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یکِقیامِموفقیتآمیزِمستلزمِچهِعواملیِاست؟ ِ
ِ
ِ–ِ1
ِِ
قیام انقالبی در اتریش ،یک رویا؟
موقعیت انقالبی به چه معناست؟
موقعیت و پیشوضعیت انقالبی از 97
انقالبات و قیامها بعد از 950
کوششهای انقالبی ،قیامها و مبارزات مسلحانه در اروپا قبل ازسال 950
حزب مبارز انقالبی کمونیستی بمثابه پیشاهنگ و ستون فقرات جنبش انقالبی
تجدید نظر طلبی و کمبود ادامه تکامل تئوری انقالب در کشورهای امپریالیستی از سالهای 930
جبهه واحد کارگری پیگیرترین کارگران را متشکل و آنها را حول پیشاهنگ سازماندهی میکند
ِ–ِ2انقالبِپرولتاریائیِِ-سوسیالیستیِدرِاتریشِدرِقرنِبیستِویکم ِ
ِ
دو طبقه اصلی و دیگر بخشهای جامعه ما تحلیل طبقاتی (  -اجتماعی اقتصادی)
کدام جنبشها قادرند به انقالب منجر شوند؟ چه بخشهایی از جامعه را میتوانند دربر گیرند؟
تحلیل طبقاتی( 2سیاسی)
بخشهای مهم جامعه که پشتیبانی آنها را میتوان برای جنبش تودهای بدست آورد
درباره اهمیت استراتژیک ایجاد جبهه واحد طبقه کارگر و امکان دستیابی به بخش وسیعتری از طبقه کارگر برای تدارک قیام
انقالبی
در باره جبههاصلی مبارزه برای سرنگونی حاکمیت سرمایهداری
مبارزه علیه اتحادیه اروپا و رابطه آن با مبارزه برای انقالب در اتریش
تسلط ایدئولوژیک بورژوازی را بشکنیم و ارگانهای قدرت متقابل را بنا کنیم!
...موقعیت بعدی را بار دیگر از دست ندهیم!
ِ



ِ
ِ



ِپیشگفتارِبهِچاپِاولِِ 2007
ِ
درِآغازسال ِمبارزاتی ِِ 2007کهِماِنودمینِسالگردِانقالبِاکتبرِراِجشنِمیگیریمِنشریه ِ«دورنمایِپرولتاریائی»ِهمراهِباِ
یکِشمارهِویژهِکهِمضمونِآنِتوضیحِشرایطِوِامکاناتِیکِانقالبِسوسیالیستیِبهِرهبریِطبقهِکارگرِدرِاتریشِاستِ،
انتشارِمییابدِ .



هدفِماِازِاینِنوشتهِنهِارایهِیکِتوضیحِکاملِخطِمشیِوِیاِدستورالعملِوِصورتبرداریِبلکهِکوششیِاستِکهِ،جهت-
گیریِخاصیِارایهِدهدِکهِدر ِراستایِآنِتحلیلِوِبحثِبعمل ِیابدِ.البتهِقدمهایِقابلِتأملِدیگریِنیز ِبرایِنزدیکِشدنِبهِ
دگرگونیِانقالبیِدرِاتریشِوجودِدارندِ .
امروزهِتصورِیکِانقالبِدرِاتریشِبسیارِمشکلِاستِ،وظیفهِاینِنوشتهِدرستِاینِاستِکهِازِآنِیکِتصویرِروشنِارایهِ
دهدِ.درِشرایطِامروزیِاندکِانسانهاییِبرِاینِاعتقادندِکهِیکِدگرگونیِسیاسیِ،اقتصادیِ،اجتماعیِدرِاتریشِضروریِوِ
ِ
پذیرِاستِ.دقیقاِرویِصحبتِماِباِهمینِافرادِاستِوِمیخواهیمِِدرِبارهِشرایطِوِمبانیِمبارزهِمشترکمانِباِ
ِ
یاِحتیِامکان
آن هاِبحثِوِمجادلهِکنیمِ.کسیِکهِِتصوریِازِراهِانقالبِوِتغییرِانقالبیِنداشتهِباشدِ،چنینِفردیِهمهِچیزِراِبهِِآیندهِ
ِ
موهومیِحوالهِمیدهدِ.ولیِماِآن ِراِبهِعنوانِوظیفهِمهمیِدرِنظرِمیگیریمِکهِانقالبِپرولتاریائیِراِازِیکِرویایِمجردِ
به ِیک ِانگیزه ِواقعی ِبرای ِعمل ِروزانه ِتبدیل ِکندِ .این ِچنین ِرویکردی ِنیروی ِمحرکه ِمهمی ِبرای ِانقالب ِاکتبر ِو ِدیگرِ
انقالباتِپیروزمندِقرنِبیستمِبودِ .
آنهاِازِیکطرفِوضعیتِحالِراِمشروحاِتوضیحِدادهِوِ
برنامههایِزیادیِازِاحزابِوِسازمانهایِکمونیستیِموجودندِکهِدر ِ
یاِاساسِسرمایهداریِامروزِدقیقاِتحلیلِمیشودِوِازِطرفِدیگرِنشانِمیدهندِکهِجامعهِبعدِازِانقالبِسوسیالیستیِوِپایانِ
تغییراتِبزرگِوِسپسِدرِجامعهِبدونِطبقاتِِبهِچهِشکلیِدر ِخواهدِآمدِ.اماِاین ِکهِماِچگونهِِبهِسوسیالیسمِبرسیمِبهِ
زحمتِبررسیِمیشودِ .
آنچهِکهِدرِاینِمقالهِدرِبرابرِماِقرارِداردِ ،مسالهِامکاناتِ،عملی ِبودنِ،شرایطِبرایِانجامِانقالبِواقعیِپرولتریِ،برایِ
کسب ِقدرت ِسیاسی ِطبقه ِکارگر ِاستِ .همزمان ِکوشش ِمیشود ِکه ِتمامی ِاینِها ِحتیاالمکان ِمشخصا ِبررسی ِشود ِوبهِ
آمادهترِشدهاستِ.بهِ
فرمولبندی هایِعامِبسندهِنشودِ.امروزِشرایطِبرایِانقالبِسوسیالیستیِدرِمقایسهِباِصدِسالِپیشِ ِ
عنوانِمثالِسطحِآموزشِتودههایِمردمِوِاقتصادِباِبرنامهِکامالِافزایشِیافتهِاست(ِ.همزمانِتحمیقِآگاهانهِمردمِازباالِوِ
رقابتِبینِگروههایِانحصاریِامپریالیستیِبیاندازهِباالِگرفتهِاست)ِ.بهِهمینِخاطرِضروریِاستِکهِافرادِبیشتریِِخودِراِ
بطورِعلمیِباِانقالبِسوسیالیستیِمشغولِکنند؛ِتاِاینِنظامِسرمایهداریِـِامپریالیستیِبهِزبالهِدانِتاریخِافکندهِشودِ ِ.
اینِنوشتهِابتداِدرِبولتنِبحث ِ«عملِکمونیستیِـ ِمارکسیستِلنینیست»(ِ)Komak- mlدرِدو ِبخشِدرِسالهای ِِ 2004وِ
هاِعمدتاِمربوطِبهِاینِسالهاستِ .درِبخش ِتکمیلیِتوضیحاتِجدیدیِبهِآنِاضافهِوِدرِ
ِ
ِ 2005منتشرِشدهِوِاعدادِوِتاریخ
جاهاییِهمِمنطبقِباِبحثهایِدرونِسازمانِکمیِتغییرِیافتهِوِبخشِمربوطِبهِمبارزهِطبقاتیِدرِسالِِ2014حذفِشدهِاستِ.
در ِاین ِارتباط ِهمچنین ِتوسط ِ«عمل ِکمونیستی ِـ ِمارکسیست ِلنینیست» ِتزهای«ِ :راه ِبسوی ِکمونیسم ِـ ِتزهایی ِدرباره ِراهِ
بسویِانقالبِپرولتاریائیِوِسوسیالیسمِدرِاتریش»ِنوشتهِشدهِوِدرِماهِمهِِ 2005بهِتصویبِرسیدهِاستِکهِدرِنشریهِ«ِ
انقالبِپرولتاریایِِشمارهِِ»26دربولتنِتزهایِماِبهِچاپِرسیدهاستِ .
ِ
پیشگفتارِبهِچاپِدومِِ 2018
ِ
بعدِازِدهِسالِانتشار«راهِانقالبِسوسیالیستیِدرِاتریش»ِدر ِ«انقالبِپرولتاریاییِ ِالفِِ »25ـِژانویهِِ،2007تصمیمِگرفتیمِ
چاپِجدیدیِازِآن ِمنتشرِکنیمِ،چونِنسخه ِاولِآنِمدتهاِبودِکهِکمیاب ِشده ِبودِ.ازِآنجایی ِکه ِعالقهِبهِاینِنوشتهِ،هنگامِ
گفتگوهای ِتبلیغی ِو ِترویجی ِو ِنیز ِحول ِمیز ِاطالعاتی ِهمچنان ِوجود ِداردِ ،این ِشماره ِ«انقالب ِپرولتاریائی ِ»ِ
(ِ )Proletarische Revolutionبارِدیگرِتجدیدِچاپِمیشودِ .
ماِاینِمتنِراِبدونِهیچگونه ِتغییریِبازِتکثیر ِمیکنیمِ ،چونِصحتِمضمونهایِاصلیِآن ِهمانندِگذشتهِپابرجاستِ،البتهِ
ِ
میتوانستیمِجاهاییِازِآن ِراِتصحیحِوِبهِروزِکنیمِ،بهِعنوانِمثالِمبحثِ«قیام...یکِرویا؟»ِ .راجعِبهِموقعیتِآن ِزمانِوِ
ارایهِاعدادِوِآمارِ،ماِدرِاینِفاصله ِدرِجوابِبهِِپرسشهای ِمتعددِ،مواضعیِعمیقِوِجداگانهِتهیهِکردهایمِکهِدرِ«انقالبِ
پرولتاریایی»ِوِدیگر ِجزواتِ«ِ»IA.RKPآمدهِاست ِ(بعنوانِمثالِ«تجاربیِازِایجادِحزبِکمونیست ِانقالبیِدرِاتریش»ِوِ
یاِ«تزهاییِدرِبارهِانقالبِکبیر ِفرهنگی»ِِیاِ«گزارشِسیاسیِِ 2009وِِ )»2016برایِتهیهِمتنی ِکامألِجدید ِوِبکارگیریِِ
هرچندِکهِآنهاِتغییریِدرِخطوطِاساسیِمتنِحاضرِنمیدهند.
ِ
شناختهایِتاکنونِکسبِشدهِ،فعالًِوقتِالزمِراِنداریمِ،
برایِیکِقیامِموفقیتآمیزِبهِچهِچیزیِنیازِداریم
ِ
اگر میخواهیم یک قیام انقالبی را بمثابه قدم اول یک انقالب سوسیالیستی موفقیتآمیز عملی سازیم به مصالح زیرین نیازمندیم:
 ارتش خلقی پرولتاریایی. کمیتههای انقالبی اعتصاب در کارخانههای بزرگ ،درحوزههای ترابری عمومی و -ارتباطی پایگاههای انقالبی در تمامی مراکز استانها و در اغلب مراکز بخشها فراکسیونهای اتحادیههای کارگری - ،شورای کارخانه ،و خانه کارگری. سازمانهای تودهای انقالبی در تمامی حوزههای مهم خلقی (زنان ،جوانان ،مهاجرین)... کمیتههای تودهای انقالبی برای جواب به سختترین مشکالت مردمی( )...،بیکاری ،نیازمندان به سرپناه ،فاشیسم ،نظامی-گرایی و جنگ ،تخریب محیط زیست)...
بیش از همه اما نیاز به حزب مبارز کمونیستی انقالبی است که درون طبقه کارگر پایه داشته باشد ،حزبی که تمامی اینها را
سازماندهی وهدایت کند .بنظر میرسد راه رسیدن به این هدف بسیار سخت طوالنی خواهد بود.
2

قیامِانقالبیِدرِاتریش؛ِیکِرویا؟ ِ
ِ
در حالی که در نیمه اول قرن بیستم در مناطق بزرگی از اروپا حاکمیت موجود به لرزه درآمده بود و در این چند دهه بارها
مبارزه مسلحانه کارگران در نقاطی از اروپا صورت گرفتهبود ،وضعیت بعد از  950چندین دهه برای مدتی طوالنی آشکارا
تغییر یافت.
از سالهای  950طبقه کارگر هرچه بیشتر با نظام استثماری سرمایهداری آشتی داده شد .تن دادن بورژوازی به واگذاری
امتیازات مادی هم در غرب و هم درشرق اروپا ،منجر به آلوده شدن آگاهی پرولتاریا با سموم سوسیال دمکراسی و تجدید-
نظرطلبی احزاب در گذشته کمونیستی ،منجر شد.
اما اگر بورژوازی توانست به زحمت در سالهای  990از امتیازات ایدئولوژیکی خود بهره برداری کند ،یعنی نرخ ارزش
اضافی را افزایش دهد ،کاهش خدمات اجتماعی را سرعت بخشد و هزینههای مالی سرمایهگذاریهای مورد عالقه خود (از
تامین مکان های اقتصادی تا اعزام نیروهای نظامی) را افزایش دهد ،طبقه کارگر بار دیگر آشکارا به میدان آمد و خواستار لغو
(سازمان تجارت جهانی) ( WTOاتحادیه اروپا) ( ،EUصندوق جهانی پول)( ،IWFنشست سران هشت کشور صنعتی
جهان)(- G8پیمان اتالنتیک شمالی)  NATO-و یا دیگر مذاکرات سران سرمایه انحصاری شد که بدون بکارگیری گسترده
واحدهای نظامی سرمایه تا بستن ناحیه بزرگی از شهر -چون در غیر اینصورت استثمارگران و کارگزارانشان مورد حمله
تودههای خشمگین قرار گرفته و عقب رانده می شدند .در پنجاه سال گذشته حفاظت از چنین افراد اندکی در اروپا ،مانند ابتدای
قرن بیست و یکم پدیده ای کامال نادر بود و حاکمین چنین مورد نفرت و یا در معرض تهدید قرار نداشتند ـ اگر آنها دستگاه
سرکوب مجهزی در اختیار نمیداشتند.
در سالهای گذشته بورژوازی امپریالیستی اتحادیه اروپا بطور وسیعی موفق شدهاست ،تودههای منتقد جنبشهای انتقادی جهانی
سازی را تضعیف کند .و یا با بکارگیری اسلحه وخشونت آشکار(بعنوان مثال در جنوا -ایتالیا سال  )2002ویا برگزاری کنفرانس
سران درجاهای دور افتاده (بعنوان مثال -Dohaد ُهها/قطر) و نیز از طریق ایجادانشعاب درون جنبش (بعنوان مثال بمبی-
 Mumbaiدرسال  )2004آن را به شکست بکشاند.
ولی شورش جوانان در حومه شهرهای فرانسه 2005 ،نشان داد که بهیچوجه آرامش و صلح طبقاتی برنگشته است .با وجود
اعالم رسمی < پایان شورشها> توسط وزیر سرکوبگر سارکوزی( )Sarkozyدر تابستان  2005مبارزات رزمجویانه با
دولت امپریالیستی ادامه دارد .هنوز برای ارگانهای مسلح دولتی در اطراف شهر پاریس کمین گذاشته میشود ،پلیسها خلع
سالح میشوند و زیر ضرب قرار میگیرند و ماشینهای و اونیفورمهای آنها به آتش کشیده میشود...
(تذکرِ:بخصوصِدرِاینِقسمتِوِهمچنینِدرِجاهایِدیگرِانتقادهایِدرِسازمانِوجودِداردِبدینِمعنیِکهِوضعیتِدرِمجموعِ
بسیارِمثبتِنشانِدادهِشدهاستِوِبهِضعفهایِآنِاشارهایِنشدهِاست).
با وجود این ما امروز در اروپا ظاهرا فرسنگها از یک قیام انقالبی فاصله داریم.
اینکه در اروپا بیش از  50سال است که تقریبا هیچ انقالب یا کوششی صورت نگرفته ،بر افکار تودههای مردم تاثیر گذاشته
است .کارگران و تودههای مردم آنچه را که بالفاصله در مقابل آنها اتفاق میافتد را میبینند ـ در اتریش شکاندن خط راه آهن
فدرال ( )ÖBBو پست ،خطر بظاهر فاشیسم ،کاهش حقوق بازنشستگی و غیره  -آنها نگاهی به آینده ندارند .امروز ،مانع
اصلی جهت گسترش جنبش انقالبی بطورعام و ساختمان و تحکیم یک سازمان مبارز انقالبی پرولتاریائی (بر اساس مارکسیسم
لنینیسم) در این واقعیت نهفته است که طبقه کارگر امیدی به انقالب اجتماعی به رهبری طبقه کارگر ندارد .اعتقاد اساسی در
مقابل سیستم سرمایهداری چنین است < :از ما کاری بر نمیآید>؛ در نتیجه جنبشهای موجود در برابر <سرمایهداری
تهاجمی> ( ،)Turboعلیه فاشیسم  -درمجموع علیه بدتر شدن وضعیت موجود محدود مانده ـ ولی به ندرت به مبارزاتی برای
بهبود و ایجاد نظم اجتماعی نوین فرا میرود .اگر نیروهای پیشرو طبقه کارگر آگاهانه کوشش نکنند این وضعیت را تغییر دهند
و دید تودههای مردم را با تحلیل علمی و ارایه دورنمای روشن ،به امکان تغییرات انقالبی تمامی جامعه باز نکنند ،عظیمترین
مبارزات خودبخودی بدون نتیجه خواهند ماند .فقط زمانی که کمونیستها قادر گردند ،راه عملی به سوسیالیسم را نشان دهند،
آنگاه تمامی نظم استثماری (و نه عرصههای جداگانه و حاشیهای) توسط تودههای مردم زیر سوال قرار خواهد گرفت و
سرنگون خواهد شد.
لنین در «چه باید کرد» براین نکته تاکید میکند که طبقه کارگر نه تنها باید مبارزه طبقاتی انجام دهد(مبارزه مهمی که امروزه
برای دفاع از دستآوردهای اجتماعی شان الزم است) طبقه کارگر همچنین نباید هیچ زمینه مبارزاتی را به بورژوازی بسپارد و
باید با مبارزات سیاسی از آنها تا کسب قدرت سیاسی استفاده کند .همچنین علم انقالبی باید نظاممند بکار گرفته شود تا متناسب
با خواستههای آتی ،استراتژی و تاکتیک جنبش را تکامل بخشد .برای این کار یک حزب کمونیست منسجم با رابطه اگانیک با
تمامی بخشهای طبقه کارگر و تمامی بخشهای تودههای مردم ضروری است .طبقه کارگر و تودهها باید در مبارزه سیاسی
رهبری شوند ،زیرا مبارزه رزمجویانه علیه رژیم و دولت به دو دلیل ضروری است :اول اینکه طبقه کارگر از نظر سیاسی
(واقتصادی) سرکوب نشود و دوم اینکه کارگران بیاموزند وضعیت موجود را مورد سوال قرار دهند و برای تغییر آن کوشش
کنند.
برای حزب کمونیست ،تدارک انقالب سوسیالیستی و اجرای آن بدین معنی است که قبل ازهرچیز طبقه کارگر را رهبری و
مساله قدرت سیاسی را مطرح و از سرمایه خلع قدرت کرده ،از سرمایهداران خلع مالکیت نماید و ابزار تولید را اجتماعی کند.
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کمونیستهای انقالبی تصورات نسبتا روشن و برنامههای معینی برای زمان بعد از کسب قدرت سیاسی و تجارب زیادی از
انقالبات کشورهای مختلف دارند ـ که باید مورد توجه قرار گیرد ،چه کارهای ویژهای باید انجام پذیرد و چگونه از خرده-
کاریهای اجتناب گردد .ولی آنچه که به آن کم پرداخته شدهاست ،سوالی است که دهههای طوالنی مطرح میباشد و آن هم،
چگونه و از چه راهی کسب قدرت انقالبی در یک کشور امپریالیستی قابل اجراء است .با در نظر داشت این که نمیتوان هر
شکلی از تغییر قهرآمیز دولتها را انقالب نامید .بخصوص تغییرفاشیسم به دمکراسی بورژوازی و یا ازسرمایهداری
بوروکراتیک نوع رویزیونیستی را به سرمایهداری انحصاری کالسیک را نمیتوان یک انقالب اجتماعی نامید ،هرچند که
روبنای سیاسی بطور واضح تغییر یافته باشد.
انقالبات پیروزمند نمیتوانند در هر زمان و به میل ما به بروز نمایند ،بلکه برای آن شرایط معینی ،یعنی موقعیت انقالبی
ضروری است؛ برای اینکه یک کوشش انقالبی شانس واقعی برای موفقیت داشته باشد.
اگرما از یک موقعیت انقالبی صحبت میکنیم ،عمدتا وجه ذهنی آن ،آگاهی سیاسی طبقه کارگر و تودههای خلق مورد
نظرماست .چون شرایط مادی برای تغییراجتماعی دراتریش بدون هیچگونه بحثی مدتهاست موجود است .بطور ساده گفته باشیم
دالیل زیادی برای سلب مالکیت از سرمایه و اجرای اقتصاد با برنامه ،اجتماعی کردن کارخانگی و سرپرستی و تربیت
کودکان ،حقوق مساوی برای تمامی آنهایی که اینجا کار میکنند ،وجود دارد ...بنابراین باندازه کافی دلیل وجود دارد که از
بورژوازی سلب اعتماد و قدرت شود و با نقشهای کامل یک اقتصاد با برنامه تعیین ورفاه اجتماعی سازماندهی شود ـ بدون
طرد بیکاران ،حداقل بگیران ،زنان مجرد دارای کودک ،مهاجرین ...،برای منازل ارزان قیمت ،حفظ محیط زیست ،امور
پزشکی و سرپرستی رایگان کودکان...
تجارب تاریخی در کشورهای امپریالیستی نشان دادهاند که تنها نارضایتی از وضعیت مادی ،بهیچوجه کافی برای بلوغ شرایط
انقالبی نیست.
موقعیتِانقالبیِبهِچهِمعناست؟ ِ
شرط اصلی برای انقالبی پیروزمند ،وجود شرایط انقالبی است.
طبق گفته لنین ،یکی از بزرگترین نظریه پردازان انقالب ،موقعیت انقالبی زمانی پدید میآید که از یک طرف طبقات استثمارگر
دیگر بشکل سابق قادر نباشند حکومت کنند و از طرف دیگر طبقات و اقشار استثمار شونده و سرکوب شده خلق هم دیگر
نخواهند تحت شرایط موجود ،همانند گذشته زندگی کنند.
<ِ:قانونِاساسیِکهِتمامِانقالبهاِوِازِآنِجملهِسهِ
ِ
در مقاله «چپ روی» ( )920لنین موقعیت انقالبی را چنین توضیح میدهد

