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درس های اعتصاب عمومی هند:
ورشکستگی تاریخی استالینیسم-مائوئیسم و ضرورت استراتژی سوسیالیستی

روز جمعه 2 ،سپتامبر  ،2112بنا به تخمین ها نزدیک به  181میلیون کارگر در سراسر هند به اعتصاب عمومی
یک روزه ای پیوستند تا صدای اعتراض خود را علیه سیاست های ریاضتی و «اصلاحات» نخست وزیر کشور،
«نارندرا مودی» و حکومت «حزب بهاراتیا جاناتا» (حزب مردم هند) بلند کنند.
با وجود این که اخبار این اعتصابِ پُرهیبت و خیره کننده به سرعت سر از تقریباً تمام رسانه های چپ جهان
درآورد ،اما بیشترین تمرکز عموماً تنها بر ابعاد کمّی این اعتصاب بود ،بی آن که کمترین اشاره ای به درس
های سیاسی آن شده باشد .این اعتصاب اخیر ،بلافاصله پرسش های مهمی را دربارۀ ماهیت سیاسی این
اعتصاب ،رهبران آن و استراتژی سیاسی طبقۀ کارگر هند مطرح می کند.
اعتصاب عمومی روز جمعه ،نشانۀ روشنی از افزایش خشم اجتماعی فروخوردۀ کارگران ،جوانان و زحمتکشان
روستایی هند است .اما در عوض «کمیتۀ مشترک اتحادیه های کارگری» ( )JTUCبه عنوان فراخوان دهندۀ
اعتراض ،متشکل از عناصری است که به طور سیستماتیک مسیر مبارزۀ طبقاتی را سد کرده اند و مستقیماً
وابسته به آن دست احزاب سیاسی هستند که نقشی کلیدی در تقلای بورژوازی هند برای تبدیل این کشور به
بهشت نیروی کار ارزان جهان سرمایه داری داشته اند .این گفته نه فقط در مورد «حزب کنگره» -که «کنگرۀ
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اتحادیه های کارگری ملی هند» ( )INTUCشاخۀ وابسته به آن است -بلکه همین طور اتحادیه های به ظاهر
«چپ» در سطح رهبری «کمیتۀ اتحادیه های کارگری» مصداق دارد؛ یعنی :کنگرۀ اتحادیه های کارگری هند
( )CITUو کنگرۀ سراسری اتحادیه های کارگری هند ( )AITUCکه هر یک به ترتیب زیرشاخۀ سازمان
های استالینیستی و مائوئیستی «حزب کمونیست هند -مارکسیست» ( )CPMو «حزب کمونیست هند»
( )CPIهستند.
برای استالینیست ها و بروکرات های حرفه ای اتحادیه ها ،اعتصاب  2سپتامبر چیزی جز یک مانور و ابزاری
برای مهار و جلوگیری از انفجار اعتراضات رو به رشد اجتماعی و مسدود کردن مسیر شکل گیری و تکامل
جنبش سیاسی مستقل طبقۀ کارگر علیه حکومت «حزب مردم هند» و فراتر از آن کلّ مناسبت اجتماعی
سرمایه داری نیست.
اصولاً این سرمایۀ کلان هند بود که ماه مه  ،2114مودی و حزب متبوع اش را به عنوان یک حزب شووینیست
هندو برای شتاب بخشیدن به «اصلاحات» مشوق سرمایه گذاران و کارفرمایان -یعنی یورش همه جانبه به
طبقۀ کارگر -و پیش بردن جاه طلبی های خود در عرصۀ جهانی روی کار آورد.
حکومت مودی با کاستن از سوبسیدها و هزینه های اجتماعی ،از جمله بودجۀ بهداشت و درمان و «قانون
تضمین اشتغال روستایی ملی ،»2112 -خصوصی سازی صنایع دولتی ،حذف یا کاهش سقف سرمایه گذاری
خارجی در بخش های متعدد ،اعمال مالیات تنازلی بر اجناس و افزایش مالیات بر فروش برای انداختن بار
مالیات بر گردۀ طبقۀ کارگر ،و مسامحه با حکومت های ایالتیِ تحت امر «حزب مردم هند» برای دریدن همان
باقی مانده های موانع و محدودیت های حذف مشاغل و استانداردهای کار ،این وظیفه را به خوبی انجام داده
است.
نه فقط این ،که مودی هند را وارد تحرکات امریکا علیه چین کرده است .روز دوشنبه وزیر دفاع هند« ،منوهار
پاریکار» ،توافقنامه ای را امضا کرد که به هواپیماها و کشتی های جنگی امریکا اجازۀ دسترسی روزانه به پایگاه
های نظامی هند را می دهد.
این که «کمیتۀ مشترک اتحادیه های کارگری» ادعا می کند می توان با فشار از پایین« ،حزب مردم هند» و
نخبگان حاکم را وادار به پیگیری سیاست هایی «خلقی» کرد ،چیزی بیش از یک دروغ نیست.
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هفت دهه تاریخ استقلال هند تماماً بر خلاف این ادعا نشان می دهد که تحقق ابتدایی ترین مطالبات دمکراتیک
و اجتماعی کارگران هم تحت حاکمیت بورژوازی محال است .بورژوازی هند تا سال  1991استراتژی توسعه
سرمایه داری ملی و دولتی را پیش گرفته بود و تلاش می کرد آن را نوعی سوسیالیسم جا بزند .اما در عوض
می بینیم که طی یک ربع قرن گذشته هند را به منبع نیروی کار ارزان و تدارکاتچی سرمایه داری جهانی و
همزمان شریک نزدیک تر امپریالیسم تبدیل کرده است.
در حالی که ثروت بورژوازی هند به طور تصاعدی رشد کرده« ،عروج» هند در صحنۀ سیاست و اقتصاد تنها
به محرومیت اجتماعی و فلاکت بی حدّ و حصر اکثریت کارگران و زحمتکشان انجامیده است .پس از  22سال
«اصلاح»  ،ده ها میلیون تن با بیکاری و اشتغال ناقص و قراردادهای بی ثبات دست و پنجه نرم می کنند و
گرسنگی در کمین مناطق روستایی هند نشسته است .علاوه بر این ها هند با تلاش برای عرض اندام به عنوان
هژمونی منطقه ای در آسیای جنوبی یا تبدیل به خط مقدم امریکا برای رویارویی با چین ،در خطر درغلتیدن
به ورطۀ تنازعات نظامی نیز هست.
احزاب استالینیست هند که نام «کمونیست» را هم یدک می کشند ،دهه ها جزئی جدایی ناپذیر از دستگاه
سیاسی بورژوازی بوده اند و این نه یک اشتباه تاکتیکی یا سهوی ،که اصولاً هستۀ اصلی تمام تئوری های
آنان است .تئوری هایی که همیشه بر اساس «تضاد» این یا آن گرایش از بورژوازی ،آنان را در صف یکی از
جناح های دولت سرمایه داری قرار می دهد .از سال  1991به این CPM ،و  ،CPIپیاپی از حکومت هایی
پشتیبانی کرده اند که خود مسئول اجرای اصلاحات نئولیبرالی طبقۀ حاکم بوده اند .آن جایی که استالینیست
ها قدم به حکومت های ایالتی گذاشته اند -به خصوص «بنگال غربی» و «کرالا» -پیگیر سیاست هایی شده
اند که خود سیاست های «حامی سرمایه گذار» می خوانند (مثلاً ممنوعیت اعتصاب در بخش آی.تی و صنایع
وابسته به آی.تی) و در سرکوب خونین اعتراضات دهقانی به سلب مالکیت زمین به نفع پروژه های بزرگ
تجاری نقش داشته اند.
