بود که با یک افت و کسادی جدی روبرو گردید .اکنون اسپانیائی از آن باقی مانده است که درصف ورشکسته ها
به انتظار خویش نشسته است .اقتصاددانان به افشاء شدن قرض هائی تهدید می کنند که اثرات آنها قبالا ناشناخته بودند.
بعد از سقوط در یونان،ایرلند و پرتغال اکنون توجه "بازار" به طرف اسپانیا جلب شده است.
اقتصاد اسپانیا چون موشکی باال رفت و چون دوک فلزی ای به پائین پرتاب شد .رونق در ساختمان سازی اسپانیا را با
زخم سوزنده ای از سقوط بهای خانه های مسکونی ترک نمود .از آن رونق قرض های بزرگ ،یک میلیون خانه
خالی و باالترین رقم بیکاری در اتحادیه اروپا برجای مانده است .تعداد بیکاران اسپانیا به  4/9میلیون نفر رسیده است.
با بیکاری  21درصدی نیروی کار نارضایتی درمیان بیکاران اوج گرفته است .این نارضایتی بر علیه احزاب سیاسی
رسمی است که با اطالعات ضد و نقیض خویش خواستار مات نمودن مردم هشتند.
دراسپانیا دو حزب اصلی وجود دارند :حزب مردم ( ) PPو حزب"سوسیالیستی" (  .)PSOEاولی حزب بانکداران
وسرمایه داران است که نماینده آشکار سرمایه می باشد .ما می دانیم که از چنین حزبی چه انتظاری میتوان داشت .اما
حزب "سوسیالیست" مدعی نمایندگی طبقه کارگر را دارد ،ولی چطور؟ البته به چنین حزبی میلیونها کارگر برای دفاع
از سطح زندگی شان رأی دادند.اما ،متاسفانه با شدتی وصف ناشدنی چنین امیدواری هائی رنگ باخته ونقش بر آب
شدند.
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رهبر حزب سوسیالیست ( ) José Luis Rodríguez Zapateroو نخست وزیر کنونی کشور در اندیشه اش خود را یک
"چپ" میداند .اما ،او خیلی زود درک کرد که در زمان مذاکره در مورد بحران سرمایه داری ،فقط دو آلترناتیو
موجود هستند :یا باید دست به اقداماتی زد که نیروی بانکداران و سرمایه داران را در هم شکست ،یا اینکه فرمان و
دیکته شرکت های بزرگ را پذیرفته وحمله به سطح معیشت کارگران را در دستور روز قرارداد .زاپاته رو خیلی
سریع کشف کرد که راه سومی موجود نیست.رهبر حزب سوسیالیست آلترناتیوی را در دستور خویش گذاشت که
دیگر رفورمیست ها و در همه کشورها در چنین مواقعی قرار می دهند .او خود را به بانکداران و سرمایه داران
چسپاند.
رهبران حزب سوسیالیست اسپانیا با استفاده از بحران اقتصادی ،برای نجات سیستم دست در دست بورژوازی نهادند.
آنها کوشش کرده ومی کنند که بار بحران را بر گرده کسانی سوار نمایند که از همه کمتر امکان حمل آنرا دارند .اینهاا
چه کسانی هستند؟ ایان هاا عبارتناد از :کارگران،جواناان ،پیاران ،بیمااران وبیکااران .قادرت بدساتان در حاالی باه ساطح
زندگی کارگران وبازنشسته ها حمله می کنند که بیلیونها یورو به جیب های بانکداران سرازیر می نمایند .بر طباق یاک
نظر سنجی که بوسیله متروکوپیا ،انجام گرفته  %89بازنشسته ها بر این اعتقادند که احزاب سیاسای فقاط باه خاود مای
اندیشند .اما ،آیا در چنین شرایطی این عجیب است که انسانها خود را از احزاب سیاسی بیگانه شده می بینند؟ هنگامی
که آنها به چنین اعمالی مشغولند.
سوسیال دموکراتها همیشه باعث واکنش جناح راست هستند )2(.آنها هم اکنون مشغول بازی این نقش در اسپانیا هستند.
آمارها و نظر سنجی ها نشان می دهند کاه حازب سوسیالیسات اساپانیا( ،) PSEOاکثریات را باه حازب دسات راساتی
مردم ( )PPحداقل در یکی از کلیادی تارین منااطق کشاور باختاه اسات .حتاا اساتان آندالوسایا( (Andaguciaکاه هماواره
سوسیال دموکراتها بر آن سلطه داشته اند ،در چنگال راست ها خواهد افتاد.این نشان مای دهاد کاه در انتخاباات عماومی
سال آینده آنهاا دولات را باه حازب ماردم تحویال مای دهناد ،حزبای کاه آشاکارا بارای کارخاناه داران بازرگ اسات)3( .
ایاان را ماای تااوان از« ماهیتابااه در آتااش پریاادن» نامیااد .اگاار حاازب مااردم بااه پیااروزی رسااد کسااری و کاااهش دادن هااای
زیادتری در پیش است .آنها می گویند " :شما اعتقاد دارید که قرض ها زیاد هستند ،اما نه ،قارض هاا بیشاتر از ایان هاا
هستند" ما هم اکنون این مسئله را در کاتالونیا می بینیم .در آنجاا پارساال در انتخاباات منطقاه ای سوسایال دموکراتهاا از
دولت ائتالفی به رهبری سوسیال دموکراتها به بیرون ریخته شدند .و اما ،دولت جدید باه صاندوق ذخیاره عماومی حملاه
کرد وکاهشی را در قسمت بهداشت ،آموزش و پروش به انجام رساند کاه موجاب بزرگتارین اعتصااب گرباه وحشای()4
گردید و در بارسلونا  200000نفر از مبارزین اتحادیه ای را به تظاهرات خیابانی کشاند.
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عکس 19می 2011مادرید :سرگیو روزاس /لحظه ای از ناامیدی/نفرت
روحیه نا امیدی
رهبران احزاب رسمی کارگری کامالا با سرمایه داران ودولتهای یشان ممزوج گردیده اند .این دیگر برای کسی قابل
پذیرش نیست احزابی که به نام سوسیالیسم و طبقه کارگر و یا حتی از "دموکراسی" حرف می زنند در عمل و
پراکتیک روزانه شان ،برنامه ها وبسته ها برای نجات بانک ها پیشنهاد و پیاده می کنند ،بدهی های عمومی ای به بار
میآورند که می باید سال ها از کیسه توده ها با کسری بودجه عمومی و اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی پرداخت
گردند .اینها را ،به نام حفظ "منافع عمومی" انجام می دهند ،اما در عمل جزبه منافع سرمایه داران وثروتمندان وبه
ضرراکثریت جمعیت خدمت نمی کنند.
در چنین شرایطی طبقه کارگر اتحادیه ها را همچون یک شاقول می بیند .البته بر اثر فشار از پائین ،سال قبل در 29
سپتامبر رهبران اتحادیه های ( )UGTو ( )CCOOتن به فراخوان یک اعتصاب عمومی دادند .اما این عمل
رهبران از یک استیصال محض بود ،آنها میخواستند که شرایطی پدید بیآورند تا بتوانند با دولت به چانه زنی بپردازند
واعتصاب عمومی را تنها وسیله ای می دانستند که فشاری به آقای زاپاته رو وارد نمایند تا ایشان کمی به تقاضایشان
توجه نشان دهد .آنها باور دارند که از راه مذاکره به همه چیز خواهند رسید)5(.
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برای رهبران این شیوه ای است که از انفجار دیگ بخار جلوگیری کنند.برعکس برای اعضای جدی اتحادیه ها در این
کشااور اعتصااابات وتظاااهرات شاایوه هاائی هسااتند کااه بااه آن وساایله کااارگران اجااازه ماای یابنااد کااه بااه نیااروی شااان باارای
تغییرات رادیکال اجتماعی در جامعه واقف گردند .آنها به خود بعنوان پراتسین هاا و انساانهای واقعگارا نگااه مای کنناد.
رهبران از دیدن رنگ پریدگی جدی و به زردی گرائیدن سیستم سرمایه داری در وضاعیت هاای بحرانای عاجزناد .آنهاا

