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 به فرجام می رسد؟« برجام»آیا 

 

سرتیپ حسین  ۱۳۹۴ ماه دی ۱۱ ۀ روزدر نماز جمع

سپاه پاسداران، در مقابل تهدید  ۀسالمی، جانشین فرماند

آمریکا به تحریم های مجدد در مقابل ۀ ایاالت متحد

ه یش اخیر موشکی ایران، اعالم کرد که هرگونارزم

موشکی ایران با  ۀتحریم احتمالی تازه در ارتباط با برنام

رو خواهد شد. او هشدار داد ه ب واکنش نظامی ایران رو

طویل ما مملو از  انبارهای موشکی ما و صدها تونل»که 

پرواز برای دفاع از عزت  ۀهایی است که همه آمادموشک

ان مسلمان ۀو استقالل، حریت و آزادی و اقتدار شما و هم

 «.عالم است

تصمیم کاخ  ۀهایی دربارچند روز پیش از آن گزارش

های موشکی ایران منتشر سفید برای گسترش تحریم

استریت دی(  وال ۱۱ –دسامبر  ۳۱هر چند، جمعه ) ؛شد

های آمریکایی گزارش داد که هنوز ژورنال به نقل از مقام

 .ها تعیین نشده استزمانی برای اعمال این تحریم

های نماز پ سالمی در سخنرانی پیش از خطبهسرتی

تهران آمریکا را به دخالت در کشورهای منطقه  ۀجمع

متهم کرد و هشدار داد تا زمانی که این وضعیت ادامه 

موشکی خود را با شتاب  ۀداشته باشد، ایران برنام

 .بیشتری توسعه خواهد داد

به دنبال آن محسن رضایی به رئیس جمهور توصیه کرد 

ایران  یموشک ها ،برای تقویت سالح های دفاعیکه 

حسن روحانی، رئیس  تجاوز کند. نهایتاً ۵۰۰۰باید از مرز 

های جمهور ایران به وزارت دفاع دستور داد که برنامه

ادامه  «سرعت و جدیت بیشتری»موشکی ایران را با 

 .دهد

قابل ذکر است که یکی از سرمایه گذاری های اصلی 

گذشته،  با  ۀایران طی سه ده دولت سرمایه داری

ها و  ۴تضعیف نیروی هوایی ایران و قدیمی شدن اف 

میگ های میراژ، در گسترش موشک های بالستیک با 

 .رد طوالنی با کالهک های مواد منفجره بوده استبُ

الی که پیش می آید ؤتحوالت روزهای اخیر، س ۀدر سای

ذاکرات در پایان م ۀست که آیا این وقایع نشان دهندا این

  است؟ ۱+۵راستای توافقات بین دول ایران و 

برخالف برخی از احزاب اپوزیسیون که با بروز هر 

هم خوردن رمانوری میان دول غربی با ایران، ب اختالف و

روابط و یا آغاز جنگ را استنتاج می کنند، ما همواره بر 

 یتبلیغات ۀاین اعتقادیم که این قبیل رویدادها صرفا جبن

هم خوردن روابط بین ایران رته و ربط مستقیمی به بداش

بخشی از جنگ  و غرب ندارد. این قبیل مانورها صرفاً
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سردی است که بیش از دو دهه مابین دول امپریالیستی 

تازه ای  ۀلأو دولت سرمایه داری ایران وجود داشته، و مس

چه سران جمهوری اسالمی  نیست. بدیهی است که چنان

خود را داشتند، لزومی  یفاده از موشک هاقصد است واقعاً

 .به اعالم علنی نمی بود

دولت  اما در عین حال مخالفان این توافقات، مشخصاً

)به عنوان متحدین سنتی  عودیساسرائیل و عربستان 

نیز ساکت ننشته اند و قصدجلوگیری از حسنه  امریکا(

شدن روابط میان غرب و ایران را داشته اند و در این 

 .ه، اقداماتی نیز انجام داده اندزمین

 «روسیۀ امروز»خبری  ۀپیش شبک ۀبرای نمونه، هفت

(RT)  آژانس امنیت ملی آمریکا»گزارش داد که» ،

نگره را کصحبت های مقام های اسرائیلی با نمایندگان 

توافق هسته ای ایران شنود کرده است.  بر سر ردّ

و همچنین در این گزارش آمده است که نتانیاهو 

مشاورانش، از مذاکره بین ایران و آمریکا نگران بوده و 

آمریکایی برای  -هماهنگی هایی را با گروه های یهودی

عمل آورده و تالش ه ضدیت با توافق )هسته ای ایران( ب

آمریکا که هنوز  ۀکردند تا بر آن دسته از نمایندگان کنگر

د. ، نفوذ کنناند موضعی در قبال این توافق اتخاذ نکرده

همچنین، می توان اعدام های اخیر در عربستان صعودی 

از  «شیخ نمر»و به ویژه اعدام نمر باقر النمر، مشهور به 

روحانیون معروف شیعه را بخشی از تحریکاتی برای 

برهم زدن روابط بین دول غربی و ایران،  دانست. از 

 خواه کنگره در ردّطرف دیگر، ناکامی اکثریت جمهوری

اجرای برجام قوانینی  ۀث شده است تا در مرحلبرجام باع

ها به طور مستقیم و  وضع کنند که برخی از آن

گذشته  ۀگذارد. بنابراین، در هفت غیرمستقیم بر برجام اثر

نهادهای آمریکایی به ویژه کنگره اقدامی علیه رژیم 

ایران انجام دادند که منجر به افزایش نگرانی ها در 

 .است اجرای برجام شده ۀمرحل

آمریکا به ایجاد محدودیت صدور  ۀپیش از آن نیز کنگر

روادید برای اتباع کشورهایی چون ایران، عراق، سوریه و 

کرد. در صورت اجرای این قانون، بدون  اشارهسودان 

شک سفرهای تجاری و توریستی به ایران با مشکل 

مواجه خواهد شد )البته این اقدام هنوز توسط اوباما به 

رسیده است(. اما، به اعتقاد ما، این مانورها و یید نأت

 .روال اصلی را مسدود نخواهند کرد فشارها، نهایتاً

چه باید توجه شود این است موانع اصلی برای به  زیرا آن

نتیجه رسیدن توافقات بین طرفین، اکنون از میان 

 -هسته ای تهران ۀبرداشته شده است. در مرکز آن، مبادل

در بازار هسته ای بین المللی و یکی  مسکو نخستین گام

از پیچیده ترین مفاد توافق هسته ای بود که با موفقیت 

  .به اجرا درآمد

جامع اقدام  ۀبرنام»تر از دو هفته به روز اجرای کم

)برجام( و لغو تمامی تحریم های قید شده در « مشترک

متن توافق، زمان باقی است. در این روزهای واپسین، 

ترین تعهدهای خود در متن ن به یکی از مهمرژیم ایرا

تسلیم  برجام عمل کرده و در مقابل امپریالیسم کامالً

 ۀتُن اورانیوم غنی شد ۱۱شده است. در این راستا، رژیم 

تُن کیک زرد از روسیه و  ۱۹۷ خود را، در مقابل دریافت
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اخیر، بزرگترین  ۀقزاقستان، به مسکو تحویل داد. مبادل

ای بود که مورد استقبال سران قدرت های هسته  ۀمبادل

  .بزرگ نیز قرار گرفت

بنابراین، با پیوستن ایران به جمع معدود کشورهای 

اورانیوم غنی شده، دیگر مانعی بر سر راه  ۀصادرکنند

  بود.معامله هایی کنونی و آتی ایجاد نخواهد 

چه مربوط به تحوالت در درون جنبش کارگری می  آن

با وجود این مانورها و فشارها و  شود این است که

تهدیدات در میان طرفین مذاکره کنندگان، زمینه های 

ایجاد سندیکاهای زرد طرفدار دولت و سازمان جهانی 

 .کار، در شرف شکل گیری است

برای نمونه انجمن های صنفی وابسته به رژیم در حال 

در مقابل سندیکای « زرد»شکل دادن سندیکاهای 

گذشته مرکز مبارزات  ۀکه طی چند دهمستقلی هستند 

کارگر و نهادهای دولتی بوده است.  ۀکارگری علیه خان

به کارگران وارد آمده  یفشارهای عالوه بر برخی وعده ها،

تا آنان را به پیوستن به سندیکاهای زرد و الغای 

 .سندیکاهای مستقل کارگری، تشویق و ترغیب کنند

البات مرکزی در چنین وضعیتی است که یکی از مط

اقدام کارگری می تواند مقابله  ۀفعاالن کارگری در کمیت

با شکل گیری سندیکای زرد و تداوم و گسترش 

سندیکاها و نهادهای مستقل باشد. برای این منظور 

کارگران سوسیالیست می بایستی به تشکیل هسته های 

کارگری سوسیالیستی مخفی مبادرات ورزیده و خود را 

اقدام کارگری  ۀردن فعالیت ها در کمیتهماهنگ ک برای

اقدام کارگری راه کارهایی  ۀکمیت ۀسازمان دهند. برنام

را برای دخالت در مسایل کارگری نشان می پیشنهادی 

  .دهد

برای هماهنگی و اقدامات مشترک عملی در مقابل دولت 

سرمایه داری وابسته به امپریالیسم و نهادهای کارگری 

ی )مانند سازمان جهانی کار(، کارگران دولتی و امپریالیست

سوسیالیست می توانند با نشانی زیر  تماس حاصل و از 

 .اقدام کارگری دیدن کنند ۀسایت کمیت

 

 کمیته اقدام کارگری ۰۰۴۴۷۵۱۱۹۰۵۴۵۳

https://eghdamkargaari.wordpress.c

om 

 سیست های انقالبی ایرانگرایش مارک

 ۱۳۹۴دی 
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 باز هم دربارۀ حزب انقالبی

 علیرضا بیانی

نگاهی به مصاحبۀ محسن حکیمی با نشریۀ 

 (۱) «پروبلماتیکا»

 مقدمه:

« پروبلماتیکا»محسن حکیمی در مصاحبه ای با نشریۀ 

به نکاتی می پردازد که هرچند بخش زیادی از آن 

ی بیان شده و همچنین نقد و درگذشته نیز از سوی و

پاسخ هایی به آن ها داده شده است، اما او در این 

مصاحبه برای بار اول به نکاتی اشاره می کند، گرچه با 

نتیجه گیری های مشابه گذشته. با این حال به دو دلیل  

نقد و بررسی آن ها ضروری می شود. اول این که 

ری خود، از حکیمی دوباره و بنا بر سنت دخالت گری نظ

بحث ها و نظراتی که ارائه می دهد به نفی تشکیالت 

حزبی می رسد؛ هرچند مباحث او مانند دورۀ آغازین 

دخالت گری هایش در حوزۀ جنبش کارگری مخاطب یا 

عالقمند سابق را ندارد، اما نظر به این که در داخل ایران 

در زمینۀ تشکل یابی و مخالفت با تشکل حزبی، نظریه 

دیگری که در حدّ محسن حکیمی در تقابل با حزب  پرداز

چنین مصمم باشد مشاهده نمی شود، لذا انقالبی این

مدافعین تشکیالت حزب انقالبی را ملزم به واکنش می 

کند. دوم، تا چندی پیش اگر موضوعات مربوط به تشکل 

کارگری به طور اعم و تشکل حزب انقالبی به طور 

خ زمانی با حساسیت اخص مطرح می شد، رفیق شاهر

خاصی آن را دنبال می کرد، و اگر این نقطه نظرات از 

سوی محسن حکیمی ارائه می شد، حساسیت او دوچندان 

گشته و در دفاع از حزب انقالبی خواهان واکنش به آن 

می شد، افسوس دیگر رفیق شاهرخ در بین ما نیست، اما 

 سنت دفاع او از حزب انقالبی همچنان وظیفۀ کسانی

است که میراث او در زمینۀ ساختن حزب انقالبی را بر 

 روی زمین نگذاشته اند. 

 سندیکالیسم و دیدگاه محسن حکیمی:

محسن حکیمی به تصور خود در تقابل با و یا در نقد به 

تشکیالت سندیکا و سندیکالیسم بحث هایی ارائه کرده 

است، اما واقعیت این است که او خود حامل نگرشی است 

ر بهترین حالت در جناح چپ سندیکالیسم قرار می که د

گیرد. به عبارت دقیق تر، وی در زمینۀ محتوای درونی 

تشکیالت کارگری نمی تواند فراتر از محتوای 

سندیکالیسم برود، و در عرصۀ سیاسی نیز شاخه ای از 

تر آنارشیسم را نمایندگی می کند؛ در این مورد بیش

 توضیح می دهم. 

زمانی در این اواخر موضوع جالبی را رفیق شاهرخ 

برجسته می کرد؛ او سؤال می کرد در کل تاریخ جنبش 

کارگری مگر بیش از دو نوع تشکیالت کارگری تعریف 

شده است؟ اول، تشکیالت تریدیونیونی که به مبارزات 

روزمره و مطالبات صنفی کارگران می پردازد، دوم 

وجود برای تشکیالت حزبی طبقۀ کارگر که مبارزات م

کسب قدرت سیاسی طبقۀ کارگر را رهبری می کند. او 

سؤال می کرد، نوع دیگری از تشکیالت کارگری را 

 معرفی کنید که در یکی از این دو شاخه قرار نگیرد. 
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شاکلۀ نقد محسن حکیمی به تشکیالت حزب انقالبی که 

حزب »وی عالقۀ وافری به معرفی آن تحت عنوان 

دارد )بی آن که مفهوم دقیق آن را  «انقالبیون حرفه ای

آن گونه که هست بیان کند( این است که حزب، مبارزۀ 

سیاسی را برای خود و مبارزۀ اقتصادی را برای سایر 

تشکالت )مثالً سندیکاها و اتحادیه ها( نگاه می دارد. 

سپس او با فرمول نجات بخشی، نوعی از تشکیالت 

ت هر دو مبارزه را کارگری را معرفی می کند که قادر اس

به طور یکجا در اختیار خود قرار دهد. و طبعاً باید به این 

نتیجه برسد که با وجود چنین تشکیالتی که محسن 

می « شوراهای ضد سرمایه داری»حکیمی نام آن را 

گذارد، دیگر نه نیازی به حزب خواهد بود و نه نیازی به 

کلی  سندیکا! اما تشکالت صنفی و سندیکایی، به طور

تمایلی به دخالت در سیاست ندارند، منتها این را نیز نمی 

توانیم نادیده بگیریم که این خود یک سیاست است، 

منتها نه سیاست پرولتری، بلکه ایدئولوژی بورژوایی بی 

اعتنایی به سیاست که در این نوع تشکالت رخنه کرده 

است. از این هم می گذریم که در کشورهای پیرامونی با 

ور سرمایه داری ناقص الخلقه، مانند آن چه که در حض

ایران حاکم است، کل این تعاریف دگرگون می شود و 

یک سندیکا، بنا بر شرایط، ممکن است به یک تشکیالت 

رادیکال دخالتگر در سیاست هم تبدیل شود، اتفاقاً به 

شرط حضور آن حزبی که از نظر محسن حکیمی به غلط، 

سیاسی برحذر داشته و تنها مبارزۀ سندیکا را از مبارزۀ 

اقتصادی را برایش درنظر دارد، و نه به شرط حضور 

کمیته هایی مانند کمیتۀ هماهنگی که خود نیازمند مسلح 

شدن به سیاست و افق انقالبی است. بدون وجود چنین 

حزبی، نه آن که سندیکا در سیاست دخالت نکند، بلکه 

جامعه، و یا سیاست مورد تمایلش سیاست مسلط در 

همان سیاست بورژوایی می شود. اما به راستی، بدون 

حضور این حزب کمیته های مختلف به سوی چه 

 سرنوشتی می روند؟

تجربۀ اخیر تبدیل شدن منصور اسانلو از یک 

سندیکالیست حرفه ای که ابتدا از سیاست پرهیز می 

کرد، به یک کارگزار سیاست بورژوایی، گواه این موضوع 

در غیاب یک حزب پیشتاز کارگری، وقتی است. 

سندیکالیستی مانند اسانلو به سیاست رجوع می کند، آن 

سیاست احزاب بورژوا خواهد بود. در تحلیل نهایی 

تشکالت صنفی و سندیکایی به ناچار به سراغ سیاست 

خواهند رفت، کدام سیاست؟ این بستگی به توازن قوا و 

یافته آن دارد.  آرایش مبارزۀ طبقاتی در شکل تشکل

منتها اگر یک سندیکالیست به جای حزب، سندیکا می 

سازد، به این معنی روشن است که کاری به کار فراتر 

رفتن از چهارچوب نظام موجود ندارد و تنها به دنبال 

تشکیالتی است که بتواند آن را به عنوان ظرف چانه زنی 

 مشترک و کسب امتیاز طبقاتی به کار گیرد. اما مگر

تشکیالت مورد نظر محسن حکیمی چیزی فراتر از این 

است!؟ تنها پاسخی که می تواند تشکیالت سندیکایی را 

از تشکل مورد نظر محسن حکیمی متفاوت و متمایز کند، 

ضد سرمایه داری در مورد « افق»اشاره به چیزی به نام 

تشکیالت مورد نظر حکیمی، و عدم چنین افقی در 

و سندیکایی است؛ در صورتی که  تشکیالت اتحادیه ای

با « افق ضد سرمایه داری»موضوع اساسی این است که 
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مبارزۀ ضد سرمایه داری دو چیز متفاوت است که پایین 

تر به آن بر می گردیم. در نتیجه می توان گفت نقطۀ 

اشتراک مهم سندیکالیسم، با نگرش محسن حکیمی، 

 رویارویی با حزب انقالبی است. 

نمی تواند مدعی شود که یک  محسن حکیمی

سندیکالیست کمتر از او در تقابل با حزب قرار دارد؛ 

بنابراین او ناچار می شود نقطه تمایزش با سندیکالیسم را 

بدان میزان برجسته کند که این نقطۀ اشتراک به چشم 

نیاید؛ اما اشتباه فاحش او دقیقاً در همین جاست که وی 

اتیک منجر به قرار گرفتن نمی داند تقابل با حزب، اتوم

در دسته بندی تشکیالت تریدیونیونی می شود؛ و این 

دقیقاً همان چیزی است که رفیق شاهرخ بر روی آن 

 تأکید می کند.