وقتی «پینارایی ویجایان» ،وزیر ارشد جدید کرالا و عضو دفتر سیاسی  CMPوعدۀ «پارادایم جدیدی» را می
دهد که در آن «با آغوش باز از سرمایه گذار استقبال می شود» ،در واقع دارد این پیام روشن را می دهد که
استالینیست ها آماده اند مستقیم تر و روشن تر از قبل نقش پادوی سرمایه داران کلان را ایفا کنند.
استالینیست ها ائتلاف های انتخاباتی مکرر خود با احزاب راست گرای منطقه ای و حتی حمایت شان از حکومت
«ائتلاف متحد ترقی خواه» ( )UPAبه رهبری حزب کنگره را با اسم رمز «جلوگیری از راست» -به خصوص
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جلوگیری از «حزب مردم هند» -توجیه کرده اند! در حالی که استالینیست ها با انقیاد سیستماتیک طبقۀ کارگر
به احزاب بورژوایی برعکس نقش پررنگی در تقویت راست گرایان هندو داشته و راه را برای بهره برداری آنان
از خشم مردم بابت بحران اجتماعی حاد برخاسته از «توسعۀ» سرمایه داری باز کرده اند .در انتخابات سال
« ،2114حزب مردم هند» به عنوان نخستین حزبی که توانست از  1984به این سو اکثریت «لوک سابها»
(مجلس سفلای پارلمان هند) را تصاحب کند ،به قدرت رسید.
اکنون در مواجهه با خشم مردمی از شکست آشکار وعده های دروغین انتخاباتی در باب اشتغال و «توسعه»
است که مودی و شرکایش در «حزب مردم هند» مشغول دامن زدن به شووینیسم هندو با هدف ایجاد تفرقه
در صفوف طبقۀ کارگر و بس یج عقب مانده ترین و ارتجاعی ترین عناصر جامعه هستند .و این شانه به شانۀ
توسل به اشکال استبدادی تر حکمرانی پیش می رود .مخالفین سیاسی اگر متهم به اغتشاش نشوند ،دستکم
همیشه برچسب «ض ّد ملی» می خورند.
این تحولات همگی نشان دهندۀ تلاشی دمکراسی بورژوازی -یعنی توسل بورژوازی به مشت آهنین برای
بیرون کشیدن خود از عمیق ترین بحران در قیاس با «بحران بزرگ» دهۀ  1931به بهای طبقۀ کارگر -و در
نتیجه ضرورت مداخلۀ طبقۀ کارگر به مثابۀ یک نیروی مستقل در مسیر مبارزه برای حلّ سوسیالیستی این
بحران است.
در عوض استالینیست ها با تلاش مضاعف برای انقیاد طبقۀ کارگر به بورژوازی هند ،دولت و احزابش ،واکنش
نشان داده اند .همین نیروها به اسم دفاع از «سکولاریسم» و «دمکراسی» بار دیگری در تلاش اند که عنان
طبقۀ کارگر را به دست «حزب کنگره» بدهند .حزبی که تاریخی طولانی از سازش با راست گرایان هندو دارد.
در انتخابات مجمع ایالتی بنگال غربی (آوریل-مه) CMP ،برای نخستین بار وارد ائتلاف انتخاباتی با «حزب
کنگره» شد ،یعنی ارگان سنتی بورژوازی و حزبی که ظرف  22سال گذشته بخش اعظم کار شاق تعدیل
ساختاری نئولیبرالی و تصویب پیمان «مشارکت استراتژیک جهانی» میان هند و امریکا را انجام داده.
استالینیست ها همچنان مبلغ ایجاد یک «جبهۀ سوم» متشکل از احزاب منطقه ای نظیر )BJD ،JD (U
و  DMKهستند  .احزابی که نه فقط از اصلاحات نئولیبرالی و میزبانی جنگنده های امریکایی در هند حمایت
کرده اند ،بلکه به کرّات با «حزب مردم هند» هم متحد شده اند.
این قبیل زیگزاگ های سیاسی و ائتلاف یا مرزبندی بر مبنای «تضاد»های عام و خاص با این یا آن جریان،
تمام هست و نیست استالینیست ها و مائوئیست ها است.
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در حالی که بخش وسیعی از طبقۀ کارگر بی تردید اعتصاب یک روزۀ اخیر را ابزاری برای دفاع از منافع طبقاتی
خود می بیند ،اما برای استالینیست ها این صرف ًا یک تئاتر سیاسی است .کل هدف استالینیست ها این است
که با گرفتن ژست «چپ» ،نقش خائنانۀ خود را پنهان و کنترل سیاسی خود (و البته بورژوازی) را بر طبقۀ
کارگر تحکیم کنند CPM .و  CPIاز سال  1991به این سو ،تقریباً هر سال (از جمله های سال  2114تا
 ، 2118یعنی زمانی که در ائتلاف دوفاکتو با حزب کنگره و ارتباط روزمره با سونیا گاندی ،رئیس حزب کنگره
و نخست وزیر مانموهان سینگ بودند) ،اعتصابات یک روزه ای را به راه انداخته اند.
طی سال های اخیر به اسم «وحدت طبقۀ کارگر» ،حمایت از ( INTUCوابسته به حزب کنگره) و «حزب
مترقی کارگران» در تامیل نادو (شاخۀ اتحادیه ای حزب بورژوایی  )DMKرا به فهرست خود اضافه کرده اند.
استالینیست ها در مانوری دیگر خواهان حمایت از «اتحادیۀ کارگران هند» ( )BMSشده اند.
به همین دلیل است که کارگران هند ،برای دفاع از منافع طبقاتی خود نیازمند استقلال سیاسی فوری با اتخاذ
یک استراتژی سوسیالیستی-انترناسیونالیستی علیه بورژوازی و برای تسخیر قدرت سیاسی هستند.
هند در یک ربع قرن گذ شته شاهد رشد عظیم کمّیت و قدرت اجتماعی طبقۀ کارگر بوده است و همین طبقه
است که برای صف آرایی زحمتکشان روستایی و تمام اقشار تحت ستم باید برای انقلاب سوسیالیستی ،تشکیل
دولت کارگری ،اعمال کنترل عمومی بر ابزار تولید اجتماعی و سازماندهی تولید اجتماعی برای رفع نیازهای
اجتماعی و نه سود خصوصی اقلیتی انگلی سازمان یابد .تنها یک دولت کارگری برآمده از انقلاب است که می
تواند پس مانده های مناسبات ارباب -رعیتی و کاست را ریشه کن و وظایف تاریخ ًا به تعویق افتادۀ بورژوازی
هند را تکمیل کند.
اعتصاب دوم سپتامبر جزئی از صعود دوبارۀ مبارزۀ طبقاتی در مقیاس بین المللی است .از اعتصابات بهار گذشته
در فرانسه و بلژیک تا اعتصابات کارگران امریکایی ،می بینیم که کارگران سراسر جهان علیه اتحادیه های
ابزاردست سرمایه داری مشغول مقاومت هستند.
سرمایه داری ورشکستگی خود را تمام و کمال به نمایش گذاشته است .مشکل استراتژیک پیش روی کارگران
هند ،درست مانند طبقۀ کارگر سایر کشورها ،اتحادیه ها و احزاب به ظاهر «چپ» هستند که همگی در تقابل
با هرگونه چالش نسبت به نظام سود سرمایه داری قرار دارند و در عمل اثبات کرده اند که ابزار دست سرمایه
هستند.