خود را به این راضی کرده اند که پذیرفتن کاهش ها و دیگر اقدامات رنج آور و زجر دهنده در آخر نتایج خوبی به بار
می آورد .این یک تخیل است .برای هرقدمی که آنهاا باه عقاب بار مای دارناد ،رئوساای باناک هاا و شارکت هاا ساه قادم
بیشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااتر باااااااااااااااااااااااااااااااااااااه جلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااو بااااااااااااااااااااااااااااااااااااار مااااااااااااااااااااااااااااااااااااای دارناااااااااااااااااااااااااااااااااااااد()6
در واقعیت امر رهبران اتحادیه نیز مانند رهبران احزاب سیاسی جپ با درد و رنج کارگران و جوانان بیگانه شده اند.
یک اعتصاب عمومی برای آنها به معنی یک قرار داد"رفورم" درحقوق بازنشستگی است که از خواست های طبقه
کارگر بسی به دور است .این خود باعث یک موج از نا امیدی و سرخوردگی ،بیگانگی و نا رضایتی از اتحادیه ها در
میان طبقه کارگر وجوانان شده است.
اما ،همزمان که مبارزه طبقاتی رادیکالیزه میشود جایگاه بی چیزان در اتحادیه گسترش می یابد ،و این بدون تردید
در تضاد با کنسرواتیسم رهبری قرار می گیرد .کارگران درخواست تغییر رادیکال ودگرگونی بنیادی اتحادیه را از باال
تا پائین را دارند و به نظر می رسد ،کارگران در ادامه موفق می شوند که آنرا به یک سازمان مبارزه طبقاتی تبدیل
نمایند .اما در شرایط امروزی اتحادیه ها از برآوردن نیازمندیهای موجود نزد کارگران و جوانان عقب مانده و انها را
به نوعی رها کرده اند.
النا اروتگا ،که موفق به یافتن کار نیمه وقت منشیگری شده و در فیس بوک به تبلیغات در رابطه با گسترش
اعتراضات چهارشنبه کمک نموده است ،در مصاحبه با خبرنگار سی ان ان ( ) CNNچنین می گوید« :اگر می بینید
که اتفاقات این چنین می افتند ونه به نوع دیگری ،از اینجا ناشی می گردد که اتحادیه کاری که مورد نیاز بوده است
را به موقع انجام نداده است .آنها وظیفه خود را به درستی و در زمان مناسب انجام ندادند،».
این برداشت ،خلق و خوی و رفتار در میان انسان های جوان که همیشه پرنسیپال اولین و بیشترین قربانیان بحران
هستند خیلی شدید شده است .درجه بیکاری در میان جوانان به %45رسیده است .بسیاری از فازغ اتحصیالن
دانشگاها که زحمات زیادی کشیده تا سطح زندگی خود را ارتقاء دهند ،امروزه یا بیکارند و یا با کارهای خارج از
رشته و مدرک تحصیلی و با حقوق خیلی کم باید روزگار بگذرانند .انها گرفتار«مشاغل نامطمئن» ،کارهای موقت
هستند .در اسپانیا امروزه مشاغل کنتراتی با زمان کوتاه ،بدون حقوق اجتماعی ،مشاغل روی بورس( زودیاب) هستند.
این وضعیت با آنچه که جوانان وانسانهای بیکار در تونس و مصردرمکانهای عمومی با آن روبرو می گردند تفاوت
زیادی ندارد .با این همه اسپانیا یک کشور جهان سوم نیست بلکه یک کشور پیشرفته و با اقتصاد پیشرفته اروپائی
است .این تضاد های روشن باعث شده اند ،جوانانی که هیچگونه عکس العملی را نزد احزاب سیاسی و اتحادیه های
کارگری نمی یابند ،رفتار نا امیدانه ،یؤس ،سرخورده و تلخی داشته باشند.
اکنون این نا رضایتی و نا امیدی موجود است که به سطح امده و خودرا نشان می دهد .یکشنبه  15ماه می
 150000نفر و در  40شهر اسپانیا با شعار « دموکراسی واقعی همین اآلن» ( ) Democracia Rael Yaبه خیابانها
ریختند .بزرگترین تظاهرات در مادرید با بیش از  25000و بعد از آن بارسلونا با  15000نفربرگزار شد .شعار
اصلی تظاهرات عبارت بود از« :ما کاالی فروشی در دستان بانکداران و سیاسیون نیستیم» .مضمون این شعار
کاراکتر ضد سرمایه داری جنبش را نشان می دهد.
سیاستمداران و مفسرین با مهارت این جنبش را به هیچ گرفتند و از روی آن با گفتن اینکه « اینها هدف ندارند» .یا
اینکه « این ها تحت تؤثیر راست ها هستند» ،گذشتند .و اما ،حقیقت این است که اکثریت واقعی ای از انسانهائی که
در تظاهرات  15می شرکت کردند خود را انسانهای فهمیده وبا شعور ،پیشرفته و چپ می دانند .شعارهائی از جمله،
در باره کمبود مسکن ،کمبود شغل ،نداشتن آینده روشن و مطمئن داده شدند که برنبودن دموکراسی واقعی ،بر علیه
دیکتاتوری بازار ،برعلیه سیاسیون رشوه خوار و حقوق های نامرعی آنها نشانه گذاری شده بودند .این تظاهرات
انسانهای واقعی ای بود که خود را سازمان داده و خواست های واقعی دارند.
تظاهرات  15می از یکطرف خیلی ها را متعجب وبه رعشه انداخت و از طرف دیگر صفی را به وجود آورد که
نشاندهنده فشارهای واقعی روینده اجتماعی که از عمق به سطح آمده ،بود.
در ماههای ژانویه وفوریه ما شاهد فوج فوج تظاهرات توده ای کارمندان مارسیا( )Murciaبودیم .آنجائی که دولت
دست راستی حزب مردم ،کاهش های دردناکی را انجام داده است .در این منطقه فعالین مقاومت های سازمان یافته و
مإثری بر علیه تخلیه مسکن خانواده هائی که نتوانسته بودند ،قسط وام خانه های خویش را به موقع بپردازند ،سازمان
دادند 7 .اپریل هزاران نفراز جوانان بعداز اخطاری که از جانب ائتالفی از جوانان چپ و گروه های دانشجوئی با
رفتند.
خیابانها
به
صادرشد،
آینده)
بدون
(جوانان
پالتفرم
این نیز کامالا روشن است که موج انقالب عربی برای خیلی ها در اسپانیا یک منبع الهام بوده باشد .آنها نیروئی را نزد
مردم عادی یافتند که قادر به تغییر هستند هنگامی که بر پاهای یشان بایستند .ایده چادر زدن مستقیم از میدان آزادی
قاهره می آید .خیلی ازکارگران و جوانان یونان ،دیده اند و شجاعت آنها را در سازمان دادن خویش و مبارزه کردن
در تمام طول سال قبل ،ونیز اعتصابات توده ای فرانسه و حتا حرکات آزادیخواهانه جوانان پرتغال را شاهد بوده اند.

یک پالکارد در مادرید با این مضمون که" یونان و فرانسه مبارزه می کنند .اسپانیا برنده فوتبال است ".اما دیگر نه،
قابل خواندن است .با وجود کمبود های زیاد سازماندهی در رهبری ،که از جانب رهبری جنبش در اسپانیا که جوانان
به آن دعوت شده اند دیده می شود ،جوانان اسپانیا اما ،در حرکت هستند و سمپاتی زیادی را نزد کارگران نسبت به
حرکت خویش موجود می بینند.
در این چند روزهزاران نفر در میدان دروازه خورشید در مرکز شهر مادرید و در بیشتر از 80شهر در سراسر
اسپانیا اعتراض و تظاهرات کرده اند .گروههائی از جوانان در پایتخت های کشورهای اروپائی جلوی سفارت های
اسپانیا حرکت های اعتراضی سازمان داده اند.
تهدید علیه دموکراسی؟
این دموکراسی یک پدر است

This Democracy is a farse", Barcelona, May 19
Foto:Erzebet These

این اعتراضات سیاستمداران رسمی را وحشت زده وبهراس انداخته است .انها خیلی هیستریک و با اعالم خطر عکس
المل نشان می دهند .همه مدافعان جامعه موجود عصبی هستند .انها می گویند« ،این آنارشی است» ،آنها اعتراض می
کنند « .این هرج و مرج است!» برخی می گویند که این « یک تهدید علیه دموکراسی است» .اما ،آنچه که ما در
خیابانهای مادرید ود یگر شهرهای اسپانیا می بینیم هیچ تهدیدی علیه دموکراسی نیست بلکه برعکس کوششی است که
دموکراسی مستقیم را جاری کند :که صدائی باشد برای آنهائی که صدائی ندارند و از آنهائی حمایت و دفاع کند که
کسی مدافع شان نیست.
هنگامی که سیاسیون طبقه حاکمه در باره اینکه ،این "یک تهدید علیه دموکراسی است " صحبت می کنند ،براستی
انها از چی صحبت می کنند؟ کدام دموکراسی در تهدید است؟ دموکراسی در این مارک و نشان عبارت از هر  5سال
یکبار باصطالح انتخاب شدگانی بوسیله مردم .اما ،آیا واقعا ا این مردم هستند که در اسپانیا و یا هر کجای دیگر در یک
شرایط مناسب انتخاب می کنند؟ نه ،این چنین نیست .این یک تقلب سیاسی است .در جامعه اسپانیا هر  5سال یکبار در
یک انتخابات عمومی اکثریتی از مردم این یا آن کاندیدای دیده شده و یا نشده فالن حزب یا بهمان حزب را مجبوربه
انتخاب اش هستند .هنگامی که آنها انتخاب گردیدند انچه را که تمایل دارند انجام می دهند .مردم هیچ امکانی برای
هیچگونه تؤثیری بر آنها وتغییری ندارند .تحت سلطه سرمایه مهمترین تصمیمات بوسیله رئوسای بانک ها و مونوپول
ها گرفته می شوند .انها تعیین می کنند که انسانها خانه و شغل داشته باشند و یا نداشته باشند .آنها را کسی انتخاب
نکرده است وآنها به کسی جز خودشان جوابگو نیستند .پیوند واقعی بین بانکداران ،نمایندگان و دولت های انتخابی در
بحران اخیر برای همه فاش شد .هنگامی که بانکداران هدیه های میلیاردی از دارائی و اموال عمومی با چند سئوال
در یافت نمودند .در حقیقت دموکراسی بورژوائی یک کلمه دیگر برای دیکتاتوری سرمایه است!
انهائی که امروزه اعتراض می کنند ،برای این اعتراض می کنند که خود و منافع شان را در هیچکدام از احزاب
موجود نمی بینند .و چه کسی آنها را سرزنش می کند؟ بسیاری از مردم می گویند  :آنها که همه مانند یک دیگر هستند،
چرا باید رأی داد؟ توده مردم با بی میلی و نفرت خاصی به کمپین های انتخاباتی نگاه می کنند .اگر عملی " تهدید
دموکراسی است" اینکه جوانان در میدان خورشید ( )Puerta del solاعتراض می کنند نیست بلکه عمل انهائی
است که در قصر دی ال مونکلوآ ( )Palacio de la Moncloaمی نشینند.
حق اعتراض صلح آمیزاز اساسی ترین حقوق شهروندان در یک دموکراسی است .برای کسب چنین حقی بود که
طبقه کارگر اسپانیا دهها سال بر علیه دیکتاتوری فرانکو جنگید .درآخرین یکشنبه قبل از انتخابات هزاران انسان،
بیشتر جوانان به میدان خورشید در مرکز مادرید رفتند که بر علیه سیستمی که مصممانه و همواره کوشش می کند که