محسن حکیمی برای این که خالف این را ثابت کند، 

نوعی تشکیالت معرفی می کند که نه سندیکا باشد و نه 

اشد، و یا دست حزب، در عین حال قابل ساختن هم نب

کم با ارادۀ او یا حتی جمع کل فعالینی که می توانند 

سندیکا و کمیته های مختلف بسازند نیز ساخته نخواهد 

شد. در نتیجه، تا زمانی که آن تشکیالت مورد نظر 

محسن حکیمی ساخته نشده باشد، او ناچار است در دو 

حوزه فعالیت کند؛ اول، حوزۀ مبارزه برای رسیدن به 

البات روزمره، مانند افزایش دستمزد و دریافت مط

دستمزدهای معوقه و نظایر آن )یعنی دقیقاً همان حوزۀ 

فعالیت سندیکایی(. دوم، تالش مستمر برای جلوگیری از 

ساخته شدن حزب پیشتاز انقالبی، به هر ترتیبی که 

ممکن است )که البته این دومی هدف تفکر تریدیونیونی 

د(. بنابراین مادام که محسن حکیمی را نیز تأمین می کن

تشکیالت شورایی سراسری و ضد سرمایه داری کارگران 

را نساخته باشد، و یا خود کارگران چنین تشکیالتی را 

نساخته باشند، چاره ای ندارد به جز آن که در عمل یک 

سندیکالیست باشد تا بتواند خود را فعال کارگری معرفی 

(. حال اگر سؤال شود چرا کند )گیریم جناح چپ سندیکا

این فرمول در مورد یک پیرو تشکیالت حزبی صدق نمی 

کند و چنین کسی مادام که تشکیالت حزبی نساخته 

باشد، به ناچار یک سندیکالیست به شمار نمی آید؟ پاسخ 

این است که اوالً حوزۀ فعالیت مدافع حزب انقالبی، 

ان، عالوه بر دخالت گری در مبارزات روزمرۀ کارگر

و یا ایجاد « تقابل»ساختن تشکیالت حزبی است و نه 

مانع در مقابل آن. این تمایل و این چشم انداز، وی را از 

قرار گرفتن در دسته بندی سندیکالیسم جدا می کند. 

ثانیاً، برپایی حزب پیشتاز انقالبی در گرو ارادۀ اقلیتی از 

ه کارگران سوسیالیست است که می تواند در هر زمانی ک

آمادگی این کار را پیدا کرده باشند ساخته شود، اما تشکل 

افق لغو کار »شورایی سراسری و ضد سرمایه داری با 

)یا حتی بدون این افق( مربوط به آن مرحلۀ « مزدی

خاصی از انکشاف مبارزۀ طبقاتی است که کارگران به 

نتیجۀ قطعی سرنگونی دولت سرمایه داری رسیده و به 

گ اجتماعی وارد شده باشند )یعنی همان مرکز تحول بزر

نتیجه ای که حزب انقالبی از اول رسیده و به عنوان 

هدف فوری خود تعیین کرده بود(. البته بدیهی است که 

یک مدافع حزب پیشتاز کارگری به مثابۀ حزب لنینیستی، 

در عین حال یک مدافع شوراهای سراسری و ضد سرمایه 

مت او از جایی و یا از حوزه داری نیز هست، اما نقطه عزی
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ای است که به او مربوط می شود و نه از جایی که به 

آحاد کارگرانی که وظیفۀ ساختن شوراهای سراسری را به 

 عهده دارند.

الزم به تأکید است که تفاوت تشکیالت مورد نظر 

طرفداران حزب انقالبی با تشکیالت شوراهای سراسری 

رد نظر محسن حکیمی و ضد سرمایه داری کارگرانِ مو

در این است که وظیفۀ ساختن تشکیالت حزب پیشتاز 

کارگری به عهدۀ عده ای از پیشروان سوسیالیست طبقۀ 

کارگر است که ممکن است تعدادشان حتی انگشت شمار 

باشد، اما شوراهای سراسری بدون متقاعد شدن کارگران 

سراسر یک کشور، و یا اکثریت عظیم آن ها ساخته 

شد. مگر آن که مفهوم این شوراهای مورد نظر  نخواهد

و یا کمیته « کمیته های کارخانجات» محسن حکیمی 

های کنترل کارگری باشد، که در این صورت، نه تنها 

تاکنون وقت خود را برای معرفی شوراهای سراسری که 

لزوماً در وضعیت خاصی، یعنی در دورۀ اعتالی انقالبی و 

ود می آیند تلف کرده است، شرایط قدرت دوگانه به وج

بلکه همۀ مخاطبین را، به عمد یا سهواً به سطح 

سرگردانی خود تنزل داده است. اما ببینیم خود محسن 

حکیمی کدام نوع از شوراها را مد نظر دارد. او در 

 مصاحبۀ یاد شده می گوید:

من خود البته با فعالیت حزبی مخالفم و معتقدم »

ایستاده باشند به حزب نیاز  کارگرانی که روی پای خود

ندارند و می توانند با تشکیل شوراهای ضد سرمایه داری 

 «. فعالیت سیاسی بکنند بدون آن که حزب داشته باشند.

در اینجا به جای این که بپرسیم اگر کارگران روی پای 

خود نایستاده باشند چه، آیا در آن شرایط باید به سراغ 

ین سؤال از سوی نشریۀ فعالیت حزبی رفت؛ به سراغ ا

های بسیاری تالش»پروبلماتیکا می رویم که می پرسد: 

دهی های هفتاد و هشتاد شمسی برای شکلدر دهه

های کارگری در ایران صورت گرفت. اکنون با تشکل

ها را چگونه ی این تشکلگذشت این دو دهه، کارنامه

 «کنید؟ارزیابی می

 می گوید: و پاسخ محسن حکیمی به این سؤال که

ها به یک معنا شکست واقعیت این است که آن تشکل»

 «  خوردند.

محسن حکیمی در قسمتی دیگر از پاسخ به سؤاالت این 

 نشریه می گوید:

وقتی مبارزه برای تحقق یک مطالبه ی کارگری پیش »

های آمد، اعضای این کمیته ها نمی توانستند دیدگاهمی

د و مستقل از اختالف سیاسیِ خود را در پرانتز بگذارن

ای نظرهای سیاسی شان بکوشند کارگران را حول مطالبه

 «که فعال مطرح است با هم متحد کنند.

به راستی مقصود محسن حکیمی از قرار دادن دیدگاه 

های سیاسی خود در پرانتز چه می تواند باشد. اگر مقصود 

این باشد که باید دیدگاهای سیاسی خود را کنار بگذارند، 

س اصالً چرا باید در این کمیته ها متشکل می شدند و پ

نباید می رفتند عضو همان سندیکایی باشند که از 

سیاست پرهیز می کند، و اگر مقصود این باشد که نباید 
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آن سیاست ها را در این کمیته ها دخالت می دادند، آن 

وقت این سؤال پیش می آید که در این صورت سیاست 

شکل از جمعی از فعاالن کارگری بود آن کمیته ها که مت

و نه لزوماً کارگران واحد های تولیدی، چگونه و بر چه 

اساسی شکل می گرفت. و این سؤال که چرا دوری 

جستن سندیکالیست از سیاست را، نوعی سیاست می 

شناسیم، اما توصیه دوری کردن اعضای این کمیته ها از 

 سیاست را یک نوع سیاست ارزیابی نکنیم! 

نقد محسن حکیمی به سندیکالیسم ضعف پرهیز 

سندیکالیسم از سیاست است، و نقد و توضیح دلیل 

شکست کمیته های شکل گرفته در یک دهۀ اخیر نیز 

دخالت دادن سیاست احزاب در آن کمیته ها است. در 

نتیجه، ظاهراً دعوای اصلی نه بر سر دوری و نزدیکی از 

به عبارت ساده تر، سیاست، بلکه اختالف سیاسی، و یا 

دعوا بر سر سیاست رفرمیستی و انقالبی است که تحت 

انواع اَشکال خود را بروز می دهد، و در تقابل با حزب 

انقالبی و ایجاد حزب انقالبی متجلی می شود. مثالً اگر 

فعاالن کمیته های مذکور به جای انتقال سیاست های 

سن حکیمی احزاب به درون این کمیته ها، مانند خودِ مح

سیاست ضد حزبی اتخاذ می کردند، البد اوالً موجب 

شکست کمیته ها نشده بود و ثانیاً به کمیته های فعاالن 

تشکل مستقل »کارگری جنبۀ استقالل به معنی 

می بخشید! اما حتی در این حالت، آن چه که « کارگری

چنان بر جای خود باقی می ماند در این میان هم

، گیریم سیاست ضد حزبی. در خواهد بود« سیاست»

صورتی که موضوع استقالل تشکل مستقل، مستقل 

بودن از سیاست نیست، برعکس، سیاست مستقل 

 کارگران وجه استقالل یک تشکل کارگری است.  

هدف از ورود به این بخش از بحث و مکث بیش از نیاز 

در این بخش این است که بنا بر خط و مشی و گرایشی 

دنبال می کند، روشن گردد که در  که محسن حکیمی

واقع نه تنها کمیته های مورد بحث شکست نخوردند، 

بلکه به هدفی که محسن حکیمی از ابتدا در ذهن داشت 

هم رسیدند، و دقیقاً پس از نائل شدن به این هدف است 

که حضورشان بالموضوع گردید. در این مورد بیشتر 

 توضیح می دهم.

ی در دوره ای شکل گرفت که کمیته های فعاالن کارگر

رژیم اصالح طلب قصد ایجاد گشایش هایی را در جنبش 

کارگری داشت تا بتواند در ادامۀ آن به اهداف مهم تر 

خود برسد، که توضیح مفصل این اهداف را به مجال 

دیگری موکول می کنیم. اما نتیجۀ منطقی چنین 

کل گشایش ها و یا عقب نشینی هایی، بالقوه می تواند ش

گیری نهادهای انقالبی نیز باشد که این خود هدف 

گشایش ها از باال را با تناقض مواجه می کرد. بنابراین 

مطلوب ترین حالت برای بورژوازی اصالح طلب که در 

آن مقطع کنترل اوضاع جامعه را در دست داشت این بود 

که ضمن گشودن دریچه هایی برای فعالیت علنی 

جنبش را از همین طریق در دست  فعاالن، اوالً نبض کل

گیرد، ثانیاً از خطر شکل گیری نهادهای مخفی و انقالبی 

جلوگیری کند، و ثالثاً علنی گرایی و تبلیغ آن از سوی 

فعاالن رفرمیست را، پیش شرط عقب نشینی و گشایش 

ها، و امکان رؤیت پیشروی جنبش کارگری و امکان 
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ن شرایط بود که کنترل بر آن قرار دهد. دقیقاً در همی

محسن حکیمی تمایالت ضدّ حزبی خود را مدون و 

تئوریزه می کرد، و همچنین در تبلیغ فعالیت علنی به 

جنبش کارگری جنبش علنی »صراحت توضیح می داد 

است و به همین دلیل تشکیالت کارگری هم نمی تواند 

به این ترتیب و دقیقاً در متن این «. غیر علنی باشد

یتۀ اصلی از فعاالن کارگری شکل گرفت شرایط، دو کم

که به طور موازی یک هدف را دنبال می کردند، 

 ایجاد تشکل های کارگری. « هماهنگی»و یا « پیگیری»

مقصود محسن حکیمی از ایجاد تشکل های کارگری، به 

هیچ وجه تشکیالت حزب کارگران سوسیالیست نبود، 

ت، وگرنه، ساختن تشکیالت حزب کارگران سوسیالیس

حتی می توانست با کمتر از تعداد فعاالنی که از نظر 

« سیاست احزاب را در پرانتز نگذاشتند»محسن حکیمی 

ممکن گردد. اما اگر آن ها چنین نکرده و به جای این 

کم شکل دادن به نطفۀ یک حوزه، یعنی حوزۀ دست

حزب انقالبی، هر کار دیگری کردند به جز همین یک 

حقق شدن حداقل یک بخش از کار، این به معنی مت

اهداف محسن حکیمی محسوب شده و به این اعتبار وی 

نمی تواند در این بخش مدعی شکست آن کمیته ها 

باشد. و اما بخش دوم هدف ایشان که تبدیل شدن این 

کمیته ها به تشکیالت کارگری و یا شوراهای سراسری و 

فت ضد سرمایه داری با افق لغو کار مزدی به شمار می ر

نیز هدفی بزرگ تر از واقعیت، امکانات و شرایط آن دوره 

بود، که در همان مقطع طی مقاله ای از سوی رفیق 

آقای حکیمی، سنگ بزرگ »مازیار رازی تحت عنوان 

. در نتیجه برخالف (2)یادآوری شد « عالمت نزدن است

آن تصور محسن حکیمی که فکر می کرد کمیتۀ 

را به دست تشکیالت هماهنگی چوب دُویِ امدادی 

کارگری می دهد، این عمل نمی توانست صورت بگیرد، 

و بر این اساس نیز نمی توان این پروژه را شکست خورده 

ارزیابی کرد. در یک جمله، در شرایطی که امکان ساختن 

حزب انقالبی تا حدودی فراهم شده بود، شخص محسن 

حکیمی سعی کرد مدافعین چنین حزبی را از چنین 

ری دور کند، برای این منظور بدون هیچ مشکلی مسی

چندین جلسه سخنرانی در دانشگاه در نقد به لنینیسم و 

حزب انقالبیون حرفه ای گذاشت، و در نهایت هم به 

هدف خود رسید. بنابراین ارزیابی وی از شکست کمیته 

های مورد بحث به کلی اشتباه است. گرچه اساس 

خالفت محسن حکیمی اختالف درونی کمیتۀ یاد شده م

با ایجاد حزب بود، هرچند شاید تحت عناوینی دیگر خود 

را بروز می داد، اما اوالً ساخته نشدن چنین حزبی به 

معنی بُرد محسن حکیمی به شمار می رود و ثانیاً، 

مدافعین تشکیالت حزبی با پرهیز از ورود به این حوزه، 

خالف نظر محسن حکیمی مبنی بر عدم قرار دادن 

سیاست احزاب در پرانتز را نشان دادند. به عبارت دقیق 

تر، ایشان با شکل دهی به کمیته های آن دوره به جای 

شکل دهی به حزب انقالبی، اتفاقاً بنا به میل حکیمی، 

سیاست حزبی را داخل پرانتز قرار داده بودند؛ و محسن 

حکیمی این واقعیت را وارونه توصیف می کند. حال که 

ین جا کشیده شد، بد نیست به برخی دیگر از بحث به ا

زوایای نظرات محسن حکیمی نیز بپردازیم که تناقضات 

درونی نظرات وی، و یا عدم انسجام درونی آن ها را 
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نشان می دهد. از جمله درک و تصور او از سیاست و 

 رابطۀ آن با آگاهی. 

آیا سیاست همان آگاهی ضد سرمایه داری 

 است؟ 

 مصاحبۀ مورد بحث می گوید: محسن حکیمی در

حرف من این است که از واقعیت وجود این دو سطح » 

ی کارگر برای شرکت در توان نتیجه گرفت که طبقهنمی

قدرت سیاسی یا کسب این قدرت به حزب به معنای 

اش در چپ نیاز دارد. وقتی شورای کارگری در مرسوم

توانید شود، شما اگر مایلید میاین سطح وارد سیاست می

 «بگذارید. "حزب"نام آن را 

اوالً نام ورود کارگران به سیاست نمی تواند حزب باشد. 

در درون کارگران انواع گرایش ها وجود دارد که طبعاً هر 

کدام به دنبال سیاست گرایش خود خواهد بود، مثالً 

سندیکالیستی به -گرایش آنارشیستی کارگران و یا آنارکو

رت نیست، بلکه به دنبال قرار دنبال سیاست تسخیر قد

گرفتن در وضعیت اهرم فشار برای کسب امتیاز است. یا 

گرایش رفرمیستی درون طبقۀ کارگر به دنبال سیاست 

ضد سرمایه داری به معنی اتخاذ سیاست هایی که قادر 

باشد جنبش کارگری را از چهارچوب نظام سرمایه داری 

رکز فعالیت خارج کند نیست، بلکه سیاست مماشات در م

آن قرار دارد؛ اما یک تشکیالت تنها به این دلیل به حزب 

انقالبی تبدیل می شود که سیاست تسخیر قدرت را به 

خود قرار داده باشد، و نه هیچ « هدف فوری»عنوان 

خُرده کاری دیگری را. ثانیاً نیاز کارگران به وسایل 

مختلف کسب قدرت سیاسی، سایر وسایل را نفی نکرده 

ر تقابل با آن قرار نمی دهد. به این اعتبار، ورود و د

شوراهای کارگری  به سیاست جهت نیل به این هدف، 

نافی ورود کارگران سوسیالیست به ساختن حزب انقالبی 

برای هدف فوق نخواهد بود، سهل است که این دو 

مکمل یکدیگر بوده و بدون یکی، دیگری قادر به تأمین 

از این گذشته، ایجاد شوراهای  هدف فوق نخواهد شد. اما

سراسری و ضد سرمایه داری کارگران نه با میل و ارادۀ 

این یا آن فعال سیاسی، بلکه وابسته به شرایط خاصی 

است که آن شرایط شامل ساختن تشکیالت حزب پیشتاز 

کارگری نمی شود. به عبارت دیگر، اگر چندین برابر همۀ 

که کمیته های نیروی فعاالن کارگری، در دوره ای 

فعاالن کارگری شکل گرفت، معطوف به ساختن 

شوراهای سراسری و ضد سرمایه داری کارگران می شد، 

باز هم نمی توانست حتی سایۀ چنین شوراهایی مشاهده 

شود؛ چرا؟ پایین تر توضیح خواهم داد. اما اگر نیرویِ 

فقط بخشی از همان فعاالنی که کمیته های مورد بحث 

د معطوف به ساختن حزب می شد، به یقین را شکل دادن

جنبش کارگری اکنون یا دارای حزب انقالبی بود و یا به 

آن بسیار نزدیک شده بود. چرا؟ همان طور که باالتر 

توضیح داده شد، به این دلیل که ساختن حزب در گرو 

ارادۀ بخش قلیل کارگرانی است که نقداً به آگاهی 

فراخوان تنی چند از  سوسیالیستی رسیده باشند، و با

رهبران عملی کارگران سوسیالیست کار آغاز می گردد، 

اما ایجاد شوراهای سراسری و ضد سرمایه داری اوالً با 

فراخوان صورت نمی گیرد، که اگر چنین بود، به جای 

آن، یک ضرب فراخوان انقالب صادر می شد. ثانیاً شکل 
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ز آزادی گیری شوراهای مورد نظر نیازمند سطح معینی ا

عمل است که نه تنها در کشورهای سرمایه داری 

پیرامونی حاصل نمی شود، بلکه حتی در کشورهای 

سرمایه داری متروپل هم چنین آزادی ای فقط یک رؤیا 

است. شکل گیری شوراهای سراسری و ضد سرمایه 

داری کارگران محصول شرایط خاصی از انکشاف مبارزۀ 

شوراها الزاماً ضد سرمایه  طبقاتی است، وگرنه اوالً این

داری نخواهد بود )مانند شوراهای کارگری در روزهای 

در روسیه که در دست رهبران حامی  ۱۹۱۷ژوئیۀ 

کرنسکی بود، و یا شورای سراسری کارگران لهستان به 

رهبری لخ والسا، و یا مشابه آن در آفریقای جنوبی( و 

سی شکل ثالثاً این گونه شوراها به قصد کسب قدرت سیا

نخواهد گرفت، بلکه فقط نامی خواهد بود که بر تدارک 

 نوعی از تشکل کارگری ثبت می شود.