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اخیرترین و زننده تر ین مصداق این گفته را در یونان شاهد بودیم .سیریزا ،که از قضا قدرت گیری اش با کف
زدن های  CPMو  CPIهمراه بود ،به سرعت وعده های ض ّد ریاضتی خود را کنار گذاشت و بنا به فرمان
تروئیکا برنامه هایی را در دستور کار قرار داد که به مراتب فراتر از برنامه های همتایان راستگرای سابق آن ها
می رفت.
تجارب جدید و تاریخی همگی نشان می دهند که احزاب رفرمیست چپ و استالینیست ،مکانیسم های سیاسی
خلع سلاح طبقۀ کارگر هستند .این احزاب نه قابل اصلاح اند و نه با فشار از پایین به چپ چرخش داده می
شوند .برای تقابل با بورژوازی ،طبقۀ کارگر بی چون و چرا نیازمند ارگان های جدید مبارزاتی خود است ،از
کمیته های اعتصاب و هسته های انقلابی در مراکز کار تا نهایتاً ،و مهم تر از همه ،حزب پیشتاز انقلابی با
استراتژی انقلاب سوسیالیستی .وحدت عینی طبقۀ کارگر باید نمود آگاهانۀ خود را در یکپارچگی مبارزات
کارگران سراسر جهان بیابد .از این رو این حزب ناگزیر باید جزئی از یک انترناسیونال انقلابی به مثابۀ یک
حزب جهانی برای انقلاب سوسیالیستی باشد .درس های انقلاب اکتبر  1917روسیه و متعاقباً مبارزات لئون
تروتسکی علیه انحطاط استالینیستی و در دفاع از برنامۀ انقلاب سوسیالیستی جهانی ،آن میراث گرانبهایی است
که باید در هند و هر جای دیگر جهان به کار بست.
اعتصاب  181میلیون کارگر هندی ،نمایشی از پتانسیل عظیمی بود که هنوز به ارادۀ طبقاتی واحد تبدیل نشده
است .این تنها یک حزب انقلابی ،با استراتژی سوسیالیستی است که می تواند این ارادۀ بالقوه را بالفعل کند.
 18شهریور 1392
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هند :اعتصاب ده ها میلیون تن علیه سیاست های اقتصادی راست گرایانۀ حکومت و
نقش استالینیست ها-مائوئیست ها
دیپال جایاسکرا
ده ها میلیون تن از کارگران سراسر هند دیروز در اعتصابی علیه اصلاحات اقتصادی مشوق ابرشرکت ها و
سیاست های ریاضتی اجرایی حکومت نخست وزیر «نارندرا مودی» از «حزب مردم هند» ( )BJPشرکت
کردند.
این اعتصاب ،تجلی رشد اعتراض طبقۀ کارگر هند و جهان است .اعتصاب دیروز هند از پی اعتصابات و
تظاهرات چشمگیر امریکا ،اروپا ،چین و سایر کشورها علیه یورش حکومت ها و ابرشرکت ها به مشاغل و
استانداردهای زندگی و کار می آید.
با این وجود ،هدف اتحادیه هایی که فراخوان به اعتصاب دادند -به ویژه آن هایی که وابسته به احزاب پارلمانی
استالینیست اصلی هند هستند ،یعنی «حزب کمونیست هند-مارکسیست» ( )CPMو «حزب کمونیست هند»
( -)CPIفرونشاندن و مهار کردن اپوزیسیون کارگری در برابر احزاب حکومتی است؛ یعنی بیش از هر چیز به
ل اپوزیسیون کارگری در برابر «حزب کنگرۀ ملی هند» ،به عنوان حزب حاکم سنتی
معنی مطیع ساختن ک ّ
بورژوازی هند.
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ب روز جمعه بر حسب بخش و ایالت متغیر بود .کارگران بانک های دولتی ،بیمه،
میزان حمایت از اعتصا ِ
مخابرات و خدمات پست همراه با کارکنان شرکت های متعلق به حکومت مرکزی در بخش های زغال سنگ
و گاز و نفت در اعتصاب شرکت داشتند .کارگران خواهان دستمزدهای بالاتر ،امنیت شغلی و اجتماعی و پایان
خصوصی سازی و لغو تغییرات به نفع سرمایه گذاران در قوانین کار هستند.
ایالت های جنوبی «کرالا» و «کارناتاکا» ،ایالت شرقی «اودیسا» و ایالت های شمالی «هاریانا» و «پنجاب»،
اکثراً به حالت تعطیلی درآمدند .کارگران در شهرهای مختلف این ایالت ها به تظاهرات اعتراضی پیوستند.
همچنین چندین تظاهرات در ایالت های جنوبی «چنای» و «ویساکاپاتنام» ،پایتخت کشور «دهلی نو» و ایالت
شرقی «بنگال غربی» برگزار شدند .در «کرالا» ،حکومت «جبهۀ دمکراتیک چپ» ( )LDFبه رهبری «حزب
کمونیست هند-مارکسیست» که به تازگی انتخاب شده است ،در تلاش برای پنهان سازی سیاست های
اقتصادی خود به نفع شرکت ها از اعتصاب حمایت کرد.
در «بنگال غربی» ،کارگران شاغل در نهادهای حکومت مرکزی با وجود تهدید از سوی حکومت ایالتی «حزب
کنگرۀ ترینامول» ( )TMCبه اعتصاب پیوستند .از آن جا که کارگران در صورت شرکت در اعتصاب با مجازات
جدی رو به رو می شدند ،حمل و نقل عمومی و ادارات دولتی در این ایالت کماکان به کار ادامه دادند .با این
وجود حضور شمار کمتر مردم در جاده ها مشهود بود .پلیس ایالتی در تلاش برای سرکوبی اعتصاب و اعتراضات،
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قریب به  211تن را بازداشت کرد .در «کلکته» ،پایتخت «بنگال غربی» و سایر شهرها نیز اراذل و اوباش
سازمان یافتۀ «حزب کنگرۀ ترینامول» ،ضدّ تظاهراتی را علیه اعتصاب به راه انداختند و در شُرُف خشونت
فیزیکی و درگیری با اعتصاب کنندگان بودند.
در شرایط رشد اعتراضات طبقۀ کارگر ،استالینیست ها در حال تعمیق همکاری سیاسی خود با «حزب کنگره»
هستند که نخستین ائتلاف انتخاباتی آن ها در انتخابات مجمع ایالتی آوریل-مه در «بنگال غربی» از جمله
نمونه های آن است .آن ها همچنین به اسم «مبارزه برای دمکراسی» علیه حملات خشن حکومت ایالتی
 TMCدر «بنگال غربی» ،در صف «حزب کنگره» قرار گرفته اند.
در واقع «حزب کنگره» ،هم مسئول آغاز سیاست هایی است که «مودی» هم اکنون مشغول گسترش شان
است و هم مسئول ایجاد زمینه های عروج حزب شووینیستِ هندوی «مردم هند» به یک قدرت ملی .سال
« ،1991حزب کنگره» اصلاحات اقتصادی بورژوازی هند را با هدف تبدیل این کشور به انبار نیروی کار ارزان
سرمایۀ جهانی آغاز کرد و به علاوه نقشی محوری در ایجاد یک ائتلاف سیاسی با امپریالیسم امریکا داشت.
«مودی» که در زمان اجرای برنامۀ ضدّ مسلمانان در سال  2112وزیر ارشد «گجرات» بود ،ماه مه  2114از
سوی نخبگان حاکم هند به قدرت رسانده شد تا اصلاحات اقتصادی مشوق سرمایه گذاران را با بی رحمی تمام
پیش ببرد.