درها را بروی آنها ببندد ،اعتراض خویش را به ثبت برسانند .چگونه است که این عمل توده ای یک تهدید علیه
دموکراسی لقب می گیرد؟ چرا؟ آری این تهدید علیه دموکراسی خواص است و ما این را می پذیریم.آیا این پیروزی
دموکراسی می تواند از طرف آنها ئی پاسداری گردد وارج گذاشته شود که بر مادرید و کل اسپانیا تسلط دارند؟
انسانهائی که دهان شان با کلمه « دموکراسی» پرمی شود نمی توانند چنین اعتراض صلح آمیزی را چون «یک تهدید
بر علیه دموکراسی» به تصویر کشند .در صبحدم سه شنبه روز هفدهم ماه می مقامات دولتی مادرید نیروی پلیس
برای سرکوبی یک گروه کوچک تظاهرکننده که در میدان دروازه خورشید ،چادر زده بودند فرستاد تا اینکه آنها را با
خشونت تمام پراکنده کرده و به اعتراضات آنها خاتمه دهند .آیا این «تهدید علیه دموکراسی واقعی» نیست؟ مادرید
بوسیله حزب دست راستی مردم اداره می گردد .آنها باید مستقیما ا مسئولیت خود را برای این اقدام سرکوبگرانه که
بدون تحریک بوده است ،بپذیرند و جوابگو باشند .اما آنها به هیچ عنوان نمی توانستند بدون تؤئید آشکار یا پنهان دولت
زاپاته رو این عمل را انجام دهند.این عمل خائنانه بوسیله راست انجام گرفت .و اما ،شرم بر کسی باد که خود را
سوسیالیست و چپ بنامد و خواستار دو بارۀ پاشیدن چنین زهری در اجتماع باشد.

Madrid, 19 maj. Foto: Sergio Rozas

ولی تاکتیک سخت هم افاقه نکرد .در غروب روز سه شنبه دهها هزار تظاهرکننده به مرکز ( ) Central plazaمادرید
برگشتند .در چهار شنبه شب تعداد بسیاری از آنها ،شب را در چادرها گذراندند .در بعد از ظهر چهارشنبه گردانندگان
انتخابات تظاهراتی که قرار بود در ساعت  8بعد از ظهر در میدان خورشید مادرید برگزار شود ،ممنوع اعالم کردند.
سخنگوی هئیت انتخابات اعالم کرد« :که گردانندگان انتخابات تصمیم گرفته اند که اجازه تظاهرات را در روزهای
نزدیک به انتخابات به کسی ندهند زیرا که بعقیده ما این اعتراضات " برروی شهروندانی که مایلند آزادنه رأی بدهند
تؤثیر می گذارد» .گردانندگان گفتند که برای جلوگیری کردن کوتاه مدت از تظاهرات احتیاج به « دستورات ویژه و
دالئل جدی نیست» .روزنامه ال پایس ( )El Paisگزارش می دهد که برای اینکه اعصاب رأی دهندگان آرامش یابد،
مقامات دستور دادند که پلیس به اندازه مورد لزوم در مکان حاضر باشد تا قادرگردد از تظاهرات جلوگیری نماید.
سیستم مترو مادرید به مسافرین اخطار کرد که از رفتن به ایستگاه خورشید خود داری کنند " که رآلی ممنوع است".
اما در مقابل ده ها هزار انسان که به طور ناگهانی ظاهر شدند تا اعتراض خویش را نشان دهند .مقامات فهمیدند که
دیوانگی است که به پلیس ضد شورش دستور حمله برای درگیر شدن با تظاهرکنندگان بدهند .زیرا که مقامات دریافتند
که این باعث رادیکالیزه شدن بیشتر جنبش شده و اوضاع را وخیمتر می کند و جواب سخت تری از تودهها خواهند
گرفت.
این فقط در اسپانیا نیست که حقوق دمکراتیک مردم را پایمال می کنند.مدت خیلی طوالنی از زمانی نمی گذرد که
کوسیگا( )Cossigaدموکرات مسیحی در دهه  1970وزیر امور داخله ایتالیا بود که بعد رئیس جمهور شد وحاال نیز
سناتور دائمی .از اودر باره چگونگی برخورد با تظاهرات دانشجویان سئوال شد .او جواب داد « :اجازه دهید آنها
لحظاتی تظاهرات کنند .نیروی پلیس را از خیابانها و کمپینگ ها برگردانید .تحریک کننده ها ،که حاضر بهر کاری
هستند را به وسط شان بفرستید ،بگذارید تقریبا ا 10روزی تظاهرات ادامه داشته باشد .شهر را زیر ورو کرده ،مغازه
ها و اتومبیل ها را به آتش بکشند .بعد از آن با یاری گرفتن از مردم عادی که می بینند صدای آژیر آمبوالنس و
کارابینیری( )crabinieriاز صدای ماشین های پلیس بلندتر است ،حمله را آغاز کنید .در این موقعیت است که باید
نیروی نظم حمله را آغاز کند و دانشجویان را نه به زندان بلکه به بیمارستان روانه کند .آنها نباید بازداشت شوند ،که
قضات فوران آنها را آزاد نمایند .فقط آنها را بزنید حتا استادان دانشگاه و پروفسورهائی که جنبش را باد داده اند».
این است آن صدای رسمی و با اعتباردموکراسی بورژوائی .هر آن منافع شخصی آنها به خطر می افتد فوراا و بدون
هیچگونه شرم وحیائی که ندارند و با لبخند ملیحی بر لب ماسک "دموکرات منشی" را برداشته و پناه به نیروی
سرکوب و خشونت سازمان یافته دولتی می برند« .سنگ ها را می بندند و سگ ها را رها» .جوانان اسپانیا ،انگلیس،
یونان و پرتغال در چند ماه اخیر درس های گرانبهائی در سایه این دموکراسی بورژوائی که باتون حمل می کند،
فراگرفته اند .در برخورد به یک تظاهرات صلح آمیز حاکمان اسپانیا دو چیز را نشان دادند :اول نفرت عمیق شان
نسبت به حقوق دموکراتیک ودیگر ترس شان از مردم .

مانیفیست جنبش  51می
جوانان در اسپانیا شروع به فراگرفتن وبیرون کشیدن نتایج پیشرفته کرده اناد.مانیفیسات جنابش  15مای کاه در اداماه باه
آن خواهیم پرداخت یکی از این نتایج است .حتا اگرچه ما ،با تمام محتوای آن نقط به نقط و ویرگول موافاق نیساتیم ،ایان
واضح و روشن است که این سند بیان فشارده تارین احساساات وآرزوهاا ونیاز راهنماای عمال میلیونهاا انساانی اسات کاه
اکنون شروع به بیدار شدن و دخالت در زندگی سیاسی نموده اند.از این زاویه این سند یک سند اساسا ا سیاسی است ،هر
چند که انتشار دهندگان و نویسندگان اصلی آن چنین ادعاائی را نکارده اناد .دلیال اینکاه آنهاا از کلماه «سیاسای» اساتفاده
نمی کنند این است که این کلمه بی شرمانه مورد سوء استفاده احزاب موجود قرار گرفتاه و باوی تعفان آن بینای را آزار
می دهد ،آنها می نویسند «:ما انسانهای معمولی هستیم .ما ،شما هستیم:انسان هاائی کاه هار روزه صابح زود از خاواب
بیادار مای شاوند باارای اینکاه تحصایل کنناد ،کااار کنناد یاا اصاالا شاغلی نیابند،انساان هاائی کااه خاانواده و دوساتانی دارنااد،
انسانهائی که بسختی کار میکنیم که آینده بهتری را برای کسانی که در اطراف ما هستند ،فراهم کنیم».
" مشکل سیستم است".
:

Madrid,May 17. foto: Jose A

""the system is problem
مهمترین جنبه این جنبش خود جوش بودن آن است .جنبشی که از پائین و از اعماق جامعه جوشیده است .این صدائی
است برای آنهائی که در کارخانه ها کارو تولید میکنند ،تولیدات را توزیع ودر دسترس مصرف کنندگان قرار می دهند
و در مدارس و دانشگاهها تحصیل و تدریس می کنند « :این صدای انسان های واقعی و حقیقی در اسپانیا است و نه
پارازیت ها و استثمارگران .این جنبش ،نیروی دورنی و مقاومت کنندگان را نمایندگی می کند».
« تعدادی از ماخود را مترقی دانسته  ،دیگران خود را کنسرواتیو تصور می کنند .تعدادی اعتقادی دارند ،دیگران
ندارند .برخی از ما ایدئولوژی تعریف شده دارند ،دیگران غیر سیاسی ،اما همه ما نگران و شورشگر بر این چشم
انداز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی که ما را احاطه کرده و می بینیم ،هستیم :رشوه خواری در میان سیاستمداران،
تجار ،بانکداران که ما را رها کرده اند ،بدون داشتن صدائی .این ،صدای ماست!»
آلن وودز :این یک جنبش توده ای است که فریاد رس و رساننده صدای انسانهائی است که صدائی ندارند :آن انسان
هائی که احساس نمی کنند که از جانب سیاسیون حرفه ای و بوروکرات که در کرتس(  ،) Cortesمی نشینند ،رهبری
می شوند ،آنهائی که می توان گفت اکثریت مردم اسپانیا هستند .این اعتراضی است بر ضد رشوه و استثمار.اما در این
جا ما تضادی می یابیم .چطور می شود که چنین چشم انداز رادیکالی داشت و کنسرواتیو بود؟ یک کنسرواتیو کسی
است که مایل و حافظ شرایط اجتماعی موجود است که مدافع نظم حاکمی است که جنبش کنونی ،در صدد واژگونی آن
است.
اینکه کوشش گردد یک جنبش توده ای بنیاد گذاشته شود که از گسترده ترین پایگاه توده ای برخوردار باشد ،کوششی
است ارزنده و خوب و قابل تقدیس .اما این امکان ندارد وغیرممکن است که بتوان آتش را با آب تکمیل کرد .حقیقا ا ما
در برابر یک تغییرکامل در شرایط موجود اجتماعی قرار گرفته ایم .در هر صورت ما انقالبی هستیم ،یا مدافع سیستم
موجود و کنسرواتیو .انسان می تواند این باشد و یا ان و نه هر دو در یک آن ،هم این و هم آن.
« در اینجا ،روزانه درد کشیدن بدون امید به شرایط نرمال تبدیل شده است .اما ما با هم می رویم ،ما می توانیم آنرا