شکل گیری تمایالت ضد سرمایه داری کارگران نیز خود 

وابسته به حضور متشکل گرایش سوسیالیستی کارگران 

است که از طریق طرح دقیق و به موقع مطالبات 

منشور مطالبات »کارگری، و آن هم نه به صورت صدور 

به روش گروه خیّر و مددکارانه، بلکه از طریق « پایه ای

دخالت گری روزمره در مبارزات کارگران و از سطح 

آگاهی فعلی آن ها به دست آمده، تکامل داده شده و به 

آن ها بازگردانده می شود. این خود عالوه بر مشخص 

نبعث کردن روش انتقال آگاهی به درون کارگران، دقیقاً م

از مبحث پراکسیس کارل مارکس است. به این اعتبار، 

آگاهی سوسیالیستی نه تنها از بیرون و خارج از مدار 

مبارزۀ طبقاتی به درون طبقۀ کارگر منتقل نمی شود، 

بلکه از هیچ طریق دیگری به جز دخالت گری متشکل 

بخش سوسیالیست کارگران در مبارزات توده های کارگر 

 د. میسر نخواهد بو

جنبش مطالباتی کارگران منشأ آگاهی ضد 

 سرمایه داری و سوسیالیستی آن ها:

محسن حکیمی در ادامۀ بحث خود در مصاحبۀ یاد شده  

 می گوید:

کمیته "در حالی که کار اصلی مثالً در مورد » 

نه تالش برای تبدیل شدن به تشکل  "هماهنگی

رایی  کارگری بلکه اوالً ترویج گفتمان سازمان یابی شو

کمیته ی "طبقه ی کارگر ) که در اساسنامه ی 

یاد شده  "فرهنگ سازی"از آن با عنوان  "هماهنگی

بود( و، ثانیاً، طرح پیش نویس منشور مطالبات پایه ای 

کارگران ایران و بردن آن به میان توده کارگران بود، 

برای آن که از سوی توسط مجمع عمومی شوراها 

 «تصویب شود.

تغییر و تفاوت نامحسوس نظر حکیمی در  صرف نظر از

، با «کار اصلی کمیتۀ هماهنگی»این جمله، در مورد 

نظرات اولیۀ او در آغاز شکل گیری این کمیته، دو نکتۀ 

مهم تر مطرح می شود که عدم انسجام درونی مباحث او 

 را بیشتر آشکار می کند. 

که عمدتاً برگرفته از « فرهنگ سازی»اول؛ موضوع 

سیاق و ترمینولوژی روشنفکران اصالح طلب  سبک و

است. معلوم نیست یک کمیته از فعاالن کارگری که هر 
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کدام دارای فرهنگ و اخالقیات متفاوت با دیگری است 

گفتمان سازمانیابی »خود چگونه و از کجا فرهنگ 

را به دست آورده و حفظ کرده، که اکنون قرار « شورایی

نین فرهنگ سازی است در سطح توده های کارگر چ

 ۵۷صورت دهد! مگر سازمان یابی شورایی در انقالب 

ناشی از فرهنگ سازی گروه های کارگری قبل از انقالب 

بود؛ و یا این فرهنگ به وسیلۀ چریک های فدایی و یا 

حزب توده به درون کارگران منتقل شد!؟ اگر نه، پس این 

ی فرهنگ ناگهان از کجا پیدایش شد که توانست شوراها

سراسری ضد سرمایه داری بسازد. از این گذشته، محسن 

« فرهنگ»حکیمی باید روشن کند منشأ مادی این 

چیست و کجاست که خود کارگران نمی توانند بدان نائل 

شوند، مگر آن که کمیته ای مانند کمیتۀ هماهنگی آن را 

برای طبقۀ کارگر بسازد. واقعاً اگر لنین شبیه به چنین 

و به جای حزب بلشویک از کمیتۀ  چیزی می گفت،

هماهنگی یاد می کرد، محسن حکیمی چند صفحه در 

او نقد می نوشت! « نخبه گرایی»و « اراده گرایی»وصف 

آن چه که وارونگی نگاه محسن حکیمی در این خصوص 

سازمان « فرهنگ سازی»را نشان می دهد، تصور او از 

که این یابی شورایی، به جای سازمان های شورایی است 

فرهنگ را ایجاد می کند. گویا این فرهنگ است که شورا 

 می سازد، و نه شورا فرهنگ را!

طرح پیش نویس »دوم؛ محسن حکیمی روشن نمی کند 

چگونه و از چه « منشور مطالبات پایه ای کارگران ایران

طریق به دست می آید. آیا خود او و یا خالصه تعدادی 

رده و طرح پیش نویس روشنفکر نشسته و دود چراغ خو

منشور مطالبات پایه ای برای کارگران نوشته اند!؟ خوب 

این چه فرقی با روش برنامه نویسی احزاب موجود دارد 

که به کلی به دور از پراتیک روزمرۀ کارگران و پشت 

درهای بسته نوشته می شود. جالب این جا است که 

مطالبات پایه »محسن حکیمی از یک سو صحبت از 

جنبش »می کند و از سوی دیگر نام گرایش خود را  «ای

، یعنی ماکسیمومِ مطالبه ای که کارگران، «لغو کار مزدی

آن هم پس از تسخیر قدرت سیاسی طرح می کنند تعیین 

کرده است. عدم انسجام بین مطالبات دورۀ جنینی رشد 

می شود « مطالبات پایه ای مطرح»طبقۀ کارگر که با نام 

با نام برنامۀ حداقل مطرح است(؛ با )نزد چپ سنتی 

که مربوط به دورۀ الغای طبقات « لغو کار مزدی»مطالبۀ 

می شود، بیانگر عدم انسجام بین درک از مبارزۀ طبقاتی 

کارگران و طرح مطالبات آن ها، و ایجاد حلقۀ اتصال بین 

آن ها با سطحی از مطالبات است که کارگران را ابتدا به 

داری و سپس به آگاهی سوسیالیستی آگاهی ضد سرمایه 

 منتقل می کند.

و اما نکتۀ اصلی در این باره این است که جنبش کارگری 

را نمی توان بر اساس طرح یک منشور مطالبات پایه ای، 

سازمان یابی، و آن هم سازمان یابی شورایی کرد. کامالً 

برعکس، مطالبات روزمرۀ خودِ کارگران است که از سطح 

ی آن ها شکل گرفته و با دخالت گری آگاهی فعل

پیشروان سوسیالیست کارگران، به سطح ضد سرمایه 

داری انتقال پیدا می کند. پشروان سوسیالیست کارگران 

عناصری از مطالبات کارگران را شناسایی و برجسته می 

کنند که اوالً از سطح آگاهی فعلی خود کارگران شروع 
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فهمند، ثانیاً قادر باشد شده و کارگران آن را به خوبی می 

این آگاهی را به سطح باالتری منتقل کند. این مطالبات 

با نام مطالبات انتقالی دائماً در کنار مطالبات صنفی و 

سیاسی کارگران مطرح می شود و برجسته کردن آن بنا 

بر موقعیت و وضعیت اعتراضی کارگران متغییر می باشد. 

یران خودرو برای مثالً در جریان اعتراض کارگران ا

تحقق مطالبات صنفی خود به شکل امتناع از گرفتن غذا، 

مدتی بعد گوشه ای از امتیازات مدیران کارخانه افشا شد؛ 

از این پس کارگران می توانند به خوبی مطالبۀ باز کردن 

دفترهای دخل و خرج را فهمیده و آن را در مقابل 

ات کارفرما بگذارند. این مطالبه برخالف مطالب

ماکسیمالیستی که خارج از مدار مبارزات روزمرۀ کارگران 

طراحی می شود و از روی سر کارگران عبور می کند، از 

سطح آگاهی فعلی کارگرانی آغاز می کند که متوجه 

دزدی های کارفرما شده اند. در عین حال مطالبۀ باز 

کردن دفترهای دخل و خرج را نیز فهمیده و با طرح آن 

مایه دار که هرگز تن به این خواسته نمی و واکنش سر

دهد، آگاهی ضد سرمایه داری کارگر نطفه می بندد. 

پیشرفت این آگاهی با همین آهنگ و همین روش، به 

سطح آگاهی سوسیالیستی و نتیجۀ به زیر کشیدن نظام 

سرمایه داری منجر خواهد شد. همین جا نقطۀ تالقی 

ت. در این جنبش خودانگیخته با جنبش خودآگاه اس

وضعیت  نقش روشنفکر و پیشرُوی کارگر طراحی منشور 

و فهرست مطالبات برای کارگران نبوده، بلکه قرار گرفتن 

در کنار آن ها، در مبارزات روزمره شان و تشخیص دقیق 

و به موقع وضعیت جنبش کارگران و اتخاذ تاکتیک ها و 

 رواج مطالباتی مخصوص به همان شرایط مبارزۀ کارگران

است. اما این امر میسر نخواهد شد مگر خود پیشرُوی 

سوسیالیست سازمان یافته باشد، آگاهی سوسیالیستی 

کسب شده را در جایی محفوظ نگه دارد، که اگر این 

چنین نباشد، دقیقاً مانند آگاهی کسب شدۀ کارگران از 

مسیر طرح مطالبات و مبارزات خود، تحت تأثیر 

یلۀ ضدّ آگاهی به عقب زده ایدئولوژی حاکم، و به وس

شده و به نقطۀ ماقبل منتقل می شود. پیش نویس 

مطالبات پایه ای و ارائۀ آن به کارگران منشأ قیم مآبانه 

داشته و با همان تصور به حرکت درآوردن موتور بزرگ 

به وسیلۀ موتور کوچک طراحی می شود؛ اما سؤال 

ست که تاریخی که در این باره هرگز جواب نگرفت این ا

خودِ موتور کوچک را چه نیرویی به راه می اندازد، به 

طوری که دست آخر شکست آن به دلیل عدم توانایی در 

به فرجام رساندن اهداف خود، و آن هم با انداختن 

 تقصیرات به گردن عوامل بیرونی اعالم نشود. 

 جنبش های خود انگیخته و خودآگاه:

 گوید:  محسن حکیمی در ادامۀ مصاحبه خود می

تصور من این است که اگر در ایران دوباره جنبشی » 

خواهد بود؛ مثل  88شکل بگیرد، طبق همین الگوی سال 

 «.۵۷الگوی سال 

به معنی شکست حرکتی تلقی می شود  88الگوی سال 

که از انقالب کمتر و از اعتراض بیشتر بود. الگوی سال 

این که رسماً یک انقالب بود و شکست خورد. فرق  ۵۷

دو شکست در این است که در اولی شوراهای سراسری و 

ضد سرمایه داری کارگران شکل نگرفته بود، اما در دومی 
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چنین شوراهایی حیّ و حاضر در مرکز تحول جامعه بود، 

 با این حال هر دو به شکست منجر شد، چرا؟ 

 پاسخ محسن حکیمی چیزی فراتر از این نمی تواند باشد:

ات فعال کارگری، متشکل و بابرنامه به اگر همین جریان»

دادند که از بطن جنبش آمدند و شعارهایی میخیابان می

 « کرد.کارگری بیرون آمده بودند، وضعیت خیلی فرق می

؟ خوب اگر لنین حزب متشکل «بابرنامه»؟ «متشکل»

بلشویسم و برنامۀ آن را پیشنهاد کند چه؟ آیا وضعیت 

 فرق خواهد کرد؟ 

خ محسن حکیمی منفی است، زیرا او معتقد یقیناً پاس

 است:

ی کارگران سازمان یافته در شوراها می توانند توده» 

که نیازی به قدرت سیاسی را به دست گیرند بدون این

 «داشته باشد. "ایسازمان انقالبیون حرفه"

آیا مجازیم از جمالت فوق این برداشت را داشته باشیم 

ر شوراها سازمان یافته د 88که اگر تودۀ معترض سال 

، بلکه «سازمان انقالبیون حرفه ای»بودند؛ بدون نیاز به 

با نیاز به جریانات غیر حرفه ای فعال کارگری می 

توانستند قدرت سیاسی را به دست گیرند!؟ حال که این 

گونه نشد، آیا می توان برای این سؤاالت پاسخی یافت 

ن نشد، که، مگر چه کم و کسری وجود داشت که چنی

اعتراضات وسیع که حی و حاضر در صحنه بود، جریانات 

فعال کارگری در کمیته های غیر حرفه ای هم که 

داشتیم، پس این حلقۀ مفقوده چه بود که امکان اتصال 

اعتراضات به تسخیر قدرت را فراهم نکرد؟ با این اوصاف 

چرا نباید به این نتیجه رسید که حتی اگر شوراهای مورد 

سن حکیمی هم وجود می داشت، بدون رهبری نظر مح

یعنی حزب پیشتاز کارگران « حزب انقالبیون حرفه ای»

سوسیالیست انقالبی )به جای جریانات فعال کارگریِ 

بدون برنامه و سازمان نیافتۀ حرفه ای( باز هم خبری از 

تسخیر قدرت نبود. پیش شرط تسخیر قدرت نائل آمدن 

وده های کارگر است که به درجۀ آگاهی سوسیالیستی ت

می توانند در هر ظرفی، از جمله شوراهای سراسری 

متشکل شده باشند، اما شکل گیری شوراهای کارگری 

اتوماتیک به معنی نائل آمدن اعضای آن به آگاهی 

سوسیالیستی نیست. مگر آن که محسن حکیمی اعالم 

کند شرط عضویت در شوراهای سراسری و ضد سرمایه 

، آگاهی سوسیالیستی و سوسیالیست شدن داری کارگران

کارگران است، که اگر چنین کند، تناقض خود را عمیق 

 تر خواهد کرد. 

مربوط می  ۵۷حتی تا جایی که به وضعیت انقالبی سال 

شود، با وجود شوراهای مورد نظر، چنین نشد، و تا جایی 

ربط پیدا می کند، اصال شوراها  88که به اعتراضات 

شورا شکل نگرفت، به  88ر اعتراضات شکل نگرفت! د

این دلیل که وضعیت انقالبی به وجود نیامده بود، در سال 

وضعیت انقالبی که سهل است، قدرت دوگانه نیز  ۵۷

شکل گرفته بود، اما شوراها قدرت سیاسی را کسب 

نکردند، به این دلیل که حزب رهبری کننده شکل 

راسری نگرفته بود. شوراهای ضد سرمایه داری و س

کارگران تنها در شرایطی به وجود می آیند که امکان 
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فعالیت علنی فراهم باشد، چنین شوراهایی نمی تواند زیر 

زمینی باشد، همۀ اعضا و فعاالن آن باید بتوانند در هر 

زمان الزم چشم در چشم، یکدیگر را رؤیت کنند، با همه 

بخش های سراسر یک کشور ارتباط تنگاتنگ داشته 

، و این ممکن نیست مگر آزادی مورد نیاز، و آن هم باشند

نه آزادی که بورژوازی ارائه می کند، بلکه آزادی به دست 

آمدۀ ناشی از قدرت کارگری، قدرت تحمیل شده به نظام 

سرمایه داری حاکم حاصل شده باشد، و این میسر نیست 

مگر توازن قوا به نفع طبقه کارگر چرخش کرده؛ این 

ژمونی کامل شده باشد، و این نیز تنها در طبقه دارای ه

شرایط قدرت دوگانه به وجود خواهد آمد، یعنی شرایط به 

وجود آمده از یک وضعیت انقالبی، اعتالی انقالبی که 

طبقه کارگر برای تسویه حساب نهایی به میدان آمده و 

در حالی که باالیی ها همچنان در پارلمان خود قانون 

ی به آن ها نمی نهد، پایینی ها صادر کرده و کسی وقع

قوانین خود را تعیین و اجرا می کنند. شورایی که در این 

شرایط به وجود می آید، نه از کسی کسب اجازۀ فعالیت 

می کند، و نه محدود به یک کارخانه و محله است، بلکه 

در برگیرندۀ مجموعۀ شوراهای محالت و کارخانجات و 

ادت خود به این نتیجه آحاد مردمانی است که برای سع

رسیده اند که باید از چهارچوب نظام موجود خارج شده و 

ماشین دولت سرمایه داری را درهم شکست. این شورا 

دیگر یک تشکیالت به عنوان بدیل سندیکا و اتحادیه و 

این و آن تشکیالت نیست، و موضوع مبارزه اش هم 

د افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار نیست، بلکه نها

انقالب است و درست به همین دلیل در چنین شرایط 

خاصی، با یا بدون حضور حزب پشتاز کارگری شکل می 

گیرد، اما نظر به این که عضویت در چنین شورایی تنها 

وابسته به کارگر بودن عضو، و یا سوسیالیست شدن او 

نیست، بلکه در برگیرندۀ همۀ آحاد مردم و اقشاری که به 

نظام سرمایه داری رسیده اند است، و  نتیجه عبور از

همچنین نظر به این که این تودۀ ناهمگون، چه از نظر 

منافع طبقاتی و چه از نظر گرایش ها و تعلقات سیاسی 

یکسان و در یک خط مشترک قرار ندارند، در نتیجه نه 

دارای برنامۀ منسجم هستند و نه مسلح به تئوری 

یک رهبری انقالبی  انقالبی؛ و به همین دلیل در غیاب

که هم به برنامۀ انقالبی که لزوماً یک برنامۀ 

سوسیالیستی است، و هم به تئوری انقالبی مسلح گشته 

نیازمند است، در غیر این صورت خوش خیالی و خوش 

باوری خواهد بود که به صرف چنین شورایی و چنین 

اوضاع و احوال انقالبی تصور شود سایر مسائل حل و 

تسخیر قدرت سیاسی میسر خواهد شد.  بدون مشکل

بورژوازی که بیش از طبقۀ کارگر به منافع خود آگاه و 

مسلط به انواع حیله و نیرنگ ها و تبلیغات و امکانات 

است، می تواند مسیر حرکت شوراها از تسخیر قدرت را 

کج کند. دعوت آن ها به پارلمان و پذیرفتن تعدادی وزیر 

حداقلی است که در این  و نمایندۀ مجلس تحفه های

شرایط ارائه خواهد کرد و اغلب بدون حضور رهبری 

انقالبیِ مسلح به برنامه و تئوری انقالبی پیروز هم خواهد 

شد و کل این پتانسیل عظیم را به جیب خود خواهد 

ریخت؛ و در این میان دلخوشی گرایش های رفرمیستی 

رسیده و سانتریستی این است که به شوراهای آرزویشان 

اند و همین کافی است! در نتیجه می توان گفت که حتی 

شوراهای مورد بحث، و حتی به وجود آمده در چنین 
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چنان در دورۀ جنبش شرایط خاص تاریخی نیز هم

خودانگیخته قرار دارد و هنوز به یک جنبش خودآگاه 

مبدل نشده است. برای تبدیل شدن جنبش های 

اوالً باید از مؤلفه خودانگیخته به جنبش خودآگاه، 

تعریف کمونیستی ارائه شود و ثانیاً ظرف تمرکز « آگاهی»

و تکامل آگاهی به دست آمده به تئوری انقالبی را روشن 

 کرد؛ که پایین تر به آن می پردازیم.