حکومت «مودی» از سوبسیدها و هزینه های اجتماعی کاسته و به کاهش سرمایه گذاری و خصوصی سازی
جزئی شرکت های بخش عمومی و گشودن درهای بخش هایی نظیر بیمه و مالیه به روی سرمایۀ خارجی
سرعت بخشیده است« .مودی» در آخرین اقدام خود مقدار «مالیات تنازلی بر کالاها و خدمات» ( )GSTرا
افزایش داد تا بار مالیاتی را بیش از پیش بر دوش کارگران و زحمتکشان روستایی بیندازد.
«مودی» به موازات این سیاست ها و تمهیدات ریاضتی ،از طریق گسترش پیوندهای نظامی-استراتژیک هند
با امریکا نیز کشور را به تحرکات جنگی واشنگتن علیه چین نزدیک تر کرده است .روز دوشنبه ،هند «تفاهمنامۀ
تبادل لجستیک» ( )LEMOAرا با امریکا امضا کرد که به کشتی ها و هواپیماهای جنگی امریکا اجازۀ
دسترسی به پایگاه های هند را می دهد.
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با وجود رجزخوانی های «مودی» و وزیر مالیۀ او «آرون جایتلی» مبنی بر رشد بیش از  7درصدی اقتصاد،
کارگران سراسر کشور با افزایش بهای مواد غذایی ،رشد بیکاری و فقر رو به رو هستند .طبق یکی از پژوهش
های جدید طی دورۀ  12ماهۀ اخیر از هر تقریب ًا  11میلیون جوانی که قدم به بازار نیروی کار می گذارند ،کمی
بیش از یک صد هزار تن قادر به یافتن شغل در هشت بخش کلیدی و کاربر می شوند .هفتاد درصد کلّ
جمعیت مجبور است با کم تر از  2دلار در روز زندگی کند.
در عین حال سیاست های اقتصادی راستگرایانه ای که هم «حزب کنگره» و هم «حزب مردم هند» دنبال
می کنند ،منجر به ثروت های سربه فلک کشیده ای برای یک اقلیت ناچیز از جمعیت هند شده است .هند
بیش از هر کشور آسیایی دیگری به غیر از چین و ژاپن میزبان مولتی میلیونرها است و با داشتن  84میلیاردر،
پس از امریکا و چین و آلمان رتبۀ چهارم جهان را به خود اختصاص داده.
در این شرایط دوقطبی اجتماعی ،حکومت «مودی» با تشدید عِرق هندوئیسم برای تفرقه انداختن در درون
طبقۀ کارگر و ایجاد بستر تهاجم همه جانبه به حقوق دمکراتیک واکنش نشان داده است .هرگونه ضدیت با
سیاست های بورژوازی هند ،برچسب «ضدّ ملی» می خورد.
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در این بین استالینیست ها در واکنش به رشد اعتراضات اجتماعی و به اسم دفاع از «سکولاریسم» و
«دمکراسی» تلاش هایشان را برای انقیاد سیاسی طبقۀ کارگر به احزاب دستگاه بورژوایی -خاصه «حزب
کنگره» و احزاب محلی نظیر  JDو  BJDو  -DMKدوچندان کرده اند .تمام این احزاب محلی با اشتیاق
از اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی و صف بندی نزدیک تر هند با تحرکات جنگی امریکا حمایت کرده اند و به
علاوه جزئی از حکومت های تحت امر «حزب مردم هند» بوده اند.
 3سپتامبر 2112

13

اعتصاب میلیون ها کارگر هندی علیه اصلاحات بازاری حکومت مودی
ده ها میلیون تن از کارگران سراسر هند روز گذشته به اعتصاب عمومی یک روزه ای که ده فدراسیون اتحادیه
های کارگری علیه اصلاحات ارتجاعی حامی بازار از سوی حکومت «حزب بهاراتیا جاناتا» ( )BJPسازمان داده
بودند ،پیوستند.
این اصلاحات شامل تغییرات قانون کار به منظور تسهیل بیشتر اخراج ها و تعطیلی کارخانجات؛ لایحۀ استملاک
زمین که قطعات زیادی از زمین را به بهای کشاورزان در اختیار سرمایه داران کلان قرار می دهد؛ خصوصی
سازی بیشتر؛ کاهش سوبسیدها؛ و کاستن از هزینه های اجتماعی می شود.

طبق برآورد اتحادیه ها ،بیش از  121میلیون کارگر در این اعتصاب شرکت داشتند که آن را به بزرگ ترین
اعتصاب سال های اخیر تبدیل می کند .کارکنان دو بخش عمومی و خصوصی از کار دست کشیدند ،از جمله
در بخش های بانکداری ،بیمه ،پُست ،مخابرات ،برق ،بنادر ،صنایع فولاد و زغال سنگ و تولید جوت (کَنف
هندی) و همین طور ساخت و ساز و حمل و نقل .رانندگان تاکسی و «ریکشا» (سه چرخه های مسافرکشی)
همراه با کارگران کشاورز و دهقانان فقیر نیز در این اعتصاب شرکت کردند.
بانک ها ،مؤسسات بیمه و حمل و نقل جاده ای از جمله بخش هایی بودند که در بسیاری نقاط کشور ،از جمله
شهرهای «دهلی نو»« ،بمبئی»« ،کلکته» و «بنگلور» بیش ترین ضربه را دیدند .تقریباً  1.3میلیون کارمند از
 22بانک عمومی 11 ،بانک خصوصی و  9بانک خارجی دست از کار کشیدند .کارمندان بانک مرکزی هند نیز
همراه با بانک های تعاونی ،ناحیه ای و روستایی به این اعتصاب پیوستند.
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در شمال هند ،حل و نقل عمومی در ایالت های «هاریانا»« ،پنجاب»« ،چندیگر» و «هیماچال پرادش» به
حالت تعلیق درآمد .کارگران شماری از صنایع ،از جمله کمربند صنعتی «مانسار» (ناحیۀ «گورگان») نیز در
اعتصاب شرکت کردند.
در بنگال غربی نیز حزب حاکم «کنگرۀ ترینامول» سعی کرد با بسیج پلیس و اراذل و اوباش خود در مقابل
اعتصاب کنندگان ،مانع اعتصاب شود .این حزب بخشنامه ای را به کارکنان حکومت ایالتی ابلاغ کرد که هشدار
می داد هرگونه غیبت در روز  2سپتامبر ،منجر به عدم پرداخت حقوق و مزایا خواهد شد.
با وجود ارعاب ،میلیون ها کارگران بنگالی برای اعتصاب به خیابان ها آمدند .حمل و نقل عمومی در بخش
اعظم ایالت متوقف شد و مقامات حکومتی با شمار پایین کارمندان باقی ماندند .در «کلکته» ،پایتخت ایالت
بنگال غربی ،پلیس با باتون به اعتصاب کنندگان حمله ور شد که درگیری هایی را به دنبال داشت .تصاویر
تلویزیونی ،پلیس را در حالی نشان می داد که زنان درگیر یک تحصّن را به زور از محل دور می کردند.
خبرگزاری  PTIگزارش کرد که تقریباً  211بازداشت در این ایالت صورت گرفته است.