تغییر دهیم  .روز تغییر فرا رسیده است ،زمان ،زمان با هم بودن برای ساختن یک جامعه بهتراست .بدین دلیل ما
اعالم می کنیم که:
«اولویت های یک جامعه پیشرفته و همه جانبه باید برابری ،ترقی ،همبستگی ،آزادی فرهنگی ،پایداری ،رفاه و
خوشبختی انسان ها باشد.
«این ها حقایق الیتجزائی هستند که بهتر است ما در اجتماع این ها را دنباال کنایم :حاق داشاتن مساکن ،شاغل ،فرهناگ،
بهداشت ،آموزش ،مشارکت سیاسی ،آزادی شکفتن استعدادهای شخصی و حق مصرف کنندگان برای داشتن یک
زندگی سالم و خوشبخت».
آلن وودز :بلی ،ما باید برای داشتن همه این چیزهاا مباارزه کنایم .اماا بایاد بفهمایم و درک نماائیم کاه مناافع قاوی موجاود
است که بار ضاد تغییار عمال مای کناد .بانکا داران ،زماین داران و سارمایه داران بارای هماه حاق داشاتن مساکن ،شاغل،
فرهنگ ،بهداشت ،آموزش ،مشارکت سیاسای ،آزادی شاکفتن اساتعدادهای شخصای و زنادگی خوشابخت وساالم را ،قائال
نیستند و نمی پذیرند.
آنها برای ما تعریف می کنند و میگویند که این چیز ها لوکس هستند و ما امکانات مالی داشتن آنهابرای همه نداریم .این
حق برخی ها است که این ها را داشته باشند .این حق بانکداران است که مبالع هنگفتی از دارائی ها عمومی را داشته
باشند ،به نظر ما برای آنها داشتن همه این چیزها الیتجزا است .پس «همه با هم » در این جا بی مفهوم می شود و به
یک فریب تبدیل می گردد.
«در شرایط کنونی دولت ما و سیستم اقتصادی موجود به این حقوق رسیدگی نمی کند که هیچ بلکه با متدهای مختلف،
یک کانع برای پیشرفت و ترقی انسان ها است».
آلن وودز :این درست،اما باید روشن بیان کرد ،که خود سایه ای بر طبیعت مشکل نیاندازد .بیکاری نتیجه اشتباه و
سیاست بد این یا آن دولت نیست .این عالمتی است از بیماری نهفته در سیستم موجود ،می توان گفت ناشی شده از
خود سرمایه .مسئله طمع وآز یک فرد یا افراد خاصی نیست و نه حتا کمبود نقدینگی و یا عدم اعتماد .مشکل این
است که سیستم سرمایه داری در سطح جهانی به ته خط رسیده و در یک کوچه کامالا بن بست گرفتارشده است .دلیل
اساسی و بنیادی بحران ناشی از رشد و پیشرفت نیروهای تولیدی ای است که در مرزهای تنگ مالکیت خصوصی و
دولت های ملی نمیگنجند .انقباض و انبساط اعتبارات اغلب دلیل بحران بیان می شوند .اما ،در حقیقت این فقط دلیلی
ظاهری و بیشتر سطحی است .بحران با سیستم سرمایه داری ممزوج و یک قسمت از خود هستی اش است.
آیا ایان طبیعای و واقعاا ا منطقای اسات کاه تعیاین کنناده سرنوشات و زنادگی میلیونهاا انساان بدسات نیروهاای کاور باازار
سپرده شود؟ که نیروهای کور بازار با آن بازی کنند؟ ایا ایان معقاول اسات کاه زنادگی اقتصاادی بار روی کاره طاوری
تعیین گردد و بچرخد که به نظررسد که ما در یک کازینو عظیم نشسته ایم؟ آیا این می تواند مستدل باشد که آز و طمع
برای سود تنها انگیزه و نیروی پیشبرنده و تعیین کننده در این رابطه باشد که مردان و زنان شاغل و خاناه بااالی سار
داشته باشند؟ آنها که صاحبان ابزار تولید هستند وبار سرنوشات ماا حاکمناد ،جاواب شاان باه ایان سائواالت بیادرنگ آری
است ،زیرا که منافع آنها ایجاب می کند که چنین باشد .اماا اکثریات جامعاه کاه قربانیاان بیادفاع ایان سیساتم انساان خاوار
هستند ،مخالف اند.
« دموکراسی متعلق به مردم است (دمو یعنی مردم ،کراسی یعنی دولت) بدین معنی است کاه دولات عبارتسات از هماه
ما .اما در اسپانیا بیشترین افراد طبقه سیاسی هیچگاه به ما گوش نمی دهناد .سیاساتمداران بهتار اسات کاه صادای ماا را
به ارگانها و مإسسات ببرند ،شرایط مشارکت سیاسی برای شهروندن بوسیله ایجاد کانال هاای مساتقیم آساان گردانناد کاه
برای جامعه در کلیت اش بزرگترین منافع و ساود را دارد ،ناه اینکاه خاود را باا هزیناه ماا ثروتمناد کنناد و میاوه هاا را
بچینناد و بوسایله سیساتم دوحزبای ( )bipartidismیعنای مختصرشااده  PPو  pseoحکومات خاویش را نگهدارنااد و».
معرف حظور دیکتاتوری اقتصادی بازار بزرگ باشند.
آلن وودز :دموکراسی در زیار سالطه سارمایه لزوماا ا بایاد محادود ،یکطرفاه و باا کااراکتر مخاالف باشاد )5(.میتاوان چاه
استفاده ای از آزادی مطبوعات برد هنگاامی کاه مالکیات هماه روزناماه هاا ،مجلاه هاای بازرگ ،تلویزیاون ،ساالن هاای
تؤتر ،سنیما و محل نمایش در دستان ثروتمندان است؟ تا زمانی که مالکیت زمین ،بانک هاا و مونوپاول هاای بازرگ در
دستان یک عده اقلیت متمرکز شده است ،همه آن تصمیمات واقعی و مهم که درزندگی ما تعیاین کنناده و مإثرناد ،ناه در
پارلمانها و بوسیله دولت های انتخابی ،بلکه در پشت درهای بسته و بوسیله هئیت مدیره ها و مادیران بانکهاا و شارکت
های بزرگ گرفته مای شاوند .ایان بحاران کناونی یاک فاکات قاانع کنناده اسات بارای آنهاائی کاه مایال باه دیادن و فهمیادن
هستند.
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آنجا میتواند از دموکراسی واقعی صحبتی در میان باشد که مردم در عمل و به طور واقعی صنایع ،اجتماع و دولت را
در دستان خود بگیرند ومالک گردند .آن می تواند دموکراسی واقعی باشد که کامالا متضاد با کاریکاتوری است که
اکنون ما داریم .آنجا همه میتوانند بگویند ،آنچه که میخواهند (کم یا زیاد ) ،تا زمانی که مهمترین تصمیماتی که بر
زندگی ما تؤثیر می گذارند بوسیله یک عده معدود غیر انتخابی یعنی هئیت مدیره ها و رئوسای بانک ها و مونوپول
های بزرگ در پشت درهای بسته و بدور از چشم ما گرفته میشوند ،نمی توان از دموکراسی واقعی یعنی حاکمیت
مردم حرفی به میان آورد.
« قدرت طلبی و انباشته شدن قدرت در دست های عده معدودی ،نابرابری ،تانش و ناعادالتی را مای آفریناد ،کاه بوجاود
آورنده خشونت است ،چیزی که ما به دور می اندازیم .این مدل فرتوت و غیر طبیعی اقتصاادی کاه در ادارات کاریاابی
در یک مارپیچ کهکشانی رشد می کند ،وظیفه خود این می داند که عده معدودی را ثروتمند کرده و اکثریت را به
ورطه فقر و نیستی بفرستد قبل از اینکه فرو بپاشد.
« خواست و هدف سیستم موجود انباشتن پول است ،نه اینکه مإثر در جامعه باشد و رفاه عمومی به وجود آورد .هادف
اش ایاان اساات کااه منااابع را در اشااغال داناای ریاازد ،کااره مااا را نااابود کنااد ،کااه بیکاااری بوجااود آورد و باادبختی مصاارف
کنندگان را باعث شود.
« شهروندان یک وسیله هستند برای اینکه اقلیتی را ثروتمند کنند که نیارهای شهروندان را نادیده می گیرند و اصوالا
آنها را بحساب نمی آورند .آری نزد آنها ما ناپدید هستیم ،اما ،بدون ما هیچ چیز موجود نیست ،برای این است که ما
می خواهیم دنیا را برگردانیم.
« اگر جامعه ای که ما را آموزش می دهد به ما اعتماد نکند و آینده ما را به یک اقتصاد انتزاعی بسپارد و نفع اکثریت
را در نظر نگیرد ،ماهرگز انرا نپذیرفته و میتوانیم سرکوبی که همه ما را رنج می دهد حذف نمائیم».
آلن وودز :حق داشتن کار یک حق اساسی است .این چه جامعه ای است که میلیویونها مرد و زن آماده به کار را
مجبور به یک زندگی غیر مٍإثر می کند؟ هنگامیکه نیروی کار ومهارت و صالحیت مورد نیاز را دارند که
نیازمندیهای مردم را برآورده کنند .آیا ما نیاز به مدارس و بیمارستان های تازه نداریم؟ آیا ما به راه و خانه خوب نیاز
نداریم؟ آیا زیر ساخت ها ،جاده ،وسائل حمل و نقل عمومی ما نیاز به تعمیر و بهتر شدن ندارند؟
جواب به همه این سئواالت برای همه ما شناخته شده است .اما ،جواب از طرف طبقه حاکمه همیشه یک سان است .ما
امکان مادی برای همه این چیزها را نداریم .اکنون همه می دانند که این جواب دروغ و تقلبی است .ما اکنون می دانیم
که دولت می تواند پول هنگفتی تولید نماید ،در اختیار اقلیت تروتمندی بگذارد که بانگ ها و صنایع را کنترل می کنند.
حال آنکه برای بر اوردن نیازهای واقعی و فوری اکثریت انسان های کارکن که نیازهای خویش را در انظار همگان
بیان می کنند ،دولت استدالل می کند که پول در دسترس نیست.
این ،چه چیزی را نشان می دهد؟ این نشان می دهد که در سیستمی که ما زندگی می کنیم سود یک عده چند نفره مهمتر
از بر آوردن نیازهای اکثریت است .این نشان می دهد که همه سیستم تولیدی موجود بر یک چیز بنا نهاده شده است:
سود محوری ،با انگیزه سود بیشتر یا به روشنی بر آز و طمع سیری ناپذیر عده معدودی.
« ما به یک انقالب اخالقی نیازمندیم .به جای اینکه پول را باالتر از انسانها قرار دهیم ،می توانیم برگردانیم ودر