انقالب ِروس ِدر ِقرن ِبیستم ِآنرا ِتائید ِنمودهاند ِاز ِاین ِقرار ِاستِ :برای ِانقالب ِکافی ِنیست ِکه ِتودههای ِاستثمارشونده ِوِ
ستمکشِبهِعدمِامکانِزندگیِبهِشیوهِسابقِپیببرندِوِتغییرِآنِراِطلبِکنندِ.برایِانقالبِضروریِاستِکهِاستثمارکنندگانِ
یها>ِنتوانندِبهِ
نتوانندِبهِشیوهِسابقِزندگیِو ِحکومتِکنندِ.فقطِآنِهنگامیِکهِپایینیهاِنظامِکهنهِراِنخواهندِوِ<باالی ِ
شیوهِسابقِادامهِدهندِ،فقطِآنِهنگامِانقالبِمیتواندِپیروزِگرددِ.اینِحقیقتِراِبهِبیانِدیگرِچنینِمیتوانِگفتِ:انقالبِ
بدونِیکِبحرانِعمومیِملیِ(کهِهمِاستثمارشوندگانِوِهمِاستثمارگرانِراِدرِبرگیرد)ِغیرِممکنِاستِ.لذاِبرایِانقالبِبایدِ
اوالِکوشیدِتاِاکثریتِکارگرانِ(یاِبهرحالِاکثریتِکارگرانِآگاهِ،متفکرِوِازِلحاظِسیاسیِفعال)ِکامالِبهِضرورتِانقالبِپی-
ببرندِوِآمادهِباشندِدرِراهِآنِجانِِخودِراِنثارِکنندِ.ثانیاِطبقاتِحاکمهِبهِآنچنانِبحرانِدولتیِدچارِشدهِباشندِکهِحتیِعقبِ
ماندهترینِتودههاِراِنیزِ بهِسیاستِجلبِنمایدِ(ِعالمتِهرِانقالبِواقعیِآنِاستِکهِعدهِنمایندگانِقادرِبهِمبارزهِسیاسیِدرِ
بینِتودهِزحمتکشِوِستمکشِکهِتاِآنِزمانِدرِرخوتِبسرِمیبرندِبسرعتِدهِبرابرِوِیاِحتیِصدِبرابرِشودِ).وِدولتِراِ
ضعیفِسازدِوِسرنگونیِسریعِآنِراِبرایِانقالبیونِممکنِنماید«(>.چپ روی» آثار لنین جلد ،3صفحه  7ف ) .در هر دو
وجه تکامل ـ در طرف حکومتکنندگان و نیز حکومت شوندگان ـ هم شکلی مادی وهم سیاسی وجود دارد ،معذلک وزنه آن
متفاوت است :با بلوغ موقعیت انقالبی در طرف سرکوبکنندگان عواملی مادی بعنوان مثال :تناوب بحران اقتصادی ،رقابتهای
درونی امپریالیستها وجنگهای حاصل از آن تسلط دارد .این تا حدودی از طریق تصمیمات سیاسی بورژوازی تاثیر پذیر
است.
البته تاریخ کشورهای توسعه یافته سرمایهداری در قرن بیستم نشان دادهاست که بورژوازی با کشیدن سود مافوق از کشورهای
نومستعمراتی و ایجاد یک قشر ممتاز اشرافیت کارگری ،این امکان را بدست آوردهاست تا بتواند در تکامل این روند مداخله
نموده و وجه عینی آنرا <تصحیح> نماید .بعنوان مثال گرچه نمیتواند جلوگیر بحران (و بیکاری تودهای حاصل از آن ،کاهش
دستمزدها و غیره) باشد ،ولی قادراست آن را (ازنظر مکانی و زمانی) به تاخیر اندازد .فراتر از آن ،بورژوازی آموخته است
که چگونه از نفوذ خود درون طبقه کارگرهدفمند استفاده کند .او زمانی که سلطه خود را در خطر میبیند ،دست به ابتکارات
جدیدی میزند تا از تالطم وضعیت انقالبی سالم بیرون آید .این میتواند بسته به شرایط ،تقلیل ساعات کار و یا رفتن زیر قرضه
دولتی سنگین ،تخفیف بیکاری تودهای ،تهاجم نظامی جهت منحرف کردن اذهان از مشکالت داخلی و یا یک کودتای فاشیستی
برای سرکوب بخش آگاه طبقه کارگر باشد .در طرف دیگر سنگر ،تودههای سرکوب شده هستند ـ آنچه که به وضعیت مادی
زندگی و نیز حقوق دمکراتیک و سیاسی آنها مربوط میشود ـ هرچه بیشتر به پیشرفت رشد آگاهی طبقه کارگروابسته است،
واینکه این فعالیتها تا چه میزان در رابطه تنگاتنگ با درجه تکامل آگاهی طبقاتی او قرار میگیرد .در این روند دقیقا سویه
سیاسی غالب است.


البته موقعیت انقالبی درسرمایهداری یک دوره تقریبا کوتاه خواهد بود ،یک تالقی تاریخی از دو روند تکاملی که به یکدیگر
مربوطند ،ولی بالواسطه با هم درارتباط نیستند .حکومتکنندگان قادر نیستند مثل سابق حکومت کنند ولی عصیان طبقه
کارگرآنقدر گسترده نیست و یا پیشاهنگ سیاسی فاقد تجربه الزم است که تودههای خلق را به یک انقالب پرولتری رهنمون
گرداند .یا حکومتکنندگان (اغلب بعد ازنزاعهای جناحی) شکل دولتشان را تغییرداده تاموقعیت انقالبی بدون استفاده سپری
شود(بعنوان مثال اروپای شرقی  ،)990حال اگر کارگران و تودههای مردم بدلیل شدتگیری جنبش به هیجان درآیند ،حکومت
کنندگان با تغییر تاکتیک به سازش با بخشهای معینی تن در میدهند تا خشم تودهها را کاهش داده و اقتدار سیاسی خود را حفظ
کنند (بعنوان مثال پاریس .)986
وظیفه کمونیستهاست که قبل از پیدایش موقعیت انقالبی ،تکامل اقتصادی و سیاسی درکشور خود (و در سطح بینالمللی) را
کامال دنبال کرده و آمادگی و فعالیت مبارزاتی طبقه کارگر و تودههای خلق را باال برند تا در صورت برآمد موقعیت انقالبی
زمان دقیق آغاز به قیام و کسب قدرت سیاسی را تعیین و از آن استفاده کنند .اگرحزب کمونیست آمادگی نداشته باشد (یعنی :از
نظر سازمانی تکامل الزم را نداشته و یا در طبقه کارگر و دیگر بخشهای مهم خلق پایه تودهای نداشته باشد و یا این که دارای
خط روشن سیاسی و نظامی برای انقالب نباشد و غیره) موقعیت انقالبی از دست خواهد رفت و اگر هم در مناطقی از کشور به
قیامهای مسلحانه منجر شود ولی قدرت بورژوازی ،دستگاه دولتی بطور گسترده سالم خواهد ماند (و یا اینکه میتوان آنرا سریعا
ترمیم کرد) و موقعیت بدست آمده برای طبقه کارگر جهت تصرف قدرت سیاسی از بین خواهد رفت و فرصت کوتاه تاریخی
قدرتگیریطبقه کارگر بیثمر خواهد ماند( .ولی تصرف پیروزمند قدرت سیاسی بدین معنی نیست که این قدرت درازمدت در
جنگ داخلی و در جنگ علیه مداخالت خارجیان پایدار بماند) .این فرصت ولی قدم اولی است که قدرت انقالبی را هدفمند برای
سرکوب بورژوازی و متحدینش مورد استفاده قراردهد و ازطرف دیگر برای عملی کردن تغییرات مهم انقالبی بکار گرفته شود
تا پرولتاریای پیروزمند طیف گستردهای از خلق را بطرف خود جلب کند.
(تذکرِ:بهِاینِقسمتِوِبخشهایِدیگرِدرِسازمانِانتقادِوجودِداردِوِِضروریِاستِکهِهم<ِدالیلِمادی>ِوِنیزِ<امکاناتِ

مادیِ>ِمبارزاتیِماِبرایِسوسیالیسمِبطورِمشروحِتوضیحِدادهِشودِتاِانقالبِپرولتاریاییِبهِیکِارادهگرائیِتقلیلِنیابدِ،
بلکهِبمثابهِحلقهِاتصالیِتاریخاِقانونمندِدرِتکاملِانسانیتِباشد).
ِ
موقعیتِانقالبیِوِموقعیتِپیشا-انقالبیِدرِاتریشِازِِ ِ1917

درصد سال گذشته دراتریش چندین دوره کوتاه امکان قدرتگیری پرولتاریا وجود داشته است.در حالی که ما در اینجا بدنبال
تعیین زمان یک قیام موفقیتآمیزنیستیم 99/98 :مابین اوایل اعتصاب ژانویه ،قیام کاتارو( )Cattaroو اواسط (99کشتار
انقالبیون توسط پلیس در کوچه هورل( )Hörlgasseدر ناحیه نه وین ،شکست جمهوری شوراهای مجارستان) ،حکومت-
کنندگان نمیتوانستند مثل سابق حکومت کنند .شاه درنوامبر  98کنارهگیری میکند و در اغلب بخشهای صنعتی حداقل
درجاهایی ،شوراهای کارگری قدرت را بدست میگیرند.
 933-927مابین اوایل ژوئیه ( 927آتش سوزی کاخ دادگستری) و مارس ( 933انحالل مجلس و ممنوعیت دستههای مدافع
کارگری) حکومتکنندگان چنان تحت فشار طیف گستردهای از جنبش کارگری بودند ،که یک قیام سازماندهی شده مسلحانه قادر
بود هر شکلی از دولت بورژوازی را کنار زده و دولتی کارگری را به قدرت برساند.
 :93 -933و بمدت یازده ماه تا فوریه  93دوره موقعیت پیشا-انقالبی ادامه داشت(تحت شرایط بسیار نامناسب برای طبقه
کارگر) ،چون بخشهای معینی از طبقه کارگر علیرغم برخورد فاجعهآمیز فاشیستهای اتریشی ( )Austrofaschistenو
سیاست میانهروی سوسیال دمکراسی خواستار و حامی پیشبرد یک روش انقالبی بودند و از آن پشتیبانی میکردند.
 :95از اواخر آوریل /اوایل مه در قسمتهای بزرگی از اتریش ،عمال دستگاه دولتی سرمایه وجود نداشت و بجای آن
پایگاههای نظامی اداری قدرتهای اشغالگر برقرار بود و همزمان حداقل در ابتدا در قسمتهای صنعتی کمیتههای آزادی بخش
ضد فاشیستی ،شکلی از خودمختاری اداری را نشان میدادند.
 :950اعتصابات تودهای ،سپتامبر و اکتبر ،آخرین کوششی بود که طبقه کارگر در اتریش نه تنها یک دولت معین را بلکه سیستم
<همکاری اجتماعی> یعنی شکل خائنانه حاکمیت همکاری طبقاتی اتحادیههای سوسیال دمکراسی با سرمایه را مورد سوال
قرار داد .آنچه که بدون جواب میماند این است که آیا اعتصاب اکتبر تماما یک جنبش اقتصادی تودهای بود که در آن زمان
امکان ارتقا به جنبشی سیاسی را نداشت ـ آنطوری که حزب مارکسیست -لنینیست اتریش ( )MLPÖبر اساس جو حاکم ضد
کمونیستی آنرا ارزیابی میکرد.
روشن است که وضعیت سالهای  ،95 ، 93ویا  950بسادگی با  98قابل مقایسه نبود .در هر حال برخورد رادیکال تودههای
کارگر در سالهای  ،30مابین  920و 950هرچه بیشتر کاهش یافت ،از  930طبقه کارگر بطور چشمگیری به حالت دفاعی رانده
شد .تنها در  99/ 98هر دو شرط  :که طبقه حاکم نتواند مثل سابق حکومت کند و بخش گستردهای از طبقه کارگر هم نمی-
خواست مثل سابق به او حکومت شود (آگاهی انقالبی داشتند) موجود بود.
از طرف دیگر درتمامی این گرهگاههای تاریخ اتریش یک چیز مشترک وجود داشت و آن اینکه حزب انقالبی کمونیستیای در
رأس جنبش وجود نداشت .تا  93نیروهای رادیکال و بعضا انقالبی سوسیال دمکراسی مبارزه کارگران را قهرمانانه رهبری
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میکردند ،ولی دارای انسجام الزم تئوریک و ایدئولوژیک نبوده و بیش از همه فاقد خط سیاسی و نظامی الزم برای کسب قدرت
سیاسی بودند.
ت اواخر سالهای  98و بمثابه یک سازمان در ابتدا
از دید تاریخی حزب کمونیست اتریش ( )KPÖدر راستای مبارزا ِ
هیچگونه تجربه تشکیالتی و رهبری مبارزاتی نداشت و تا سال  93موفق نشد به طور موثری در طبقه کارگر نفوذ کند و در
مبارزات فوریه هم هیچگونه نقشی در مبارزات مسلحانه نداشت ،چون دردستههای «اتحاد دفاع» فقط سوسیال دمکراتها
سازماندهی شدهبودند و حزب کمونیست اتریش فاقد نیروی نظامی بود .بعد از  93و در مبارزه علیه فاشیسم هیتلری نفوذ حزب
چند برابر شد ،ولی بدلیل فقدان خط سیاسی که در جنبش انترناسیونال کمونیستی از سال  93غالب شده بود(که میتوان آنرا
وسیله کمکی ضد فاشیستی -دمکراتیک ویا انحراف اکونومیستی نام نهاد) نتوانست از امکانات بدست آمده برای کسب قدرت
سیاسی ،نه در سال 95و نه در سال  950استفاده کند.
اگر ما خود را بر انقالب در اتریش متمرکز کنیم ،مطمئنا مهم است که مشخص کنیم ،که اینجا ـ در مقایسه با همسایه گان و
دیگر کشورهای اروپائی ـ حداقل در  50سال گذشته هیچ نشانی از وضعیت انقالبی دیده نمیشد .یک عامل عینی مهم دیگراین
بود که <از نظر تاریخی و جغرافیائی درمقایسه با کشورهای مجاور زندگی > زندگی مناسبی برای بخش بزرگی از طبقه
کارگر فراهم بود .همزمان <سیستم همکاری اجتماعی پایدار با تمامی تاثیراتش> بیش از 50سال <مانع بزرگی برای تکامل
مبارزه طبقاتی در اتریش بود> و <با افزایش رفاه اجتماعی آگاهی طبقاتی هر چه بیشتر کاهش مییافت و اعتماد به نیروی خو ِد
طبقه کارگر تحلیل میرفت>( .تذکر بر نوشته درونی <چرا در اتریش حزب انقالبی طبقه کارگر موجود نیست؟ 60 -سوال>
( ،)996در آنجا به دالیل دیگری هم اشاره شده است).
انقالبِوِقیامهاِدراروپاِِبعدِازِِ 1950
ِِ ِ
حال ببینیم شرایط در دیگر کشورهای اروپایی چگونه بود که وضعیت انقالبی را تسهیل میکرد؟
اواسط سالهای  960در فرانسه و در میانه سالهای  970در پرتقال هزینه باالی نظامی برای جنگهای استعماری و همزمان
فشار زیاد بر وضعیت زندگی طبقه کارگر باعث اعتالی مبارزات رهائیبخش ضد امپریالیستی و بعضا نوگرائی جنبش انقالبی
کمونیستی منجر به ایجاد وضعیت انقالبی در این کشورها شد ـ بدون اینکه طبقه کارگربتواند از آن بمعنای واقعی استفاده کند.
 تعرفه سرانه در انگلستان ( )990با وجود رزمندگی تودهای ،نظم موجود را هیچگاه به مخاطره نیانداخت. در خارج از اروپا که قیام لس آنجلس  992هم جزو آن بود. حوالی سالهای 990عدم توان بوروکراتهای بورژوا در کشورهای رویزیونیستی اروپای شرقی برای باال بردن سطح زندگیتودههای مردم باعث از همپاشی این شکل حاکمیت سرمایه شد -بدون اینکه طبقه کارگر اصوال بهطور فعال در این حوادث
سیاسی شرکت داشته باشد.
  997گروههای مسلح کارگری تحت رهبری کمیتههای خلقی در بخشهای از جنوب آلبانی موقتا قدرت را بدست گرفتند ولیاین جنبش بجای اینکه قدرت دولتی نوینی را تثبیت کند ،فرونشست چون نیروهای کمونیستی دچار فلج بوروکراتیک بوده و بعد
از پایان حاکمیتشان کامال روحیه خود را از دست داده بودند.
در مقایسه با کشورهای کم رشد یافته سرمایهداری و کشورهای نیمه فئودال ـ نیمه مستعمراتی در آسیا ،آفریقا و آمریکای التین،
بورژوازی الزم نمیدید در کشورهای اروپائی از  950به این طرف با قدرت اسلحه به جنبشهای اجتماعی ـ انقالبی برخورد
نماید ،چون این جنبشها (و همچنین نطفههایی از آن) چندان قوی و هدفمند نبودند( .در پرتغال نقشه کودتای نظامی فاشیستی
برنامه ریزی شده توسط آمریکا درهمان ابتدا با شکست روبرو شد ).از طرف دیگرحاکمین در نیمه دوم قرن بیستم برای
جلوگیری از تشنج بیشتر اوضاع از بکارگیری اسلحه علیه جنبشهای تودهای وحشت داشتند .آنها بیشتر تمایل داشتند از پلیس
کامال مسلح و تربیت شده استفاده کنند و دیگر اینکه خشم و هیجان تودههای برافروخته را از طریق نفوذ اشرافیت کارگری آرام
کنند.
(البته بورژوازی مکرر و مسلحانه علیه انقالبیون و گروههای انقالبی عمل کرد و همانطور که آنها مسلحانه علیه جنبشهای
رهاییبخش ملی عمل میکنند ـ ولی این مطلب دیگری است؛ به عنوان مثال مبارزات مسلحانه در روسیه و رومانی  99نه
بمعنای قیامهای انقالبی ،بلکه مبارزاتی مابین جناحهای بورژوازی بودند).
کوششهایِانقالبی،قیامهاِوِمبارزاتِمسلحانهِدرِاروپایِقبلِازِسالِ1950