ل صنایع ،بانک ها ،دفاتر حکومتی و دستگاه های تجاری در ایالت «کرالا» همراه با «بندر
در جنوب هند ،ک ّ
کوچین» و بنگاه های آی.تی در «تکنوپارک» و «اینفوپارک» تعطیل شدند .در دانشگاه های دولتی متعددی
آزمون های دیروز به بعد موکول شدند .در «تامیل نادو» ،حکومت ایالتی تلاش کرد که با استفاده از کارگران
اتحادیه های وابسته به خود ،اعتصاب حمل و نقل را بشکند ،اما حمل و نقل جاده ای با وضعیت طبیعی بسیار
فاصله داشت .کارگران بخش خصوصی از شرکت های « ،MRFآشوک لِیلند»« ،هیندوجا» و «اِ ِورِدی»
( )Evereadyهمراه با کارگران بانک به اعتصاب پیوستند.
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مشارکت گستردۀ در اعتصاب دیروز ،نشان دهندۀ خشم فزاینده نسبت به نخست وزیر «نارندرا مودی» و
حکومت او ،و همین طور عزم کارگران و زحمتکشان روستایی به دفاع از مشاغل و وضعیت معیشتی خود است.
با این حال تصمیم اتحادیه های کارگری به فراخواندن اعتصاب دیروز ،هیچ ارتباطی به مبارزۀ سیاسی علیه
حکومت مودی و سیاست های ضدّ کارگری آن ندارد .در عوض هدف آن ها این بود که با فرونشاندن این
خشم ،آن را به پشت یکی دیگر از احزاب مهم بورژوازی حرکت دهند ،یعنی حزب کنگره و متحدین آن.
در این میان« ،مرکز اتحادیه های کارگری هند» ( )CITUو «کنگرۀ سراسری اتحادیه های کارگری هند»
( ،)AITUCکه به ترتیب زیرشاخه های دو حزب پارلمانی استالینیست اصلی کشور یعنی «حزب کمونیست
هند-مارکسیست» ( )CPMو «حزب کمونیست هند» ( )CPIهستند ،نقش سیاسی اصلی را در این اعتصاب
ایفا کردند .هم  CPMو هم  CPIابزارهایی در دست حکومت های مرکزی و ایالتی برای اجرای سیاست
های کاپیتالیستی به بهای کارگران بوده اند؛ خواه به طور مستقیم و خواه با سر پا نگه داشتن حکومت های
ائتلافی به رهبری کنگره.
استالینیست ها از اعتصاب عمومی برای تقویت جایگاه خود در مقابل کنگره و سایر احزاب بورژوایی استفاده
کردند و از همین رو بود که از نزدیک با فدراسیون های کارگری آن ها در سازماندهی اعتصاب همکاری
داشتند .این همکاری شامل نه تنها «کنگرۀ ملی اتحادیه های کارگری هند» ( )INTUCبه عنوان شاخۀ
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وابستۀ حزب کنگره می شد ،که همین طور اتحادیه های زیرشاخۀ حزب فاشیستی «شیو سنا» و همین طور
«اتحادیۀ کارگران هند» ( )BMSرا که وابسته به حزب مودی ( )BJPاست ،دربر می گرفت.
همۀ این ها تنها برای بازوی اتحادیه ای این احزاب بورژوایی اعتبار می خرد و طبقۀ کارگر هند را وابسته به
دستگاه سیاسی نگه می دارد .حتی پس از آن که  BMSاز اعتصاب عقب نشینی کرد (آن هم با این که ادعا
که حکومت امتیازاتی داده است) ،رهبران استالینیست اتحادیه ها با همتایان خود در  BMSملاقات کردند تا
آنان را متقاعد به تغییر تصمیم خود سازند.
بیانیۀ دفتر سیاسی  CMPبا استقبال از نتیجۀ اعتصاب ،این توهم را قوت بخشید که با اعمال فشار می توان
حکومت مودی را از سیاست های حامی بازار خود منصرف کرد CPM .اعلام کرد که حکومت باید «دستکم
اکنون بفهمد که کلّ طبقۀ کارگر کشور به سیاست های ضدّ کارگری وی دست رد می زند و خواهان برخورداری
از زندگی شایسته و امنیت اقتصادی است».
با این ح ال حکومت مودی قصد ندارد موتور محرک اصلی سیاست های خود را تغییر بدهد .رشد اقتصادی هند
به دنبال تداوم بحران اقتصادی جهانی رو به آهستگی است و حکومت از سوی سرمایه داران کلان تحت فشار
است تا به برنامۀ حامی بازار خود شتاب ببخشد .تنها راه دفاع از مشاغل و وضعیت معیشت ،گسست سیاسی از
 CPMو  CPIو تمامی جناح های طبقۀ حاکم و مبارزۀ مستقل متکی بر استراتژی سوسیالیستیِ تشریح شده
در بیانیۀ دوم سپتامبر «حزب برابری سوسیالیستی» است.
گزارشگران ما با کارگران اعتصابی در «تامیل نادو» -مرکز ایالت «چنای» -در نزدیکی ایستگاه راه آهن
مرکزی شهر و همین طور ترمینال اتوبوس شهرک صنعتی «امباتور» گفتگو کردند.
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راجش ،یک کارگر بیمارستان ،گفت« :اکثر کارگران بخش های عمومی با خطر خصوصی سازی رو به رو
هستند .در بیمارستان ما ،مشکلات زیرساخت و پرسنل وخیم تر شده .بخش سلامت ،آموزش و کشاورزی همه
به سوبسیدهای حکومت وابسته هستند .اگر این بخش ها خصوصی شوند ،خیلی از مردم عادی آسیب می
بینند».
پارتاساراتی توضیح داد« :من تقریب ًا  32سال هست که دارم در بخش راه آهن کار می کنم .همۀ ما مخالف
خصوصی سازی هستیم .هم حزب کنگره و هم حزب بهاراتیا جاناتا ابتکار عمل را برای اجرای سیاست های
ضدّ کارگری به دست گرفتند .این حکومت قرار است بخش عمومی را نابود کند و شرایط بیکاری گسترده را
به وجود آورد .بنابراین آیندۀ نسل جوان با تردید رو به رو هست .کارگران اجازه نمی دهند چنین اتفاقی بیفتد.
ما قویاً مخالف این هستیم».
سانکار گفت« :حکومت فعلی فقط به همان اقداماتی شدت بیشتری بخشیده که حکومت سابق به رهبری
کنگره انجام می داد .با این نظر شما موافقم که همان اتحادیه هایی که این اعتصاب را سازمان داده اند ،از
فراخواند ن کارگران راه آهن به اعتصاب طفره می روند .مشغول زد و بند سیاسی هستند .من از ایجاد یک
حکومت کارگری و دهقانی با سیاست های سوسیالیستی استقبال می کنم».
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مونوسامی ،یک کارگر ساخت و ساز گفت« :این جا اکثر کارفرماها تمایل دارند از شمال هند کارگر استخدام
کنند ،چون این کارگرها ارزان هستند .من معمولاً روزی  211روپیه می گرفتم ،در حالی که کارگری از شمال
هند که همین کار را انجام می دهد  311روپیه می گیرد و تازه ساعات بیش تری نسبت به ما کار می کند .به
نظر من کارگران شمال هند باید دستمزد مشابهی بگیرند و فقط هشت ساعت کار کنند .اما اتحادیه ها این
مسأله را مطرح نمی کنند».