یکی دیگر از نمونه های عدم انسجام درونی در نظرات 

محسن حکیمی دقیقاً همین مؤلفۀ رهبری است. تمایالت 

ارشیستی باعث می شود که او مؤلفۀ رهبری را از در آن

بیرون کند، اما فشار واقعیت باعث می شود همان مؤلفه 

از پنجره « جریانات فعال کارگری»را، گیریم تحت لفافۀ 

وارد کند. جان سختی کردن در نفی تشکیالت حرفه ای، 

حرفه ای به معنای اخص آبدیده شدن و متخصص در 

تراضی، باعث می شود که او رهبری جنبش های اع

چنین خألیی را ببیند اما در مقابل شکل گیری آن 

جریانات فعال »همچنان مقاومت کند. خأل رهبری را 

نمی توانند پُر کنند. نه تنها به این دلیل که « کارگری

خودِ این جریانات بدون رهبری به بُن بست رسیده اند، 

معترض در بلکه به این دلیل که انبوهی از کارگران 

بودند، اما در غیاب سازمان « فعال»همین اعتراضات 

رهبری کنندۀ کمونیستی، به دنبال رهبری بورژوازی 

 افتادند. محسن حکیمی در این باره می گوید:

ی کارگر در این جنبش فعال بخش مهمی از طبقه» 

بودند، ولی متشکل نبودند و شعارهای خاص خودشان را 

ارهای جنبش سبز و مشخصاً تأثیر شعنداشتند، تحت

طلبان بودند. مثالً همان کسی که به لحاظ طبقاتی اصالح

یا حسین، »داد: ی نیروی کار بود، شعار میفروشنده

باید به او گفته می شد تو که کار نداری چرا «! میرحسین

ی دهی! وقتی مسئله ی جنبش از محدودهشعار کار نمی

م شعار خودت را بده! تقلب در انتخابات خارج شده، شما ه

لشکر جریان اینجا بود که به نظر من کارگران به سیاهی

 «.طلب تبدیل شدنداصالح

در اینجا محسن حکیمی طبق معمول متوجه عنصر 

رهبری نیست، و باز تقدیرگرایانه منتظر ادامۀ حرکت 

کارگر بر اساس منطق ریاضی است، او متوجه نمی شود 

نصر رهبری کمونیستی، که آن کارگر به دلیل غیاب ع

رهبری بورژوازی را پذیرفته است و حتی اگر در ظرفی 

به اسم شورا هم متشکل شود باز چنین خواهد کرد و کل 

شوراها را تحت رهبری بورژوازی قرار خواهد داد. چون 

افق دیگری در کنار دستش مشاهده نمی شود، شعار 

اصالح طلب به شعار خودش تبدیل می شود. ضعف 

محسن حکیمی که منجر به چنین برداشت هایی  اساسی

می شود این است که او جنبش های خود انگیخته را می 

بیند، اما قادر نیست راهی برای تبدیل کردن آن به 

جنبش خودآگاه پیدا کند، مگر آن که به طور فردی و به 

تو «. تو هم شعار خودت را بده»صورت گالیه بگوید، 

ار گرفتن در پشت رهبری گویی شعار او به هنگام قر

 بورژوازی چیزی بیش از شعار همان بورژوازی خواهد بود! 

جریانات فعال »اما طنز ماجرا در این است که نه تنها 

در این اعتراضات شرکت نکردند، بلکه احزابی « کارگری

که که سیاست شان در پرانتز گذاشته نشده بود هم، یا به 
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فتادند و یا مانند دنبال همان رهبری بورژوازی راه ا

کارگری به هر بهانه ای از شرکت در « فعال»جریانات 

آن امتناع کردند. مضحک ترین تحلیل در این بخش این 

بود که این جنبش بورژوازی، و ارتجاعی است و نباید در 

آن شرکت کرد. تو گویی هیئت حاکم در ایران اشرافیت 

آن  فئودالیسم است و بورژوازی جنبشی برای سرنگونی

به راه انداخته )که معلوم نیست در این صورت چرا 

ارتجاعی توصیف می شود(! و بدتر این که میلیون ها 

معترض که بخش مهمی از آن ها کارگران بودند هم، با 

این ارتجاع تنها گذاشته شدند، و اسم تحلیل شان هم 

 «!     تحلیل مشخص از شرایط مشخص»گذاشتند 

، نکتۀ مهم دیگری باقی می از این موضوع که بگذریم

ماند که ضعف نظری اساسی محسن حکیمی را بیش از 

پیش برجسته می کند. موضوع این است که کارگران 

 88کارگری در اعتراضات « فعال»بدون حضور جریانات 

شرکت کردند، بورژوازی در غیاب رهبری کمونیستی 

توانست به سادگی رهبری این اعتراضات را در دست 

نگذارد فراتر از اعتراض به تقلب انتخابی برود.  بگیرد و

کارگران شاهد مماشات این رهبران بودند، شاهد 

اعتراضاتِ شکست خورده. آن ها مستأصل و مأیوس به 

نقطۀ اول، اما با کسب تجربه و آگاهی که تا قبل 

سال پس از این، دوباره  ۴نداشتند، بازگشتند. منتها 

حانی آمد با نشان دادن انتخابات برگزار شد و حسن رو

تر از یک کلید، رأی اکثریت آن معترضین، و یا حتی بیش

آن را به کیسۀ خود ریخت! سوال این است که چرا آن 

جنبش خود انگیخته که به آن درجه از آگاهی رسیده بود، 

دوباره فریب خورد؟ این همان حلقۀ مفقود شدۀ محسن 

ش می حکیمی است که خود نیز در پنهان کردنش تال

کند. محسن حکیمی برای این وضعیت یا اصالً حرفی 

برای گفتن ندارد و یا نمی تواند فراتر از این برود که 

بگوید جریانات فعال کارگری باید چه و چه می کردند و 

فرهنگ سازمانیابی شورایی را به درون کارگران منتقل 

می کردند و خالصه کلی گویی هایی از این دست. اما 

این موضوع نه در نزد محسن حکیمی، که نزد  پاسخ به

 لنینیسم است.       

حزب و آگاهی سوسیالیستی و چگونگی حفظ و 

 حراست از آگاهی:

جنبش خودانگیخته، بنا به ذات خود نمی تواند به گونۀ 

تقدیرگرایانه و دترمینیستی به جنبش خودآگاه منجر شود، 

مگر آن که پارامتر مهم، یعنی حزب کارگران 

سوسیالیست در میان این جنبش حضور داشته و نقش 

 اساسی ایفا کند. 

 محسن حکیمی در ادامۀ بحث خود می گوید:

چنین بود شکل گیری شوراهایی که کارگران در ادامه » 

ی جنبش انقالبیِ ایران، خود را در قالب آن ها متشکل 

کردند. به این ترتیب، در مجموع می توان گفت که به 

ی ناشی از استبداد، تجربه های تاریخی علت گسست ها

تشکل یابی کارگران نتوانسته به نسل کنونی طبقه ی 

 «کارگر ایران منتقل شود.
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است  انضمامی اتفاقاً موضوع لنینیسم پاسخ به این سؤال

سرمایه داری ) و   که چگونه می توان در شرایط استبداد

نه فقط دیکتاتوری(، تجربیات و دانش کسب شده در 

بش را حفظ و به نسل های بعد منتقل کرد. با پاسخ جن

صحیح به این سؤال می توان به توقف طوالنیِ بر سرِ 

 دوراهی پایان داده و راه صحیح را یافت. 

ما مردم حافظۀ »اغلب در گفتگوهای روزانه می شنویم 

چه طور می توان حافظۀ تاریخی «! تاریخی نداریم

که باید درمان شود و نداشت! آیا این نوعی بیماری است 

یا تفسیر عامیانه از نقش ایدئولوژی حاکم است که با 

حقنه کردن آگاهی وارونه، تمام تجربیات و آگاهی کسب 

شده در گذشته را عقب می زند. در پراتیک توده های 

کارگر به طور روزمره تجربه و آگاهی به وجود می آید، 

ابل ولیکن حرکت آن به صورت تدریجی و ناهماهنگ ق

مشاهده است. اما در بزنگاه های خاصی، نظیر عصیان 

های عمومی، تحصن ها، اعتصابات، قیام ها و انقالبات، 

تجربیات و آگاهی کسب شده، نمود عمومی و مادی پیدا 

می کند. تاریخ یک جامعه را همین اتفاقات خواهد 

ساخت، و دقیقاً همین تاریخ است که باید به نسل های 

ود. اما در این میان جادویی رخ می دهد آینده منتقل ش

که گویی اتفاق خاصی در گذشته نیفتاده، و یا در بهترین 

حالت یک خاطرۀ گنگ و محو از آن چه که گذشته، در 

خاطرات باقی می ماند. نزدیک ترین و ملموس ترین 

مثال دم دست را باالتر توضیح دادیم. اعتراضات وسیع 

تی، که کمترین تجربه و به دلیل تقلب انتخابا 88سال 

آگاهی حاصل از آن، واقف شدن به دستگاه حقه بازی 

پارلمانی بود، و کمترین دستاورد آن، منطقا باید امتناع از 

شرکت در انتخابات آینده باشد، اما دیدیم که در انتخابات 

آینده شرکت کنندگان بیشتری هم شرکت کردند، و 

سال قبل در  ۴جالب این که اغلب از همان معترضین 

این انتخابات شرکت کردند. این به معنی نداشتن حافظۀ 

 ۴تاریخی نیست. چه کسی می تواند فجایع سرکوب 

سال قبل از آن را فراموش کرده باشد، موضوع چیز 

بورژوازی که « سحر و جادوی»دیگری است؛ همان 

تحت پوشش ایدئولوژی، یا آگاهی وارونه به خورد مردم 

ئولوژی حاکم ایدئولوژی طبقۀ حاکم می دهد. وقتی اید

است، وقتی تمام ابزار و امکانات در اختیار دولت حاکم 

است، به سادگی با تزریق ضد آگاهی، آگاهی و تجربۀ 

گذشته تخریب شده و حتی از بین می رود. اگر چنین 

نبود، کارگران ایران که دست کم یک انقالب در قد و 

ند، شوراهای سراسری و قوارۀ انقالب اکتبر سازمان داده ا

ضد سرمایه داری خود را برپا ساختند، در گام های بعدی، 

نه بازگشت به خاطرات ماقبل از آن، که گام های پس از 

ترین موضوع در آن را بر می داشتند. بنابراین مهم

مبارزات کارگران و مردمان ستمدیده، حفظ و حراست از 

شان است. آگاهی ها و تجربیات کسب شده از مبارزات

غیراز این شبیه به فتح قله ای می ماند که هر بار با گم 

کردن راه، تا دامنه کوه پایین آمده و از اول دوباره همان 

مسیر، یا به موازات مسیر قبل طی شود، و یا به جای 

 صعود به قلّه، دائماً در پیرامون کوه چرخ زده شود!   

دارد که اما این سؤال همچنان بر سر جای خود قرار 

چگونه می توان تجربیات و آگاهی را حفظ و حراست 
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مورد نظر لنین، و « حزب انقالبیون حرفه ای»کرد؟ پاسخ 

 یا همان جزب پیشتاز کارگری است. 

فرق تشکیالت حزبی کارگران با سایر تشکالت کارگری، 

از جمله شوراها در این است که تشکل حزبی به حول 

شکل گیری خود برنامه یک برنامه متشکل می شود، و 

نیز نیازمند وجود یک حزب و یا دست کم کار 

سیستماتیک و حرفه ای حزبی است. بحث مفهوم برنامه 

موضوعی است که جداگانه باید به آن پرداخته شود، اما 

مختصراً می توان گفت که یک برنامۀ انقالبی هرچه 

هست عمل اداری تدوین یکسری مواد و بند و تبصره که 

با اقتباس از اساسنامه های شرکت های سهامی اغلب 

نوشته می شود نیست. یک منشور مطالبات که معلوم 

نیست از کجا اقتباس شده و در کدام پراتیک محک 

بندی تجربیات خورده هم نیست. و هرچه نیست، جمع

روزمرۀ کارگران، انواع مطالبات کارگری آزمایش شده و 

جنبش کارگری و تکامل داده شده، تعیین استراتژی 

مجموعه مواردی است که به طور فشرده و گویا، باید 

بتواند به مانیفست جنبش کارگری تبدیل شود. چنین 

برنامه ای تدوین نخواهد شد مگر آن که تدوین کنندگان 

آن به آگاهی سوسیالیستی نائل گشته باشند. در نتیجه 

برنامۀ سوسیالیستی تنها متعلق به تشکیالت گرایش 

الیستی طبقۀ کارگر است. هیچ تشکیالت دیگری سوسی

نمی تواند بدون برخورداری از این آگاهی چنین برنامه 

ای تدوین کند. و خوب می دانیم به جز گرایش 

سوسیالیستی طبقۀ کارگر، همۀ انواع گرایش های دیگر 

درون طبقه آغشته به رفرمیسم و انواع سایر انحرافاتی 

ها فرستاده است. اگر  است که بورژوازی به درون آن

کسی مخالف این موضوع است، می تواند تشکیالت 

کارگری نشان دهد که متشکل از کارگران سوسیالیست 

نیست، اما توانسته به یک برنامۀ سوسیالیستی با همۀ 

موازین الزم در آن، برای تبدیل کردن کارگران به یک 

طبقه را معرفی کند. نه شوراها و نه هیچ تشکیالت 

ری قادر به تدوین برنامۀ سوسیالیستی نیستند، این دیگ

کار تنها از عهدۀ پیشروان سوسیالیست طبقۀ کارگر بر 

می آید، که اگر چنین نبود، دیگر اصالً گرایش 

سوسیالیستی طبقۀ کارگر چه اهمیت تاریخی می داشت و 

چرا اصالً یک کارگر باید به آگاهی سوسیالیستی برسد، و 

ه این آگاهی رسید چه تفاوتی با یک معلوم نیست وقتی ب

کارگر که حتی می تواند طرفدار سرمایه دار هم باشد 

دارد!  تمایالت اُپرائیستی که همۀ اندیشۀ مربوط به طبقۀ 

کارگر در نزد محسن حکیمی را تعیین می کند، صرف 

کارگر بودن را مد نظر دارد، به این معنی که  تنها کافی 

ه چیز اتوماتیک به دنبال آن است کسی کارگر باشد و هم

حل شود. در صورتی که کارگران بدون برنامه و بدون 

حزب انقالبی تنها موادّ خامی برای استثمار هستند، تنها 

آن زمان که پیشروان سوسیالیست طبقۀ کارگر برنامۀ 

سوسیالیستی را تدوین کرد، و آن گاه که توانست این 

یل کند، در آن موقع برنامه را به برنامۀ کل کارگران تبد

است که می توان گفت، کارگران به طبقه تبدیل شدند؛ 

 طبقۀ درخود به طبقه ای برای خود مبدل گشت. 

 حزب و سانترالیسم دمکراتیک:
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بدفهمی بر سر این مؤلفه، آن هم پس از تسلط کامل 

استالینیسم بر حزبی که لنین ساخت، عالوه بر شکستن 

ن، که اتفاقاً محسن حکیمی همۀ کاسه کوزه ها بر سر لنی

یکی از متخصصین این کار است، مسیر شناخت دقیق 

ضرورت حزب انقالبی و کارکرد آن را نیز مسدود کرد. تا 

مبحث سانترالیسم دمکراتیک مطرح می شود، گرایش 

های ضد لنینیستی با انگشت اشاره عده ای را در کمیتۀ 

صادر مرکزی نشان می دهند که آن جا نشسته و دستور 

می کنند و دیگران باید اجرا کنند. گرچه اکنون و این جا 

جای مناسبی نیست برای پاسخ دادن به این برداشت 

سطحی از مفهوم سانترالیسم دمکراتیک. اما مسألۀ مورد 

بحث به جایی می رسد که به ناچار الزم است مفهوم 

نسبتاً دقیق این مؤلفه شکافته شود؛ در آن صورت است 

بر متمایز کردن درک صحیح از این مفهوم از  که عالوه

سایر برداشت های بی ربط، به جای مهم بحث بر سر 

 چگونگی حفظ تجارب و آگاهی انقالبی برسیم. 