ِِ

ِ
انقالبات و کوششهای انقالبی همواره بدنبال جنگهای بزرگ رخ دادهاند ،بعد از  98و نیز بعد از  95دولت بورژوازی
کامال مضمحل شده بود و در بین مردم هیچ اعتمادی به حکومتکنندگان وجود نداشت .کسب قدرت موفقیتآمیز توسط نیروهای
انقالبی زمانی امکانپذیر بود (ولی نه همیشه) ،اگر در کنار جنبشهای خودبخودی سازمانهایی هم وجود داشتند که تصرف
قدرت را آگاهانه دنبال میکردند .بعد از  98مسأله این بود که نیروهای واقعی انقالبی که برای دیکتاتوری پرولتاری مبارزه
میکردند ،ابتدا میبایست یک سازمان جدید(حزب) بنا کنند و کادرهای حزبی تربیت میکردند .مستقیما به دنبال انقالب اکتبر در
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روسیه جمهوری های شورایی مجارستان و بایرن  98/99برپا شدند و بدنبال آن چندین قیام تهاجمی تا سالهای  930بعنوان
مثال درهامبورگ ،منطقه رور( ،)Ruhrروال( ،)Revalآلمان میانی ،آستورین ( )Austrienصورت گرفت .قیام و مبارزات
مسلحانه علیه فاشیسم خصایل دیگری داشتند (بعنوان مثال :دفاع در برابر کودتای کاپ ،فوریه  ، 93اسپانیا  ،)936-38و نیز
قیام و جنگهای خلقی علیه فاشیسم و سلطه بیگانه در سالهای ( 90بعنوان مثال در شوروی و لهستان ،یوگسالوی ،آلبانی،
یونان ،ایتالیا ،فرانسه و غیره) تمامی این مبارزات حرارت و تحرک خود را به مجرد اینکه فاشیسم از میان رفت از دست دادند
و سرمایه داران با کمال قدرت ،دمکراسی بورژوازی را مورد حمایت قرار دادند ـ و همزمان با دمکراسی خلقی شدیدا مبارزه
میشد .همچنین در پرتغال و اسپانیا هم درسالهای  970بهمجرد اینکه دمکراسی بورژوازی تثبیت شد ،نفوذ کمونیستها بشدت
کاهش یافت.
انقالبات اجتماعی در آلبانی و یوگسالوی بعد از  95از درون جنبشهای رهاییبخش ملی در برابر اشغال این کشورها توسط
فاشیستهای ایتالیایی و آلمانی انکشاف یافتند .طبقات حاکم با قدرتهای اشغالگر متحد شدند (و یا همکاری کردند) و بعنوان
خائن معرفی شدند ،قادر نبودند یک دورنمای مقبول دمکراسی بورژوازی را توسعه دهند ،بهمین دلیل احزاب کمونیست توانستند
از نقش رهبری خود در مبارزات رهاییبخش ملی استفاده کرده و مبارزات مزبور را به سطح رهایی اجتماعی از قید سرمایه و
زمینداران بزرگ تکامل بخشند.
دگرگونی در کشورهای تحت اشغال شوروی بعد از  95حالت ویژهای را دارا بود چون احزاب کمونیست الزم نبود قدرت
دولتی ضد خلقی را سرنگون سازند ،بلکه <فقط> کافی بود تودههای کارگر و خلق  -را به برنامههای خود جلب کنند ـ آنها می-
توانستند خود را به دوستی دولت انقالبی شوروی (ارتش سرخ) متکی کنند .بدین لحاظ تکامل اوضاع در کشورهای اروپای
شرقی بعد از  ،95مطابق با وضعیت بعد از پیروزی یک قیام انقالبی و زمان یک دگرگونی اجتماعی بعد از تصرف قدرت
سیاسی بود (و بعد از پایان جنگ داخلی) ـ با این تفاوت که تودههای مردم هنوز بسیج نشدهبودند .در اینجا فرق بزرگی مابین
قیامهای انق البی و خطر بزرگ برخورد بوروکراتیک به تغییرات اجتماعی موجود است .ویژگی دیگر این دگرگونیها این بود
که احزاب کمونیست ازمصوبات کنگره جهانی هفتم کمینترن پیروی کرده واستراتژی<دمکراسی ضد انحصاری> را اجرا
نمودند و در تطابق با آن یک پیمان گسترده ضد فاشیستی - ،تمامی نیروها -بغیر از همکاران نازیها -علیه زمینداران بزرگ و
سرمایه انحصاری گردهم آوردند .

حزبِِمبارزِانقالبیِکمونیستیِبعنوانِپیشاهنگِوِستونِفقراتِجنبشِانقالبی 
بدون حزب مبارز انقالبی که متکی بریک اساس محکم مارکسیستی ـ لنینیستی باشد و از یک خط درست سیاسی و نظامی
پیروی نماید ،نمیتواند یک انقالب موفق سوسیالیستی حاصل آید .همانطور که ما بارها گفتهایم (بعنوان مثال :توضیح برنامه
تاسیس سازمان  )2002حزب پیشاهنگ نمیتواند بدون مبارزات طبقاتی گسترده خود را استوار کند ،چون کادرهای انقالبی نمی-
توانند ساخته و آزموده شون د( .البته از درون مبارزات صنفی کارگری ،اجتماعی و دمکراتیک میتواند رهبران پیگیری پرورده
شوند ،ولی اینان بمعنای رهبران انقالبی نیستند .فرق زیادی است مابین اینکه تو یک اعتصاب و یا تظاهرات را برای افزایش
حقوق ،پیروزمندانه رهبری کنی ،یا یک اعتصاب عمومی در چارچوب یک قیام مسلحانه ،کسی که قادر به انجام اولی نباشد
دومی را هم نخواهد توانست سرانجام بخشد؛ برای حالت اول الزم است تنها یک فعال مبارز سندیکائی باشی ).در اینجا مهم این
است که اهرم اصلی الزم را در دست داشته باشی .این فرق اصلی مابین مرحله اول ایجاد حزب با مرحله دوم آن است.
(همانطور که ما بارها بحث کردهایم ،مابین این دو مرحله همواره درجات مختلف با خصوصیات خاصی وجود دارد که می-
بایست روی آنها تفکر کنیم ،بعنوان مثال :ایجاد یک هسته ثابت و نیز تثبیت ،تشکل و پیوند تمامی کمونیستها در یک سازمان
اتریشی ،جذب پیشاهنگ مبارز طبقاتی طبقه کارگر برای کمونیسم  -برای اینکار و مقایسه تزهایمان در باره ساختمان حزب
 2006را مورد بررسی قرار میدهیم).
در مرحله اول مطلب عمده برسر ترویج سیاسی نیست .برای اینکه پیشروترین نیروها را جذب کنیم باید تبلیغ برای سوسیالیسم
و همچنین انقالب سوسیالیستی پیگیری شود .ابتدا فعالیت کمونیستها ( در سازمان تشکیل حزب) تاثیر بالواسطه کمی بر رشد
آگاهی طبقاتی تودههای کارگر دارد .عامل ذهنی انقالب (عمدتا) جدا از تکامل حزب (تشکیل حزب) تغییر میکند .از طرف
دیگر این بدین معناست که حزب کمونیست زمانی به یک حزب تودهای تبدیل خواهد شد که یک جریان انقالبی درون طبقه
کارگر بوجودآید ،جریانی که در واقع توسط حزب(سازمان تشکیل حزب) پشتیبانی شده ولی با برنامه نمی توان به آن دست
یافت( یا اینکه روی آن< کار شده باشد>)
با پیوند درست ترویج و تبلیغ ،کمونیستها قادر خواهند بود آگاهی انقالبی را بدست آورند و آن هم در صورتی که زمینههای
مبارزه طبقاتی برای آن فراهم باشد ،به عنوان مثال آگاهی مبارزاتی سندیکایی و نیز حداقل آگاهی اقتصادی طبقاتی (بخش
بزرگی از طبقه بدانند که بورژوازی بمثابه یک طبقه دشمن است و باید با آن مبارزه شود -هرچند که آنها به ضرورت
سرنگونی آن نرسیده باشند ).داشتن آمادگی اولیه برای پیشبرد مبارزات واقعی  -خواستهای اقتصادی ،سیاسی اجتماعی،
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دمکراتیک و یا ضد امپریالیستی ،شرط دیگری برای تکامل آگاهی انقالبی است( .همچنین مبارزه برای خواستههای معین حفظ
محیط زیست میتواند ،از جمله نقطه آغاز این حرکت باشد).
موقعیت انقالبی نمیتواند توسط کمونیستها <خلق> شود ،این پدیده حاصل شدتیابی مبارزات ایدئولوژیک -سیاسی در جامعه
است ـ درچالشهای اجتماعی که طبقه کارگر بطور موثر شرکت دارد (و نه تنها در بحثهای روشنفکری).
برای گسترش موقعیت انقالبی ،باید بخش های مختلف خلق به حرکت درآمده و شروع به مبارزه کنند ،بعنوان مثال کارگران
(بمثابه کارکران مزدبگیر و استثمار شده علیه بدی شرایط کار و یا بیکاران علیه بدتر شدن وضعیت زندگیشان) ،یا دانشجویان
(علیه بدتر شدن وضعیت دانشگاهها و یا تامین اقتصادیشان) ،زنان (علیه ساختارهای پدرساالری و واپسگرایانه) مهاجرین
(علیه راسیسم) ،جوانان (علیه نبود دورنمای روشن در جامعه)...،
هرکدام از این مبارزات ،به تنهائی در بر گیرنده و مورد پشتیبانی انسانهائی کمی است تا حاکمیت بورژوازی را تکان دهد .با
پیوند این مبارزات در یک جبهه مشترک ،رشد آنها افزایش یافته و از طریق آن بخشهای دیگر طبقه کارگر و خلق نیز جرات
مییابند برای خواستههای خود دست به مبارزه بزنند و در جدالهای مشترک صف آرائی کنند .در این حالت حزب کمونیست
میتواند با اتخاذ یک سیاست درست از همان ابتدا نقش بزرگی را ایفا کند.
معموال بورژوازی موفق میشود آرامش و نظم سرمایهداری را دوباره برقرار کند ،بدین صورت که بخشهای مختلف طبقه
کارگر و خلق را علیه یکدیگر شورانده و تحریک کند و اگر بخشهای مختلف همزمان به حرکت درآیند ،برای حاکمین
برقراری نظم مشکلتر میشود.
بخصوص درچنین شرایطی کمونیستها میتوانند کمک کنند ،تا پیوند جبهه مبارزاتی محکمترشده وجنبش با کسب آمادگی
الزم سمت اصلی ضربه نهایی را تعیین کند.
کمونیستها انسانهائی نیستند که در حالت ضعف آمادگی مبارزاتی ،همکاران خود را به مبارزه دعوت کنند (تمرکز بر ترویج
در مرحله اول ایجاد حزب ،هنگام کمبود فعالیتهای مبارزاتی طبقه کارگر ارجحیت دارد) .کمونیستها افرادی هستند که خود
را سازماندهی میکنند تا هنگام گسترش مبارزات طبقه کارگر و خلق در صف اول مبارزه بوده ،تا بتوانند در جهت دادن به این
کوششها سهیم باشند.
هرچه این مبارزات گسترش یافته باشد ،الزم است تصمیمات تاکتیکی سریعتر اتخاذ گردد .حزب کمونیست در مرحله اول(در
بهترین حالت) ،چارچوبی از اصول تاکتیک واستراتژی را در اختیار دارد ـ در حالی که هر دوی آنها هنوز در کوره مبارزه
آبدیده نشدهاند(بلکه دستآورد درسهای حاصله از تجارب دیگران و آزمونهای خودی است) .یکی از اجزای مهم این استراتژی
و تاکتیک (همچنین در خطوط پایهایش) میبایست در خدمت وظایف سیاسی و نظامی برای تدارک و اجرای قیام انقالبی و
تصرف قدرت سیاسی باشد.
رویزونیسمِ(تجدیدنظرطلبی)ِوِادامهِناقصِتکاملِتئوریِانقالبِبرایِکشورهایِامپریالیستی 
ِ
رویزونیسم خروشچف  -برژنف ،همانند رویزونیسم دنگ سیائوپینگ و شیوه برخورد آنها ،اصو ِل تئوریک و طرحِ برنامه طبقه
رن
ب سوسیالیستی به سردرگمی
کارگر را در اروپا برای تدارک انقال ِ
وتکان بیاندازه شدیدی انداخت .در دهههای 60و 70ق ِ
ِ
بیستم نیروهای ضد رویزونیسم درکشورهای امپریالیستی کامال برآنمتمرکز بودند ،که از پرنسیپهای اصلی مارکسیزم -
قیام انقالبی در کشورهای امپریالیستی مشغول میکردند.
لنینیزم دفاع کنند و خود را به زحمت با تئوری ِ
ب سیاسی و نظامی حتی قبل ازسا ِل  950منجر بآن گشت ،که دراروپا -
انقال
تئوری
کمبودهای تئوریک مشخص درادامه تکام ِل
ِ
درمیان نیروهای کمونیستی انقالبی یک تصور روشن در باره راه درست بسوی انقالب وجود نداشته باشد( .در
دهها سال حتی
ِ
ً
قرن بیستم
این باره مباحثی وجود دارند ،که نشان میدهند تا چه اندازه تئوری انقالب در و برای اروپا اصوال از دهه 20
ِ
باینطرف واقعا ً تکامل یافته است).
روابط سرمایهداری یک بهبو ِد طوالنی شرایط -
درون
قرن بیستم منکر آن بود ،که
ِ
ِ
بدینسان تئوریمارکسیزم  -لنینیزم تا دهه ِ 50
برای طبقه کارگر امکانپذیرخواهد بود ،و بدین خاطر بیش از همه ،از باصطالح «بحرا ِنعمومی سرمایهداری» ادواری رشد
یابنده حرکت میکرد .اما سالهای  950تا  985نشان دادند ،که در کشورهای امپریالیستی یک بهبو ِد طوالنی و آشکار ،تقریبا تا
افزایش استثمارخلقهای کشورهای نومستعمره
ت مارکسیستهای انقالبی ،که
بیش از دو نس ِل بعد امکانپذیراست .توضیحا ِ
ِ
ت سیستم» امپریالیستیغرب با کشورهای سرمایهداری -بوروکراتیک ،رویزونیستی دلیل آن باشد ،در اساس
وابسته و «رقاب ِ
تجارب به دست آمده هیچ تغییری نمی داد ،و در واقع در تضاد با تئوری مارکسیزم انقالبی تاکنون مسلط قرار میگرفت :در
ت
کشورهای
کالسیک امپریالیستی و کشورهای سرمایهداری -بوروکراتیک رویزونیستی ،سرمایه در هر کشوری امتیازا ِ
ِ
مارکسیزم انقالبی
ذ
نفو
ندازه
ا
همان
ه
ب
البته
،
نیاندازد
بخطر
را
خود
ت
حاکمی
ا
ت
داد،
مادی)
همه
از
(بیش
کارگر
طبقه
به
عظیمی
ِ
ِ
ِ
ت انقالبی جامعه -
هم درون طبقه کارگر کاهش مییافت .به سخنی دیگر کار جناحی از طبقه کارگر ،که میتوانست برای تغییرا ِ
به میدانآمده و یا بسیج گردد ،سختتر و محدود میگشت.
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قرن بیستم
انحالل ایدئولوژیکی و باالخره تغییر رنگ
دادن تقریبا ً تمامی احزا ِ
ب کمونیستی پیشین در اروپای ـ شرقی در دهه ِ 50
ِ
ق یک بورژوازی جدی ِد
در این میان نقش مهمی بازی میکند .ازآنجا که رویزونیستها دستیابی بقدرت سیاسی را از طری ِ
بورکرات و بازسازی سرمایهداری درشک ِل جدید را بعنوان قالبی بهتر برای پیشرفت و دمکراتیکتربودن سوسیالیزم جا می-
زدند ،از طرفی روحیه طبقه کارگر خود را خراب کرده؛ و از طرف دیگر برای امپریالیسم کالسیک این امکان را فراهم می-
بورکراتیک اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی ،که خود را
آوردند ،که برطب ِل برتری سیستم خود در مقاب ِل سرمایهداری
ِ
مشترک ایدئولوژیکی مابین رویزونیستها ،که « اتحاد جماهیر
ق بازی
ِ
بعنوان « سوسیالیزم » معرفی میکردند ،بکوبد .ازطری ِ
ِ
شوروی در زما ِن خروشچف -برژنف سوسیالیستی بود!» و امپریالیزم کالسیک ،که (< سوسیالیزم شکست خوردهاست!>) -
شک عمیقی در مارکسیزم -لنینیزم ،علم و ایدئولوژی طبقه کارگر پیدا شد ،و با وجو ِد تشدید تضادهای سیستم امپریالیستی افت
ِ
جنبش طبقه کارگر در کشورهای امپریالیستی پایان نیافت.
ِ
هدف ما نیست و حتی -
امروزه بویژه مسأله این است ،که روشن سازیم ،اوال سرمایهداری بورکراتیک به سیاق اروپای شرقی
ِ
هیچ شکلی از سوسیالیزم را به نمایش نمیگذارد؛ و ثانیا ً انقالب سوسیالیستی حتی در یک کشور امپریالیستی چون اتریش -
امکانپذیر است.
قرن بیستم جریان داشت ،بود .تئوریسینهای رهبری کننده طبقه
0
دهه
های
سال
در
که
آنچه
از
تر
ضروری
مسایل ذکر شده
ِ
ب پرولتری در کشورهای امپریالیستی مشغول میکردند.
کارگر در سالهای دهه قرن بیستم به ندرت خود را با مسأله انقال ِ
جنبش بین المللی -
در حالی که برنامه بین المل ِل کمونیستی  929حتی راهکارهای انقالبی را نشان میدهد ،از سا ِل  93خ ِط
ِ
ب سوسیالیستی در کشورهای جداگانه اروپا اینک فقط به برقراری -
کمونیستی آشکارا تغییر داده شد .بجای راهیابی بسوی انقال ِ
بانضمام بخشی از بورژوازی کوچک ومتوسط اکتفا میشد.
خلق
ت ضدفاشیستی -دمکراتیک یک جبهه وسیع
شک ِل حاکمی ِ
ِ
ارتش سرخ ،درکشورهای اروپای شرقی از سرمایه خلع
ت نفو ِذ اتحاد جماهیر شوروی ،و با پشتیبانی
ق تح ِ
ِ
درسا ِل  98درمناط ِ
ت گستردهای که به تغییر ساختاری بسمت سوسیالیزم منجر گردد ،راه نیافت (تنها استثنا در اروپا
ید شد ،اما بهیچوجه به مقررا ِ
ت طبقاتی پرولتاریا در
ت پیشبر ِد نقطه نظرا ِ
قرن بیستم بود) .بویژه هیچ بسیج تودهای چشمگیری جه ِ
آلبانی در دهههای 60وِ 70
سال
ب آن
مقابل خرده بورژوازی وجود نداشت ( .بطور مثال در لهستان مالکیت دهقانی کوچک و تأثیرات مخر ِ
بدون انقطاع تا ِ
ِ
ِ
 990پا برجا ماند).
سترش حوزههای نفو ِذ اتحاد
نقشه انقالبی طراحی شده کمینترن( )Kominternدر اواخر دهه  20قرن بیستم بطور عمده از گ
ِ
ب قدرت -
کس
ت
جه
نظامی
طرح نقشه سیاسی-
جماهیر شوروی حرکت میکرد؛ تمامی کوششها متمرکز بر این کشور بود.
ِ
ِ
ِ
قرن بیستم هیچ نقشی بازی نمیکرد .تنها در جریان جنگِ
ب یک قیام انقالبی از دهه  30تا دهه 0
پرولتاریا درچارچو ِ
ِ
ت قوی ملی گرایانه و دمکراتیک  -ضدفاشیستی،
پارتیزانی ضدفاشیستی مسأله قیام مسلحانه ،البته با یک جهتگیری متفاو ِ
دوباره نقش مهمی کسب کرد.
ب-
به جز در
ِ
ارتباط با جبهه واح ِد ضدفاشیستی و جبهه خلق ،بحثی برسر مسأله جبهه واح ِد کارگران بعنوان راهی بسوی انقال ِ
سوسیالیستی بعمل نیامد .در این زمینه ما میبایست بعضی از مسائل را بررسی کنیم.
ان کمینترن مفهوم طبقه کارگراغلب بسیار محدود درنظر گرفته میشد وبه بخشها واقشار گوناگونی ،که امروزه نقش -
در زم ِ
ت رهایی
مهمتری را درون طبقه کارگر بازی میکنند ،کمتر توجه میشد .بدلی ِل بی توجهی گسترده و کم بها دادن به مبارزه جه ِ
ب
زنان -فقط با جهتگیری ضد فاشیستی حتی به زحمت چیزی در جهت بسیج توده
زنان زحمتکش در مبارزه برای انقال ِ
ِ
سوسیالیستی دنبال میشد.
حتی مبارزه جوانان کارگر ازطرف کمینترن تقریبا ً فقط بعنوان بخشی از عرصه مبارزه عمومی طبقه کارگر مور ِد ارزیابی
قرن بیستم اما یک سلسله از خواستههای دمکراتیک ،فرهنگی و دیگر خواسته های جوانان سربلند
قرار میگرفت .از دهه 60
ِ
کردند .این خواستهها میبایست ابتدا جمعآوری شده و مور ِد کنکاش قرارگیرند ،تا بتوان اهمیت شان را برای مداخله قویتر
ب سوسیالیستی طبقه بندی کنیم .
جوانان درمبارزه برای انقال ِ
ً
درون بخشی -
جنبش مهاجرین برای برابری حقوق ،که امروزه بعنوان خواستی دمکراتیک از طیف نسبتا وسیعی از خلق ،تا
ِ
ِ
ازبورژوازی ،مورد حمایت قرار میگیرد ،نمود جدیدی است ،که بدین شکل قبل از سا ِل  970وجود نداشته است .این از جمله
جنبش ضد راسیستی در
خط انقالبی را در
جویبارهای دیگری است ،که میتواند درمسیر انقالب هدایتگردد ،اگر کمونیستها
ِ
ِ
پیش گیرند تا کیفرخواست علیه اوضاع حاکم به یک مبارزه علیه نظام حاکم تبدیل گردد .
بعنوان یک بخش از طبقه کارگر با هدف مور ِد خطاب قرار گیرند ،جبهه واح ِد
اگر زنان ،جوانان و مهاجرین از طبقه کارگر،
ِ
طبقه کارگر میتواند خیلی بیشتر گسترش یابد .
دهیِمیکند 
ِ
آنهاِراِحولِپیشاهنگِسازمانِ
جبههِواحدِطبقهِکارگرمصممِترینکارگرانِراِجمعِوِ ِ
ِ
یکی از وظایف اصلی هر قیامی ایجاد جبهه واحد کارگری است ،زیرا حتی درشرایط بسیار مناسب -که ما بهیچ وجه مجاز
بخش نسبتا ً کوچکی از کارگران را در حوزه نفو ِذ بالواسطه کمونیستها
نیستیم روی آن حساب کنیم -فقط می توان یک
ِ
سازماندهی کرد.
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ف دیگر از این هدف مشتق
هدف جبهه واحد باید از نظر کمونیستها بهرحال ایجا ِد یک قدر ِ
ت دولتی جدی ِد انقالبی باشد .کلیه وظای ِ
ِ
تسلط بالمنازع نیروهای بورژوازی و خردهبورژوازی را
میگردند .یک مسأله ویژه برجسته این است ،که ما چگونه میتوانیم
ِ
تاکتیک ما این است ،که آریستو-
درون جبهه واحد درهم شکسته و از میان برداریم .بهرحال یک نشانه مشخص
ِ
ِ
جنبش کارگری دور
درون
کراسی(اشرافیت) کارگری را درون جنبش منزوی کنیم و حتی االمکان از مناصب تعیین کننده
ِ
ِ
سازیم ( .یعنی نه به این معنی که ،اتحادیه سراسری کارگران اتریش  -ایناتحادیه زر ِد دولتی را از نیروهای ضد انقالبی -
برجنبش اتحادیهای ،ما حتی شکلهای -
ت نفو ِذ هربیشتری
وسیعا ً پاکسازی کرده ودستگاه را بدست گیریم .درحین مبارزه جه ِ
ِ
ت واقعی را حتی بدون اینکه دستگاه اتحادیه
ت طبقاتی رفقا ،پیدا خواهیم نمود ،تا رهبری در مبارزا ِ
الزمه را ،همراه با مبارزا ِ
سراسری کارگران اتریش  را « زیر و رو» کنیم ،بدست گیریم ).ا ّما جبهه واحد تنها مبارزات برای حفاظت از خواستههای
نفع طبقه کارگر را دربر
کارگران ،قراردادهای دستهجمعی ،تأمین امور اجتماعی سیاسی ومقررا ِ
ت معین سیاسی اقتصادی به ِ
نمیگیرد .
گوناگون جامعه فعال در جریان است ،جبهه واحد کارگری باید بمثابه
ت خلق ،مبارزاتی که درحوزههای
در عمل درکلیه مبارزا ِ
ِ
منافع
واقعا
که
باشند،
آن
ضامن
باید
ها
کمونیست
آن
کنار
در
.
شود
بنا
مبارزات
ی
سیاس
دهی
جهت
ت محکمی برای
داربس ِ
ِ
کارگران ،و نه خواستهها و عالیقخرده بورژوازی ،در مرکز فعالیتها قرارگیرند.
انقالبِپرولتریِ-سوسیالیستیِدراتریشِدرقرنِبیستِوِیکم ِ
ب طبقه کارگر صورت میگیرد.
انقالب پرولتری ،همانطور که از نام آن پیداست  ،تغییری رادیکال و اجتماعی است ،که از جان ِ
ب آثارشان از طبقه کارگرداشتهاند .ما براین
برای ما امروز درک از پرولتاریا ،همان تعبیری است ،که مارکس و لنین در اغل ِ
ق آن بتواند جامعه را درجهت
اعتقاد هستیم ،که در اتریش طبقه کارگر باید از یک قدرت نامحدود برخوردار باشد ،تا از طری ِ
ت
ت عظیم جمعیت تغییردهد .هسته مرکزی این دگرگونی از یک طرف
مربوط به اقتصاد میشود ،جایی که مالکی ِ
منافع اکثری ِ
ِ
ت برآوردن -
ق برنامهریزی اجتماعی جه ِ
خصوصی بر ابزار تولید ملغی گشته و میبایست منجر به تولی ِد اجتماعی از طری ِ
پنهان دمکراسی بورژوازی یا
ل
شک
(در
بورژوازی
نیازهای رو به رش ِد توده خلق گردد .از طرف دیگر میبایست دیکتاتوری
ِ
ِ
ق دمکراسی پرولتری جایگزین گردد .این قبل ازهرچیز خود را بدین نحو برجسته خواهد ساخت ،که واقعا ً
حتی فاشیسم) ازطری ِ
طرف
ت اجتماعی) تصمیمات از
درمور ِد کلیه حوزههای جامعه (حتی بطور مثال درمور ِد توسعه اقتصادی ،مرکز ثقل تأمینا ِ
ِ
ازطرف او قاب ِل بازخواست و قاب ِلعزل هستند ،اتخاذ شود.
نمایندگان انتخاب شده طبقه کارگر ،که مستقیم و متعهد و درهر زمان
ِ
ِ
حداقل برای مدت زمانی مالکین بر ابزار تولید و افکارسازان قبلی از رون ِد اتخا ِذ تصمیم مؤکدا بدور باشند.
درپیش روی ما ،ساماندهی یک جامعه دیگر ،جامعهای کامالً نوین ،در
خیلی از سؤال و جوابهای مهم درباره وظایف
ِ
ت ذیل مربوط به
ت گوناگون «عمل کمونیستی ـ مارکسیست لنینیست»( )Komak-mlمورد بررسی قرار گرفتهاند .نکا ِ
انتشارا ِ
ب کارگران در اتریش نمیتوانند بسادگی تصوری ازآن داشته باشند ،که سرنگونی بورژوازی -
مسائلی میگردد ،که امروزه اغل ِ
ت طبقه کارگر ،امکانپذیر است .چگونه این امر انجام پذیر است؟ چه راهی را میبایست انتخاب کنیم؟ چه
و بدست
آوردن حاکمی ِ
ِ
چیزهایی باید همچنانمور ِد تو ّجه قرار گرفته و بکار گرفته شوند؟
دوِطبقهِاصلیِِوِبقیهِبخشهایِجامعهِِماِـِتحلیلِطبقاتیِ(ِ1اقتصادیِ-اجتماعی) ِ
ق جایگاهشان
جامعه اتریش به دوطبقه اصلی تقسیم شده است ،طبقه کارگر و طبقه سرمایهدار ،که خودشان را بویژه از طری ِ
درارتباط با ابزارتولید در پروسه کارسرمایهداری ازیکدیگر متمایزمیکنند .کلیه اقشار اجتماعی دیگر فقط می توانند در رابطه
ِ
خویش با این دوطبقه اصلی ارزیابی گردند .این بویژه حتی برای  50سال قبل تناسب عددی خرده بورژوازی ،که حتی امروز هم
در یک مقیاس بزرگتر تأثیر ایدئولوژیک -سیاسی« ،آگاهی خرده بورژوائی» ،را داراست و دیگر هیچ طبقه جداگانهای را
تشکیل نمیدهد ،صادق است
نزدیکِبهِِِ5میلیونِانسانِِبهِطبقهِکارگرِتعلقِدارندِ :
وصاحبان ابزارتولید آن را تصاحب میکنند؛
ارزش اضافی تولید میکنند،
 -کلیه شاغلین غیرمستقل ،که
ِ
ِ
 -2کلیه شاغلین غیرمستقل ،که بدین منظور استخدام میشوند ،تا (در زمینه اقتصادی) تصاحب ارزش اضافی را ممکن یا آسان
گردانند؛
 -3کلیه ظاهرا مستقلها ( مستقل بدون ازابزارتولی ِد سرمایه زا) ،که میبایست ارزش اضافیشان یا بخشبزرگی از آن را به
سرمایهداران بدهند؛
 -کلیه بیکاران موقتی ،که بدلیل شغلیشان درگذشته و دورنمای فعلیشان در زمزه آنها هستند؛
(مردان خانهدار)؛
زنان خانهدار
 -5کلیه خویشاوندان تحت تکف ِل کارگران ،بویژه کودکان و
ِ
ِ
0