 3سپتامبر 2112
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نامۀ سرگشاده به کارگران هند
لئون تروتسکی
برگردان :آرام نوبخت
دوستان گرامی:
رویدادهایی پرهیبت و سهمگین با نیرویی مهارناپذیر در شرف وقوع اند .بشریت در انتظار جنگ به سر می
برد؛ جنگی که البته کشورهای مستعمره را به گرداب خود خواهد کشید و از اهمیتی حیاتی برای سرنوشت آن
ها برخودار است .کارگزاران حکومت بریتانیا موضوع را به گونه ای ترسیم می کنند که گویی جنگ به خاطر
اصول «دمکراسی» و نجات آن از فاشیسم به راه خواهد افتاد؛ همۀ طبقات و مردم باید حول حکومت های
دمکراتیک «صلح جو» به صف شوند تا مهاجمین فاشیست را دفع کنند؛ در این صورت «دمکراسی» نجات
خواهد یافت و صلح برای همیشه تثبیت خواهد شد .این بشارت مسیحایی ،بر دروغی عامدانه استوار است .اگر
حکومت بریتانیا واقع ًا نگران شکوفایی دمکراسی بود ،پس فرصتی بسیار ساده برای ابراز آن وجود دارد :بگذارید
حکومت آزادی کامل را به هند بدهد .حقّ استقلال ملی یکی از ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک است .اما عملاً
حکومت لندن آماده است که در ازای یک دهم مستعمرات خود ،از کلّ دمکراسی های عالم صرف نظر کند.
اگر مردم هند نمی خواهند که برای همیشه برده بمانند ،در آن صورت باید این واعظین دروغین را که فاشیسم
را تنها دشمن مردم معرفی می کنند ،افشا و طرد کنند .هیتلر و موسولینی بدون تردید سرسخت ترین دشمنان
ت
زحمتکشان و ستمدیدگان هستند .آن ها دژخیمان خونآلوده هستند و به راستی سزاوار بیشترین نفر ِ
زحمتکشان و ستمدیدگان جهان .اما آنان پیش از هر چیز دشمنان مردم آلمان و ایتالیا هستند ،مردمی که از
گرده شان سواری می گیرند .طبقات و مردم ستمدیده -همانطور که مارکس و انگلس و لنین و لیبکنشت به
ما آموخته اند -باید همواره دشمن اصلی خود را در خانه جستجو کنند ،همان کسانی را که نقش استثمارگران
و ستمگران بی واسطۀ آنان را دارند.
در هند این دشمن بیش از همه بورژوازی بریتانیا است .سرنگونی امپریالیسم بریتانیا ضربۀ مرگباری به تمامی
ستم گران ،از جمله دیکتاتورهای فاشیست خواهد زد .در بلندمدت امپریالیست ها در شکل و نه محتوا از یک
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دیگر تمییز داده می شوند .امپریالیسم آلمان پس از بی بهره شدن از مستعمرات ،نقاب ترسناک فاشیسم را به
چهرۀ خود ،با آن دندان های تیز برآمده اش ،می زند .امپریالیسم بریتانیا ،که با تصاحب مستعمرات پهناور تا
خرخره خورده و سیر است ،دندان های تیزش را پشت نقاب دمکراسی پنهان می کند .اما این دمکراسی فقط
برای مرکز متروپل ،برای  42میلیون نفر یا به عبارت صحیحتر برای بورژوازی حاکم وجود دارد .هند نه فقط
از دمکراسی ،که همین طور از ابتداییترین حق استقلال ملی بی بهره است .از همین رو دمکراسی امپریالیستی،
دمکراسی برده دارانی است که با مکیدن خون مستعمرات تغذیه می شوند .اما هند استقلال خود را جستجو می
کند و نه این که نقش کود را برای برده داران ایفا کند.
کسانی که مشتاق پایان دادن به فاشیسم ،ارتجاع و تمامی اشکال ستم هستند ،باید امپریالیسم را سرنگون
کنند .هیچ راه دیگری نیست .با این وجود این وظیفه نمی تواند با روش های مسالمت آمیز ،مذاکره و وعده
تحقق پیدا کند .هرگز در تاریخ سابقه نداشته که برده داران داوطلبانه برده های خود را آزاد کنند .تنها مبارزۀ
قاطعانه و متهورانۀ مردم هند برای رهایی اقتصادی و ملی شان است که می تواند هند را آزاد کند.
بورژواز ی هند ناتوان از رهبری یک مبارزۀ انقلابی است .آن ها به طور تنگاتنگی به سرمایه داری بریتانیا گره
خورده و به آن وابسته اند .آن ها برای مایملک خود به لرزه می افتند .آن ها از ترس توده ها برمی خیزند .آن
ها به دنبال مصالحه با امپریالیسم بریتانیا به هر بهای ممکن و به خواب بردن توده های هند با امید اصلاح از
بالا هستند .رهبر و پیامبر این بورژوازی ،گاندی است .یک رهبر دروغین و یک پیامبر قلابی! گاندی و هم-
قطارانش این تئوری را تکامل داده اند که جایگاه هند به طور مداوم بهبود خواهد یافت ،آزادی هایش به طور
مداوم گسترش خواهد یافت و هند به تدریج به یک «دومینون»* در مسیر اصلاحات مسالمت آمیز تبدیل
ل این چشمانداز تا مغز استخوان کذب است.
خواهد شد .بعد از این شاید حتی به استقلال کامل هم برسد .ک ّ
طبقات امپریالیست تنها تا زمانی می توانستند به مردم مستعمرات و همین طور کارگران خودشان امتیاز بدهند
که سرمایه داری مسیری صعودی را می پیمود و استثمارگران می توانستند به رشد بیشتر سودها سفت و
سخت دل خوش کنند .اما امروزه حتی کلامی از این ها نمی توان گفت .امپریالیسم جهانی در انحطاط است.
وضعیت تمامی ملل امپریالیست هر روز دشوارتر می شود ،درحالی که تضادهای میان آن ها بیشتر و بیشتر
حاد می شود .تسلیحات هیولایی ،سهم به مراتب بیشتری را از درآمدهای ملی خواهند بلعید .امپریالیست ها
دیگر نم ی توانند امتیازاتی جدّی به توده های زحمتکش خود یا مستعمرات بدهند .برعکس آن ها وادار می
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شوند به استثمار وحشیانه تری متوسل شوند .دقیق ًا در این جاست که جان کندن های سرمایه داری محتضر
رخ نشان می دهد .حکومت لندن برای بازپس گیری مستعمرات و بازارها و امتیازات خود از آلمان و ایتالیا و
ژاپن ،آماده است میلیون ها تن را تار و مار کند .آیا بدون این که عقل مان زایل شده باشد می توانیم امیدوار
باشیم که این الیگارشی مالی حریص و متوحش ،داوطلبانه هند را آزاد کند؟
این درست که حکومت بهاصطلاح حزب کارگر ممکن است جایگزین حکومت محافظه کار شود .اما این چیزی
ل تاریخ گذشته و حال آن -به هیچ رو حول مسألۀ مستعمرات
را تغییر نخواهد داد .حزب کارگر -به گواه ک ّ
تمایزی با محافظه کاران ندارد .حزب کارگر در واقع نه منافع طبقۀ کارگر ،که منافع بروکراسی و اشرافیت
کارگری بریتانیا را بازتاب می دهد .همین قشر است که بورژوازی می تواند جلویش چند لقمه نان چرب و نرم
پرتاب کند ،چرا که خو ِد آن ها مستعمرات و در رأس آن هند را بی رحمانه استثمار می کنند .بروکراسی کارگری
بریتانیا -در حزب کارگر و همین طور اتحادیه های کارگری -مستقیماً از استثمار مستعمرات نفع می برد.
کوچکترین علاقه ای ندارد تا به رهایی هند فکر کند .تمامی این حضرات -اتلیِ ،سر والتر سیترین و شرکا-
هر لحظه ای آماده اند برای کمک به هیتلر و موسولینی جنبش انقلابی مردم هند را «خیانت آمیز» بنامند و به
ابزارهای نظامی برای سرکوبی آن متوسل شوند.