همان طور که باالتر بحث شد، جنبش خودانگیخته 

همواره، با یا بدون حزب و یا هر تشکیالت دیگری در 

یالیست جریان است. اما اگر جمعی از کارگران سوس

انقالبی بتوانند در ارتباط ارگانیک با این جنبش قرار 

گرفته و تجربیات آن ها را در میان خود به بحث گذاشته 

تا قدم های بعدی را پیدا کنند، اقدامات منطبق با آن 

تجربیات را در قالب مطالبات فرم داده و به کارگران 

همان بخش هایی که درگیر آن موضوع خاص هستند 

انند، اگر برداشت های خود از تجربیات روزمرۀ بازگرد

کارگران را در درون خود به بحث گذاشته و به تئوری 

تبدیل کنند، نه تنها از منشأ همان تجربیات آگاهی 

انقالبی ساخته اند، بلکه به وسیلۀ تبدیل کردن آن ها به 

تئوری، آن را حفاظت کرده و امکان انتقال آن به همان 

بعد را فراهم خواهند کرد. پیشروان جنبش و نسل های 

سوسیالیست کارگران که در این مبارزات دخالت می 

کنند، نیازمند نوع خاصی از تشکیالت هستند که بتوانند 

دستاوردها و تجربیات خود را به آن جا بازگردانده، به 

بحث و تبادل نظر بگذارند، و در آن ظرف تشکیالتی به 

برنامه سانتریزه کنند.  صورت مطالبات اساسی، تئوری و

در نتیجه آن تشکیالت به بانک دانش طبقاتی و 

سوسیالیستی مبدل خواهد گشت، و نظر به این که به 

همان تئوری ها مسلح شده اند، امکان به مراتب باالتری 

از سایر تشکالت کارگری برای حفظ و مصون نگاه 

داشتن دانش خود از گزند ایدئولوژی بورژوایی و سایر 

حرافات به دست خواهند آورد. نام این تشکیالت نه ان

کمیته های مختلف فعاالن علی العموم کارگری، نه 

سندیکا و اتحادیه و نه شوراهای سراسری، بلکه حزب 

پیشتاز کارگری به معنی ظرفی متشکل از آگاه ترین 

بخش طبقۀ کارگر که به دانش سوسیالیستی دسترسی 

شجاع ترین و از خود پیدا کرده اند، و در عین حال 

گذشته ترین آن ها است. اگر یک کارگر معدن در حین 

اعتراضات و اعتصابات و مبارزۀ خود، در شرایط سخت 

کار زیر آوار معدن جان ببازد، از آن سو یک عضو حزب 

یاد شده، در ادامۀ سازماندهی، انتقال آگاهی سوسیالیستی 

ته می به کارگران و نظایر این دستگیر، شکنجه و کش

شود. این وضعیت توضیح دهندۀ بخشی از چنین 

انقالبیون حرفه ای است، و برای تجسم بهتر چنین 
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شخصیتی می توان از رفیق شاهرخ زمانی یاد کرد که 

اگر همینک زنده بود، یقیناً یا داشت کار سازماندهی در 

جایی را دنبال می کرد، یا مشغول نوشتن موضوع مهمی 

به طور حرفه ای از دقایقش درخدمت بود و یا به هر حال 

 جنبشی که به آن متعلق بود استفاده می کرد.

تعدادی از این کارگران سوسیالیست اگر در یک  

تشکیالت قرار بگیرند، قادر خواهند شد آگاهی به دست 

آمده از جنبش ها را به برنامه و تئوری تبدیل کرده و آن 

رفت و برگشت،  را به جنبش بازگردانند؛ نام این فرایندِ

سانترالیسم دمکراتیک است. این که ساختار درون آن 

تشکیالت چگونه باشد، بنا بر شرایط متفاوت می تواند 

متفاوت باشد، اما هرچه باشد ربطی به این مفهوم 

سانترالیسم دمکراتیک ندارد. در نتیجه آگاهی 

سوسیالیستی در یک تشکیالت اخص کمونیستی شکل و 

به وسیلۀ همان تشکیالت به درون قوام می یابد و 

جنبش بازگرداننده می شود. اگر این روند تداوم یافته و 

مورد استقبال و همکاری سایر کارگران سوسیالیست قرار 

بگیرد، رفته رفته کارگران با آن آشنا شده، به آن در 

پروسۀ مبارزه، به دلیل صحت نظرات و تحلیل ها اعتماد 

ن حزب را برنامه خود دانسته و کرده و در نهایت برنامۀ آ

آن را به عنوان پرچم خود در دست خواهند گرفت. با این 

حال این هنوز حزب طبقه کارگر نخواهد بود و تنها حزب 

اقلیت قلیل کارگران سوسیالیست محسوب می شود. فقط 

آن گاه که اکثریت عظیم طبقه کارگر این حزب را به 

و یا « ونگارد پارتی»عنوان حزب و پرچم خود پذیرفتند، 

همان حزب پیشتاز کارگری به حزب طبقه تبدیل می 

شود. بدیهی است حزبی در این مقام و در این شرایط 

قادر خواهد بود نه تنها جنبش کارگری، که همه جنبش 

های ضد ستم و ضد سرمایه داری را رهبری کند، درست 

در این صورت است که نه تنها اعتراضاتی نظیر آن چه 

رخ داد به بدن بی سر تبدیل نمی شود،  88در سال که 

بلکه کلیۀ دستاوردهای آن به قدم بعدی و تئوری های 

سازماندهی انقالبی تبدیل خواهد شد. فقط این حزب با 

مسلح شدن به برنامه ای که در آن افق سوسیالیستی به 

روشنی ترسیم شده است، و آن هم نه تعیین چنین افقی 

و انشایی، بلکه منبعث از دخالت گری به رسم فرمالیستی 

های رادیکال حزب در جنبش است که می تواند اوالً 

رهبری جنبش را به دست گرفته و مانع از پیروی 

کارگران از رهبری بورژوازی شود، ثانیاً با انگشت اشاره 

قدرتی که باید ساقط شود را نشان داده تا قدرت ساقط 

 کننده جای آن قرار بگیرد. 

است همۀ کار حزب در این فرایند نشان دادن آن  بدیهی

چه که باید ساقط شود، چگونگی آن، و فراهم کردن 

مسیر سرراست قدرت گیری طبقۀ کارگر و استقرار 

شوراهای سراسری آن در مرکز قدرت است. هر توضیحی 

که سعی می کند حزب را به عنوان گیرندۀ قدرت به جای 

تحریف واقعیت و ساده طبقۀ کارگر نشان دهد، در واقع 

کردن سوژه ای است که می خواهد بدون دردسر نفی 

اش کند. اساس تعریف حزب پیشتاز کارگری، شکل دهی 

به رهبری جنبش کارگران برای تسخیر قدرت توسط 

همان کارگران است. به جز این نه حزب مفهومی 

لنینیستی دارد و نه نقد و نفی آن نقد اصل صورت مسأله 
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ود. هر توضیحی مبنی بر این که شوراها محسوب می ش

خود چه می کنند و چه خواهند کرد پس نیازی به حزب 

ندارند، نه توضیحاتی در جهت تدارک سازماندهی انقالبی 

جنبش کارگری، بلکه مقدمه سازی شرایطی است که در 

آن بتوان نهادی به نام شورای کارگران دست و پا کرد 

ادیه مشغول چانه زدن بر که تازه به جای سندیکا و اتح

سر نان و پنیر باشد، حال آن که شوراهای سراسری و 

ضد سرمایه داری زمانی مفهوم واقعی پیدا می کند که 

این مرحله چانه زنی ها را پشت سر گذاشته و در شرایطی 

شکل می گیرد که برای تسخیر قدرت خیز برداشته باشد، 

بل از چنین اما حزب پیشتاز انقالبی می تواند خیلی ق

شرایطی، و اتفاقاً برای تدارک رهبری جنبش کارگری در 

آن شرایط انقالبی ساخته شود. گرایش هایی که با این 

حزب به مقابله بر می خیزند، یا اساساً کاری به کار 

تسخیر قدرت ندارند، یا کالً تمایلی به فراتر رفتن از 

ری چهارچوب نظام موجود ندارند و یا اصالً با شکل گی

دولت کارگران مخالف اند، و جالب این جا است که اغلب 

این گرایش ها دائماً نام شوراها را به میان می کشند که 

 دقیقا همین تمایالت راست و رفرمیستی را پنهان کنند.

  ۱۳۹۴ماه دی ۱۵تاریخ: 

 (1) http://www.azadi-

b.com/J/2015/12/post_61.html  

(2) http://militaant.com/wp-

content/uploads/2014/12/hakimi.critic

ism.pdf 

 

سرکوب پلیسی در پاریس و حرکت به سوی 

 دیکتاتوری در فرانسه

 النتیهالکس 

 برگردان: آرام نوبخت

دیروز، یعنی تقریباً دو هفته پس از آن که حمالت 

کشته برجای گذاشت و منجر  ۱۳۰نوامبر،  ۱۳تروریستی 

میدان »به تعطیلی بخش های وسیع پاریس در اطراف 

شد، خشونت بار دیگری در خیابان های شهر « جمهوری

لیس به هزار سرباز و نیروی پ ۱2۰فوران کرد. با اعزام 

پلیس و پلیس  ۳۰۰هزار و  ۶سرتاسر فرانسه، و بسیج 

میدان »ضدّ شورش شبه نظامی در تنها شهر پاریس، 

بار دیگری به محاصرۀ کمربند حفاظتی « جمهوری

 گستردۀ پلیس درآمد.

ای که « وضعیت فوق العاده»منتها این اعزام نیرو، تحت 

فرانسوا اوالند پس از « حزب سوسیالیست»حکومت 

سپتامبر اعمال نمود، گروهی از  ۱۳الت تروریستی حم

ستیزه جویان وفادار به دولت اسالمی عراق و شام 

)داعش( را هدف نمی گرفت. در عوض، مخاطب این 

تمهیدات، اعتراضات اجتماعی داخلی گروه های حامیان 

بود  COP-21محیط زیست علیه نشست آب و هوایی 

 که امروز در پاریس افتتاح می شود.

، تمامی اشکال اعتراض عمومی را «وضعیت فوق العاده»

به مدت سه ماه ممنوع می کند و پلیس از این ممنوعیت 

بلندمدت برای سرکوب وحشیانۀ جمعیتی متشکل از 

http://www.azadi-b.com/J/2015/12/post_61.html
http://www.azadi-b.com/J/2015/12/post_61.html
http://www.azadi-b.com/J/2015/12/post_61.html
http://militaant.com/wp-content/uploads/2014/12/hakimi.criticism.pdf
http://militaant.com/wp-content/uploads/2014/12/hakimi.criticism.pdf
http://militaant.com/wp-content/uploads/2014/12/hakimi.criticism.pdf
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تر که پیش« میدان جمهوری»چندین هزار نفر بهره برد. 

 ۱۳زنده داری برای قربانیان حمالت شاهد مراسم شب

خواست های مقامات برای وحدت نوامبر و همین طور در

ملی بود، با شلیک گلوله های پالستیکی پلیس به سوی 

 اعتراضات مسالمت آمیز، مملو از گاز اشک آور شد.

نفره  8۰پلیس با خشونت آمیز دانستن اقدامات یک گروه 

از افرادی که چهره های خود را پوشانده بودند، اقدام به 

 ر نمود.نف ۱۷۴نفر و بازداشت  28۹دستگیری 

حتی پیش از اعتراضات، پلیس از قدرت اضطراری خود 

فعال زیست محیطی بدون  2۴برای بازداشت خانگی 

 محاکمه استفاده کرده بود. 

سرکوب اعتراضات به موازات ارعاب دولتی جامعه پیش 

می رود. هر کسی که به خیابان ها قدم بگذارد، خیلی زود 

ی به تن و با مردانی مواجه می شود که لباس زره

 مسلسل به دست دارند.

گروه های تجاری از کارفرمایان درخواست کرده اند که با 

استفاده از وضعیت فوق العاده، بر محیط های کار نظارت 

را به پلیس معرفی « رادیکال»داشته باشند و کارگران 

 کنند.

وب سایت ما به کرّات هشدار داده است که تمهیدات 

در سطح جهانی زیر  2۰۰۱دولت پلیسی که از سال 

صورت گرفته است، تجلی « مبارزه علیه تروریسم»عنوان 

فروپاشی بنیادی دمکراسی است. هر کسی که گمان می 

برد این ها عباراتی پوچ بوده اند، باید آن چه را که از 

نوامبر به این سو در فرانسه رخ  ۱۳حمالت تروریستی 

 داده است، مجدداً ارزیابی کند.

ا باید به اسم صحیح آن صدا زد: آن چه در هر چیزی ر

حال حاضر دارد در فرانسه مستقر می شود، یک 

دیکتاتوری دولت پلیسی است. به دنبال اقدامات گروهی 

نوامبر را رقم  ۱۳انگشت شمار از کسانی که حمالت 

زدند، اعتراض اجتماعی عمالً ممنوع شده است؛ پلیس از 

خودسرانه برخوردار قدرت الزم برای تفتیش و بازداشت 

شده، و دولت نیز به خود قدرت های فوق العاده ای برای 

بازداشت افراد و انحالل تشکل ها بخشیده است. حزب 

سوسیالیست در تالش است که به خصوص از طریق 

تصویب یک اصالحیه بر قانون اساسی، این وضعیت را 

 دائمی کند.

اکم و وجود کثرت احزاب در دستگاه سیاسی بورژوایی ح

کم برای باقی ماندن برگزاری صوری انتخابات )دست

مقطع فعلی(، مانعی در برابر تبدیل فرانسه به یک دولت 

پلیسی نیست. همان طور که آرای تقریباً اکثریت مطلق 

به نفع وضعیت فوق العاده و تشدید « مجمع ملی فرانسه»

بمباران سوریه نشان می دهد، این سیاست ها از حمایت 

نهادهای دولت و تمامی احزاب سیاسی آن، از  تمامی

هستند، برخوردار « چپ»جمله سازمان هایی که در اسم 

 است.

هیچ انتقادی از سوی طبقات حاکم جهان متوجه روند 

شتاب گیری حرکت به سوی حاکمیت استبدادی در 

فرانسه نشده است. در عوض، در همان حال که واشنگتن 
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جاسوسی علیه  (NSA« )آژانس امنیت ملی»از طریق 

مردم را پیش می برد و برلین و توکیو نیز طرح های خود 

را برای میلیتاریزه کردن دوبارۀ سیاست خارجی شان در 

مواجهه با اعتراضات عمومی از زیر خاک بیرون می 

آورند، تمامی قدرت های اصلی امپریالیستی مشغول 

ی نظاره کردن رویدادهای فرانسه و آماده سازی نسخه ها

 خود از این تمهیدات هستند.

این بحران سیاسی، غیاب هرگونه پایۀ حمایتی برای 

دمکراسی بورژوایی را در درون طبقۀ سرمایه دار آشکار 

می کند. نیروی محرک در پس یورش حکومت حزب 

سوسیالیست به حقوق دمکراتیک، حمالت تروریستی 

ر گرای سوریه نیست که خود دنیروهای اپوزیسیون اسالم

همۀ موارد به طرح های قدرت های امپریالیستی برای 

 اسد خدمت می کنند. « تغییر رژیم»

بندی شدید اجتماعی میان بلکه نیروی محرک آن، قطب

اشرافیت مافوق ثروتمند مالی و توده های وسیع کارگران 

تحت استثمار و فقیر است. سیاست های ریاضتی که 

ن بحران جهانی بیش از هفت سال از زمان ویرانگرتری

دنبال شده است، ده  ۱۹۳۰سرمایه داری نسبت به دهۀ 

ها میلیون ها نفر از مردم را به بیکاری کشانده و برنامه 

های اجتماعی پایه ای را در سرتاسر اروپا تکه تکه کرده 

 است.

تنها یک ماه پیش از حمالت پاریس، بورژوازی فرانسه از 

با مدیران اجرایی  «ایر فرانس»مشاهدۀ این که کارگران 

و بروکرات های اتحادیه که مشغول برنامه ریزی برای 

اخراج های فله ای بودند رو به رو شده و پیراهن دو مدیر 

ایر فرانس را پاره کردند )اقدامی که از سوی کارگران 

فرانسه و اروپا حمایت گسترده ای دریافت کرد(، بهت زده 

 و وحشت زده شدند.

دمی نسبت به ریاضت و جنگ اپوزسیون گستردۀ مر

امپریالیستی، هیچ بازتابی در دستگاه سیاسی حاکم ندارد، 

دستگاهی که به جوّ حاکم بر اکثریت عظیم مردم با 

خصومت و ترس می نگرد. تحت این شرایط، پایۀ 

اجتماعی دمکراسی بورژوایی در حال سقوط است. لئون 

 تروتسکی، انقالبی بزرگ روس، دینامیسم سیاسی این

 فرایند را هشت دهه پیش چنین توصیف کرده بود:

در قیاس با مهندسی برق، دمکراسی را می توان به »

صورت یک سیستم از کلیدهای ایمنی و فیوز برای 

محافظت در برابر اضافه جریان های مبارزۀ ملی یا 

حتی  -اجتماعی تعریف کرد. هیچ دوره ای از تاریح بشر

وران ما چنین با آنتاگونیسم به اندازۀ د -تا درجه ای اندک

ها بیش از حد شارژ نشده است. این اضافه بار خطوط، با 

تر در مراحل مختلف در شبکۀ برق تکرار هر چه بیش

اروپا رخ می دهد. تحت تأثیر تضادهای طبقاتی و بین 

المللی که بسیار بیش از حد شارژ شده اند، کلیدهای 

ی شوند. این ایمنی دمکراسی یا می سوزند یا منفجر م

اساساً همان چیزی است که اتصالی دیکتاتوری نشان می 

 «دهد
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امروز، درست مانند دورۀ مبارزات عظیم قرن بیستم، تنش 

های طبقاتی به درجه ای رسیده اند که دارند به فیوزهای 

 دمکراسی بورژوایی فشار می آورند.