ق
اشخاص مسن ،که فعالً یا برای همیشه قادر به کار نیستند ،درگذشته
 -6کلیه
ِ
بعنوان کارگر مشغو ِل بکار بودهاند و حاال از حقو ِ
ِ
بازنشستگی و کمکهای اجتماعی زندگی میکنند.
ق به شماره  هستند ،زیرا حمل و نق ِل کاالها یک بخشی از
ق نظر مارکس بطورمثال
کارگران حمل و نقل متعل ِ
ِ
توضیح  :طب ِ
ق به شماره  2هستند ،زیرا آنها به تولید هیچگونه ارزشی اضافه نمی-
تولید (بنابراین « مولد») است؛ فروشندهها برعکس متعل ِ
ق به طبقه کارگر هستند .به شماره  2همچنین بطور مثال منشیها ،که -
کنند (بنابراین « غیرمولد») هستند .به هرحال هردو متعل ِ
برخالف پلیسها و سربازان ،که سیستم را
اقتصاد را درحرکت نگاه میدارند ،تعلق دارند (بدون اینکه خود تولیدی کنند)
ِ
ق به غیرکارکنان در بخش (ه)
متعل
بلکه
ندارند،
سیاسی -نظامی پابرجا نگاه میدارند و از نظر اقتصادی به طبقه کارگر تعلق
ِ
درپایین هستند .
فروشان کنار خیابانها (که بعنوان« مستقل» روپوش و بستههای روزنامه روزانه خود را از
به شماره  3بطور مثال روزنامه
ِ
کنسرنهای رسانهای ( )Media-mil-Konzernمیخرند یا لهستانیهای کف پوشانداز ،که بعنوان «شرکتهای جزء» در
ِ
پروژههای ساخت و ساز بکارگرفته میشوند .نظافت کنندهگان در ترامواهای زیرزمینی بهشماره  ،2درحالیکه رفقای همکار
مفهوم محدود متعلق به (شمارههای ،) -3
آنان در کارخانهها به شماره  تعلق دارند .کارگرهای مزدبگیر واقعی طبقه کارگر در
ِ
اختالف اصلی این است ،که آخریها نمیتوانند
درمفهوم وسیع آن به شمارههای   -6تعلق دارد.
در حالی که طبقه کارگر
ِ
ِ
ق اعتصابات بالواسطه به سرمایهداران ضرر برسانند.
ازطری ِ
تقریباًِِ3میلیونِانسانِبهِطبقهِکارگرِتعلقِندارندِِ :
ساختن کاالها خدمت میکنند؛
صاحبان ابزارتولید ،که به
الف) -کلیه
ِ
ِ
ب ) -کلیه صاحبان ثروت ،که از آن میتوانند امرارمعاش کنند؛
ج ) -کلیه شاغلین مستقل بدون ابزارتولید ضروری ،که دانش خود را در بازار عرضه میکنند؛
ت قهری ضروری را بر ابزار تولید دارا میباشند؛
د ) -کلیه شاغلین غیرمستقل ،که اختیارا ِ
ه ) -کلیه شاغلین درنهادهای منطقهای یا (نیمه) دولتی که نظم اجتماعی یا فضای سیاسی -اجتماعی را برای کارکر ِد اقتصا ِد
سرمایهداری تأمین میکنند ،بدون این که درتولید کاالها سهمی داشته باشند.
بش
توضیح  :به رده الف) هم انگلی مث ِل سرمایهدار بزرگ کاپش ( )Kapschو هم کفاش کوچگِ روسی (خرده بورژوا) سر ن ِ
خیابان ،که عالوه برآن با قاچاق ودکا امرار معاش ناچیز خود را بهتر مینماید ،تعلقدارند .به رده ج) مشاوران (مستقل)
رئیس یک
ت نرم افزار ،که گروهی کار میکنند ،تعلقدارند .به رده د) بطورمثال
مالیاتی مانند همکار یک بنگاه تبلیغاتی یا شرک ِ
ِ
ت کارکنان ،تعلقدارد .به رده ه) پرستاران در بیمارستانهای عمومی (در
بخش ،کارآمد درحوزه برنامهریزی تولید و -مدیری ِ
بخش «غیرمولد» طبقه کارگر اند) ،معلمین مدارس فنی ،وکالی بانکها و
کلینیکهای پردرآمد آنها از نظر اقتصادی جزء
ِ
غیره تعلق دارند.
ب ـ پرولتری » شماره  ،7ص : 7
تحلیل طبقاتی جامعه اتریش از سا ِل  2002شمای ذیل را بدست میدهد (مقایسه شود با« انقال ِ
ب طبقاتی در اتریش):
تناس ِ
از  8میلیون انسانی که دراتریش زندگی میکنند تقریبا ً  5میلیون به طبقه ِکارگر ،درمفهوم محدود ،تعلقدارند (کارکنان،
بیکاران ،افراد تحت تکفل و سالخوردگان).
امور
شاغلین در
 2میلیون دیگر از مابقی به نیمهِپرولتاریای وابستهِبه ِکارمزدی ِ ِ"ِقشرِمیانی" تعلق دارند (بویژه
ِ
ِ
آموزشی ،سالمتی و -اجتماعی و خویشاوندان آنها).
از  میلیون جمعیت دیگر در اتریش ،بخش بزرگی ازآنها به خردهِمالکین تعلق دارند (تقریبا ً  600هزارنفر بیش از همه -
مغازهداران کوچک و روشنفکران مستقل شاغل باضافه خویشاوندان آنها).
قشر بسیار متنوع دهقانان باضافه خویشاوندانشان در مجموع تقریبا ً  20هزار انسان( )%3را دربر میگیرد( ،که بخش -
بزرگی ازآنان به خردهمالکین و یک بخش بسیار نازل به بورژوازی تعلق دارد).