خدمت خویش بکار بگیریم .ما انسان هستیم و نه تولیدات .من تولیدی مثل آنچه که می خرم نیستم .چرا می خرم و از
چه کسی می خرم».
آلن وودز :تنها راه حل برای مشکالتی که در اینجا نام برده شدند ،این است که سیستم موجود رشوه خوارو ناعادالنه
را سرنگون نمائیم و آنرا با یک سیستم واقعی انسانی ،عاقالنه و دموکراسی اجتماعی جانشین نمائیم ،که آن سوسیالیسم
یا کمونیسم واقعی است.
به منظور دستیابی به این هدف نیاز ما تغییر بنیادی و ریشه ای در اجتماع است -یک انقالب.
در این جا مانیفیست در باره یک «انقالب اخالقی» صحبت می کند .این فرمولی خیلی مبهم و تیره است .اخالق در
یک جامعه آینه نمای واقعیت اقتصادی جامعه مفروض است که بنیاد اجتماع است .اگر ما یک سیستم اقتصادی بنیاد
گذاشته بر نتایج معینی را می پذیریم باید اخالق ناشی شده از آنرا نیز که ادامه آن است ،بپذیریم « .هر کسی برای خود
خویش واجازه دهید شیطان عقب ترین را بگیرد».
یک جامعه انسان خوار بدون بر و برگشت یک اخالق انسان خوار دارد .قبل از اینکه ما اخالق انسانی داشته باشیم ما
باید یک جامعه داشته باشیم که بنیانش بر روابط انسانی بنا نهاده شده است .شرط الزم و ضروری برای یک انقالب
اخالقی یک انقالب اجتماعی است.
« من برای هرمافوقی ،خشمگین هستم
من فکر می کنم که من می توانم تغییر ایجاد کنم
من باوردارم که می توانم کمک کنم
من می دانم که ما با همبستگی با هم می توانیم.
من اعتقاد دارم من می توانم کمک کنم به.
من می دانم که ما باهم می توانیم».
این نتیجه گیری شامل یک درس مهم است .می گوید برای ما که در عین حال من ،همچون یک تنها ،یک ایندیوید بی
قدرت است .دربرابر قدرت سازمان یافته توده ها ،هنگامی که مصمم برای انقالب زیر و رو کننده هستند هیچ قدرتی
بر روی زمین نیست که بتواند مقاومت کند .این درس و تجربه تونس و مصر است .طبقه کارگر در دستان خویش
یک نیرو مافوق تصوردارد :یک المپ روشن نمی شود ،یک تایر نمی چرخد ،و یک تلفن زنگ نمی زند بدون اجازه
ما.
نتیجه گیری مترقیانه
مهمترازهمه چیز این است که جوانان در حرکت هستند ،بوسیله تجربیات مستقیم ،درحین مبارزه جنبش پیشرفت
بیشتری می یابد و پیچیده تر می گردد .این روشن است که در تضاد با سیستم سرمایه داری موجود قرار می گیرد .بنا
بر این در تظاهرات عصر روز سه شنبه در مادرید ،در اعتراض به برچیدن خشونت آمیز و سرکوبگرانه چادرهای
میدان خورشید که در همین صبح سه شنبه برچیده شدند ،شعارهای زیر شنیده می شوند« :این بحران نیست ،این خود
سیستم است» « ،انقالب آغاز شده است» « ،آنها آنرا دموکراسی می نامند و آن نیست» ،و حتا می توان شعار های
دهه  1970جنبش شیلی را فریاد زد:
« »El Pueblo Unido Jamas sera vensido
مردم متحد هرگز شکست نمی خورند،
«»luchar, crear, Poder popul’ra
با مبارزه قدرت انسان ها را می سازیم.
اینکه ،این مانی فیست بوسیله دهها هازار نفار تظااهر کنناده در میادان دروازه خورشاید مادریاد در  18مای ماورد تؤئیاد
قاارار ماای گیاارد ،خااود در حقیقاات یااک قاادم مهاام بااه جلااو بااود .ازجملااه اینکااه مااورد تصااویب شخصاایت سیاساای جناابش
قرارگرفت « :.احزاب سیاسی موجود نزد ما احترامی ندارند ،اما ما تواناائی انتقااد را از دسات ناداده ایام .بارعکس ماا
ترساای از سیاساات نااداریم.بیانیااه خااود سیاساات اساات« .مااا دنبااال پیاادا نمااودن شاایوه ی الترناااتیو دخالاات مااإثردر سیاساات
هستیم»  .مانی فیست همچنین روشن می کند که دنبال شرکت نکردن در انتخابات نیست « :انتخاباتی که تؤثیرواقعی در
زندگی ماا داشاته باشاند« . )6(.بیانیاه همچناین مسائولین اوضااع کناونی را مشاخص مای کناد،می نویساد« :صاندوق باین
المللی پول  ،بانک مرکزی اروپا ،اتحادیه اروپا ،ساازمانهای اعتبااراتی مانناد ماودیس( )Moody'sو اساتاندارد و پاورس
( ،)Standard and Poor'sحزب مردم و حزب سوسیالیست مسائول ایان اوضااع هساتند« .از مساائل دیگار اینکاه نظاام
شااهی را بعناوان نظااام حکاومتی ماورد ساائوال قارار مای دهااد و پیشانهاد تعیاین تکلیااف آن در یاک هماه پرساای را دارد.
اکنااون خونتااای انتخاباااتی ،روز شاانبه را بعنااوان یااک روز قباال از انتخابااات ( "روز بازتاااب" اعااالم کاارده و هاار گونااه
تظاااهرات و گااردهم آئاای سیاساای راممنااوع اعااالم نمااوده اساات) ،)7( .البتااه روز یکشاانبه یعناای روز انتخابااات تظاااهرات
ممنوع نیست .این یک چالش مستقیم برای جنبش است .تنها تؤثیری کاه ممناوع اعاالم کاردن تظااهرات در مادریاد در
روزهااااااااااای  17و  18ماااااااااای گذاشاااااااااات ،اینکااااااااااه جناااااااااابش را رادیکااااااااااالیزه نمااااااااااود و آناااااااااارا گسااااااااااترش داد.

تعداد تظاهر کنندگان پایتخت در این چند روزدو برابر شده و چادر شادن زدن در میاادین بازرگ شاهر هاا عماومی شاده
اساات .اکنااون ایاان اخطاااری اساات بااه همااه کااه از نیمااه شااب امشااب در میااادین باشاایم کااه ممنوعیاات تظاااهرات را نادیااده
بگیریم .طبقه حاکمه اسپانیا در مقابل انتخااب ساختی قرارگرفتاه اسات :اگار آنهاا بخواهناد ممنوعیات تظااهرات را عملای
کنند ،این عمل آنها بدین معنی است که آنها فراخوان به یک انفجار اجتمااعی داده اناد .اگار ایان کااررا نکنناد ،جنابش باه
یک پیروزی مهم رسیده است و برتری نیروی تودهها را برضد نیروی سازمانهای رسمی قدرت به اثبات رسانده است.
معاون کمیته ی انتخاباتی آقای روبالکابا( ) Rubalcabaامروز کوشاش نماود کاه یاک کاار غیار ممکان را انجاام دهاد
این که اعالم نماید با وجود ممنوعیت تظاهرات مردم می توانند جمع شوند .او میگوید « هیچ دلیلی برای مداخله پلیس
نیست مگر آنجائی که خشونتی باشد».