یک پایۀ حمایتی نیرومند برای دمکراسی و حقوق 

ی است: طبقۀ کارگر. این واقعیت که دمکراتیک باق

انباشت تنش های اجتماعی منجر به چنین حمالت 

شدیدی به حقوق دمکراتیک می شود، شاخصی کامل از 

خصلت انقالبی وضعیت و ضرورت مبرم یک مبارزۀ ضدّ 

سرمایه داری متکی بر یک چشم انداز انقالبی و 

 سوسیالیستی است.

 2۰۱۵نوامبر  ۳۰

http://www.wsws.org/en/articles/20

15/11/30/pers-n30.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخابات ونزوئال و درس های آن

 

 آرام نوبخت

انتخابات ونزوئال یک شکست سیاسسی حیرت آور برای 

 بود. به طوری که« نیکوالس مادورو»حکومت پرزیدنت 

-آرا با نسبت دو به یک، به نفع ائتالف اپوزیسیون راست

به  ،(MUD« )میزگرد اتحاد دمکراتیک»گرای کشور، 

 صندوق ها ریخته شد.

 «شورای انتخابات ملی»اوایل صبح روز دوشنبه، 

(CNE با اعالم نخستین نتایج رسمی گفت که )

MUD ،۹۹  کرسی پارلمان ونزوئال را به  ۱۶۷کرسی از

حزب سوسیالیست متحد »داده است و  خود اختصاص

 کرسی را در اختیار دارد.  ۴۷تنها  ،(PSUV« )ونزوئال

درصد رسید که یکی  ۷۵نرخ مشارکت انتخاباتی به رقم 

 از باالترین نرخ ها در تاریخ کشور به شمار می رود.

این نخستین شکست سیاسی همه جانبه برای حزب 

ن پیروزی ها از زمان نخستی« چاویست»سیاسی حاکم 

 سال پیش است. ۱۷انتخابات ریاست جمهوری چاوز در 

http://www.wsws.org/en/articles/2015/11/30/pers-n30.html
http://www.wsws.org/en/articles/2015/11/30/pers-n30.html
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مادورو طی یک سخنرانی، ضمن پذیرش نتایج انتخابات 

 «. جنگ اقتصادی، پیروز شده»اعالم کرد که 

قطعاً در نتیجۀ انتخابات مؤثر بوده « جنگ اقتصادی»این 

است، اما نه به آن شکلی که شخص مادورو تفسیر می 

گذشته او عموماً تعمیق بحران کند. طی سال های 

اقتصادی و سقوط استانداردهای زندگی طبقۀ کارگر را به 

مداخلۀ خارجی امپریالیسم امریکا و خرابکاری و مانع 

تراشی های بخش هایی از طبقۀ سرمایه دار ونزوئال 

 نسبت داده است.

تردیدی نیست که امریکا از اپوزیسیون راست در ونزوئال 

مله پشتیبانی از چند کودتا( و بورژوازی حمایت کرده )از ج

ونزوئال نیز به طور خستگی ناپذیری برای تقویت جایگاه 

خود تقال کرده است؛ منتها در این میان مادورو نیز به 

عنوان شریک تمام و کمال این جنگ اعالم شده علیه 

طبقۀ کارگر ونزوئال عمل کرده و کارگران را به لحاظ 

 است.سیاسی خلع سالح نموده 

در کشوری که کارگران هیچ حزب مستقلی ندارند، شمار 

زیادی از کارگران و فقرا به نشانۀ مجازات حکومت و 

های حاکم، به «چاویست»اعتراض به سیاست های 

یا « رأی تنبیهی»راست رأی می دهند )به اصطالح 

Voto Castigo و نه باور به این که این )

قادر به بهبود  سیاستمداران ارتجاعی و شبه فاشیست

 وضعیت غیرقابل تحمل ونزوئال هستند.

 ۱۵۹تورم واقعی ساالنه که انتظار می رود امسال به 

درصد برسد، دستمزدهای  2۰۰درصد و سال بعد به 

واقعی را نابود کرده است. کمبود اجناس پایه ای نظیر 

شیر، برنج، آرد ذرت، روغن آشپزی، قهوه و شکر، مزمن 

 است.

د تولید ناخالص داخلی کشور امسال به انتظار می رو

درصد سقوط کند. اخراج های جمعی گسترده  ۱۰میزان 

در بخش های خصوصی و عمومی آغاز شده اند. طبق 

یکی از گزارش های اخیر که سه دانشگاه ونزوئال تهیه 

درصد جمعیت اکنون در فقر زندگی می  ۷۳کرده اند، 

درصد  2۷نها ت 2۰۱۳کند، در حالی که این رقم در سال 

 بود.

بحران اقتصادی نه فقط تمام دستاوردهای کاهش سطوح 

-سال گذشته را وارونه کرده است، بلکه هم ۱۷فقر طی 

از درون نابود  نیز چنین سایر رفرم های دورۀ چاوز را

کرده است. نظام بهداشت و درمان عمالً با کمبود 

تدارکات و بودجۀ ناکافی ویران شده است. در بخش 

ش و پرورش، معلمان از جمله کسانی با بدترین آموز

دستمزد در سرتاسر امریکای التین هستند، در حالی که 

فقدان زیرساخت های کافی، بسیاری از مدارس را وادار 

کرده است که بر اساس شیفت های نصف روز عمل 

 کنند.

با وجود این مخمصۀ کارگران ونزوئال، الیگارشی مالی 

شت ثروت های بی سابقه ادامه می چنان به انباکشور هم

دهد. در سه ماهۀ نخست امسال، سود بانک های داخلی 

درصد رشد داشت و ارقامی نجومی را  ۷2کشور به میزان 

 به ثبت رساند.
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به چنین انباشت ثروتی انجامیده « جنگ اقتصادی»

است، چرا که حکومت مادورو نیز به عنوان حافظ سرمایه 

ل کرده است؛ کسانی که با داران داخلی و خارجی عم

دستکاری کنترل نرخ ارز و انتقال سودهای هنگفت به 

 خارج از کشور و انواع ترفندها، کشور را غارت کرده اند. 

و « انقالب بولیواری»در واقع برخالف شعارهای 

سال حاکمیت چاوز و  ۱۷طی « 2۱سوسیالیسم قرن »

ر و سپس مادورو، کنترل قله های مهم و استراتژیک کشو

بخش خصوصی سرمایه  در دستبخش اعظم اقتصاد 

داری و الیگارشی باقی مانده است. از جمله بخش مواد 

غذایی که اساساً تحت انحصار یک شرکت سرمایه داری 

، با مالکیت یک میلیاردر بدنام، «پوالر»واحد با نام 

 است.« لورنزو مندوزا»

نفت،  وابستگی کامل ونزئال به یک مادۀ خام واحد، یعنی

بدون تغییر باقی مانده است. با وجود تمام شعارهای ضدّ 

امپریالیستی حزب حاکم، ونزوئال هنوز سهم اصلی از نفت 

درصد درآمدهای صادراتی کشور  ۹۰خود را که معادل 

 است، به ایاالت متحده ارسال می کند.

آن چه که  درصدِ ۷۰ونزئال عالوه بر این به واردات 

ه است. و حکومت هیچ کاری مصرف می کند، وابست

 برای ساختن صنعت و زیرساخت خود نکرده است.

در شرایطی که قیمت های نفت رو به افزایش بود، 

حکومت می توانست بخشی از درآمد صادراتی را برای 

تخفیف فقر کمرشکنی که ونزوئال را به انبار باروت 

اجتماعی مبدل کرده بود، استفاده کند؛ اما در شرایط 

دالر سقوط  ۴۰به  ۱۴۰که بهای هر بشکه نفت از  کنونی

آزاد کرده است، حکومت دیگر قادر به ایفای نقش یک 

 سپر برای سرمایه داری در مبارزۀ طبقاتی نیست.

آن چه امروز در ونزئال شاهدیم، نتیجۀ منطقی دست 

ناخورده باقی ماندن ماشین دولت سرمایه داری در طی 

است. اما این « ولیواریانقالب ب»سال های به اصطالح 

که مارکسیست های انقالبی چه موضعی باید در قبال 

چنین تحوالتی در کشورهای مختلف می گرفتند، یک 

مسألۀ تاکتیکی است که بستگی به تحلیل مشخص از 

شرایط مشخص و شمار زیادی از عوامل دارد. در واقع 

مسأله در آن مقطع این بود که با وجود یک دولت 

یک حکومت کارگری )غیرسوسیالیستی( شکل  بورژوایی،

کرده بود که ضمن پیشروی  را آغازگرفته و رفرم هایی 

نسبی جنبش کارگری، توهماتی را نیز در میان کارگران و 

فقرا ایجاد کرده بود. در نتیجه مسأله بر سر ارتقای آگاهی 

به جایی بود که حکومت، ناگزیر در تقابل با آن  جنبش تا

به خود در نتیجه جنبش کارگری ونزوئال  قرار گیرد، و

ضرروت سرنگونی دولت سرمایه داری برسد. چرا که در 

به راحتی به ضدّ  سرنگونی غیر این صورت، این شعار

خود تبدیل می شود. گرایش مارکسیست های انقالبی 

ایران، در شرایطی که خود عضو یک سازمان بین المللی 

( بود و به این IMT)گرایش بین المللی مارکسیستی یا 

( در CMRواسطه با گروه های انقالبی ونزوئال )نظیر 

ارتباط بود، بر همین اساس موضع حمایت مشروط را از 

( 2۰۰۷سومین دورۀ ریاست جمهوری چاوز )ژانویۀ 

گرفت. در این فاصله، دستاوردهای جنبش کارگری نظیر 
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اشغال کارخانه، کنترل کارگری و موارد دیگری، در قالب 

یا جدای از آن به « دست ها از ونزئال کوتاه»کمپین 

جنبش کارگری ایران منتقل می شد. حتی با در نظر 

داشتن کودتاهای پیشین برای سرنگونی حکومت، طی 

مسلح شدن »یکی از جلسات خصوصی پیشنهاد 

را مطرح کرده بودیم، مطالبه ای که کامالً با « کارگران

رگری خوانایی سطح آگاهی و وضعیت عینی جنبش کا

داشت، و در صورت تحقق می توانست به فراروی از 

. این مطالبه ای بود که تا درجه ای و حاکمیت منجر شود

این اما  در سطح محدود و تحت کنترل تحقق پیدا کرد.

سیاست خارجی ما به با نقد  بود همراه حمایت مشروط

، یعنی آغاز اعتراضات به 2۰۰۹حکومت چاوز که در سال 

ل تقلب انتخاباتی، نخستین تبریک تلفنی را به دنبا

فرصت طلبی اخص سازمان  ؛ واحمدی نژاد گفته بود

که به دلیل دریافت امتیازاتی از حکومت، « آی.ام.تی»

عالقۀ چندانی به انتقاد مشخص و صریح رو به طبقۀ 

، ۱۳88نداشت. در تاریخ تیرماه  و جهان را کارگر ونزوئال

قالبی ایران نامه ای سرگشاده گرایش مارکسیست های ان

را خطاب به کارگران ونزوئال منتشر نمود که از سوی 

سانسور شد. جالب است در قسمتی « آی. ام.تی»سایت 

دولت سرمایه داری ایران،  »از متن گفته شده بود که 

با امپریالیسم آمریکا ندارد.  یهیچ اختالف و تضادّ بنیادین

کا قرار دارند و با آن ها در حالت جنگ سرد با آمری

دریافت امتیازات کافی، به زودی وارد معامالت سیاسی 

با ایاالت متحده خواهند شد و پشت شما را خالی خواهند 

ضدّ ”، و ژست های “دشمنی ها”.. بر خالف تمام .کرد

، رژیم آمادۀ حلّ کلیۀ اختالفات موجود با “امپریالیستی

شش سال و گذشت تقریباً  امروز پس از« .آمریکا است

توافقات هسته ای جمهوری اسالمی ایران و  به دنبال

به خوبی صحت این هشدار و ، می توان ۱+۵کشورهای 

در نتیجه درست در نقطه ای که چشم انداز را دید. 

گران ونزوئال از حاکمیت می توانست محقق رگسست کا

 شود، فرصت طلبی سازمان مذکور مانع از آن شد.

جهانی سرمایه داری در تمامی  امروز با تعمیق بحران

وجوه، و ضرباتی که حکومت های بورژوایی زیر عنوان 

چه در امریکای التین و چه در باقی کشورها به « چپ»

جنبش کارگری وارد آورده اند، مسألۀ سرنگونی دولت 

سرمایه داری، بیش از پیش در دستورکار قرار گرفته 

انقالبی  است، و طبقۀ کارگر برای این منظور به حزب

مستقل خود و یک برنامۀ سوسیالیستی و 

برنامه ای که در رأس آن  انترناسیونالیستی نیازمند است.

تسلیح کارگران، خلع سالح سازمان های بورژوایی، ملی 

سازی صنایع و بانک های کالن تحت کنترل و نظارت 

 دمکراتیک کارگران، و نظایر این ها قرار گیرد.

 ۱۳۹۴آذرماه  2۴
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بحران امریکای التین و مبارزه برای رهبری 

 انقالبی

 

 بیل فن آوکن

 برگردان: آرام نوبخت

، کمیتۀ 2۰۱۵در این مراسم به مناسبت روز اول ماه مه 

بین المللی انترناسیونال چهارم، بر عزم خود به مبارزه 

برای متحد ساختن کارگران امریکای شمالی، مرکزی و 

منان مشترک آن ها، یعنی جنوبی، در مبارزه با دش

امپریالیسم امریکا و نظام سرمایه داری، مجدداً تصریح 

 می کند.

رشد نابرابری اجتماعی و حملۀ بی امان به حقوق 

اجتماعی و دمکراتیک کارگران تمامی کشورهای نیمکره، 

درحال خلقِ نیرومندترین شرایط عینیِ ایجاد این اتحاد در 

 عمل است.

نان به عنوان نابرابرترین منطقۀ چامریکای التین هم

میلیون نفر از مردم این  ۱۶۷جهان باقی است. تقریباً 

منطقه هم اکنون در فقر زندگی می کنند، در حالی که 

میلیون ها نفر دیگر در لبۀ پرتگاه فقر هستند. 

درصد منطقه، شانه به شانۀ فالکت توده  ۱ثروتمندترینِ 

کرده است. تعداد  ها، ثروت های حیرت آوری را انباشت

نفر، با مجموع ثروتی  ۱۱۴میلیاردهای امریکای التین به 

میلیارد دالر رسیده است، رقمی که از  ۴۴۰به ارزش 

تا از بزرگ ترین  ۴تولید ناخالص داخلی تقریباً 

 ملی امریکای التین هم فراتر می رود. هایاقتصاد

فقر گسترده، خشونت ساختاری و فروپاشی اجتماعی، 

همان طور که در سایر مناطق دیده ایم، درست 

پناهندگان زیادی را وادار به ترک کشورهای خود کرده 

است، به خصوص از باریکۀ امریکای مرکزی، جایی که 

امپریالیسم امریکا با هماهنگ کردن جنگ هایی که کم 

 د، کلّ جوامع را تباه کرد.نکشی نداراز نسل

، از حق این «حزب برابری سوسیالیستی ایاالت متحده»

کارگران و جوانان مهاجر برای زندگی و کار در هر 

کشوری به انتخاب خود، بدون آن که در معرض سرکوب 

و اخراج به دست پلیس و مقامات مهاجرت باشند، دفاع 

می کند. حزب ما برای وحدت کارگران مهاجر و بومی 

مبارزه می کند، آن هم در نبردی علیه هم سیاست های 

که رقمی بی سابقه از مهاجرین، یعنی  -اماحکومت اوب
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و هم جمهوری  -میلیون تن را اخراج کرده 2بیش از 

خواهان، که در جستجوی شدت بخشیدن به شووینیسم 

 ضدّ مهاجران هستند.

امریکای التین پهنۀ همان تضادهای بنیادینی است که 

تحرک به سوی جنگ در سطح جهانی را ایجاد می کنند. 

ریکا، که مدت های مدید به شکلی امپریالیسم ام

خود نامیده « حیاط خلوت»تحقیرآمیزی این منطقه را 

است، با چالش های فزاینده ای در برابر هژمونی خود از 

 سوی رقبایش، به ویژه چین، رو به رو است.

سال گذشته بانک های چین، سرمایه گذاری خود را در 

د، یعنی درصد افزایش دادن ۷۱امریکای التین به میزان 

در مجموع بیش از وام هایی که بانک جهانی و بانک 

اعطا کردند. چین تاکنون از نظر حجم  قارۀ امریکاتوسعۀ 

کلّ تجارت دوطرفه در برزیل، آرژانتین، پرو و ونزوئال، از 

 ایاالت متحده پیشی گرفته است.

با نگرانی در « فرماندهی جنوبی ارتش امریکا»سرپرست 

تصدیق کرد که هرچند پنتاگون  محضر کنگرۀ امریکا

ی خود است، اما «محور آسیا»درحال راه اندازی سیاست 

 پیش می برد.را ی خود «محور امریکا»چین نیز دارد 

ونیک مامیریالیسم امریکا قرار نیست در سکوت سلطۀ هژ

برای جبران انحطاط اقتصادی بلکه خود را واگذار کند. 