تعداد بورژواها دراتریش چیزی کمتر از  500هزار انسان را دربر میگیرد ( 230هزار نفر شاغل " <غیرمستقل >در رده
باالی مدیریت با درآمد سالیانه باالی  38 ,00یورو و خانوادهشان) .طبقهِسرمایهدار درمفهومِمحدودِ(یعنی سرمایهداران بزرگ
و متوسط و خانوادهشان) تقریبا ً  00هزار انسان را دربر میگیرند .این یک طبقه انگلی است ،که مستقیم و تنها ازطریق استثمار
کار کارگران مزدبگیر زندگی میکند .از اینانتقریبا ً «0هزار نفر متعلق به الیگارشیِبورژوازیِبزرگ ِوِ -مالی » عمدهترین
ب پرولتری» شماره  ،7ص )
ابزارها و ارزشهای تولید شده را دراختیار دارند «( .انقال ِ
مختلف تشکیلدهنده آن را جزء به جزء درنظر گرفتیم؛ مقایسه شود با  :تضاد میان کارمزدی
ما تقریبا ً طبقه کارگر و اجزاء
ِ
ب پرولتری » شماره  ،7ص و ص)7
و سرمایه و راه حل آن؛ (« انقال ِ

بخش تجاری ،حمل و نقل و غیره از مجموع
« تقریباً  2میلیون کارگر مزد بگیر ( یعنی  ,3میلیون کارگر و  0 ,7میلیون کارمن ِد ِ
بخش اعظم تمامی ارزشها را در اتریش تولید میکنند ()...
نفر مستقل ) ِ
 3میلیون شاغل غیر مستقل و  370هزار ِ
ت شغلی "غیرواقعی" کار میکنند .تقریباً  2/3از
دراین فاصله از  3میلیو ِن وابسته به مزد ،کمی بیش از /3میلیون آنها در وضعی ِ
ق ناچیز هستند (
آنها نیمه وقت مشغول بکار هستند ( %90آنان را زنان تشکیل میدهند!) ،یک ِ
بخش مه ِم دیگر شاغلی ِن با حقو ِ
زیر  396یورو) و % ,5از آنها کارگران اجارهای هستند ،که تعدادشان دائم رو به افزایش است».
ب
« یک ِ
بخش اصلی طبقه کارگر در اتریش (باالی  ،)%0از کارگران مهاجر تشکیل یافته است ( %83از آن از اروپای جنو ِ
ت فشار سیاسی قرار دارند .آنها هم در شرای ِط کاری و هم در
ق قوانی ِن ویژه راسیستی تح ِ
شرقی و ترکیه هستند) ،که از طری ِ
دیگر شرای ِط زندگیشان آشکارا شدیدتر از همکارا ِن خود در حوزه اتحادیه اروپا ( )مورد تبعیض قرار دارند ».از  800هزار
انسان خارجی ثبت شده درآمار دولتی اتریش (در سا ِل  )2005کمی بیش از 500هزار نفر ازآنان از  25سا ِل قبل به تابعیت اتریش -
ِ
میان مهاجرین از
ت طبقه کارگر هستند ،درحالیکه خرده بورژواها و سرمایهدارها در
بخشبزرگی از آنها جزء ثاب ِ
درآمدهاندِ .
ِ
دربین
نظر تعداد اصالً وزنهای را دارا نمیباشد( .به هرحال کوشش جهت « باال کشیدن» خود به سطحِ خردهبورژوازی
ِ
ت مادی زندگیشان در
مهاجرین کامال شدید گسترش دارد ،چیزی که با اوضاعِ ویژه سرکوب ،پائین و نامطمئن بودن وضعی ِ
ارتباط است).
ب جنسیت در هر دو
یک واقعی ِ
ب کمونیست مور ِد توجه قرارگیرد ،تناس ِ
ت اقتصادی-اجتماعی دیگر ،که باید درسیاستگذاری حز ِ
نزدیک به
بخش فعا ِل شاغ ِل طبقه کارگر
ِ
طبقه اصلی جامعه است .در این مورد ما اساسا اتخا ِذ موضع کردهایم« :در حالیکه از ِ

بخش بزرگتری از کار بازتولیدی طبقه خود را بردوش
 %50آن زنانه است ،زنان از طبقه کارگر عالوه بر کار شغلیشان ِ
زنان از طبقه کارگر
ت کار بازتولیدی
ب پرولتری» شماره  ،7ص )7این جبر اجتماعی همچنان موجود ،جه ِ
دارند «( ».انقال ِ
ِ

ب منفی آن،
خود را بیش ازهمه چنین نشان میدهد ،که %90
ازشاغلین به کار نیمهوقت را زنان تشکیل میدهند ـ با کلیه عواق ِ
ِ
شرایط روزمره اجتماعی جزء آن
زنان طبقه کارگر هم در پروسه تولید و هم در
بطور مثال حقوق بیکاری یا بازنشتگی کمتر.
ِ
ِ
بخشی از طبقه کارگر هستند ،که متحم ِل بیشترین استثمار و سرکوب هستند و بدین خاطر بطورعینی بیشترین عالیق را در
تسلط تاکنونی -
ت جامعه سرمایهداری -پدرساالنه دارند .این در تضا ِد کامل با سنتهای پایدار و
خالص
شدن انقالبی از مناسبا ِ
ِ
ِ
مردان در کلیه سازمانهای کارگری قرار داشته و باید تصحیح گردد.

طرف دیگر تعدا ِد زنا ِن سهامدار و رؤسای شرکتها درجبهه طبقاتی ،اگر درواقع بشک ِل آماری درنظرگرفته شود ،در 0
« از
ِ
ت مالیاتی) ،اما درصد زنان در ردههای باالیی مدیریت
سال اخیر آشکارا افزایش یافته است (مطمئنأ اغلب اسماً و بعلت تسهیال ِ
ب پرولتری» شماره ،7ص)7
(فقط) تقریباً  %5است «( ».انقال ِ
ت طبقاتی جدید و
ت طبقاتی از دههها سال باین طرف تکامل پیدا نکرده و تازه خود را در اغاز یک حرک ِ
دراتریش مبارزا ِ
جنبش انقالبی کارگران بشک ِل سیاسی نشان میدهد ،اینکه کدام بخش ازطبقه کارگر واقعا ً پیشتاز خواهد شد و کدام بخش از
ِ
ً
ب سیاسی -اجتماعی واقعی و
تودههای خلق را میتوان درچالشهای طبقاتی واقعا بسیج کرد ،فوقالعاده مهم میدانیم ،که ازتناس ِ
ت اقتصادی و تحلیلی طبقاتی حرکت کنیم .بدینسان ما حتیاالمکان شدیدا ً مابین طبقه کارگر درمفهوم محدود
نه مخلوطی از واقعی ِ
ق سرکوب و  -غارت شده ازطرف دیگر تمایز میگذاریم .از یک دید عینی و تاریخی طبقه کارگر
آن ازیک طرف و توده خل ِ
افزایش طبقه کارگر
روابط اجتماعی انقالبی دارد .عالوه بر سهم رو به
بزرگترین و مصممترین عالیق را برای تغییر
ِ
ِ
ت
ت نیمه پرولتاریا پرتاب میشوند و درشک ِل سیاسی باتمایال ِ
بخش وسیعی از مردم به وضعی ِ
درسرمایهداری امپریالیستی حتی ِ
ص سیاسی دیگر (راسیسم،
امپریالیسم در
برچیدن دمکراسی ،و رش ِد ارتجاع و فاشیسم روبرو میگردند .همچنین بهدالی ِل مشخ ِ
ِ
مختلف دیگری از توده مردم در تضا ِد با سیستم سرمایهداری قرار میگیرند ،چیزی
محیط زیست و )...بخشهای
ب
ِ
ِ
جنگ ،تخری ِ
ً
ب کمونیست مسلما مورد استفاده قرارگیرد .اما این هیچ تغییری درآن نمیدهد ،که
که باید
ِ
ازطرف طبقه کارگر تحت رهبری حز ِ
مابین طبقه کارگر و
فی
اقشار
نیست
مجاز
و
کند
متمرکز
کارگر
طبقه
بر
را
خود
هایش
عملکرد
درهمه
باید
کمونیست
ب
حز ِ
ِ
بورژوازی را در یک ظرف بریزد .
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شرایط اتریش تأکید کردیم:
ت نپال (مائوئیست) عالوه برهمه در ارتبا ِط با
ب کمونیس ِ
ِ
در این رابطه ما در بحث با طرفداران حز ِ
ت رهاییبخش درنپال)
ب پرولتری » شماره  ،2003/3ص : -3مبارزه طبقاتی و انقالب در اتریش -جواب به مبارزا ِ
(« انقال ِ

« در کشور ما هم خردهبورژوازی شهر و هم خردهبورژوازی روستا (با ابزارتولی ِد خود اما بدون استثمار مناسب نیروی کار

ب-
ق تقریباً متفاوتی تجزیه شدهاند «( ».انقال ِ
خارجی) طبقه منسجمی را بنمایش نمیگذارند ،بلکه در اقشار گوناگون با عالی ِ
میان بورژوازی و پرولتاریا
پرولتری» شماره  ،3ص )2مالکین کوچک از نظر تاریخی یک طبقه ازهم پاشیده هستند ،که
ِ
ت خود را در بازار میفروشند .در
سابیده میشوند ،آنها
صاحبان ابزارتولیدی هستند ،که اصوالً خود با آن کار میکنند و تولیدا ِ
ِ
این رابطه اساسا ً
ق
طب
فقط
که
حالتی
در
حتی
.
کنند
می
کار
کردن
ره
ذخی
برای
یا
سفارشات
ق
طب
بر
ها
آن
آیا
که
کند،
نمی
فرقی
ِ
ِ
مالک
سفارشات تولید کنند ،بویژه اگر برای یک دریافت کننده پرقدرت باشد ،اغلب به یک رابطه وابستگی منتهی گشته ،که
ِ
ت کاری نیمه پرولتری کشانده ،که دیگر نمیتواند از آن خالصی یابد ،زیرا او هرچه بیشتر « توانائی
کوچک را در یک وضعی ِ
کوچک اتریشی ،همآنچه -
مالکین
از
بزرگی
بخش
امروزی
اقتصادی
ت
وضعی
نده
ن
ک
مشخص
این
دهد.
در بازار» را از دست می
ِ
ِ
ِ
کوچک قدیمیتر و همآنچه به جدیدترها مربوط میشود ،است -با وجودی که آنها خود را هم از نظر
داران
که به سرمایه
ِ
ِ
اجتماعی و -هم سیاسی کامالً از طبقه کارگر به باال میکشند .
ارتباط با فنآوریهای جدید و دگرکونیهای -
در 30 -0سا ِل اخیر قشری بزرگ از خرده بورژوازی نوین در اتریش که در
ِ
اقتصادی شکل گرقتهاست ،بوجود آمده که خود را هم از نظر اجتماعی و هم سیاسی از مالکین کوچک متمایز میکند .آنها بیش
ت تبلیغاتی ،پیشنهاد تجدید ساختاری یا بستههای -نرم-
ازهر چیزکاالهای «غیر مادی» تولید میکنند (بطورمثال برای مبارزا ِ
کوچک قدیم نیز باید تخصص پیدا کند ،تا از طرف سرمایه بزرگ زیر فشار قرار نگیرد (بطور مثال
مالک
افزار) .اما حتی
ِ
ِ
ق سفارش ،تولیدات تزیینی دستی از آفریقا).
طب
دوز
دست
کفش
لذیذ،
و
شیمیائی
کود
بدون
ی
تولی ِد موا ِد غذای
ِ
ِ
ِ

درعرض  50سا ِل گذشته ،از زما ِن انقالبِ بورژوائی و رهایی دهقانان ،در تضادهای ،بعضاً آشتیناپذیر
« ِدهقانان دراتریش
ِ
بخش
طبقاتی و قشری ازهم پاشیده شدهاند ( از کشاورز بزرگ به شغ ِل جانبی دهقانی ،که با وجود داشت ِن مزرعه بزرگترین ِ
ب پرولتری» شماره  ،3ص  )2ما درحال حاضر هنوز یک تحلی ِل
درآمد زندگی خود را از کارمزدی تأمین میکند)» «( .انقال ِ
ت جمعیت روستا دراختیار نداریم ،اما این ضرورت را درک میکنیم ،که بطور جدی به آن بپردازیم  .با همه
جامعِ از وضعی ِ
محل زندگیشان ـ در
بیرون از شهرها زندگی میکنند ،که باید مد نظر داشت ،بخ ِشی از آنها فقط
اینها بیش از %30جمعیت ـ
ِ
ِ
آنجاست و روزانه برای کار به شهر در رفت و آمدند .نکته مهم دیگر برای ساختار روستا این است ،که تعداد کارگران آن
دهقانان کوچک از نظر مالی به کمکهای مستقیم دولتی و در
بخش بزرگ از
امروزه هنوز به  25هزار نفر بالغ میگردد و یک ِ
ِ
داران بزرگِ زراعتی و بنگاههای سرمایهداری وابسته
ابزار تولید) به سرمایه
خرید وفروش (همینطور حتی اغلب در رابطه با
ِ
ِ
هستند.
ق
منبع درآم ِد کشاورزی هستند و یک
بسیاری ازدهقانان کوچک نیمه پرولتاریا دارای
ِ
بخش مهم از درآمدشان را از طری ِ
ِ
تقسیم کار در خانواده وجود دارد ،درحالیکه اقتصا ِد دهقانی غالبا ً از طرف زنان و کودکان
کارمزدی بدست میآورند .اغلب یک
ِ
درحین اینکه مرد درحا ِل رفت وآم ِد به شهر است و در فصل اصلی زراعت در هنگام شب یا در آخرهفتهها به
انجام میگیرد،
ِ
کار زراعتی میپردازد.

« مابی ِن پرولتاریا و بورژوازی در کشورهای تکامل یافته سرمایهداری-امپریالیستی یک قشرِفیمابینی نسبتا وسیع از شاغلی ِن

حوزه خدماتی ،روشنفکرا ِن ظاهر ًا مستقل ،غیرمستقل درمشاغ ِل فرهنگی و اشکا ِل گوناگونِی از نیمه پرولتاریا وجود دارد» ،که
ت غلطی
به طبقه کارگر در
ب پرولتری» شماره  ،3ص  )2غالبا ً این گروه حتی به صور ِ
مفهوم محدو ِد آن تعلق ندارد «( .انقال ِ
ِ
س ِط جدید» ارزیابی میشود ،با وجودی که ازنظر اقتصادی نه به یک طبقه واحد ،بلکه به یک قشر اجتماعی -
بعنوان «طبقه متو ّ
ِ
قرن بیستم بهطور چشمگیری بزرگتر
70
دهه
در
شدن
تر
مدرن
فشار
با
را
خود
که
قدیم،
»
ن
کارمندا
قشر
«
تاریخی
تداوم
در
ِ
ِ
بخش بزرگی از آنان خود را ،بویژه در زمانهای بحرانی ،به اردوی -
کرده ،و در ضمن تغییر داده است ،مربوط میگرددِ « .

بخش بزرگی از آنان را در
ب کمونیست این است ،که حتی االمکان ِ
پرولتاریا نزدیک می کنند .یکی از وظایف مهم حز ِ
ب پرولتری» شماره  ،ص  )2بطور مشخص جهتگیری جدی ِد سرمایه
مبارزه برای سوسیالیسم جذب کندِ «( ».انقال ِ

ت خصوصیسازی کلیه امور خدماتی
ت بازرگانی
مابین اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا ( )به سم ِ
انحصاری (درمقررا ِ
ِ
ت این قشر را
ت سالمتی -تمایزا ِ
 از تأمین منطقهای برق و وسای ِل نقلیه عمومی درگذشته گرفته تا آموزش و پرورش و خدما ِت خردهبورژوائی خود را از دست میدهد و
بشدّت سرعت میبخشد ،تا جایی که
بخش بزرگی وضعِ نسبی تعیین سرنوش ِ
ِ
ت کاری پرولتاریا و نیمه پرولتاریا کشیده می شوند.
باالجبار
درون مناسبا ِ
ِ
ِکدامِجنبشهاِمیِتوانندِبهِانقالبِمنتهیِگردند؟
کدامِحوزههایِاجتماعِِراِمیتوانندِدربرِگیرند؟ ِ
3

تحلیلِطبقاتیِ(ِ2سیاسی) ِ
ده سا ِل گذشته ما درمور ِد تحلی ِل طبقاتی اساسا ً به این نتیجه رسیدیم :

ت به جایگاهشان در اقتصاد متمایز می کنند :از حدو ِد سهونیممیلیون نفر که در اتریشپول در میآورند،
ت خود را نسب ِ
« طبقا ِ
تقریباً  250هزار نفر از آنان استثمارگر و انگل و  2میلیون نفر از آنان کارکنان زحمتکشهستند؛ به اضافه یک میلیون کارکنا ِن
دفتری ،فروشندگان و...؛ چهار و نیم میلیون افراد دیگر در اتریش ،زنا ِن خانهدار ،دهقانان ،بازنشستگان و کودکان هستندِ».
ت اجتماعی  ،...ص  : طبقات در اتریش  ،سال ) 995
(مبارزه علیه
برچیدن تأمینا ِ
ِ

ب نسبی آشکاری در جامعه ما حاکم -
این نتیجه گیری اصوالً تأکید برآن دارد ،که با حرکت از پروسه تولید سرمایهداری تناس ِ
است  2 -میلیون تولید کننده در مفهوم محدو ِد آن در مقاب ِل  250هزار استثمارگر و ذینفع بالواسطه قرار دارند .همزمان با آن از
نظر سیاسی مختصر بیان میدارد ،که طبقه کارگر مجتمع در کارخانجات باید یک مبارزه سیاسی متمرکز را پیش ببرد ،تا حتی
بخش بزرگی از وابستگانغیر شاغ ِل طبقه خود و دیگر زحمت کشان را بهطرف خود بکشاند .طبقه کارگر یا عناصر
االمکان ِ
بخش شاغل طبقه کارگر بیش ازهمه -
ب کمونیست انقالبی ،باید ابزار و راهی پیدا کند ،که گذشته از
ِ
آگاه پیوستهاش به حز ِ
جوانان ،افرا ِد مشغول به کا ِر خانهداری (یعنی بیش ازهمه زنان) ،بیکاران و (دیگر) اقشار را در مبارزهعلیه سیستم استثماری-
و سرکوبگر سرمایهداری رهبری نمایند.
کردن دیگر متحدان و بسیجِ آنها حو ِل جبهه
تا اینجا در مور ِد مسائل اساسی استراتژی ما در جبهه واحد .اکنون به مسأله درگیر
ِ
تدارک قیام انقالبی میپردازیم.
ت
واح ِد طبقه کارگر در مبارزه سیاسی جه ِ
ِ
مهمترینِحوزههایِجامعهِ،کهِبایدِِبهِیکِجنبشِتودهایِجذبِگردند ِ
خش های اصلی جوانان ،که هم از طبقه کارگر ،و هم از اقشار فیمابینی و خرده بورژوازی میآیند و هرباره درتضا ِد با رو-
ب ِ
دکترین کلیسای کاتولیک ،پدرساالری ،راسیسم ،نظامیگری و غیره قرار می-
با
بویژه
،
داری
سرمایه
امروزی
ارتجاعی
بنای
ِ
گیرند .آنها خود را درتخالف با غارت سرمایهدارانه منابع طبیعی ،تهاجم اقتصادی و نظامی علیه نومستعمرات و غیره میبیند.
جوانان انقالبی کمونیست ،که جامعه کمونیستی را میپذیرند ،می توانیم
انجمن
ق بنای گروههای جوانان کمونیست و یک
ِ
ِ
از طری ِ
ت بورژوازی هدایت کنیم.
دول
لیه
ع
را
جنبش
و
شروع
را
مبارزاتی
چنین
کرده،
دخالت
مبارزات
ترش
س
گ
در
اصولی
بطور
ِ
بخش وسیع اززنان ،که از اقشار خرده بورژوا و اقشار فیمابینی خردهبورژوازیاند ،در تضا ِد با
زنان کارگر ،یک
ِ
گذشته از ِ
ت به پابرجایی و تقویت آن میباشد ،قرار میگیرند.
که
پدرساالری،
ازطرف سرمایهداری بعنوان ساختاری درخدم ِ
ِ
زنان پرولتر وغیر پرولتر بنای گروههای مستقل زنان زحمتکش و کار اصولی زنان کمونیست -
برای کار تودهای با و دربین
ِ
در آنها وظیفهای غیرقابل چشم پوشی است.
در زمان کنونی مجموع مهاجرین نسل های اول تا سوم مابین  5و  %20از طبقه کارگر اتریش را تشکیل میدهند ،در حالی که
ارتباط با وطن اصلی شان (یا والدین یا پدر و مادر بزرگهایشان) بسیار گوناکون است ،چیزی که هم در زبان مادری و هم -
ِ
درجهتیابی فرهنگی ومذهبی خود را بیان میدارد .راسیسم بسیار گسترش یافته در زمینههای مختلف (سیستم حقوقی ،دستگاه -
سوم) از همکاران بومیآنها جدا کرده و آنها را بخشا ً به
قهری ،شغل ،منزل ،اوقا ِ
ت استراحت) مهاجرین را (بخشا ً تا نسل ّ
طرفی میکشاند ،که شبکههای ارتباطی بسته محلهای تجمعِ خودشان را بنا سازند.
ارتباط با آن  -ساختن گروههای خودی مهاجرین را ضروری میسازند ،که آنها خود را آگاهانه
این  -و محدودیتهای زبانی در
ِ
برای شرکت درمبارزه طبقاتی انقالبی در اتریش متمرکز کنند.
بخش بزرگی از اقشار ِفیمابینی ِنیمه ِپرولتاریا مستقیم از طبقه کارگر یا خردهبورژوازی تغییرشکلیافته بهوجود آمدهاند.
ِ
دراینجا منظور بیش ازهمه آن بخش ازشاغلین بخشا ً -مستقل است (که یادرشکل قراردادهای دستهجمعی ،تولیدکار خود را با
مسؤولیت خود بوجود میآورند یا بهعنوان شاغلین وابسته در رده میانی مدیریت مشغول بکار هستند) .آنها با کاهش خدمات -
اجتماعی ،نظامیگری ،راسیسم ،فاشیستی شدن ،تقسیمات از سوی پایینیها بسود باالییها و غیره -بنابراین از طریق بسیاری از
نمودهای تهاجم بسیار شدید سرمایه ،همانند طبقه کارگر صدمه دیدهاند .اقشار فیمابینی جدا شده از طبقه کارگر بیش از همه از
ت شروع مبارزات میتوانند،
طریق میزان مزد و وابستگی شدید اجتماعی و اقتصادی به بورژوازی مرتبط هستند .در صور ِ
ت موردی ،هم چنین گهگاهی بخشی از این قشر با خواستههای طبقه کارگر در امیخته ،بسیج و وارد جبهه واحد
بسته به عل ِ
کارسیاسی متداوم به سختی قابل جذب هستند ،بدین خاطر ما خود را در وهله اول روی -
گردند ،با این وجود ،آنها برای یک ِ
دهقانان کوچک
از
بخشی
با
کارگر
طبقه
د
اتحا
وظیفه
کارگری
واحد
جبهه
د
ایجا
چارچوب
طبقه کارگر متمرکز میکنیم .فرای
ِ
ِ
ِ
ت فشار بنگاههای زراعتی سرمایه-
تح
و
کنند
نمی
استثمار
را
غیر
کار
نیروی
که
ی،
ی
ها
آن
با
خود را برجسته مینماید (به ویژه
ِ