ما مارکسیست ها به اعتراضات جوانان خوش آمد می گوئیم .ما همبستگی قلبی خود را ازجنبش اعتراضی اعالم نماوده
وبااه کااارگران توصاایه ماای کناایم کااه فعاالنااه از آن حمایاات کننااد .روز اسااتفاده از نیااروی طبقااه کااارگر باارای تغییاارات
(رادیکال) اجتماعی فرا رسیده است .روز ایست! باه تماام محاروم کردنهاا ،دعاوت هاای بای پرنسایپ و ساازش هاا فارا
رسیده است .بس کنید کمک به یک سیستم در حال مرگ! این روز متحد شدن و مباارزه کاردن اسات .ایان اسات ماهیات
واقعی اعتراضات اسپانیا و جنبش 15می.
زنده باد اعتراضات اسپانیا!
زنده باد جنبش  51می!
آلن وودز جمعه  20ماه می 2011
ویدئو فیلمی از تظاهرات جوانان اسپانیا در میدان دروازه خورشید مادرید
http://www.ustream.tv/recorded/14772578#utm_campaign=synclickback&source=http://www.marxist.c
om/spain-rebellion-of-youth.htm&medium=14772578

آدرس متن اصلی مقاله
http://www.marxist.com/spain-rebellion-of-youth.htm
پاورقی:

( -)1آله ََدص :آله َدص دس عال  1944دس یک خاوُادي کاسگشی تاعىت لُی کمُویغتی دس جىُب َلض متُلذ ؽذ .اَ اص عه  16عالگی بعنوان
یک عُعیالیغت َ یکی اس طشف داسان تشَتغکی فؼالیت ومُدي اعت .اَ یکی اص سٌثشان تشوذ ماسکغیغتی َ عش دتیش عایت "دفاع اص
ماسکغیغم" اعتََ .دص تً صتاوٍای گُواگُن اص جملً ایتالیائی ،اوگلیغی ،اعپىیائی ،فشاوغُی َ سَعی صحثت می کىذ .اَ دسعال ٌ 1970مشاي
خاوُادي تً اعپاویا ومل اوتمال کشدي َ دس مثاسصي ػلیً دیکتاتُسی فشاوکُ ؽشکت می کىذ.
.

( (reaction( . -)2هم معنی واکنش را دارد و هم به معنی ارتجاع است.
( -)3متاسفانه باید گفت در عدم حضورنیروی سوسیالیستی کارگری در عرصه سیاسی  ،ارتجاعی ترین نیروها بیشترین رأی ها را بدست
آوردند.
( -)4در جامعه کاپیتا لیستی غرب اعتصاباتی را که در چهارچوب اتحادیه های کارگری انجام نگیرند اعتصابات وحشی نامیده واعتصاب
کنندگان قابل تعقیب ،جریمه و زندان می باشند .منظور نویسنده از به کار بردن عبارت گربه وحشی همین اعتصابات است.
( -)5به سخنی دیگر آنها مبارزه طبقاتی را بعنوان اصل کنار گذاشته و برعکس به همزیستی و صلح طبقاتی روی آورده اند .دوست مطلعی
می گفت که حقوق رئیس اتحادیه متال آلمان ماهانه هزار 16یورو است .به قول مارکس « :شرایط مادی زندگی انسانها شعور انسانها را
تعیین می کنند و نه بالعکس« ( مقدمه اقتصاد سیاسی ).
( -)6این البته در تاریخ سوسیال دموکراسی به بزرگتر شدن کیک و یک الیه هر چند کوچک نیز به کارگران رسیدن معروف است که تازه
سوسیال دموکراتهای تئوری یافته وطنی نیز امروزه از آن بعنوان رشد اقتصادملی و غیره یاد می کنند .می گویند باید اجازه داد و صبر داشت
که اقتصاد ما رشد کند.
( -)7به قول تروتسکی ،دموکراسی بورژوائی به قطاری شبیه شده است که هنگامی که سوار شدید،حق کشیدن ترمز خطر را ندارید.
( -)8البته باید به یاد داشت که هیچگاه انتخابات و همه پرسی ها در زندگی ما کارگران و زحمتکشان بی تؤثیر نبوده ند ،اما در اکثر مواقع
منفی.
( -)9بر طبق اخبار در این روز تطاهرات وسیعی بر پا شد.

حزب و انقالب
(موخره)
طُفان ؽُسػ اعتثماس ؽذ ي گان خُاٌان وان َ آصادی مشصٌا سا دس می ووُسدد ،تیؾوتش اص آن دویوای مزواصی ایىتشوتوی توا
عشػت فُق الؼادي ای آوشا تً عشاعش جٍان تحت علطً عیغتم اوغاوکؼ َ اعتثماسگش عشمایً مىتمل می کىوذ .ایوه جىوثؼ
جُؽیذي َ جُؽىذي ،کؾتیثان تی لطة وما سا ماوذ کً دس دسیائی طُفاوی کؾتی اػ سا تٍوش عوایلی موی کُتوذ  ،گواي عوایل
سا می عایذ ،گاي ویضاص تشخُسد تً عایل تا صخمی ػمیك تش تذن ،خُد سا می یاتذ.
دس جامؼً کىُوی دَ ویشَی اجتماػی تا دَآلتشواتیُ ،دَ اعتشاتژی َ دَ چؾم اوذاص کامالً متفاَت دس مماتل ٌم تً صو
آسائی تشخاعتً اوذ .ایه دَ ص متؼلمویه توً جامؼوً کٍىوً َ تٍوشي کوؼ توُس َائی َ جامؼوً ی آیىوذي کوً توش پوشچم اػ ایوه
ؽؼاس"اص ٌش کظ تً اوذاصي ویشَیؼ َ تٍشکظ تً اوذاصي ویاصػ" یک ؽذي ،لشاس گشفتً اوذ.
تُس َاٌووا تووا تمووامی دعووتگاٌٍای عووشکُتگشوظامی َاطالػوواتی ،اسگاوٍووای تخووذیش کىىووذي ٌمچووُن کلیغووا ٌووا َ مغ واجذ ،
َسوالیغت ٌای جیشي خوُاس َ اسصانَ ،کوالی َ ومایىوذگان مفوت خوُسَ پااووذاص مزوالظ لواوُن گوزاسی ،ایوضاب عیاعوی
سعمی مزیضگُ َ کاعثکاس ،سٌثشان تُسَکشات اتحادیً ٌا َ لظ ػلیٍزا دس یک طشف ،کاسگشان یؼىی تُلیذکىىذگان وؼوم
مادی دویای مؼاصش ،متحذیه اػ َتً یک ػثاست تمامی تً تىگ آمذگان اص تحمیش َ پایمال ؽوذن یموُق اوغواوی ؽوان دس
طشف دیگشٌغتىذ.
اکىُن تحشاوی دیگوش تموا عیغوتم عوشمایً داسی جٍواوی سا دس توش گشفتوً اعوت َتواسآن مثول ٌمیؾوً توش پیکوش طثموً کواسگش
عىگیىی می کىذ .ایه تحشان ٌش سَص تیؼ اص سَص لثل ػشصً صوذگی سا تشمیلیاسدٌا اوغان تُلیذگش تىگتش می کىوذ .اص آن
جاعت کً طثمً کاسگش ؽاغل َ تیکاس ،مشد َ صن ،پیشَ جُان تً مصاف تش خاعتً اعت .ایه جىثؼ دس للة دمُکشاعوی،
عشمایً سا َاداؽتً تا دیکتاتُسی راتی خُد سا تً آؽکاستشیه َجٍوی وؾوان دادي َتوذَن سداع دس اوظاسظواٌش گوشدد .دعوت
وامشئی "تاصاس" تا دعت مشئی فاوتُ َ میشا ٌمشاي گؾتً اعت ٌَیچ کظ ومی تُاوذ اوشا پىٍان ومایذ .فُکُیُما َ
فشیذ مه َ ...ایذئُلُگٍای ػصوش التصواد ولوُلیثشال عوشمایً خوُد سا ٌموشاي ووشا لٍوا ی دمُکشاعوی توُس َائی دس یوال
سیخته تمة یک ٌضاس تىی تش عش خاوً ٌوای گواٌگلی سَعوتای تخواس افناوغوتان ػشضوً موی کىىوذ .دس عوُی دیگوش َ دَ
تاسي تؼذ اص 140عال کً کمُواسدٌا صوذان تا عتیل سا تغخیش َ َیشان کشدوذ ،کاسگشان َمخصُصوا ً جُاووان فشاوغوُی دس
عالشَص عشکُب کمُواسدٌا،دس میذان تا عتیل تزمغ کشدي َاػال می داسوذ کً  "،صمان تغخیشخیاتاوٍا َ کاسخاووً ٌوا فوشا
سعوویذي اعووت" .پلوویظ دمُکشاعووی تووشای تشلووشاسی "وظووم" ٌشاعووان َ َیؾووت صدي ف وشا مووی سعووذ .دس مماتوول اسادي مصوومم
جُاوان َیؾیاوً تً آوٍا جملً می کىذ .تً آوٍا گاص فلفل می پاؽذ َ تا تاتُن تً جان تزمغ کىىذ گان دعوت خوالی موی افتوذ .توا
تما عثؼیتی کً پلیظ وؾان می دٌذ اما مُفك تً تیشَن ساوذن جُاوان اص میذان ومی ؽُد .یا دس ٌمیه اعپاویا کً آلوه ََدص
تً جىثؼ جُاوان آن پشداختً اعت .پلیظ یافع عوشمایً توً تزموغ اػتشاضوی جُاووان دس میوذان دسَاصي خُسؽویذ دسوذاووً
یملً می تشد ( اوُاع تصاَیش َیذئُ آن مُجُد اعت)  .تٍاوً یملً تً تزموغ کىىوذگان دس مادسیوذ ویوض ماوىوذ ٌموً جوا توشٌم
صدن وظوم سفوت َ آموذ ؽوٍشی اػوال گشدیوذ .دس یُووان سَص اَل موواي موً کواسگشان َ کاسکىوان توا یوک اػتصواب عشاعووشی
جامؼً سا اص یشکت اوذاختىذ .ایه یشکوت ویوض توا یموالت پلویظ مُاجوً ؽوذ .دس اوغوُی اسَپوا ،دمُکشاعوی اعوالمی تشکیوً
 111فؼال اتحادیً ای َفؼالیه عُعیالیغت سا تً جش دفاع اص یمُق ٌم طثمً ٌایؾان تً تیذادگاي ایظاس َ تً محاکمً موی
کؾذ .جىثؼ اما ،ادامً داسد.
َلی ٌمچىاوکً دس عال  1872یکی اص مٍمتشیه دالئل ؽکغت کمُواسدٌا وثُد یک ویشَی عیاعی فٍیم َ آگاي یؼىی یوضب
کاسگشان کمُویغت تُد ،ایه کمثُد امشَصي خُد سا تً ػیان تا ضوشَستی صوذ چىوذان ووً تىٍوا دس تٍوشان ،توُوظ َ لواٌشي
تلکً دس مادسیذ ،آته ،پاسیظ،ویُیُسک َ ...وؾان می دٌذٌ .موً َالؼیوات فشیواد موی صوىوذ َ توً کواسگشان جوُان َ جُاووان
تیکاس ،صوان َ ٌمً عتم دیذگان تش پا خاعتً ایه ویاص سا گُؽضد موی کىىوذ کوً  :ووان َ آصادی یؼىوی اوموالب کواسگشی توذَن
داؽته عتاد اومالب یؼىی یضب اومالب تً پیشَصی ومی سعذ َ اگش ویض تً پیشَصی تشعذٌ ،مچُن کموُن پواسیظ موُلتی َ
گزسا خُاٌذ تُد .یتی لثل اص کمُن ماسکظ َ اوگلظ تا دیذن وتایج اومالتات  1848دس اسَپوا ،دسعوال 1850خطاتیوً خوُد
سا تً اػضای اتحادیً کمُویغت ٌا ایه چىیه پایان می دٌىوذ «.اگوش کواسگشان آلموان توذَن گوزاس کامول اص یوک پشَعوً طوُالوی اومالتوی
لادس تً گشفته لذست َ اجشای کامل مىافغ طثمواتی خُدؽوان ویغوتىذ ،یوذالل ایوه تواس تطوُس مغولم موی داوىوذ کوً اَلویه پوشدي ایوه دسا اومالتوی لشیوة
الُلُع مماسن تا پیشَصی تالَاعوطً طثموً ؽوان دس فشاوغوً خُاٌوذ توُد َ توا یوذ صیوادی توً َعویلً آن تغوشیغ خُاٌوذ گؾوتَ .لوی ،آوٍوا تایوذ توا دسک
سَؽىی اص مىافغ طثماتی خُد ،تا اتخار ٌش چً عشیؼتش مُضغ مغوتمل یضتوی خوُد َ ،توا تغوته ساي ػثواسات عالُعواوً خوشدي توُس َاصی دمکوشات،
مثىی تش ػذ ویاص تً تؾکیالت مغتمل یضتی پشَلتاسیا ،تخؼ ػظیمی اص پیشَصی وٍائی ؽان سا خُد تً عشاوزا تشعاوىذ .وذای جىگ آوٍا تایوذ ایوه
تاؽذ" :اومالب مذاَ "» .لىذن  / 1850ماسکظ /اوگلظ.