 سل خواهد شد.خود، بیش از پیش به میلیتاریسم متو

طی یک سده به دنبال ظهور واشنگتن به عنوان قدرت 

امریکا در سال -امپریالیستی جهانی با جنگ اسپانیا

حکومت را در امریکای  ۴۰، ایاالت متحده بیش از ۱8۹8

التین ساقط کرد، حال یا با مداخلۀ نظامی مستقیم یا از 

طریق کودتاهای نظامی با هماهنگی پنتاگون و 

دورۀ اخیر، شاهد کودتای ناموفق برای «. یسی.آی.ا»

، رئیس جمهور فقید ونزوئال در «هوگو چاوز»سرنگونی 

 2۰۰۴در هائیتی در سال « آریستید»، خلع ید 2۰۰2سال 

در هندوراس بوده « زالیا»برای عزل  2۰۰۹و کودتای 

 است.

واشنگتن به مداخلۀ نظامی در منطقه ادامه می دهد، و بی 

از پایگاه های نظامی  هیجاد یک شبکسر و صدا مشغول ا

و اعزام سربازان برای رزمایش های نظامی به سرتاسر 

 نیمکره است.

شکست دادن امپریالیسم، وظیفۀ کارگران قارۀ امریکا، از 

جمله کارگران ایاالت متحدۀ امریکا است. این وظیفه را 

نمی توان به حکومت ها یا جنبش های بورژوایی، فارغ از 

 باشد، تفویض کرد.« چپ»مقدار ظاهرشان  این که چه

این درس تلخ قرن بیستم است. سردرگمی ای که حول 

، و تالش برای نسخه به وجود آمدماهیت انقالب کوبا 

برداری از آن با ترویج جنگ های چریکی، منجر به 

که در آن مقطع  شد خیانت به موجی از مبارزات انقالبی

 .منطقه را درنوردیده بود

پیروان رطلبی گرایش پابلوئیستی، از جمله شاخۀ تجدیدنظ

در امریکای التین، نقشی محوری را در این « مورِنو»

خیانت ایفا کرد. این نیروها نقش انقالبی طبقۀ کارگر را 

رد کردند، این دورنما را پیش کشیدند که کاستروئیسم در 
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کوبا یک دولت کارگری مستقر کرده است، و چریک 

تی و خرده بورژوایی به طور کلی معرّف گرایی ناسیونالیس

 راه جدیدی به سوی سوسیالیسم است.

برقراری روابط حسنه میان امپریالیسم امریکا و رژیم 

امریکا، و با جشن و « اتاق بازرگانی»کوبا، با پشتیباتی 

سازمان کشورهای »سرور در نشست ماه پیشِ 

(، ماهیت واقعی این رژیم و انقالبی OAS« )امریکایی

که آن را به قدرت رسانید، نشان می دهد. اکنون زمان 

 آن است که از این تجربه، ترازنامه ای ارائه شود.

پابلوئیست ها مفهومی کلیدی را که مارکس تشریح کرده 

، «رهایی کارگران باید امر خودِ کارگران باشد»بود، یعنی 

کنار گذاشتند. آن ها ادعا کردند که سوسیالیسم می تواند 

مداخۀ فعال و آگاهانۀ طبقۀ کارگر محقق شود و  بدون

این که ساختن یک حزب مارکسیستی انقالبی، یعنی 

حزبی که برای توسعۀ آگاهی الزم جهت تسخیر قدرت 

سیاسی در درون طبقۀ کارگر مبارزه کند، دیگر ضروری 

 نیست.

کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم، به تنهایی علیه این 

نظرطلبانه مبارزه کرد. هشدار داد که دیدورنمای تجد

الزامات سیاسی این چشم انداز فراتر از کوبا خواهد رفت و 

 پیامدهای فاجعه باری برای طبقۀ کارگر خواهد داشت.

 جاین هشدارها به شکلی تراژیک به اثبات رسید. تروی

گرایی کاستروئیستی، بخش های رادیکال شدۀ چریک

بری انقالبی در طبقۀ کارگر جوانان را از مبارزه برای ره

منحرف کرد، و آن ها را به کام نبرد انتحاری با ارتش 

کشاند. همین امر به بروکراسی های استالینیست، 

ناسیونالیست کمک کرد که -سوسیال دمکرات و بورژوا

حلقۀ خود را به دور گلوی جنبش کارگری محکم تر و 

ن حال مبارزات انقالبی کارگران را سرکوب کنند. در عی

نظامی -بهانه را برای اعمال دیکتاتوری های فاشیستی

فراهم آورد. نتیجۀ خالص، شکست یک خیزش انقالبی 

نیرومند در سرتاسر امریکای التین بود، که همین امر در 

به در بردن امپریالیسم از یک دورۀ بحران  سالم جان

 های انقالبی حاد بین المللی سهم داشت.

اتکا به تئوری انقالب مداوم  کمیتۀ بین المللی، با

تروتسکی و تأکید بر این که مبارزه برای شکست 

امپریالیسم تنها تحت رهبری طبقۀ کارگر، تسخیر قدرت 

به دست آن و بسط انقالب در سطح جهانی پیروز خواهد 

 شد، بی رحمانه با این چشم انداز پابلوئیستی مبارزه کرد. 

ر امریکای التین شرایط تحقق این چشم انداز در سرتاس

در حال رخ نشان دادن است. وضعیت سیاسی دو تا از 

بزرگ ترین کشورهای منطقه را که بیش از نیمی از 

جمعیت و تولید ناخالص آن را شکل می دهند در نظر 

بگیرید: مکزیک و برزیل. در مکزیک، کشتار و مفقود 

را به  یطغیان نیرومند ،«آیوتزیناپا»شدن دانشجویان 

اشته است و همۀ احزاب سیاسی، از جمله دنبال د

( و PRD« )حزب انقالب دمکراتیک»هایی نظیر «چپ»

را بی اعتبار کرده است. همۀ آن ها در « مورنو»جنبش 

 این جنایت تاریخی نقش دارند که تجلی مستقیم روش

مورد استفادۀ امپریالیسم و بورژوازی مکزیک برای  های

 .ستاپیگیری ضدّ انقالب اجتماعی خود 
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سال  ۱۳پس از بیش از  که« حزب کارگر»در برزیل، 

در باتالق  و حضور در قدرت، به طور کامل بی اعتبار شده

فرو « براسوپتر» شرکت نفتی و گازی رسوایی فساد

رفته، حمالت به حقوق و شرایط اجتماعی کارگران را 

و خود با چرخش هرچه سریع تر به راست،  پیش می برد

 واکنش می دهد. ها رایان در خیابانت راست گارهبه تظا

طبقۀ حاکم برزیل، درست مانند طبقات حاکم مکزیک، 

ایاالت متحدۀ امریکا و سرتاسر جهان، به خشونت دولتی 

عریان متوسل می شود، همان طور که در حمالت 

وحشیانۀ پلیس نظامی به معلمان معترض در شهر جنوبی 

حت این مشاهده شد. تصادفی نیست که ت« کوریتیبا»

 ،«حزب کارگر»شرایط، سخنگوی اصلی حکومت 

است، کسی که سابقاً عضو برجستۀ « تومیگوئل روسِ»

 جریان پابلوئیست در برزیل بود.

این واقعیت که بورژوایی امریکای التین مشغول جذب 

چنین عناصری برای دفاع از حاکمیت خود است، عالمت 

روی تشخیص بیماری یک بحران عمیق و انفجار پیشِ 

 مبارزۀ طبقاتی است.

مسألۀ تعیین کننده در تدارک برای این موج پیشِ روی 

طغیان های انقالبی، ساختن یک رهبری سوسیالیست و 

یعنی، بخش های  -انترناسیونالیست در طبقۀ کارگر است

کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم در هر کشور این 

رک تز مشنیمکره، برای مبارزه در راستای چشم اندا

 ایاالت متحدۀ سوسیالیستی امریکا.

 2۰۱۵مه  ۷

و هیستری « جنگ علیه تروریسم»امپریالیسم، 

 ضدّ مسلمانان

 اندره دیمن

 برگردان: آرام نوبخت

« سن برناردینو»به دنبال حوادث تروریستی پاریس و 

، کاندیدای میلیاردر حزب «دونالد ترامپ»)کالیفرنیا(، 

انتخابات ریاست جمهوری، روز  جمهوری خواه برای

جلوگیری تمام و کمال از »دوشنبه طی سخنانی خواستار 

صرفاً شد. این « ورود مسلمانان به ایاالت متحده

خواسته های فاشیستی و  مجموعهجدیدترین مورد از 

دار حزب جمهوری خشنی است که از سوی این پرچم

 خواه مطرح شده است.

ضای دستگاه سیاسی حاکم با این حال ترامپ از سایر اع

خواست ترامپ، در درامریکا هم بسیار فراتر رفت. این 

راستای مالحظات سایر سیاستمداران بود؛ به عنوان مثال 

ماه گذشته خواهان  ،سناتور جمهوری خواه« تد کروز»

از  -و نه مسیحی-مانلممنوعیت ورود پناهندگان مس

به  ،لوئیزیاناشهردار  ،«بابی جیندال»سوریه شده بود، و یا 

پلیس ایالتی دستور داده بود که مساجد را زیر نظر داشته 

 باشند.

)ویرجینیا( از حزب  «رونوک»، شهردار «دیوید بوئرز»

حبس امریکایی های  یتاریخ رویداددمکرات، ماه گذشته 

در طول جنگ  یار در اردوگاه های کار اجباربژاپنی ت

به نظر »گفت:  و ضمن تأیید آن را یادآور شدجهانی دوم 
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متوجه امریکا  امروز از سوی داعش که می رسد تهدیدی

، همان قدر واقعی و جدی است که تهدید از سوی است

 «.دشمنان ما در آن مقطع بود

این احیا شدن دوبارۀ چنین درخواست های سیاسی 

ارتجاعی ای در ایاالت متحده، در سایر کشورهای 

می شود. نخست چون آینه منعکس امپریالیستی نیز هم

به مخالفین جنگ در « دیوید کامرون»وزیر بریتانیا، 

زده است. در « همسویی با تروریسم»سوریه برچسب 

در  ،«جبهۀ ملی»فرانسه حزب نئوفاشیست مارین لوپن، 

انتخابات محلی این هفته و در بحبوحۀ لغو حقوق 

و ایجاد جوّ رعب و « اوالند»حکومت  از سویدمکراتیک 

 از ترین سهمنوامبر، بزرگ ۱۳بال حوادث وحشت به دن

 آرا را نصیب خود کرد.

به این شووینیسم ضدّ مسلمانان عامدانه در سرتاسر اروپا، 

در پاسخ به بحران پناهجویی دامن زده شده است. تمامی 

قدرت های مهم در جستجوی توجیه طرح های خود 

 برای بسط جنگ در سوریه هستند.

به حق با خشم « ترامپ»های  در ایاالت متحده، بیانیه

سیاستمداران و چهره های رسانه ای  رو به رو شده 

است؛ آن ها همگی ادعا می کنند که با شنیدن بیانیه 

های ترامپ، به حیرت فرو رفته اند. اما به راستی چه 

کسی را دارند مسخره می کنند؟ شکل منسجم تر ترّهات 

هیستری یک چنین فاشیست خرفتی را می توان در جوّ 

دائمی و روزمرۀ رسانه ها سراغ گرفت. تفاوت بین ترامپ 

خبرگزاری  مجری« رتزولف بلی»و کسی مثل 

، بسیار نامحسوس است. او محصول یک «سی.ان.ان»

 محیط سیاسی بیمار است.

تا جایی که به اوباما بازمی گردد، او در سخنرانی روز 

یکشنبه ژست یک منتقد حمالت جمهوری خواهان به 

لمانان را گرفت. با این حال حکومت اوباما خود مس

مسئول تداوم یک سیاست امپریالیستی در خاورمیانه است 

که تمام کشورها را ویران کرده و جان دست کم یک 

میلیون نفر، به خصوص مسلمان را در این فرایند گرفته 

 است.

این رها شدن افسار نیروهای ارتجاع محض، در واقعیت 

یک ماهیت خودِ امپریالیسم است. همان امر تجلی ارگان

سرتاسر ارتجاع »طور که لنین تأکید کرد، امپریالیسم 

تفاوت  »لنین در اواسط جنگ جهانی اول نوشت «. است

-خواه  بین بورژوازی امپریالیستی از نوع جمهوری

از دقیقاً  ،ارتجاعی -دمکراتیک و از نوع سلطنت طلب 

دو به صورت زنده ها هر  آن این رو محو شده است که

تعفن جامعۀ سرمایه داری «. گندیدن هستنددر حال 

متکی بر انگل پروری، کالهبرداری های مالی،  -معاصر

باری دیگر کثافات سیاسی را در قالب  -جنگ و تاراج

 عوام فریبی های نژادپرستانه باال می آورد.

کلّ تجربۀ قرن بیستم این واقعیت را نشان داده است که 

یالیستی، همیشه همراه است با حمله به حقوق جنگ امپر

دمکراتیک و تشدید بیگانه هراسی. مداخلۀ امریکا در 

بود  رقرا« وودرو ویلسون» زعمجنگ جهانی اول که به 

کند، همراه  تبدیل جایی امن برای دمکراسیبه جهان را 
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با خود کشتار کارگران و زندانی کردن رهبران 

را به دنبال داشت، و « یوجین دبس»سوسیالیست نظیر 

این سپس همراه شد با موج یورش های سیستماتیک به 

 «.Palmer Raids»سوسیالیست ها موسوم به 

 سال هایدورۀ منتهی به جنگ جهانی دوم و همین طور 

جنگ، رعب و وحشتی غیرقابل توصیف را با خود به 

« راه حلّ نهایی»همراه آورد؛ از جمله ظهور فاشیسم و 

میلیون نفر و سر به  ۱۱منجر به قتل  حزب نازی که

نیست شدن بخش وسیعی از یهودیان اروپا شد. در 

، بر روند «فرانکلین روزولت»ایاالت متحده، حکومت 

توقیف امریکایی های ژاپنی تبار و زندانی کردن رهبران 

« قانون اسمیت»برجستۀ جنبش تروتسکیستی تحت 

 نظارت داشت.

ارتیسم و پروژۀ تعقیب دورۀ جنگ کره، نقطۀ اوج مک ک

و شکار سوسیالیست ها در اتحادیه های کارگری و 

صنعت تفریحی بود. جنگ استعماری فرانسه در الجزیره، 

کشور را به لبۀ پرتگاه جنگ داخلی کشاند، از جمله کشتار 

مسالمات آمیز و اعمال  معترضین در یک تظاهرات

« اف.بی.آی»وضعیت فوق العاده. در طول جنگ ویتنام، 

به درون سازمان های سیاسی به طور گسترده ای رخنه 

از جمله اعضای )کرد و ترور چهره های اپوزیسیون 

 سازمان داد. ( را«بلک پنترز»برجستۀ گروه 

در طی هر جنگ امپریالیستی، طبقۀ حاکم در جستجوی 

را  فضاین رآن است که عقب مانده ترین و نژادپرستانه ت

که به مرگ یک « یسمجنگ علیه ترور»ترویج کند. 

میلیون مسلمان منجر شده است، با ایجاد محیطی که در 

آن به هیستری نژادپرستانه از سوی رسانه ها دامن زده 

 می شود، تفاوتی با سایر موارد ندارد.

به سوی جنگ و  تریشه های اجتماعی عمیق حرک

حمله به حقوق دمکراتیک، در این واقعیت نمایش داده 

پایان حاکمیت بوش، تغییر قابل  جودبا و می شوند که

نشد. الغای حقوق دمکراتیک ایجاد توجهی در این مسیر 

در دورۀ اوباما ادامه یافت. سهم اصلی او، نهادینه کردن 

دولتی بود، درست مانند یک بانک پرهزینۀ قتل های 

 مرکزی برای سیاست خارجی امریکا.

ف سستی سیاسی لیبرالیسم معاصر و سازمان های مختل

ۀ این امر است که آن ها خود عمیقاً در جنما، نتیچپ

 تشویق و توجیه جنگ و میلیتاریسم دست دارند.

با وجود رگبار تبلیغاتی ممتد رسانه ها، هیچ حمایت وسیع 

یا ریشه داری نسبت به صحبت های ترامپ و کل 

دستگاه سیاسی به چشم نمی خورد. اما شکل سازمان 

ریالیستی و دمکراتیک، بستگی یافتۀ روحیه و جوّ ضد امپ

 دارد به بسیج سیاسی مستقل طبقۀ کارگر حول برنامه ای

: ؛ یعنیگیردبکه منشأ جنگ و ارتجاع سیاسی را هدف 

 نظام سرمایه داری.

 2۰۱۵دسامبر  ۹

https://www.wsws.org/en/articles/2

015/12/09/pers-d09.html 
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 ترامپ: واقعیت زشت سیاست امریکا

 

 پتریک مارتین

 برگردان: آرام نوبخت

درخواست دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری از حزب 

جمهوری خواه برای ممنوعیت ورود مسلمانان به ایاالت 

متحده، چه به عنوان مهاجر و چه بازدیدکننده، طوفانی 

انداخته است. این متوسل شدن آشکار  سیاسی به راه

ترامپ به ارتجاعی ترین، نژادپرستانه ترین و فاشیستی 

ترین دیدگاه ها، به یک بحران سیاسی برای نخبگان 

 حاکم امریکا منجر شده است.

این عبارات زمخت ترامپ، تظاهر همیشگی به این را که 

درهم می  ،است« دمکراسی»و « آزادی»امریکا مدافع 

ادعایی که حکومت های دمکرات و جمهوری  شکند؛

خواه برای توجیه جنگ های امپریالیستی و مداخالت 

خود در سرتاسر خاورمیانه، آسیای میانه و شمال آفریقا به 

کار برده اند. ترامپ این نقاب دمکراتیک را پاره می کند. 

او علناً و آشکارا در دفاع از سرکوب خشن هر کسی می 

د با خواسته های شرکت های امریکا، ایستد که جرأت کن

 مخالفت کند. ،چه در خارج و چه در داخل

همین امر توضیح دهندۀ رگبار بیانیه های محکومیت 

ترامپ از سوی طیف گسترده ای از سخنگویان دستگاه 

، دبیر رسانه «جان ارنست»سیاسی ایاالت متحده است. 

ای کاخ سفید گفت که طرح پیشنهادی ترامپ 

او را برای خدمت به عنوان رئیس جمهور از صالحیت »

مضر برای »ارنست گفته های ترامپ را «. میان می برد

« مشارکت»دانست و این که چنین گفته هایی، « کشور

با رهبران مسلمان امریکا برای تشخیص مخاطرات بالقوه 

 را دشوارتر می کند.