طرف ما در  0سال اخیر زیاد مد نظر قرار نگرفته است( .به جز یک تحلیل -
داری انحصاری هستند) .این مجموعه وظایف از
ِ
اقتصادی درسال  993ـ مقایسه شود با « پرچم سرخ » شماره  28ـ ما تحلیل دیگری نداشتهایم).
فشار اقتصادی بر دهقانان کوچک بدان منجر شده است ،که در دهههای اخیر خیلی از جوانان زمینهای والدین خود را ترک
کرده یا از کشاورزی دست کشیده و به کارمزدی رو آوردهاند .با این وجود مساله اقتصا ِد کوچک دهقانی در دهات نقش مهمی
بازی میکند و کمونیستها باید در مورد آن اظهارنظر کنند؛ اگر آنها میخواهند دردهات دارای نفوذ باشند ،چیزی که به
هرحال در مسیر انقالب ضروری است .بدین خاطر باید در این ارتباط حتی یک برنامه توضیحی برای جذب دهقانان کوچک و
اقشار نیمه پرولتاریا در روستا برای سوسیالیسم تنظیم گردد.
دربارهِاهمیتِاستراتژیکیِایجادِیکِجبههِواحدِطبقهِکارگر ِ
ت زمانی طوالنی قبل
ت بورژوازی  ،که امکان نخواهد داشت ،حتی مد ِ
ت بسیج طبقه کارگر علیه حاکمی ِ
نکته آغاز حرکت ما جه ِ
ت طبقه کارگر را
اکثری
پشتیبانی
باالخره
تا
راند
عقب
به
هرباره
بقدم
قدم
را
رویزونیست
و
طلب
اصالح
از قیام ،تأثیر نیروهای
ِ
ت فعالین سیاسی طبقه کارگر تازه بالواسطه درحین قیام
برای کمونیسم و قیام مسلحانه بدستآورد .به احتمال بسیار زیاد اکثری ِ
ت کمونیسم جهتگیری میکنند .این را تمامی تجربههای تاریخی تاکنونی نشان داده است.
بسم ِ

درمور ِد این مسأله ما سوگیری کمینترن را نادرست میدانیم ،سمتگیری که بخصوص در سالهای  928تا  ،932در نبو ِد « یک
ت طبقه کارگر متمرکز کنیم » را میداد.
ب اکثری ِ
بحران عمومی» انقالبی هرباره فراخوان «کلیه نیروها را جه ِ
ت کس ِ
(بطورمثال پلنوم دهم ـ  « ،1929 EKKIاوضاع بین المللی ،» ...مقدمه و تز شماره ) 0
تاکتیک جبهه واحد ظرف تعیین کنندهای است ،تا توده های وسیع پرولتاریا را درمبارزه هدایت کند و در کنار آن ـ مستقیم در
ِ
ت کمونیستی را در میان تودههای رزمجو وسعت و عمق بخشد( .دراین مورد همچنین مقایسه شود
ت طبقاتی ـ تأثیرا ِ
خود مبارزا ِ
با بخش درباره « طبقه کارگر ـ جبهه واحد » ،ص ) 9
مبارزهِدرِکارخانهِوِاهمیتِمحلِکارِبعنوانِبسترِتضادهایِطبقاتیِروزمره ِ
ت تکامل آگاهی طبقاتی وتوانایی مبارزاتی کارگران ،تضاد طبقاتی در کارخانه است ،جایی که اغلب بطور
مکان آغازین ،جه ِ
ت کار
خود بخودی عالیق فردی در مقابل عالیق نمایندگان سرمایه (در اشکال گوناگون) قرار میگیرد .میزان مزد ،شد ِ
رایط کاری ،تنظیم زمان استراحت واضافهکاری ،مرخصی وغیره همگی بهانههایی هستند برای درگیری در کارخانه،
ودیگرش ِ
که باید از طرف ما آگاهانه از منظر بهترین امکان آماده کردن اتحا ِد مبارزاتی همکاران بهکارگرفته شود .هم برای تدارک وهم
حتی خیلی بیشتر برای پیش بردن چنین مبارزاتی ـ بنابراین اگر آنها به حرکت درآمده باشند ـ ما باید هربار بر ناکارآمدی
ت امکان دورنمای یک اقتصاد و نظام سوسیالیستی را تبلیغ کنیم.
مجموعه سیستم سرمایه داری اشاره کرده و درصور ِ
هم راه حل و هم اشکال مبارزاتی ـ تا اشغال کارخانه ،تظاهرات مبارزهجویانه و راهبندان خیابانی وغیره باید چنان انتخاب
گردند ،که بخش بزرگی ازهمکاران را به حرکت ترغیب کرده و فعاالنه درآن شرکت نمایند .درنوشته لوزوفسکی
ت بسیار زیادی یافت میشوند ،که چگونه باید مبارزه هم در کارخانه منفرد و
( « )Losowskiتظاهرات بعنوان نبرد» ،اشارا ِ
ب عمومی به پیش برده شود.
هم در کل یک رشته تا اعتصا ِ
مبارزهِتودهای ِ
ِ
مبارزهِدرِاتحادیهِکارگریِوِمنزویِکردنِبورکراسیِکارگریِوِآریستوکراسیِکارگریِدرِ
یکی از موانع اصلی را در تکامل مبارزه در یک کارخانه ،و در مقیاس بزرگتر در مبارزات تودهای ،آریستوکراسی کارگری
در دستگاه اتحادیه کارگری به نمایش میگذارد .ما باید اشکال و امکاناتی را ،باوجود خرابکاریهای حساب شده از طرف
بخشی از کارگزاران امروزی اتحادیه کارگری اتریش ( (ÖGBپیدا نمائیم ،تا همکاری مبارزاتی فراکارخانهای اعضای اتحادیه
کارگری را بهترنماید .تعیینکننده برای این کار همکاری صادقانه کلیه فعالین اتحادیه کارگری برمبنای پرنسیبپهای بنیادی،
ت
ت درهای بسته است .بسیج رزمنده ،انتخابا ِ
ت پش ِ
مردود شمردن همکاری مشترک اجتماعی ،سیاست نیابتی و مذاکرا ِ
دمکراتیک کمیته اعتصابات از طریق کارکنان و تصمیمگیری براساس اصول دمکراسی درباره نتایج مذاکرات ،روش های
ِ
مهمی هستند ،تا حتی االمکان بتوان بسیاری از همکاران را در مبارزه سهیم گردانیده و آریستوکراسی کارگری را منزوی کرد.
ت دفاعی به تهاجمی عبور کرد و خواستههای اقتصادی را با
ف مهم درهر مبارزه بزرگ این است ،که ازحال ِ
یکی از وظای ِ
تعرض سیاسی مرتبط نمود .در بیشتر موارد این دقیقا ً منجر به یک تهاجم خصمانه بوروکراسی اتحادیه کارگری علیه کمیته
مشترک اجتماعی میگردند).
مبارزه ـ واعتصاب میگردد( .یا ـ مثل سال  2003ـ خواستار برقراری مجد ِد همکاری
ِ
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ب عمومی انقالبی است ،که نه فقط اقتصاد ،بلکه حداقل حتی برای مدتی
یکی از مهمترین اهداف ما در حوزه اتحادیهای ،اعتصا ِ
دولت را فلج و ناکارآمد کند .ما باید از ابتدا در کار کمونیستی گروهی خود ـ درهر حوزه اتحادیه کارگری که همیشه فعال هستیم
ـ این امر را مد نظر داشته و کلیه قدم های مشخص کوچک و بزرگمان درآن جهت باشد.
مبارزهِدرِخیابانِوِاهمیتِقهرِانقالبیِتودهِای
ف کمونیستهاست ،که انحصار قهر بورژوازی را درهم شکنند ـ و بخصوص در ذهن
در مسیر انقالب یکی ازمهمترین وظای ِ
ت «مگر اجازه داریم؟» در ذهن مصممترین عناصر تسلط دارد ،هر کوششی برای قیام به
خو ِد کارگران .تا موقعی که عاد ِ
انزوا کشیده خواهد شدِ .
بدین خاطر باید بسته به امکان ،همیشه عملیات نظامی را تدارک دید یا مورد پشتیبانی قرار داد ،که برای اهداف مور ِد نظر یا
خواسته های کارگران مترقی وآگاه طبقه حتما دارای ارزش پشتیبانی باشند و یا بدین اندازه اهمیت داشته باشند.
ت منفی تاریخی بسیاری از کشورهای جهان ،به خصوص در دهه  30قرن بیستم در اروپا؛ بطور مثال حتی در اندونزی
تجربیا ِ
ب کمونیست نباید از شرکت هرچه سریعتر آگاهترین بخش طبقه کارگر
حز
که
کردند
ثابت
973
سال
در
شیلی
یا
956
در سال
ِ
در مبارزه نظامی غفلت ورزد ،تا قدم به قدم بخش هرچه وسیعتری از کارگران را در چنین مبارزهای درگیر کند .فقط از
ت سنگربندی شده مسلحانه میتوانند کارگران
ت خیابانی ،از درگیریهای کوچک تا مبارزا ِ
طریق تجربه عملی در مبارزا ِ
ت خود را حتی امروز طلب میکنند.
درعمل بیاموزند و هرچه بیشتر درک کنند ،که آنها طبقه حاکم آینده هستند ،که خواس ِ
یک تجربه مهم ،که باید آگاهانه دنبال شود ،بحث فراتر رفتن از مرز سازمانی ـ و حزبی و اتحا ِد کارگران درمبارزه است .بدین
جهت حتی مهم است ،که در اتحا ِد عمل با سازمانهای دیگر ـ تا آن جا که قابل اعتمادند حتی مساله حضور هدفمن ِد نظامی
ب کمونیست مجاز
ت قهرآمیز
ازطرف کمونیستها ودادن پیشنهادهایی جه ِ
وتحریکا ِ
ِ
ت هماهنگی با آنها بررسی شود .مسلما ً حز ِ
ت حضور جریانات اپورتونیستی وعقبنشینی دیگرسازمانها ازمواضع اصولیاش عدول کند.
نیست در صور ِ
درموردِمسألهِ«جبههِواحدِکلیهِطبقاتِوِاقشارِسرکوبِشدهِازِطرفِامپریالیسم» ِ
ت بزرگ جمعیت در اتریش را تشکیل میدهد و به جز بورژوازی کلیه
تحلیل طبقاتی ما نشان میدهد ،که طبقه کارگر اکثری ِ

ت دیگر بیش از حد تجزیه گشته و ازنظرسیاسی مستقل و قادربعمل نیستند .بدین خاطر ما برضرورت ایجاد یک «جبهه
طبقا ِ
واح ِد طبقه کارگر» تأکید میورزیم.
این مطلب یک تفاوت بسیار گسترده با موضعبینالمللی درجنبش انقالبی -کمونیستی « جبهه واح ِد کلیه طبقات و اقشار سرکوب
ت نپال (مائوئیسم) مواضع ذیل را
شده
ب کمونیس ِ
ِ
ازطرف امپریالیسم » دارد .در این مورد ما در مشاجراتی با طرفداران حز ِ
اتخاذ نمودیم :