متأعفاوً گش چً کاسگشان فشاوغً تُاوغتىذ پیشَص ؽُوذ َلی مُلت تُد .کاسگشان آلموان ویوض یوضب ؽوان سا آفوت صد َتوً
ضذ ٌذف َ تً لاتل تٍتشیه سٌثشان اػ تثذیل ومُد .آوٍا اص داؽته یضتی کً کمُویغم یؼىوی «یشکوت کواسگشان توشای لنوُ
ؽشایظ مُجُد اجتماػی» (ماسکظ ومذ ایذئُلُ ی آلماوی) سا دس چؾم اوذاص داؽوتً تاؽوذ ،محوشَ ؽوذوذ .اداموً عوشمایً َ

امپشیالیغم تا کىُن وؾاوً ایه کمثُد اعت .مثاسصي طثماتیَ ،لی کم فشَؽ می گشدد ،اما ٌیچگاي خوامُػ وموی ؽوُدٌ .مویه
َالؼیت اعت کً اموشَص ٌموً ومایىوذگان وظوم لوذیم سا توً اػزواب َا داؽوتً اعوت .آوٍوائی کوً فشیواد صدووذ" :تواسی پایوان
یافوووت»« ،مثووواسصي طثمووواتی تموووا ؽوووذ»« ،کمُویغوووم موووشد»« ،دویوووا دس عوووایً عووولطً دمُکشاعوووی َ تووواصاس» َ ،توووُیژي « توووا
ولُلیثشالیغم عشمایً داساوً» گلغتان می ؽُد ،خُد سا یکغشي تا چیوض دیگوشی یافتىوذ .امشَصکواس توش ػلیوً عوشمایً دَ تواسي
دس للووة عووشمایً عووش تشافشاؽووتً ،خیاتاوٍووای آسا َ تووی جووان َ تووضک ؽووذي تووشای جؾووه ٌووای تاتووا وُئوول مىتٍووی تووً دسَاصي
خُسؽیذ َ میذان تاعتیل سا ؽُسػ دس می وُسدد ،جضیشي" آسا " سا طُفان تٍذیذ تً واتُدی می کىذ.
ایه مثاسصات تا تما ایه لٍشماوی ٌا َ فذاکاسی ٌا اما ،تذَن یضب تً ٌذف ومی سعذ .ایه ضشَست سا تؼیىً
دس ممالً لىیه کً دس گشامی داؽت کمُن پاسیظ وُؽوتً ؽوذي ویوض موی تیىویم  .لىویه دس جموغ تىوذی خوُیؼ اص ػلول ؽکغوت
کمُن چىیه می وُیغذ:
« اومالب پیشَصمىذ اجتماػی الالل مغتلض دَ پیؼ ؽشط میتاؽذ :تکامل ویشٌَای مُلذي تایذ تً عطح تاالئی سعیذي تاؽذ َ پشَلتاسیا تً اوذاصۀ
کافی آمادي تاؽذَ .لی دس  1871ایه دَ پیؼ ؽشط مُجُد وثُدوذ .عشمایًداسی فشاوغً ٌىُص سؽذ واچیضی داؽت َ فشاوغً دس آن صمان ػمذت ًا یک
کؾُس خشدي تُس َائی تُد (عشصمیه پیؾً َسان ،دٌماوان َ خشدي فشَؽان َ غیشي) .اص طشف دیگش یک یضب طثمۀ کاسگش َجُد وذاؽت،
آمادگی َ تؼلیم دساصمذت طثمۀ کاسگش – کً دس مزمُع ٌىُص یتی تزغم سَؽىی اص َظای خُد َ سايیلٌای آن وذاؽت – مُجُد وثُد .وً یک
تؾکیالت جذی عیاعی پشَلتشی َجُد داؽت َ وً اتحادیًٌای کاسگشی َ عاصماوٍای تؼاَوی َعیغ …« (-.لىیه گشامی تاد یاد کمُن  40 ،عال
تؼذ اص ؽکغت کمُن .) -1911

یال دس عال  2011دیگش کغی تشدیذی دس ایه کً اص وظش سؽذ ویشٌَای تُلیذی َ گغتشػ طثمً کاسگش َ غیوشي کمثوُدی
مُجُداعت ،وذاسد .تلکً اگش ومصاوی تاؽذ کً ٌغت ػوذ عواصماویافتگی َ یوا تؼثواست سَؽوه َ َاضوح دس وثوُد عواصمان
عیاعی طثمً کاسگش اعت .ایه کمثُد سا می تُان اص پیؾوشَی ٌوا َ ایغوت ٌوا ی مثواسصات ٌمویه چىوذ عوالً تخوُتی دسک
کشد .دس ؽُسػ جاسی جُاووان اعوپاویا گشٌَوی اػوال مُجُدیوت کوشدي اعوت َ توش ایوه تواَس اعوت کوً دس عیغوتم مُجوُد
اجتماػی آیىذي ای وذاسوذ .اعم ایه گشَي «:وغل تذَن آیىذي» اعت .آوٍا تش پالکاسدٌایؾان می وُیغىذ کً دس ایه عیغوتم «موا
وغل آیىذي اص دعت دادي ٌغتیم» َ .اضافً می کىىذ « تذَن خاوً ،تذَن ؽنل ،تذَن تاصوؾغتگی ،تذَن تشط»! .آسی کغوی
کً چیضی تشای اص دعت دادن وذاؽتً تاؽذ تشعی ویوض ووذاسدٌ .مویه ،ػامول َیؾوت تموا عولطً گوشان اموشَصی اعوت .ایوه
مغللً سا دسوُؽتً آله ََدص تً تٍتشیه ؽکل می تُان دیذ.
اما ،یکی اص اعاعوی توشیه کمثُدٌوای وُؽوتۀ خوُب آلوه ََدص توً تواَس موه ،وپوشداخته توً ضوشَست ٌمویه یوضب اوموالب
کمُویغتی کاسگشان َ تشسعی مضش تُدن ایضاب مُجُد اصصاَیً ماوغ تُدن توشای ایزواد ٌمویه یوضب اعوت  .آلوه ََدص
لثُل داسد کً تایذ جامؼً مُجُد سا ػمیما ً تنییش داد َ آوشا صیش سَ کشد .اَ ٌمچىیه توش ایوه اموش آگواي اعوت َ موی داووذ کوً
ویشَی ایه تنییش اعاعا ً طثمً کاسگش اعوت .اَ موی وُیغوذ « :طثموً کواسگش دس دعوتان خوُیؼ یوک ویوشَ موافُق تصوُسداسد :یوک المو
سَؽه ومی ؽُد ،یک تایش ومی چشخذ َ ،یک تلفه صوگ ومی صوذ تذَن اجاصي ما» ،اَ یتا جامؼً جاوؾیه مُسد ویاص سا ویض مؼشفوی موی
کىذ َ می وُیغذ « :تىٍا ساي یل تشای مؾکالتی کً دس ایىزا ووا توشدي ؽوذوذ ،ایوه اعوت کوً عیغوتم مُجوُد سؽوُي خوُاسَ واػادالووً سا عوشوگُن
وموووائیم َ آووووشا توووا یوووک عی غوووتم َالؼوووی اوغووواوی ،ػالالووووً َ دمُکشاعوووی اجتمووواػی جاوؾووویه وموووائیم ،کوووً آن عُعیالیغوووم یوووا کمُویغوووم َالؼوووی اعوووت.
تشای سعیذن توً ایوه ٌوذف ویواص توً ایزواد یوک تُوول اعوت دس اصول ویواص موا تنییوش تىیوادی َ سیؾوً ای دس اجتمواع اعوت -یوک اوموالب .».وُیغوىذي