سیاست انترناسیونال کمونیست امروز نیز به هیچ وجه برتری ندارد .مطمئناً  21سال پیش ،انترناسیونال سوم
یا همان انترناسیونال کمونیست به مثابۀ یک سازمان انقلابی حقیقی بنیان گذاشته شد .یکی از مهمترین وظایف
این سازمان ،رهایی مردم مستعمرات بود .اما امروز تنها یاد و خاطره ای از این برنامه باقی مانده است .رهبران
انترناسیونال کمونیست مدت هاست که صرفاً به ابزار بروکراسی مسکو تبدیل شده اند .بروکراسی مسکو توده
های کارگر شوروی را خفه کرده و به یک اشرافیت جدید استحاله یافته است .بدون شک در صفوف احزاب
کمونیست کشورهای مختلف -از جمله هند -کارگران و دانشجویان و  ..صادقی وجود دارند :اما این ها سیاست
های کمینترن را اصلاح نمی کند .حرف آخر متعلق به کرملین است که سمت و سویش را نه منافع ستمدیدگان،
بلکه منافع اشرافیت جدید اتحاد شوروی تعیین می کند.
استالین و باند او ،به خاطر اتحاد با حکومت های امپریالیستی ،برنامۀ انقلابی را برای رهایی مستعمرات کاملاً
کنار گذاشته اند .این چیزی است که ماه مارس امسال مانوئیلسکی در آخرین کنگرۀ حزب استالین در مسکو
بدان سوگند خورد و اعلام داشت« :کمونیست ها به خط مقدم مبارزه برای تحقق حق تعیین سرنوشت ملیت
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های در بند حکومت های فاشیستی پیشروی می کنند .آن ها خواهان حق تعیین سرنوشت آزادانه برای اتریش
 ...مناطق زودِتِن ...کره ،جمهوری تایوان ،حبشه ...هستند» .و اما هند و هندوچین و الجزایر و سایر مستعمرات
انگلستان و فرانسه چه طور؟ نمایندگان کمینترن این سؤال را این گونه پاسخ می دهند« :کمونیست ها از
حکومت های امپریالیستی دولت های بهاصطلاح دمکراتیک بورژوازی ،بهبود فوری و جدّیِ (!) استانداردهای
زندگی توده های زحمتکش مستعمرات و اعطای حقوق دمکراتیک و آزادی های مبسوط را به مستعمرات
طلب می کنند» (پراودا ،شمارۀ  12 ،71مارس  .)1939به بیان دیگر ،تا جایی که به مستعمرات انگلستان و
فرانسه برمی گردد ،کمینترن کاملاً به جانب موضع گاندی و موضع بورژوازی مصالحه جوی استعماری به طور
اعم چرخش کرده است .کمینترن مبارزۀ انقلابی برای استقلال هند را به کل کنار گذاشته است .و در عوض
«اعطا»ی «آزادی های دمکراتیک» به هند را (در حالی که چهار دست و پا روی زمین می خزد) از امپریالیسم
بریتانیا «طلب» می کند .عبارت «بهبود فوری و جدّی استانداردهای زندگی توده های زحمتکش مستعمرات»،
معنایی به طور اخص دروغین و ریاکارانه دارد .سرمایه داری کنونی -که به قانقاریا مبتلا و درحال گندیدگی و
تلاشی است -بیش از قبل وادار می شود که وضعیت کارگران را در خودِ مرکز متروپل وخیمتر کند .بنابراین
چگونه می تواند وضعیت زحمتکشان مستعمراتی را بهبود ببخشد که آخرین قطرۀ وجودشان را برای حفظ
تعادل خود می مکد؟ بهبود شرایط توده های زحمتکش در مستعمرات تنها در مسیر سرنگونی کامل امپریالیسم
امکان پذیر است.
اما انترناسیونال کمونیست در این مسیر خیانت بسیار پا را فراتر گذاشته است .کمونیست ها به گفتۀ مانوئیلسکی
«تحقق حقّ جدایی را  ...وابسته به شکست دادن فاشیسم می کنند» .به عبارت دیگر در زمان جنگ میان
انگلستان و فرانسه بر سر مستعمرات ،مردم هند باید از برده داران فعلی خود ،امپریالیست های بریتانیا حمایت
کنند .یعنی باید خون خود را نه برای رهایی شان ،بلکه برای صیانت از حاکمیت «سیتی لندن» بر هند بدهند.
آن وقت این بی سر و پاهای دَه من نُ ه شاهی به خود جرأت می دهند از مارکس و لنین نقل قول بیاورند! در
واقع معلم و رهبر آن ها کسی نیست جز استالین ،رهبر اشرافیت بروکراتیک جدید ،قصاب حزب بلشویک و
خفه کنندۀ دهقانان و کارگران.
***
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استالینیست ها سیاست بندگی خود را در برابر امپریالیسم بریتانیا ،فرانسه و امریکا ،با فرمول «جبهۀ خلقی»
پنهان می کنند .به این می گویند به ریشخند گرفتن مردم! «جبهۀ خلقی» تنها نام جدیدی برای یک سیاست
قدیمی است؛ سیاستی که چکیده اش سازش طبقاتی است و ائتلاف میان پرولتاریا و بورژوازی .در هر یک از
چنین ائتلاف هایی ،رهبری همیشه سر از دستان جناح راست در می آورد ،یعنی دستان طبقۀ مالک .بورژوازی
هند ،همانطور که گفته شد ،خواهان یک چانه زنی مسالمت آمیز است و نه یک مبارزه .ائتلاف با بورژوازی
منجر به آن می شود که پرولتاریا مبارزۀ انقلابی علیه امپریالیسم را بر خود حرام کند .در نتیجۀ این سیاست،
ریزش توهمات در میان توده های کارگر ناگزیر آغاز می شود ،در حالی که دهقانان به پرولتاریا پشت می کنند
و دچار رخوت و بی اعتنایی می شوند .انقلاب آلمان ،انقلاب اتریش ،انقلاب چین و انقلاب اسپانیا همگی به
خاطر این سیاست اتئلاف تلف شده اند ( .)1همین خطر عیناً در کمین انقلاب هند است؛ جایی که استالینیست
ها ،زیر نقاب «جبهۀ خلقی» مشغول قالب کردن سیاست انقیاد پرولتاریا به بورژوازی هستند .چنین چیزی عملاً
به معنی صرف نظر از برنامۀ اصلاح ارضی انقلابی ،مسلح کردن کارگران ،مبارزه برای قدرت و در یک کلام
انقلاب است.
به محض این که بورژوازی هند خود را وادار به برداشتن حتی کوچکترین قدم در مسیر مبارزه با حاکمیت
استبدادی بریتانیای کبیر ببیند ،پرولتاریا طبیعتاً از این گام حمایت خواهد کرد .اما این حمایت را به شیوۀ
خودش خواهد کرد :گردهمایی های توده ای ،شعارهای بی پروا ،اعتصابات ،تظاهرات و مبارزات قاطعانه تر
بسته به توازن قوا و شرایط .دقیقاً برای انجام این کار است که دست پرولتاریا باید باز باشد .پرولتاریا به خصوص
برای اعمال نفوذ بر دهقانان ،یعنی جمعیت غالب هند ،به استقلال کامل از بورژوازی نیاز حتمی دارد .تنها
پرولتاریا قادر به پیشبرد برنامۀ متهورانه و انقلابی اصلاحات راضی ،برانگیختن و به صف درآوردن ده ها میلیون
دهقان و هدایت آن در مبارزه علیه ستمگران بومی و امپریالیسم بریتانیا است .اتحاد کارگران و دهقانان فقیر،
تنها ائتلاف صادقانه و قابل اتکایی است که می تواند پیروزی نهایی انقلاب هند را تضمین کند.