ت زنان وجوانان به پرولتاریا تعلق دارند ،و در درجه اول مساله مربوط به کسب پشتیبانی جوانان
«در کشور ما (اتریش) اکثری ِ
ت مبارزه علیه سیستم سرکوب و استثمارگر سرمایه داری ـ امپریالیستی و نه کسب پشتیبانی < دیگر
زن و مرد جه ِ
اقشاراجتماعی >  ،بلکه جهت بدست آوردن همیاری و سازماندهی بیش از همه کارگران جوان زن ومرد است .خواستههای
مشخص جنبش زنان ِو جوانان از سوی ما حمل و تبلیغ میگردند ،که نیازهای زنان و جوانان زحمتکش را ،که بطور عینی
ت این بخش از جامعه را به نمایش میگذارد ،منعکس کند».
اکثری ِ
«ما برای کشورمان اکید ًا مابین جبهه واح ِد طبقه کارگر برای سوسیالیسم و یک جبهه واح ِد (وسیعتر) خلق در موقعیتهایی
بخصوص ظهور فاشیسم وجنگ فرق میگذاریم ».و «شرکت دادن مهمترین بخشهای خردهبورژوازی و ـ متوسط  ...فقط در
اوضاع کام ً
ال مشخص با معنی و ممکن (است) ،...برای مثال جبهه وسیع علیه خطر بالواسطه یا کودتای فاشیستی سرمایهداری
انحصاری .اما هسته رهبری کننده یک چنین جبهه خلقی باید به هرحال جبهه واح ِد طبقه کارگر باشد» .
ت نفوذ و قدرتی را
« ما  ..معتقدیم< ،جبهه واح ِد انقالبی مطلقا اجتناب ناپذیر است ،اگر دراین ارتباط باشد که ،وزن ،عمق ،وسع ِ
کسب کند ،که درانقالب ممکن میگردد ،تا ضد انقالب را متالشی گرداند> .بدین علت ما خود از آغاز تشکیلمان سعی برآن
داشتیم ،اشکال جنینیای از <سازمانهای تودهای> زنان زحمتکش ،کارگران مهاجر ،کارگران جوان ،در حوزههای کارخانه و
ت بنیاد نهادن ،ص  ) 2ـ با نتایج بدست آمده تاکنونی تکامل دهیم .یک کمبود در توضیح اساسی
ـ اتحادیهها را ( توضیحا ِ
ت < اتحا ِد عمل > با دیگر جنبشهای مبارزاتی را برشمردهایم ،ولی به
نهادمان این است ،که ما در این ارتباط مؤکدا اهمی ِ
حیطه کار سیاسی دقیقاً اشارهای نکردهایم ،یعنی وظیفه ایجا ِد یک <جبهه واح ِد طبقه کارگر>.
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ما جبهه واح ِد طبقه کارگر را بدو دلیل ضروری ارزیابی می کنیم  :او ًال درگیرنمودن و رهبری نیروهای غیرکمونیستی طبقه
ت سرکوبگر
ت امپریالیستی و سرمایه داری؛ و ثانیاً اینکه جبهه را فراتر از طبقه کارگر علیه دول ِ
کارگر درمبارزه علیه دول ِ
سرمایه داری انحصاری وسعت بخشیم.
در اتریش جبهه واحد از یک طرف :تمامی طبقه کارگر ،جوانان زن و مر ِد زحمتکش ،مهاجرین ،اقلیت های ملی (در صورتی
ت بزرگ را تشکیل میدهند ،آنچه که پیشبر ِد خط مشی پرولتری ـ انقالبی را بشدت تسهیل
که خویشاوندان طبقه کارگر اکثری ِ
میکند)؛ و از طرف دیگر :بخش نیمه پرولتاریای اقشار فیمابینی قدیم و جدی ِد خرده بورژوازی ،بیش از همه بخش پایینی آنها
را دربرمیگیرد (اینان از طریق فقیرشدن و فشار دولتی در یک وضعیت همسانی چون طبقه کارگر قراردادرند ،ولی بدلی ِل
برداشتهای اجتماعی ـ سیاسی دیگر و دورنمای رویاییشان ،امکان خروج فردی از درون سیستم موجود از پرولتاریا برای
آنهل فراهم نیست).
ب
جبهه واحد درکشورهای تکامل یافته سرمایه داری ـ امپریالیستی جبهه واح ِد طبقه کارگر است ،که در مبارزه برای انقال ِ
سوسیالیستی <دیگر طبقات و اقشار> را باید با خود همراه یا دستکم بیطرف کند».
« بورژوازی متوسط (باضافه اقشار پایینیاش ،که مشخصاً از استثمار نیروی کار دیگران زندگی میکند ،ولی خود باید در
کارخانه شاغل باشد ،تا بتوانند امرار معاش کنند ).امروزه در اتریش یک طبقه کامال ارتجاعی (در اینجا باید « اقشار ارتجاعی
» بجای «طبقه» نامیده شود ،زیرا بورژوازی متوسط در اتریش آشکارا و بطورکامل متعلق به طبقه سرمایه داری است) .در
بعضی مسائل آنها با سرمایه بزرگ ـ و انحصاری در تضاد قرار میگیرند (بطورمثال در رابطه با عضویت در اتحادیه
ت یک مبارزه مشترک با آنان وجود
اروپا( ، )EUولی همگی خواسته هایشان بدون استثناء واپسگرا میباشد و هیچ امکانی جه ِ
ب پرولتری » ،شماره  ، 2003 /3ص  3ـ  : مبارزه طبقاتی و انقالب دراتریش ـ جواب به جبهه رهاییبخش
ندارد « ( ».انقال ِ
نپال؛ )
دربارهِجبهههایِمشخصِدرِمبارزهِجهتِسرنگونیِحاکمیتِسرمایهِ ِ
ت تاکنونی ،ما میتوانیم فعالً اظهارنظرهایی دراین باره بنمائیم ،که در کدام مراحل جبهه بخشهای گوناگون طبقه
بهدلیل تجربیا ِ
ب کمونیست تهاجم علیه دستگاه دولتی سرمایهداری-امپریالیستی را
ت هدای ِ
کارگر رهبری مبارزه را دردست داشته و تح ِ
ت حز ِ
به پیش خواهند برد .فراتر ازآن خوب است بدانیم ،که کدام بخش از تودههای خلق سرکوب شده ازطرف دولت بورژوائی را
ت انقالبی
ت مشخص درگیر نمود .در حین رش ِد موقعی ِ
ت مبارزه طبقاتی در مبارزا ِ
میتوان احتماالً در صورت شدتیابی وضعی ِ
ت میان نیروهای سیاسی شدت خواهد یافت (قبل از همه مابین نیروهای انقالب و ضد انقالب و جبهه
به هرحال اختالفا ِ
ت بورژوازی مبارزه میکنند و در حالت سختترشدن
بیطرفها) و بعضی از آنها ،که امروز در بخشی از جبهه علیه دول ِ
طرف
اوضاع خود را ازمبارزه انقالبی کنارمیکشند .ولی مبارزین خیلی بیشتری خود را بعنوان متحدین مشترک در
ِ
ت استراتژیکی
پرولتاریای رزمنده درجبهههای مبارزاتی مشخص صفبندی میکند .ضروری است دورنمایی درباره امکانا ِ
ت سرمایه بوجود آوریم (در
ت سرنگونی حاکمی ِ
برای خود در این مورد ،قبل از همه در مور ِد جبهههای مشخص درمبارزه جه ِ
ذیل بدون در نظر داشت اهمیت آنها طبقه بندی شدهاند):
ب پدرساالری و قهر متکی میکند .حتی زنان
ِ 1ـِرهائیِزنانِازِپدرساالریِ:نظام اجتماعی بورژوائی خود را بر سلسله مرات ِ
زحمتکشی که ریشه از طبقه کارگر ندارند (از خردهمالکین و اقشار فیمابینی خرده بورژوازی) میتوانند ـ جدا و یا با وجو ِد
ت
شرایط قسما ً وابسته اقتصادیشان به سرمایهداری ـ از موضع آشتی ناپذیری درمقابل سرکوبگری پدرساالری به فکر ضرور ِ
ت دقیقتر دراین مورد مقایسه شود
ت توضیحا ِ
مبارزه برای سوسیالیسم ،بعنوان پیششرط خالصی از پدرساالری ،بیافتند ( .جه ِ
ت رهایی زنان»)
با « تزهایی جه ِ
ِ 2ـِضدِراسیسم :بار اصلی مبارزه علیه قوانین ویژه راسیستی و راسیسم دولتی را خو ِد مهاجرین کارگر ،و همینطوردیگر
ت اتحادیهای)
ت دمکراتیک (نه فقط در مبارزا ِ
بخشهای سیاسی مترقی طبقه کارگر به دوش میکشند ،که حتی در مبارزا ِ
ت سیاسی اتحا ِد مبارزاتی طبقه کارگر را دریافتهاند .فراتر از آن میتوان بخشی از مهاجرین خردهبورژوا را بعلت
ضرور ِ
ب روزمرهشان به مبارزه بخواند .بخشی از اقشار فیمابینی خرده بورژوازی در موقعیت-
وضعی ِ
ت حقوقی و لمس کردن سرکو ِ
های غیرانقالبی بر موضع لیبرالی خود تأکید ورزیده و علیه راسیسم دولتی قرار میگیرند .تا چه اندازه بتوان واقعا ً پشتیبانی
بخش آگاه آنان را در بدترشدن اوضاع سیاسی بعنوان متحدین مشترک برای سرنگونی دستگاه قهر سیاسی بدست آورد ،بستگی
زیادی به توان سیاسی اقناعی جبهه طبقه کارگر دارد .اقشار فیمابینی خردهبورژوازی در موقعیتهای شدیدا ً تعیین کننده به یک
موضع لیبرالی تمایل دارند.
ِ 3ـِتأمینات ِاجتماعی :حداقل در کوتاهمدت در این مورد مسأله بر سر یک مبارزه تدافعی است؛ حتی خواستههای به ظاهر
مشخص تهاجمی مثل «حداقل حقوق یا تأمین هزینه حداقل» در واقعیت امروزه سرمایهداری به روال ساده کردن کارکر ِد اداری
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ت انقالبی باشد ،که خودمان را برای یک تأمین اجتماعی دائمی سطح
فقر دولتی انجام میپذیرد .این حتی نمیتواند
هدف سیاس ِ
ِ
ً
باالیی درسرمایهداری فعال نمائیم .این کامال غیرواقعی است و منجر به تصورات واهی درباره سیستم گشته و در تعارض با
ت بزرگِ اجتماعی
ت سیستم بورژوایی قرارمیگیرد .تاریخا امتیازا ِ
وظیفه اصلی ما ،از جمله ضرورت بیثبات نمودن حاکمی ِ
فقط داده میشد ،تا جلوگیر رشد مبارزه طبقاتی باشد.
ت بیاندازه تدافعی امروزی «جنبش اجتماعی» نه بدین معناست ،که ما خود را از آن دور نگه داریم ،و یا اینکه در
ولی خصل ِ
ت بورژوائی نمیتوان بدست آورد.
این جنبش هیچ متح ِد مشترکی برای مبارزه علیه دول ِ
ت بازنشستگی حتی
ت کشور را دربر میگیرد ـ و بطور مثال مقررا ِ
از آنجا که تأمینات اجتماعی تقریبا ً کلیه بخشهای جمعی ِ
مربوط به بخش بزرگی از خردهمالکین نیز میشود ـ میتوانیم بر روی درگیرشدن بخش وسیعی قبل ازهمه حتی خرده مالکان و
مشترک کارآم ِد» متناسبی
ت مشخص حساب کنیم ،اگر که از طرف طبقه کارگر خواستههای «توافق
اقشارفیمابینی درمبارزا ِ
ِ
پیشنهاد گردد ،که مبارزه را وسعت بخشد.
ِ 4ـِدمکراسیِوِضد ِفاشیسم :امروزه بزرگترین اهمیت در مبارزات علیه فاشیسم و ترور فاشیستی نقشی است ،که جوانان
کارگر و بخشی از جوانان در مدارس عالیه و دانشگاهها بازی میکنند .مبارزه دمکراتیک ولی حوزه بسیار گستردهتری از پیش
ت جوانان علیه (خواستههای دولتی) فاشیسم و فاشیستی شدن دولت را دربرمیگیرد.
برد مبارزا ِ
از نگاه تاریخی و بعلت اوضاع فعلی اینطور به نظر نمیرسد ،که گویا در اتریش بخش وسیعی از اقشار متحدا برای مبارزه
ب
دمکراتیک آمادهاند :هم مبارزه علیه فاشیسم اتریش و هم علیه فاشسیم نازی را بیش از همه طبقه کارگر تح ِ
ت رهبری حز ِ
ت طبقه کارگر را پذیرفته بودند ،حتی
کمونیست اتریش  بعهده داشته است ،یعنی توسط کارگران و اشخاصی که نقطه نظرا ِ
ً
اگر آنها از طبقات واقشاردیگری ریشه گرفته بودند .در اوضاع فعلی بیشتر از همه طبقه کارگر و قسما آریستوکراسی کارگری
در مور ِد زیر پا گذاشتن دائمی قانون اساسی و قوانین دولتی یا ایالتی از جانب استاندار کرنتن  به خشم میآیند.
برای خواستهها ومبارزات خاص و عینی ،مثالً برای حقوق اقلیتهای ملی یا علیه سختترشدن حق پناهندگی ،یک زمینه ورود
اقشارفیمابینی خرده بورژوازی در اتحا ِد مشترک و رادیکال کردن آن در حین مبارزه کامال ممکن به نظر میرسد.
ت سربازی درگیرهستند.
ت غیرجنگی تقریبا ً کلیه جوانان مرد با خدم ِ
ِ 5ـِجنبشِضدِجنگِوِضدِامپریالیسم :حتی در وضعی ِ
حتی دوستان دختر مشمولین به خدمت حداقل برای شش ماه متاثر ازنظامیگری هستند .اگر بخش آگاه طبقه کارگر موفق شود،
ت کشور خارج از طبقه
اصول اساسی ضد نظامیگری دراتریش را حفظ و تحکیم نماید ،میتواند پشتیبانی بخش وسیعی از جمعی ِ
ت در یک جنگِ مشخص و هم حتی علیه ارتش بعنوان گروههای قدرت خشونتآمیز با
کارگر را ،هم برای مبارزه علیه شرک ِ
ت بورژوائی ،بدست آورد.
امکان نفوذ مؤثر درون دول ِ
ت زندگی تنزل نماید هیجانهای اولیه جنگی برباد میرود)
از دید تاریخی جنگهای امپریالیستی همیشه ( بمجر ِد اینکه کیفی ِ
موقعیتهایی بودهاند ،که هژمونی سیاسی طبقه کارگر روی بخش وسیعی از کلیه اقشار سرکوب شده جمعیت کشور گسترش -
ب درون بورژوازی را عمیقتر کردهاست  .با این حال ،ضروری است جبهه واح ِد طبقه کارگر بر اساس ضد
یافته و حتی انشعا ِ
نظامیگری از طریق کار سیاسی هدفمند در دو حوزه مهم صنعت تسلیحاتی و ارتش تحکیم گردد .اگر در اینکار غفلت ورزیده
مختلف طبقه کارگر در اتریش را علیه یکدیگر بشوراند.
شود ،بورژوازی میتواند خیلی ساده بخشهای
ِ
ت موضع «صرفا ـ صنفی» بخش وسیع طبقه کارگر در مقابل «مشکالت محیط زیست » (بطورمثال
ِ 6ـِمحیطِزیستِ :بعل ِ
ب سرمایهدارانه محیط زیست تقریبا فقط در محیط زندگی
«حفظ شغلم برای من مهمتر از درختان است») کوشش علیه تخری ِ
طبقه کارگر انجام میگیرد .در میان کارگران این نظر حاکم است ،که اینها مشکالتی هستند ،که فقط مور ِد عالقه کسانی است،
که «مشکل دیگری جز این ندارند» ـ آنچه مطمئنا ً حتی در این ارتباط است ،که خیلی از کارگران ،روزانه با خطرات و
آلودگی صوتی درگیرند ،در مقابل آنهایی که برایشان باران های سمی یا سر و صدای خیابان عوارض جانبی آزاردهنده هستند.
ب محیط زیست در
ت قسما ً غیرقابل بازگش ِ
اساسا ً الزم است دستکم پیشاهنگ طبقه کارگر ،حتی درمور ِد مشکال ِ
ت تخری ِ
پساسرمایهداری امپریالیسم خود را متمرکز نماید .با یک روش علمی میتوان متحدین مشترک مشخصی را بخصوص از رده-
های اقشار فیمابینی خردهبورژوازی برای سرنگونی سرمایه داری مخرب محیط زیست بدست آورد.
ِ 7ـِهمبستگیِضدامپریالیستیِباِجنبشِهایِآزادیِبخشِدر ِکشورهایِوابستهِ:در حین این که طبقه کارگر بدون رهبری
ت کارگری در کشورهای دیگر محدود میکند ،بخشی ازجوانان و اقشار فیمابینی خرده
انقالبی تقریبا ً خود را بر روابط مبارزا ِ
ت سیاسی برای جهانی بهتر نگاه میکنند .ولی بسیاری از این جنبشها
بورژوازی به کارهمبستگی بعنوان مهمترین حوزه فعالی ِ
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کمک ـ طرفداران امپریالیستی ـ سازمانهای غیردولتی( )NGOمنحرف گردیده و آن چه که
بدون رهبری پرولتری خیلی ساده با
ِ
طرف کمیساریای بخش خارجی امپریالیستی پشتیبانی خواهد گردیدِ .
باقی میماند پروژهای است ،که از
ِ
ت مسلحانه آنها را به عرصه «جنبش ـ جهان ـ
ولی اگر کمونیستها بتوانند ،ارتباط سیاسی جنبشهای آزادیبخش و مبارزا ِ
سوم» ناهمگون بکشاند ،میتوانند قبل از همه حتی پشتیبانی جوانان اقشار غیرپرولتری را بدست آورند .درگیریهای شدید و
تضادهای طبقاتی آشکار در کشورهای وابسته و نیمهفئودال میتواند حتی منجربه زیر سؤال رفتن روابط امپریالیستی دراتریش
ت طبقه کارگرـ گردد .از آنجا که امپریالیسم اتریش در شمارقدرتهای بزرگِ امپریالیستی
ـ و از این طریق جهتگیری بسم ِ
قرار ندارد و فقط استثنائا مستقل خودنمایی میکند ،یک قدم (نسبتا ً آگاهانه) بزرگِ سیاسی در پشتیبانی یک جنگ رهاییبخش
ت سرنگونی بورژوازی امپریالیسم
ت امپریالیسم خودی ،مبارزه جه ِ
عادالنه ،علیه (غالبا ً) قدرتهای بزرگِ امپریالیستی تا شرک ِ
خودی است.
ت جنبش همبستگی ضدامپریالیستی برای سیاسی کردن عمومی (قبل ازهمه گروههای دانشجویی و بخشی از اقشار فیمابینی
اهمی ِ
ت آن برای گسترش بالواسطه جبهه جنگ علیه طبقه حاکم خودی و مشارکت
خرده بورژوازی) مطمئنا بزرگتر از اهمی ِ
اقشارمتح ِد بیشتر درمبارزه علیه بورژوازی است.
ِ 8ـ ِمبارزه ِبرای ِتأمین ِمالی ِو ِحقوق ِبیکاران :بخصوص در زمانهای بیکاری تودهای مبارزه برای تأمین مالی و حقوق
بیکاران نقشی از همیشه بزرگتر را بازی میکند .در این فاصله در اتریش تعدا ِد بیکاران به ثبت رسیده با رقم همیشه باالی
ارتباط با عقالنیترکردن
350هزارنفر به رقمی همانند سالهای دهه  30قرن بیستم رسیده است .سالهاست که تنظیم قوانین در
ِ
وظایف و مسدود نمودن پول بیکاری هرچه شدیدتر گشته ،و از این مقررات حتی افرا ِد شاغل غیرمستقل بخش غیرپرولتری در
ت
امان نیستند .به آنها دانشآموزان فارغالتحصیل ،که دارای هیچگونه قرارداد دستهجمعیاند ،و در اداره کاریابی ( تح ِ
مقررات ویژهای قرار دارند ،اضافه میشوند .بدین خاطر دراین مبارزه میتوانند گروههای خارج ازطبقه کارگر هم دخیل
شوند.
ت جداگانه
ت اجتماعی بیکاران خطر دامنگیرشدن در مقررا ِ
ت اجباری و برای تأمین احتیاجا ِ
ت مختلف علیه مقررا ِ
در مبارزا ِ
ً
ارتباط مابین سیستم اقتصادی سرمایهداری
ا
دائم
بخصوص
باید
طر
خا
بدین
انقالبی
ت
کمونیس
ب
حز
است.
بزرگ
بسیار
اصالحی
ِ
ِ
ِ
و ارتش ذخیره صنعتی الزم برای آن را نشان دهد و روشن نماید ،که مشکل تنها با سرنگونی سرمایه داری میتواند حل شود.
ت همیاری بمثابه همبستگی بینالمللی پرولتری
ِ 9ـِبرایِحوزههایِحفاظتِکارگرانِ،قرارداد ِدستِهجمعیِ :بانضمام اعتصابا ِ
ت کارگران و قرادا ِد دستهجمعی ورود جبهه متحد خارج از طبقه کارگر قابل پیشبینی نیست (تا موقعیکه
برای حوزههای حفاظ ِ
ت بخش بزرگی از طبقه کارگر بشدت وخیم نگشته و گرسنگیاش گستزش نیافته است) .عالیق بخش غیرپرولتری
وضعی ِ
ت زندگی طبقه کارگر خود را ـ اگر محتاطانه گفته باشیم ـ محدود و اغلب بصورت حسرت در رده-
ت کشور برای وضعی ِ
جمعی ِ
ً
های اقشارفیمابینی (مثال ،اینکه یک کارگر کوره سنگین شیفتکار قادر به خرید اتومبیل  BMWمیباشد) نگاه میدارد .بهترین
نقطه آغازین ممکن برای جبهه همبستگی فرای طبقه کارگر ،سؤاالت مشخص مثالً درمورد قرارداد دستهجمعی فروشندگان
ت بازبودن مغازهها ،است.
بخش تجاری در ارتباط با ساعا ِ
ِ10ـِمبارزهِضدِمذهبیِ :مبارزه ضد مذهبی ،رهبری بخش وسیعی از جمعیت زحمتکشان کشور را جدا از طبقه کارگر دریک
مبارزه علیه دولت بورژوائی ،که دراتریش بخصوص تنگاتنگ با کلیسا و مسیحیت در مجموع مقید به همکاری است ،ممکن
ب مردم اتریش
میسازد .عادت فاشیستی مذهبی حتی بعد از  70سال پایان فاشیسم اتریش زنده است و مهمترین بخش از حز ِ
ب آزادیخواه اتریش ).()FPÖ
 ÖVPخود را همچنان آگاهانه درخدم ِ
ت این سنت قرار میدهد (به تازگی حتی بخشی از حز ِ
بخصوص نصب صلیب و تقدم برتری کلیسای کاتولیک در مدارس و جامعه باید در مرکز ثقل تهاجم قرار گیرند ،تا بتوانیم در
مبارزه دشوار برای جدایی کلیسا از دولت ،انزجار عمومی را برآگاهی بیاثرسازی مذهبی توده خلق تهییج نموده و دورنمایی
برای سوسیالیسم بازکنیم.
اساسا ً در کلیه موارد ذکرشده در باال برای کمونیستها ساختمان یک سازمان و کمیته تودهای طبقه کارگر یا کار درسازمانهای
ت فوقالعادهای برخوردار است .میبایست باحرکت از خواسته و نیازهای طبقه کارگر هماهنگی
شکل یافته تاکنونی ازاهمی ِ
مشترکی بوجود آورد ،که به بخشی از جبهه نبرد ،که امروزه هنوز در دژ دیکتاتوری بورژوازی به خوبی محافظت میشود،
ب کمونیست است ،که اعضای خود را بر مبنای کار فراکسیونی در سازمانهای تودهای رهبری نماید
هجوم برد .این وظیفه حز ِ
ت بورژوازی را به صورت هماهنگ پیش ببرد.
و هجوم علیه دول ِ
ِ
مبارزهِعلیهِاتحادیهِاروپاِوِرابطهِآنِباِمبارزهِبرایِانقالبِدرِاتریش
ِ
مبارزه برای نابودی اتحادیه اروپا ،همچنین خروج اتریش از این بلوک امپریالیستی که در سطوح معینی خصوصیات یک
دستگاه سرکوب دولتی را بخود گرفته  ،اهمیت روزافزونی مییابد .این هم برای سمتگیری مبارزات انقالبی در هر کشور
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جداگانه و هم حتی برای هماهنگی و رهبری مشترک کلیه مبارزات طبقاتی در اتحادیه اروپا معتبر است ،آخری حتی امروزه
خیلی بیشتر از همیشه ضروری است و درصورت امکان از همکاریهای تنگاتنگ مبارزه طبقاتی فراتر میرود.
اتحادیه اروپا یک طرح امپریالیستی است که درسالهای اخیر درچارچوب آن هر چه بیشتر تغییرات واقعی در دستگاه قدرت
مشترک هدایت
حاکمین صورت گرفته است .درحال حاضرودرمیان مدت ،اتحادیه اروپا ازیک دستگاه سرکوب هرچه با ثباتتر
ِ
شده قدرتهای امپریالیستی بزرگ اروپا(به استثناء روسیه) برخوردار است.
اساس آن را رقابت اقتصادی ،سیاسی و نظامی ـ به سمت بیرون ،امپریالیسم آمریکا (و در <کنار آن> علیه امپریالیسم ژاپن و
روسیه) تشکیل میدهد .این پروژه بر پایه محدویت و قسمأ ادغام کنسرنهای آلمانی ،فرانسوی ،ایتالیائی و دیگر کنسرنهای
اتحادیه اروپا ،بطور روشن ،خصایل یک دولت چند ملیتی را بخود گرفته است:
 متشکل از مناطق کشوری با مرزهای (محدود)؛ یک واحد پولی مشترک با بانک مرکزی چاپ اسکناس؛ بخشهای مهم یک دستگاه دولتی(مجلس ،نهادهای شبه دولتی مانند ،کمیتهها و شورای وزرای واحد تصمیمگیری ،دادگاه،ارتش ،پلیس و غیره )
یکی شدن فرهنگی بسرعت درحال پیشرفت است(از جمله حمایت از زبان و آگاهی اروپائی ـ با تاکید بر تفاوتهای منطقهای).
البته تضادهای قوی درون امپریالیستی در اتحادیه اروپا(از جمله با بریتانیا و دولتهای کوچک امپریالیستی که علیه برتری
طلبی آلمان و فرانسه هستند ) .وجود دارد.
دومین پایه تحکیم واقعی اتحادیه اروپا ،اشتراک منافع سرمایهداری انحصاری در تهاجم به داخل ،علیه طبقه کارگر
<خودی>است ،برای اینکه با گرایش نزولی ِنرخِسود مقابله کند .با قانونیت بخشیدن به چهار آزادی برای سرمایه و اقتصاد
بازار آزاد رقابتی همراه با حداکثر تعدیل حقوق اجتماعی ،دمکراتیک و قوانین حقوق کاری درقانون اساسی اتحادیه اروپا،
زمینهای آماده شدهاست ،که طبقه کارگر( حداقل درکشورهای که سازماندهی مناسبی ندارد و از نظر سیاسی فاقد قدرت الزمه
است) مورد هجوم قرار گیرد.
در سراسر اتحادیه اروپا بصورت هماهنگ تمامی دست آوردهای کسب شد ِه در مبارزه طبقه کارگر در قرن بیستم ،قدم به قدم
از بین برده می شود .تدابیری که از یکطرف حوزه اجتماعی ،شرایط کاری و دستمزد و از طرف دیگرحقوق دمکراتیک کسب
شده و امکانات بدست آمده جهت تاثیر گذاری را مورد هجوم قرار داده است .توسط اتحادیه اروپا تاثیر گذاری پارلمانی -سیاسی
طبقه کارگر به عقب رانده میشود (در کمیسیونهای اتحادیه اروپا ،همانطور که لنین برآن تاکید داشته است امکانات سرمایه
مالی جهت تاثیرگذاری بر دولت و پارلمان چندین برابر بیشتر از مجالس ملی است) و نیز تاثیر اتحادیههای کارگری.
در این ارتباط مطلب مهم این است که در کنار «هسته اروپا» برهبری قدرتهای بزرگ امپریالیستی اتحادیه اروپا و
همکارانش (مانند اتریش) یک اروپای  -در حاشیه ایجاد شدهاست که تقریبا  %50اروپا را در بر میگیرد و آنها را مستمرأ به
کشورهای نیمه مستعمراتی وابسته تبدیل کردهاست .امپریالیسم اتریش با انقیاد کشورهای اروپای شرقی ،و صدور سرمایه ،نقش
ویژ ِه تعرضی ای داشته و در هفت کشور از نظر اقتصادی نقش با اهمیتی دارد(و یا دومین) امپریالیسم استثمارگراست( .تذکر:
برای اطالع دقیقتر با گزارش سیاسی ما در سال  2005مقایسه کنید) .
آنچه که مربوط به اتحادیه اروپا وسوگیری آن میشود ،باید در هرحال نقش پیشقراولی امپریالیسم اتریش را هم درون اتحادیه
اروپا وهم تهاجم به بیرون (بطور مثال از همپاشی یوگسالوی) ونیز در داخل (فاشیستی شدن و زدودن دست آوردهای اجتماعی)
در نظر داشت .واینکه نباید از نظر دورداشت ،که بدلیل سطح نازل مبارزه طبقاتی در اتریش <سیاست خانه تکانی> سریعتر از
سطح اتحادیه اروپا انجام میگیرد .ما باید مراقب باشیم که اتحادیه اروپا و خواستههای آنرا بعنوان مقصراصلی قلمداد کنیم.
اتحادیه اروپا امروز درمبارزه دفاعی طبقهکارگر مسلمأ دشمن اصلی نیست.
مسئله از دید مبارزات تهاجمی ،طور دیگری است ،هرچند که بر زمینه مبارزات صرفا صنفی تکامل یابد .اگر ما خواستار این
هستیم که سربازان اشغالگر اتریشی برگشت داده شوند و برآورد نیازهای عمومی بار دیگر دولتی شوند ،که ساعت کار کاهش
یافته و تامینات اجتماعی افزایش یابد و غیره ،مستقیمأ در تقابل با جبهه متخاصم اتحادیه اروپا قرار خواهیم گرفت.
بمجرد اینکه طبقه کارگر در جبهه گسترده سیاسی دست به حمله بزند و دستگاه دولتی بورژوازی را تحت فشار قرار دهد،
طبیعی است که سرمایه انحصاری اتریش میکوشد خود را باکمک دستگاه دولتی اتحادیه اروپا تثبیت نماید ،برخوردی که در
ابعاد بزرگتری برای شورشهای انقالبی صادق است.
از طرف دیگر اینطور نیست که طبقه کارگر دیگر کشورهای اتحادیه اروپا ساکت بمانند و نظارهگر باشند .درست از منظر
امروز ،تصوری مضحک خواهد بود که وضعیت واقعی را وارونه خواهد کرد .طبقه کارگر دیگر کشورهای اتحادیه اروپا
آمادگی و آزمون مبارزاتی بیشتری داشته و طبیعی است که در کشور خود مبارزه برای همین خواستهها(و یا بیشتر) را بجلو
سوق دهند  .مبارزه برای انقالب سوسیالیستی در اتریش باید و ضروری است که با مبارزات علیه سرمایه انحصاری در
دیگرکشورهای اتحادیه اروپا و نیز کشورهای وابسته خارج از اتحادیه اروپا ،یکی شود.
مبارزه انقالبی علیه سلطه سرمایه ،علیه دیکتاتوری بورژوازی دراتریش ،عمدتأ بطور عینی بخشهای رهبری کننده ،سرمایه
انحصاری امپریالیستی را نشانه گرفته است .این مبارزه بخشی ازمبارزه برای سرنگونی سرمایه انحصاری دراتحادیه
اروپاست(و سهم ما درآن) بدین مفهوم شعار استراتژیک ما این خواهد بود :خروج از اتحادیه اروپا ـ ورود به سوسیالیسم! تنها
در مبارزهای انقالبی برای سوسیالیسم ،اتحادیه اروپا را میتوان با قدرت طبقهکارگر نابود کرد ،و تنها در مبارزه انقالبی جهت
تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقهکارگر شعار :خروج از اتحادیه اروپا! جهت درست را نشان میدهد.
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تنها امکان قابل پیشبینی که خروج اتریش را ،بدون سمتگیری سوسیالیستی طبقه کارگر و تودههای خلق از اتحادیه اروپا
بمقصد برساند ،میتواند جنبش خروج همگانی همسایگان شرقی باشد ،اگر در آنجا چپاول نواستعماری و سرکوب ،به جنبشی
ضدامپریالیستی برای کسب حق حاکمیت ملی دولتی منجر شود .اما در چنین حالتی هم اگر تودههای ناراضی خلق در اتریش به
جنبش در کشورهای همسایه ملحق شوند ،ما باید بر سمتگیری خود بسوی سوسیالیسم تاکید کنیم و بخشی از بورژوازی اتریش
را که خواهان ایجاد «اتحاد دولتی اروپای میانه شرقی» ،تحت هژمونی امپریالیسم اتریش است ،از نظر سیاسی منزوی کنیم.
سلطهِغالبِبورژوازیِراِبشکنیمِوِارگانِقدرتِمتقابلِبرقرارِنمائیم ،
ُ
ِ
طبقه کارگر در اتریش قدرت بزرگی است و نیروی عظیمی را در اختیار دارد  -اگر آگاهانه ،متحد و با هدفی روشن وارد
میدان شود .واقعیت این است که بورژوازی ضعیف اتریش از روزهای اکتبر  88همیشه از این ترس داشته است که توسط
پرولتاریای اتریش از نظر سیاسی و اقتصادی زیر پا گذاشته شود .و هربار که بخش بزرگی از طبقهکارگر آگاهانه وارد میدان
شدهاند -مانند ژانویه و نوامبر  ، 98ژوئیه  ،927فوریه  93و یا اینکه دراکتبر  -950طبقات حاکم در برابر قدرت عظیم
طبقهکارگر به لرزه در آمده است .با وجود این هر باره از کمبود همبستگی مبارزاتی و قاطعیت انقالبی در عذاب بوده و
پیشاهنگ تنها گذاشته شدهاست و تودههای کارگر توسط رهبران اشرافیت کارگری عقب نگهداشته شدهاند.
تاریخ مبارزات طبقاتی قرنهای گذشته بخصوص در اتریش نشان دادهاست که راه سوسیال دمکراسی راه رفرم برای رسیدن به
سوسیالیسم نیست ،بلکه راهی است که به شکست وفاشیسم منجر شدهاست .بورژوازی درعمل فهمیده است ،که حزب سوسیال
دمکراسی را بعنوان بهترین نماینده اش بکار گیرد اگر الزم شود ،خیزش سیاسی طبقه کارگر را به مدار بورژوازی و بنبست
ذاتی درونی سیستم کانالیزه کند .مهمترین ابزار برای تحکیم سلطه ایدئولوژیک ،همیشه رسانههای بورژوازی وشاخههای
گسترده شبکههای سوسیال دمکراسی یعنی نهادهای بورژوازی درون طبقه کارگر برای در بند نگهداشتن و قطعکردن کوشش-
های انقالبی آنها بودهاند.
در مسیر انقالب سوسیالیستی در اتریش ،حزب انقالبی طبقهکارگر باید فعالیتهای خود را بخصوص حول دو وظیفه متمرکز
کند:ایجاد یک دستگاه مقتدر تبلیغی ،ترویجی حزبی( وسازمانهای تودهایاش) و ایجاد ارگانهای مختلف قدرت پرولتری که کامال
از تاثیر بورژوازی و عاملین آن درون طبقه کارگر مصون باشند.
در اتریش تضاد فاحشی بین آگاهی طبقاتی (خودبخودی) و آمادگی مبارزاتی موجود است :بخشهای معینی از پرولتاریای
صنعتی(هسته انتخاب کنندگان سوسیال دمکراسی) دارای واقعا <آگاهی طبقاتی> خوبی بمعنای محدود بوده ،ومیدانند بعنوان
طبقهکارگر منافعشان در نزاع دایمی با بورژوازی ،بخصوص سرمایه انحصاری است .ولی همزمان به نظام سرمایهداری در
مجموع انتقادی ندارند .از طرف دیگر افرادی هستند با مشاغل نامطئن که بطور انگیزهای منتقد سرمایهداریاند و راحتتر قابل
سازماندهیاند .ولی بخش وسیعی از آنها از آگاهی ناقصی برخوردارند و خود را جدا از تودههای وسیع کارگر میبینند و نمی-
توانند درک کنند ،که تهاجم سرمایه انحصاری متوجه تمامی طبقه است ،هرچند که بدی اوضاع تمامی اعضای طبقه کارگر را
بیک اندازه در برنگیرد .این وظیفه کمونیستهاست که آگاهی طبقاتی انقالبی را مستقر نمایند -ابتدا درون بخشهای پیشرفته
کارگران صنعتی و نیز اقشار به حاشیه رانده شده پرولتاریا .تجارب نشان میدهد ،هرجا که کسی چیزدیگری نگوید و نتواند
استدالل کند ،رسانههای بورژوازی اطالعاتی از انسانهای متزلزل و بیعالقه را اساس استدالل خود قرار داده وبعنوان
<واقعیت> مورداستفاده قرارمیدهند(حداقل <بهنگام ضرورت>) .بورژوازی درست هنگام درگیریهای مهم سیاسی در
جامعه رسانههای خود را بکار میگیرد ،برای اینکه موضع خود را بعنوان<واقعیت عینی> معرفی کند.
قدرت مافوق ماشین تبلیغاتی بورژوازی ،اغلب غیر قابل تسخیر بنظر میرسد .مثال بارز آن تغییر افکار مردم در باره اتحادیه
اروپا در سال  99درظرف چندماه صورت گرفت .ازطرف دیگرهمه پرسی سونتن دورف ( )Zwentendorfدر سال 978
بود ـ بخاطر اختالفات تاکتیکی درون بورژوازی ـ با وجود تبلیغات وسیع رسانهها به نفع آن ،درنهایت جنبش وسیع تودهای به
نهِکافی الزم دست یافت .در زمانهای نسبتا معمول صلحآمیز ،نیروهای کمونیستی نمیتوانند تاثیر بزرگِ رسانهای داشته باشند.
ولی این وضع میتواند هنگام تشدید مبارزات طبقاتی بسرعت عوض شود .در این شرایط کارگران بیشتر به همکاران مورد
اطمینان خود ،اعالمیهها ،بدیلهای رادیوئی بیشتر از رادیو اتریش( )ORFو روزنامههای فلهای گوش میدهند .برخورد به
نخستوزیرحزب مردم اسپانیا( )Partido Popularانسار( )Aznarدر رابطه با تحریکاتش علیه اِتا( )ETAبعد از بمبگذاری
اسالمیستها در ماه مارس  200در مادرید مثال مثبتی در این خصوص است.
حزب کمونیست انقالبی قادر است با کار درون کارخانهها و مناطق شهری بخشی از مردم را در برابر رسانههای بورژوازی
<خنثی > کند .در یک فضای درهم ریخته ،عدم اعتماد مزمن در برابر اخبار رسانههای بورژوازی به مصونیت نسبت به تاثیر
تبلیغات بورژوازی در بخش وسیعی از طبقه کارگر و خلق تبدیل شود.
برای اینکار اما انتشار مرتب یک نشریه کمونیستی ( روزنامه  ،اعالمیه) با شبکهای از مبلغان سیاسی ،اضافه برآن داشتن
فرستندههای رادیوئی و تلویزیونی ،بخصوص در رابطه با پخش اعتصابات ازایستگاههای بزرگ و اشغال آنها توسط کارکنان-
و ایجاد <فرستندههای بدیل> برای جبهه مبارزه ضروری است.
در یک کشور نیمه فئودال و نیمه مستعمراتی ،مبارزات برای انقالب ارضی(<جنگ دهقانی>) و علیه استثمار نومستعمراتی و
سرکوب(<حق تعیین سرنوشت ملی>) ،محتوا اصلی جنبش انقالبی است .هژمونی پرولتاریا در طول مبارزه عملی تامین می-
شود .بخصوص در کشورهای از نظراقتصادی ضعیف تکامل یافته با جمعیت بزرگ دهقانی میتوان برتری قدرت خلق را در
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مناطق آزاد شده(در مقایسه با وضعیت نیمه فئودالی) در عمل ثابت نمود .تحت رهبری طبقه کارگر میتوان در مناطق
دورافتاده اقداماتی جهت بهتر کردن واقعی وضعیت زندگی تودهای خلق بعمل آورد .بعبارت دیگر طبقهکارگر در کشورهای
تحت سلطه و بازداشته از تکامل ،نقشی را که بورژوازی در حال نضج قرن نوزده در برابر فئودالیسم داشت به عهده می-
گیرد.
برعکس در کشورهای امپریالیستی آنچه که در مرکز عالقه انقالبی تودههای خلق قرار دارد این است که طبقهکارگر بهتر از
بورژوازی میتواند حکومت کند .در اینجا رهبری پرولتاریا باید با آغاز قیام انقالبی تامین شدهباشد و برنامه انقالبی ـ پرولتری
درست بعد از پایان جنگ داخلی کامال به اجرا درآید(از جمله اجتماعی کردن کارگاههای تولیدی و تدوین اقتصاد با نقشه) بدین
خاطر برآورد فوری چنین خواستههای برای متحول کردن تودها در مبارزه نقش ارزندهای برای بسیج گسترده آنها بازی میکند.
ولی برای پیشبرد و عملیکردن خواستهای انقالبی ،وجود ارگانهای انقالبی ضروری است که باید هدفمند تحت رهبری حزب
پرولتری ایجاد گردد.
در کشورهای با دهها سال سنت قیامهای انقالبی ،مانند یک سلسله از کشورهای آمریکای التین ،ارگانهای پرولتری مخالف
قدرت (اداری و اجتماعی) در سطوح مختلف وجود دارد ( ،کمیتههای همسایگی ،محالت ،کمیتههای تصرف زمینها ،کمیتههای
ملی دهقانی ،هماهنگی نیروهای مسلح ارتش خلق و غیره) .ازاین تجارب باید برای اتریش بیاموزیم.
بعد از خیزشهای انقالبی  ،98بورژوازی خیلی سریع با کمک سوسیال دمکراسی موفق شد ،تمامی ارگانهای قدرت پرولتری
را منزوی و نابود کند و باقیمانده آنرا در دستگاه دولت بورژوازی ادغام نماید :بدینترتیب شوراهای کارگری دست آخر به
اطاق کار و دستههای مقاومت خلقی به مدافع حکومت رایش تبدیل شدند .کمونیستها خیلی سریع ازدستههای محافظ جمهوری
بعدا تاسیس شده پاکسازی شدند و درسال "( 927آتش سوزی کاخ دادگستری") بمثابه قدرت حافظ نظم بورژوازی ،علیه
کارگران انقالبی بکار گرفته شد .تا  93این اتحاد دفاع پرولتری توسط رهبران سوسیال دمکراسی در مبارزه علیه فاشیسم
بدون استفاده ماند .از این تجارب هم باید بیاموزیم .
حزب کمونیست انقالبی باید بکوشد هنگام تشدید تضادها ،با اتخاذ خط جبهه واحد کارگری و دررابطه تنگاتنگ با تودههای
انقالبی در کارگاهها و محالت شهری و نیز دیگر بخشهای طبقه کارگر( و متحدین بالقوه آن) ارگانهای شبیه شوراها را ایجاد
کند .این ارگانها اگر حزب کمونیست انقالبی یک خط درست انقالبی را تعقیب کند ،میتوانند در طول رشد انقالب به ارگانهای
هماهنگکننده و تصمیمگیرنده در طول مبارزه انقالبی تکامل یافته و -بدین نحو به نطفه ارگان قدرت دولت پرولتری آینده
تبدیل شوند .عنصر تعیین کننده این است که کمونیستها جهتگیری روشن به قیام و تسخیر قدرت سیاسی داشته باشند و قدرت
متقابل طبقه کارگر را به آن وارد کرده و مبارزهای سخت و بیرحمانه را علیه تمامی نمایندگان سازش با سیستم سرمایهداری و
دولت بورژوازی رهبری کنند .