ماسکغیغتی چُن آله ََدص یتما ً ٌمیه دَ فاکت ماسکظ َ ،اوگلظ َ لىیه َ خیلی تیؾتش اص ایه ٌا سا خُاوذي َ موی داووذ،
َلی چشا تً ایه مٍم یتی اؽاسي ای ٌم ومی کىذ .آیا اَ ومی داوذ کً تذَن داؽته عاصمان عیاعی طثمً کاسگش ،یؼىوی توذَن
عتاد اومالب« ،اومالتی" کً اَ اص آن وا می تشد َ تشایؼ کُؽؼ صیادی می کىذ لاتل تحمك ویغت؟ اَ کً یتا اص ٌمً تا ٌوم
تُدن ویض تحك گشیضان اعت َ دس ایه تاسي می وُیغذ  . « :اما این امکان ندارد وغیرممکن است که بتوان آتاش را باا آب تکمیال کارد.
حقیقا اا ماا در برابار یااک تغییرکامال در شارایط موجاود اجتماااعی قارار گرفتاه ایام .در هاار صاورت ماا انقالبای هسااتیم ،یاا مادافع سیساتم موجااود و
کنسرواتیو .انسان می تواند این باشد و یا ان و نه هر دو در یک آن ،هم این و هم آن».

آله ََدص دس تاسي اتحلذیً ٌا می وُیغذ:
« کاسگشان دسخُاعت تنییش سادیکال َدگشگُوی تىیادی اتحادیً سا اص تاال تا پائیه سا داسوذ َ تً وظش می سعذ ،کاسگشان دس ادامً مُفك می ؽُوذ
کً آوشا تً یک عاصمان مثاسصي طثماتی تثذیل ومایىذ .».تا تُجً تذیه فاکت آیا آله ََدص دس ایه اوذیؾً ویغت کً ایه اتحادیً ٌا سا

می تُان تً عاصمان مثاسصي طثماتی طثمً کاسگش تثذیل ومُد َ اومالب سا تذیه َعیلً تً پیشَصی سعاوذ؟ دس ٌش صُست
تً وظش مه وپشداخته تً یضب َ ومؼ آن َ چگُوگی ایزاد آن یکی اصومائص اعاعی وُؽتً آله ََدص اعت .
ومص تضسگ دیگش ایه ممالً کً دس صذد سٌىمُد دادن تً طثمً کاسگش اسَپا اعت ،دس وذیذن یاکمیت پشَلتاسیا تشای تً
عشاوزا سعاوذن اومالب عُعیالیغتی کاسگشان اعت .تً وظش می سعذ کً اله ََدص اص وذیذن دیکتاتُسی پشَلتاسیا اعت
کً تً یکی گشفته عُعیالیغم َ کمُویغم َالؼی تا دمُکشاعی َالؼی می سعذ .دیکتاتُسی اومالتی پشَلتاسیا اعاعاً تُعیلً
اومالب لٍش آمیض تً طثمات اعتثماسگش دیکتً می ؽُد َ وً اص دَسن اوتخاتات پاسلماوی .دیکتاتُسی پشَلتاسیا یؼىی طثمً
کاسگشتً ؽکل طثمً یاکمً دس آمذي تشای سعیذن تً جامؼً کمُویغتی اص ضشَسیات اعت .خصُصیات ایه دَلت کً تا
کىُن تٍتشیه ؽکل ؽىاختً ؽذي اػ ؽُسائی تُدن آن اعت ایه ٌا ٌغتىذ -1 :تما ممامات آن اوتخاتی اوذ -2تما اوتخاتات
ؽُوذگان ٌش گاي کً اوتخاب کىىذگان تً خُاٌىذ مؼضَل می ؽُوذ -3 .یمُق تاالتشیه مما آن تً اوذاصي یمُق َ مضایای
یک کاسگش عادي می تاؽذ -4 .لاوُن گزاسان مزشی لُاویه خُد یؼىی مغلُل پی آمذ آن چیضی ٌغتىذ کً تصُیة ومُدي

اوذ .یک چىیه دَلتی سا ومی تُان تا یک «دمُکشاعی َالؼی» یکی کشدي َ عش َ تً لضیً سا تٍم آَسد .ویاص پشَلتاسیا تً
چىیه دَلتی ویض وً اص عش گغتشػ دمُکشاعی َ آصادی اعتٌ ،ش چىذ کً اص ٌش دَلت دمُکشاتی دمُکشات تش اعت
تلکً اص ویاص پشَلتاسیا تً دسٌم کُتیذن مماَمت تُس َاصی خلغ یذ ؽذي داخلی َؽکغت یُسػ دَلت ٌای تُس َائی
جٍاوی اعتٌ .مان طُس کً ما ایه سا دس یملً دَلت پشَط تا ٌمذعتی تُس َاصی فشاوغً تً کمُن پاسیظ کً مىزش تً
کؾتً ؽذن  50تا ٌ 70ضاسکمُواسد گشدیذ َ تُیژي یملً َیؾیاوً  14دَلت تضسگ امپشیالیغتی تً اومالب کاسگشی اکتثش
َ ؽُساٌایؼ ؽاٌذ تُدیم.
اکىُن دس دل مثاسصي یاد طثماتی کً اسَپا سا فشا گشفتً اعت ،اوغاوٍا میذاوىذ تشای دفاع اص ٌغت َ ویغت ؽان ساٌی
جض مثاسصي وذاسوذ .اکىُن کً ٌش لحظً یتا دس ٌمیه تلُیضیُوٍا ،ما ؽاٌذ یملً پلیظ مزٍض تً عگ َ اوُاع َعائل
عشکُب تً واساضیان متؼشض َ تظاٌش کىىذي دس آته ،مادسیذٌ ،امثُسگ َ پاسیظ ٌَ ...غتیم ،دیگش ومی تُان اصػذ
ؽشایظ اومالب دس اسَپای امپشیالیغتی یشفی صد .اگش تُدٌٍای کاسگش َ دیگش عتمذیذگان ٌىُص تً ایه ایضاب تُس َائی
تا وا ٌای لیثشال ،عُعیال دمُکشات ،عثضَ غیشي سأی می دٌىذ ،ایه وً اص عش تٌُم تلکً تیؾتش اص ٌش چیض اص عش
اعتیصال اعت ،صیشاکً ٌىُص طثمً کاسگش تً ویشَی الیضال خُیؼ تاَسوکشدي اعتٌ .ىُص تشوامً َ اعتشاتژی مؾخصی
مطشح وکشدي اعت .صیشاکً ٌىُص فالذ عاصمان عیاعی خُدَ ،عیلً استماء آگاٌی طثماتی َ تاَس تً خُد ،یضب
عُعیالیغت کاسگشی اعت .یضتی کً جامؼً ای سا ٌذف داؽتً تاؽذ کً تً جای جامؼً کىُوی تا ٌمً تضاد َ تىالضات
اػ ،جامؼً ای تاؽذ کً دس آن سؽذ اعتؼذادٌای وٍفتً دسَوی ٌش فشد آن وؾاوً سؽذ جامؼً اعت َ .وً کش َاسدس لزه
صاس جامؼً مُجُد ََل تخُسد ،کاسی کً ایضاب دمُکشات ،عُعیال دمُکشات َ چ مُجُد مؾنُل تً آن ٌغتىذ .آوٍا
تً مزشیان تشوامً ٌای سیاضت التصادی َ سأی دٌىذگان تً گغیل ٌُاپیماٌای تمة افکه تشای کؾتاس تثذیل ؽذي اوذ .ایه
ایضاب خُد یکی اص اَلیه عىگشٌائی ٌغتىذ کً تایذ مىٍذ ؽُوذ .آوٍا تً یکی اص مُاوغ تؾکیل یضب عُعیالیغت
کاسگشی تثذیل ؽذي اوذ .گُصوٍای جُان اما ،دیُاس سا تا لذست می کُتىذٌ،مً چیض ویاص تً یضُس متؾکل کاسگش
کمُویغت سا فشیاد می صوذ .آسی«،اومالب آغاص ؽذي اعت ،».آوشا تایذ دسیافت َ عاصماوذٌی اػ ومُد.
اکىُن کً دستشاتش چؾمان وا تاَس عشمایً داسان َ دَلت ٌای عشکُتگشؽان ،عُوامی تحشان التصادی ،دس پی آمذ
خُیؼ عُوامی ؽُسػ اومالتی مٍاسواؽذوی سا تً َجُد آَسدي اعتٌ .مً تاَس کشدي اوذ دس جثًٍ غشب کاپیتالیغتی کً
صماوی تصُس می ؽذ ،یشکت اومالتی غیش متحمل اعت غُغائی تش پا ؽذي اعت َ عیغتم امپشیالیغتی سا وً فمظ دس
تُوظ ،مصش ،ایشان َ ..تلکً دس للة آن تٍذیذ تً واتُدی می کىذ.
تشای تً عشاوزا سعاوذن چىیه اومالتی طثمً کاسگش دس کل َ خصُصا ً وغل جُان اػ ضشَسی اعت کً ایه گفتً
لىیه سا عش مؾك مثاسصات خُیؼ لشاس دٌذ تا لادس گشدد تً َظیفً عتشگ تاسیخی خُد جامً ػمل تپُؽاوذ« :تلُسی
خاکغتشی اعت ،دسخت عثض صوذگی اعت».
صوذي تاد یضب عُعیالیغت کاسگشی
صوذي تاد اومالب