***
همۀ مسائل دورۀ صلح ،همچنان در دورۀ جنگ نیز با تمام توان باقی خواهند بود ،با این تفاوت که نمودی به
مراتب تندتر خواهند شد .پیش از هر چیز ،استثمار مستعمرات بسیار شدت خواهد گرفت .مراکز متروپل نه فقط
مواد غذایی و مواد خام را از مستعمرات بیرون خواهند کشید ،بلکه شمار عظیمی از بردگان مستعمرات را بسیج
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خواهند کرد تا در میدان های جنگ برای اربابان خویش بمیرند .در این میان ،پوزۀ بورژوازی مستعمرات تا به
انتها در آبشخور فرمان های جنگی خواهد بود .آن ها طبیعتاً به اسم میهن پرستی و سود ،مخالفت را محکوم
خواهند کرد .گاندی دارد بستر را برای چنین سیاستی فراهم می کند .این حضرات همچنان بر طبل خواهند
کوفت« :ما باید صبورانه تا پایان جنگ صبر کنیم -و سپس لندن بابت مساعدتی که کرده ایم به ما پاداش
خواهد داد .در واقع امپریالیست ها ،استثمار زحمتکشان را چه در مهد خود و چه به خصوص مستعمرات ،دو و
سه برابر خواهند کرد تا پس از ویرانی ها و خرابی های جنگ بتوانند کشور را بازسازی کنند .در این شرایط
هیچ صحبتی از اصلاحات اجتماعی جدید در مراکز متروپل یا اعطای آزادی به مستعمرات نمی تواند در کار
باشد .زنجیرهای مضاعف بردگی :این پیامد محتوم جنگ خواهد بود ،اگر توده های هند از سیاست های گاندی،
استالینیست ها و دوستانشان تبیعت کنند.
با این وجود جنگ برای هند و همین طور سایر مستعمرات ،یا بردگی مضاعف خواهد داشت یا برعکس آزادی
کامل :شرط لازم برای این دومی ،برخورداری از یک سیاست انقلابی صحیح است .مردم هند باید از همان ابتدا
سرنوشت خود را از سرنوشت امپریالیسم بریتانیا جدا کنند .ستمگران و ستمدیدگان در دو سنگر مقابل هم
هستند .هیچ کمکی نباید به برده داران کرد! برعکس ،از تمام مصایبی که جنگ با خود به ارمغان می آورد،
باید به نحوی بهره برداری کرد که ضربه ای کاری و مرگبار را به تمامی طبقات حاکم وارد آورند .طبقات و
مردم تحت ستم در همۀ کشورها ،فارغ از این که آقایان نقاب دمکراتیک به چهره می زنند یا نقاب فاشیستی،
باید این چنین عمل کنند.
برای تحقق چنین سیاستی ،وجود یک حزب انقلابی ،متکی بر بخش پیشتاز پرولتاریا ضروری است .چنین
حزبی هنوز در هند وجود ندارد .انترناسیونال چهارم ،برنامه و تجربه و همکاری خود را در اختیار این حزب
خواهد نهاد .شرایط اولیۀ این حزب عبارتند از :استقلال کامل از دمکراسی امپریالیستی ،استقلال کامل از
انترناسیونال های دوم و سوم و استقلال کامل از بورژوازی ملی هند.
در شماری از کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره ،بخش های انترناسیونال چهارم حضور دارند و به طور
موفقیت آمیزی در حال پیشرفت هستند .بی تردید جایگاه نخست در این میان ،به بخش ما در هندوچینِ
فرانسه اختصاص دارد که مشغول مبارزه ای آشتی ناپذیر علیه امپریالیسم فرانسه و جعلیات «جبهۀ خلقی»
است .همان طور که در روزنامۀ کارگران سایگون (به نام «نبرد») به تاریخ  7آوریل  1939آمده است« ،رهبران
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استالینیست گام دیگری را در مسیر خیانت برداشته اند .آنان با برداشتن نقاب انقلابی گری از چهره شان ،به
قهرمانان امپریالیسم مبدل شده اند و آشکارا علیه رهایی مردم تحت ستم مستعمرات سخن می گویند».
پرولترهای سایگون ،اعضای انترناسیونال چهارم ،به ُیمن سیاست های انقلابی شجاعانۀ خود ،در انتخابات
شورای مستعمرات در ماه آوریلِ امسال پیروزی درخشانی را بر بلوک حزب حاکم و استالینیست ها به ثبت
رساندند.
همین سیاست را کارگران پیشرُوی هندِ بریتانیا نیز باید دنبال کنند .ما باید امیدهای باطل را دور بریزیم و
دوستان دروغین را پس بزنیم .ما باید به خودمان ،به نیروی انقلابی خودمان امیدوار باشیم .مبارزه برای استقلال
ملی ،برای یک جمهوری مستقل هندی ،پیوندی ناگسستنی با انقلاب ارضی ،با ملی سازی بانک ها و تراست
ها ،با شماری از سایر تمهیدات اقتصادی با هدف ارتقای سطح زندگی کشور و تبدیل توده های زحمتکش به
اربابان سرنوشت خود دارد .تنها پرولتاریا در ائتلاف با دهقانان است که می تواند این وظایف را جاری کند.
حزب انقلابی در مرحلۀ اولیۀ خود بی تردید از اقلیتی کوچک تشکیل خواهد شد .با این حال بر خلاف سایر
احزاب ،توصیف ی روشن از وضعیت به دست می دهد و با بی باکی به سوی هدف بزرگ خود حرکت می کند.
ایجاد گروه های کارگری در زیر پرچم انترناسیونال چهارم در تمامی مراکز صنعتی و شهرها ضرورت تمام دارد.
تنها آن روشنفکرانی باید اجازۀ ورود به این گروه ها را داشته باشند که تماماً به جانب پرولتاریا آمده اند .کارگران
و مارکسیست های انقلابی ،با فرقه هایی که در پیلۀ خود فرو می روند بیگانه هستند و می بایست فعالانه در
فعالیت اتحادیه های کارگری ،انجمن های آموزشی« ،حزب سوسیالیست کنگره» و به طور کلی در سازمان
های توده ای شرکت کنند .آن ها همه جا در منتهی الیه جناح چپ باقی می مانند ،همه جا الگوی شهامت در
عمل هستند ،همه جا صبورانه و رفیقانه برنامۀ خود را به کارگران ،دهقانان و روشنفکران انقلابی توضیح می
دهند .رویدادهای قریب الوقوع ،با اثبات صحت مسیر بلشویک-لنینیست های هند به توده های مردم ،به یاری
آنان خواهند آمد .حزب به سرعت رشد خواهد کرد و آبدیده خواهد شد .اجازه دهید بگویم امید راسخ دارم که
مبارزۀ انقلابی برای رهایی هند ،زیر پرچم انترناسیونال چهارم گشوده خواهد شد.
با گرمترین درودهای رفیقانه،
لئون تروتسکی ،کویوآکان ،مکزیک 22 ،ژوئیۀ 1939
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***
( )1تجربۀ انقلاب  27-1922چین ،از اهمیت مستقیم و بلاواسطه ای برای هند برخوردار است .من قوی ًا کتاب
فوق العادۀ هارولد آیزاکس« ،تراژدی انقلاب چین» را به انقلابیون هندی توصیه می کنم.
* دولت خودمختار در چهارچوب امپراتوری بریتانیا-م
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