...فرصتِراِبارِدیگرِازِدستِندهیم! ِ

نباید بار دیگر یک موقعیت انقالبی همانند سال  98بیهوده از دست برود ،به این بهانه که کمونیستها در سطوح تئوریک،
عملی و تشکیالتی فاقد آمادگی الزماند ،و یا از یک سازمان کارکشته بهرهمند نبودند و بهمین دلیل نتوانستند طبقهکارگر را به
قدرت رهنمون شوند.
نباید بار دیگر وضعیت یولی  927وین دو باره تکرار شود ،بدون اینکه حداقل دربخشهای ازشهر ارگانهای قدرت پرولتاری
حاکمیت را بدست بگیرند و با حرکت از پایگاههای سرخ فورأ دست به حمله به مراکز دستگاه دولتی بورژوازی بزنند.
نباید باردیگر شرایطی همانند فوریه 93فراهم آید که حزب کمونیست در برابر قیام مأیوسانه بخشی رادیکال از سوسیال
دمکراسی واکنش نشان دهد که خیلی دیرعلیه سیاست فاجعهبار رهبریشان برخاستند و بدون رهبری مرکزی دست به حمله
زدند.
نباید بار دیگر شرایطی همانند مارس  938بوجود آید که حزب کمونیست همراه با سوسیالیستهای انقالبی ،بیهوده به دولت
فاشیستی اتریش اعالم کردند که کارگران را در برابر خطر تجاوز مسلح کند.
نباید بار دیگر شرایطی همانند  95بوجودآید که طبقه حاکم فاقد دستگاه دولتی بود ،ولی طبقهکارگر در مجموع چنان دچار
روحیهای خراب وبدون برنامه بود که در طول دو سال گورکنهای جمهوری بورژوازی اول ،بار دیگر تمامی قدرت را بدست
گرفتند.
همچنین نباید بار دیگر ،اعتصاب عمومی سازماندهی شدهای همانند اکتبر  950صورت گیرد ،بدون اینکه کارگران انقالبی قادر
باشند حتی در بخشی از کشور که ازموقعیت مناسبی برخورداراند حاکمیت ائتالف بورژوازی را تکان دهند.
و نباید شرایطی همانند اکتبر  2000بوجود آید که بعد ازدوماه عدم توانائی طبقه حاکم در تشکیل دولت ،صدها هزار انسان به
هیجان آمده ،اعضای مورد تنفردولت را مجبور کردند از طریق راهروهای مخفی ،به مراسم ادای سوگند به کاخ ریاست
جمهوری بروند ،بدون اینکه حداقل و بطور موقت مراکز قدرت طبقه حاکم و نشانههای قدرت دولتی اشغال شوند.
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