، سخنگوی رسمی پنتاگون، که اغلب از «پیتر کوک»

دربارۀ موضوعات سیاسی داخلی امتناع می اظهار نظر 

هر چیزی که سعی کند این روایت »کند، اعالم کرد: 

داعش را تقویت کند که گویا ایاالت متحده به نوعی در 

ما و برخالف  یجنگ با اسالم است، مغایر با ارزش ها

 «.امنیت ملی ما است

، رئیس مجلس نمایندگان، و جمهوری خواه «پال راین»

آزادی مذهب، »کنگره، به خبرنگاران گفت:  رده باالی

یکی از اصول  ؛یکی از اصول بنیادی قانون اساسی است

او در عین حال اعالم کرد که اگر «. بنیانی این کشور

ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری می 

 بود، از او حمایت می کرد.

و  رسانه های امریکا در قالب سرمقاله ها، کاریکاتورها

ستون های منتشر شده در روز چهارشنبه، مطالبی را در 

محکومیت ترامپ منتشر کردند که در بسیاری از آن ها 

ترامپ با هیتلر یا موسولینی مقایسه شده بود. خبرگزاری 



 
 
 
 
 
 

 دورۀ سوم -نهمسال  -9304 ماهآذر  -09شمارۀ 

Worker 
Militant 

تمیلیتان  
 کارگر

39 
، «پیتر برگن»با اختصاص ستونی به « سی.ان.ان»

سردبیر بخش امنیت ملی، این پرسش را مطرح کرد که 

 «ست است؟آیا ترامپ فاشی»

ترین روزنامۀ ایالت جنوب ، بزرگ«دیترویت فیری پرس»

هزار  ۱۰۰که میزبان بیش از « میشیگان»شرقی 

ما در »امریکایی مسلمان است، سرمقاله ای را زیر عنوان 

منتشر کرد. این بیانیه دیدگاه های « کنار هم می ایستیم

هیچ چیز بیش از تعصب و »ترامپ را به عنوان 

خت، بازگشت به سیاه ترین فصول تاریخ نژادپرستی زم

 گرفت.می به باد انتقاد « امریکا

بیانیه های رسمیِ شوک و حیرت بر سر دیدگاه فاشیستی 

این ما »ترامپ، همراه با این ادعای توأم با خشم که 

، هم ریاکارانه اند و هم غیرصادقانه. طبقۀ حاکم «نیستیم

ه و ضدّ عالقه ای ندارد که جوهرۀ ارتجاعی، وحشیان

دمکراتیک سیاست هایش چنین رک و بی پرده اعالم 

 شود.

عربده کشی های این میلیاردر، نه در تضاد با عملکرد 

واقعی امپریالیسم امریکا، بلکه نمود مستقیم آن است. 

بیانیه های ترامپ تماماً با سیاست هایی که ابوغریب، 

و خلیج « سی.آی.ای»فلوجه، زندان های مخفی 

 را خلق کردند، جفت و جور می شوند. گوآنتانامو

طبقۀ حاکم امریکا، عیناً همان چیزی است که انجام می 

دهد، نه آن چه که در سخنرانی های جشن قانون 

اساسی، منشور حقوق شهروندی، یا سخنرانی اوباما به 

مین سالگرد تصویب متمّم سیزدهم قانون ۱۵۰مناسب 

ه ای که اساسی و لغو برده داری می گوید. آن دور

حکومت امریکا به جنگی برای آزادی برده ها دست زد، 

مدت ها است که به سر رسیده. اکنون امریکا به جنگ 

برای به بردگی کشیدن جهان در پیش پای وال استریت 

 دست می زند.

سال به جنگ از پس جنگ  ۳۰ایاالت متحده به مدت 

دست زده است تا سلطۀ خود را بر خاورمیانه و آسیای 

کزی، این محل بزرگ ترین ذخایر نفتی و گازی این مر

سربازانی که در از سیاره، حفظ کند. این جنگ ها نه فقط 

آن شرکت جسته اند، که همین طور از فرماندهان 

اطالعاتی و نمایندگان سیاسی و رسانه -دستگاه نظامی

 های آن ها مشتی حیوان وحشی ساخته است.

رایند موازی وجود به موازات میلیتاریسم رایج، یک ف

داشته که شاهد جنایتکاری اشرافیت مالی در کلیت آن 

بوده است؛ اشرافیتی همراه با دارایی های عظیم که بیش 

از پیش از کالهبرداری های مالی نظیر آن چه بحران 

را در برداشت، ساخته می  2۰۰8وال استریت در سال 

 شوند. با رشد نابرابری اجتماعی به سطوح حیرت آور،

نخبگان حاکم به سطوح به مراتب بیش تر خشونت در 

 د.نبرابر تحت ستم ترین بخش های طبقۀ کارگر نیاز دار

جامعه تا به جایی وحشی و خشن شده است که طبق 

هزار  2۰۰یک گزارش منتشر شده در هفتۀ گذشته، 

ه به قتل رسیده اند. تسال گذش ۱۵امریکایی طی تنها 

است، نه فقط با ایاالت متحده کشوری در جنگ 

 خاورمیانه، که همین طور با خودش.
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ظهور ترامپ یک منطق سیاسی مشخص دارد. او نمایندۀ 

تقاطع رسانه ها و ظهور این عنصر جاینتکار در درون 

بورژوازی است.  دارایی شخصی او، نتیجۀ سوداگری 

« آتالنتیک سیتی»و کازینوهای « منهتن»امالک در 

راهیابی او به رسانه ها به است، که این همراه شد با 

عنوان میزبان یک رشته برنامه ها که طی آن به عنوان 

سمبل یک کارفرمای سرمایه دار موفق ترسیم شد: بی 

 رحم و قاطع.

به یک جایگاه برجسته در کارزار  ای صعود چنین چهره

ریاست جمهوری جمهوری خواهان، نشان دهندۀ آن 

یدار شدن در است که یک گرایش فاشیستی در حال پد

درون ساختار سیاسی دو حزبی رسمی است. قابل توجه 

است در حالی که نیمی از اردوگاه جمهوری خواهان 

مسلمان را  ورود ممنوعیت پیشنهادی ترامپ برای

، و تعدادی علناً ندمحکوم کردند، نیمی دیگر چنین نکرد

 .نمودنداعالم همبستگی  ربا این میلیارد

 پیشتاز نظرسنجی ها در و سسناتور تگزا «تد کروز»

تر از هشت هفتۀ دیگر آرا در انجمن که کم آیوا ایالت

من »اعالم کرد: های حزبی آن شمارش خواهد شد، 

من ترامپ را »او ادامه داد: «. دونالد ترامپ را دوست دارد

ادن و متمرکز کردن توجه امریکا بر نیاز به تر ایسطبه خا

 «.نمحفظ امینت مرزهایمان ستایش می ک

برگزار شد، نشان  ظرف یک شبنظرسنجی هایی که 

بین رأی دهندگان اصلی احتمالی جمهوری می داد که در 

درصد مدافع ممنوعیت مسلمانان بودند. این به  ۶۵ خواه،

 ،کاندیدا شدن ترامپاز تنهایی نشان می دهد که چگونه 

 طیف های مختلف سیاسی امریکا بیش تر برای کشاندن

 ستفاده شده است.به سوی راست ا

 بر عهده حزب دمکرات نیز مسئولیت ظهور ترامپ را

دارد، چرا که، درست مانند جمهوری خواهان، سیاست 

های جنگ در خارج و حمالت به مشاغل، استانداردهای 

زندگی و حقوق دمکراتیک در داخل را دنبال کرده است. 

، پیشتاز دمکرات ها، یکی از مدافعین «هیالری کلینتون»

جستۀ تشدید مداخلۀ نظامی امریکا در جنگ داخلی بر

کشنبه در یک مصاحبۀ تلویزیونی یه روز کسوریه است 

یک کارزار هوایی نیرومندتر علیه اهداف »درخواست 

و همین « داعش، زیرساخت های نفتی، و رهبری آن

 کرد.« نیروهای ویژۀ امریکا»طور افزرایش تعداد 

طالح صبه ا« برنی ساندرزِ»رقیب اصلی او، یعنی 

سوسیالیست، از هرگونه بحث دربارۀ سیاست خارجی 

جنگ  پر و پا قرصطفره می رود، چرا که او یک هوادار 

تفاوت آموزنده میان  امپریالستی در خاورمیانه است. یک

ساندرز و ترامپ وجود دارد. این میلیاردر، که علناً دستگاه 

د که از این خطر را داریر می کند، قسیاسی موجود را تح

نظام دو حزبی کشور هم خارج شود و به طور مجزا 

هوادارانی را به سوی خود جلب کند، به طوری که 

درصد  ۶8نظرسنجی ها نشان می دهد در این حالت 

هواداران ترامپ از او به عنوان یک کاندیدای مستقل 

 حمایت خواهند کرد.
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ساندرز به سختی مشغول جا انداختن خود در حزب 

ست. او با دقت و وسواس نقش ویژۀ خود را در دمکرات ا

این کارزار ایفا می کند: جلب کارگران و جوانانی که از 

رشد نابرابری اجتماعی به ستوه آمده اند، و باز گرداندن 

آن ها به حصارهای تنگ این حزبِ وال استریت و 

 امپریالیسم امریکا. 

یُمن این که ترامپ قادر است کارزار انفرادی خود را به 

راه بیاندازد، حرف های  اشدارایی چند میلیارد دالری 

زیادی دربارۀ مخاطرات پیش روی کارگران دارد. نتیجۀ 

که هنوز در مراحل اولیۀ خود است  2۰۱۶فوری کارزار 

 -هر چه باشد، نیروهای عینی قدرتمندی که وجود دارد

به ویژه گسترش تحرکات جنگی امپریالیسم نه فقط در 

این نوع  -که همین طور علیه چین و روسیه  خاورمیانه

سیاست های شووینیستی، نژادپرستانه و مافوق ارتجاعی 

 ، تغذیه می کنند.اند را که از زبان ترامپ بیان شده

در امریکا، بر  و نارس ظهور یک روند فاشیسم اولیه

ضرورت توسعۀ جنبش سیاسی طبقۀ کارگر در برابر جنگ 

ۀ سوسیالیستی و یک برنام حولامپریالیستی 

 انترناسیونالیستی صحّه می گذارد.

 2۰۱۵دسامبر  ۱۰

 

 

 

 

دونالد ترامپ: چهرۀ زشت سیاست سرمایه 

 داری

 

 پتریک مارتین

 برگردان: آرام نوبخت

صعود دونالد ترامپ، میلیاردر امریکایی، به جایگاهی 

برجسته در مسابقۀ جمهوری خواهان برای انتخابات 

ی است بر این که تفاله ها از ریاست جمهوری، گواه

عمق به سطح آب رسیده اند. اما ترامپ برخالف آن چه 

که برخی مفسرین رسانه ای ادعا کرده اند، یک انحراف، 

مگر این که سیاست  -نیست« رسوایی»حواس پرتی یا 

 سرمایه داری امریکا در کلیت آن را یک رسوایی بدانیم.

قاله های خود در یکی از سرم« دِموئن رجیستر»سایت 

ترامپ را زیر تازیانۀ نقد گرفت و خواهان عقب نشینی او 

یک »از مسابقۀ انتخاباتی شد و او را چنین توصیف کرد: 

آدم اهل بلوف، و بی بو و خاصیت که فقط می تواند 
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تیترهای خبری، اسم و رسم و ارقام نظرسنجی بسازد، آن 

ا هم نه با تحریک کردن مردم به فکر کردن، بلکه ب

این توصیف مناسبی است، «. تحریک کردن خشم آن ها

اما در مورد همۀ دیگر سیاستمداران سرمایه دار مسابقۀ 

ریاست جمهوری هم کم و بیش مصداق دارد. هیچ یک 

از آن ها، از جمله ترامپ، حقیقت را به کارگران نمی 

 گویند یا از هوادار توده ای واقعی برخوردار نیستند.

ماندگی و انحطاط نظام سیاسی ترامپ تجلی عقب 

امریکا و اشرافیت مالی امریکا است. او اولین بار در دورۀ 

رونق امالک به دنبال ورشکستگی قریب الوقوع نیویورک 

برجسته شد. بعد از نجات این شهر به  ۱۹۷۵در سال 

یُمن امتیازات فراوان اتحادیه ها، از جمله تاراج صندوق 

ان برای رساندن سوخت های مزایای بازنشستگی کارگر

به سرمایه گذاری های سوداگرانه، شرایطی برای تبدیل 

به شهرک های مسکونی « منهتن»بخش های مختلف 

 برای ابرثروتمندان فراهم شد.

ترامپ، به عنوان نهال نورستۀ این خانوادۀ امالک با 

ثروت متوسط، از طریق سرمایه گذاری در آپارتمان های 

وق ثروتمند، از جمله برجی که لوکس برای افرادی ماف

، پول پارو کرد. «(برج ترامپ)»نام خود را بر آن گذاشت 

کمیسیون »صفحه ای از طرف  ۹۱یک گزارش مالی 

در همین هفته، تأیید می کند که « انتخابات فدرال

داده، « انبوه ساز»ترامپ، به عنوان کسی که به خود لقب 

وده و در در خدمت ریخت و پاش های ابرثروتمندان ب

زمینۀ کازینوها، زمین های گلف و تفریحگاه های لوکس 

تخصص داشته است. در واقع او انگلی است که خود از 

دیگر انگل ها تغذیه می کند. عمالً هیچ گونه فعالیت 

مورد فعالیت اقتصادی او، از  ۵۱۵مولدی نمی توان در 

موردی که اسم او را با خود حمل می کنند،  ۳۶۱جمله 

 گرفت.سراغ 

طی دو دهۀ گذشته، ترامپ با سرمایه گذاری مشترک در 

« کارآموز»تعدادی از برنامه های تلویزیونی که با برنامۀ 

(The Apprentice ،آغاز شد )است. شک  ارتقا یافته

میلیارد دالری  ۱۰برانگیز بودن ادعای او در مورد ارزش 

دارایی هایش، زمانی آشکار می شود که او ادعا می کند 

میلیارد دالر است. اما  ۳.2او به تنهایی « برند»ارزش 

 هم چندان بیراه 2۰۱۵چنین ارقامی در وال استریتِ سال 

، جایی که سوداگری و کالهبرداری های مالی، ندنیست

را تدارک می  2۰۰8بحرانی به مراتب عظیم تر از سال 

 بینند.

خودپرستی ترامپ همراه است با بی خبری و نادانی 

او از سیاست و مسائل حکومت. او اخیراً به یک گستردۀ 

مصاحبه کننده ضمن توضیح دادن بی میلی خود به 

یکی از مشکالت سیاست خارجه »مطالعۀ کتاب، گفت: 

 «.این هست که به طور روزمره تغییر می کند

اما با این وجود ترامپ در تشخیص فرصت ها تیزبین 

ه است و ماهیت مخالفین، چه جمهوری خواه و چ

دمکرات را خوب درک می کند. این که او شمارۀ موبایل 

، سناتور جمهوری خواه را علناً اعالم «لیندسی گراهام»

کرد، صرفاً یک شیرین کاری تبلیغاتی نبود، بلکه نشان 

می داد که او نبض این جمهوری خواه کارولینای جنوبی 
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« کله خر»را گرفته است. گراهام همین هفته ترامپ را 

میلیاردر  از ترامپِ ،اما همین فرد چند سال پیش نامید،

درخواست کمک و اعانه به کمپین انتخاباتی کرد تا بتواند 

 جا باز کند.« فاکس نیوز»دوباره در 

ترامپ در ارزیابی خود از نامزد احتمالی دمکرات ها به 

یک اندازه برّا )و دقیق( بود؛ او اشاره کرد که مانورهای 

 یبه چالش از طرف برن یکنشوا ،هیالری کلینتون

« هیل»ورمونت است. او به روزنامۀ  ایالت ساندرز، سناتور

الری راهی را می رود که قبال رفته شده، و یه»گفت: 

من هم یک جورهایی می خندم، چون هیالری را خیلی 

بخش جالب در »او در ادامه گفت: «. خوب می شناسم

ر و بچه ب ،مورد هیالری این است که حامیان مالی او

س ریسک، کسب و کار و امالک شهای صندوق های پو

فکر می کنی واقعاً او به "هستند. همۀ این ها می گویند: 

البته که "من هم می گویم:  "این حرف ها باور دارد؟

 «"ندارد. شما که می شناسیدش

این ترکیب شهرت و ثروت ترامپ، و همین طور 

، او را اشناپختگی گفته های دست راستی و خرافاتی 

دست کم برای حال حاضر به مقام رهبری حوزۀ 

انتخاباتی جمهوری خواهان رسانده است، به طوری که 

درصد است، در حالی که این رقم به  2۴حمایت از او 

جب »، شهردار ویسکانسین و «اسکات واکر»ترتیب برای 

 درصد است. ۱2و  ۱۳شهردار سابق فلوریدا،  ،«بوش

ان دهندۀ بی اهمیت بودن مخالفین موقعیت کنونی او، نش

اش و نبود شور و شوق عمومی برای مرتجعین و دست 

فروش های سیاسی است که کل طیف جمهوری خواهان 

 را شکل می دهند.

حمایت  صورت گرفته از ترکیب جمعیتیآمارگیری های 

از او، به طوری که در نظرسنجی های اخیر گزارش شده 

دگان احتمالی به است، نشان می دهد که رأی دهن

و به  هستند با درآمد پایین تر و عموماً جوان تر، ،ترامپ

حاکم بر « تی پارتی»لحاظ ایدئولوژیک نسبت به جناح 

تر کم ،حزب جمهوری خواهان طی سال های اخیر

. ترامپ با تحریک ی به خرج می دهندمحافظه کار

کردن تعصبات ضدّ مهاجرین در تالش است تا این الیۀ 

 راست را هم جلب کند. ماموفق

دلیلی ندارد فکر کنیم که ترامپ به هر آن چه که دربارۀ 

هم موافق و  اوموضوعات سیاسی می گوید اعتقاد دارد. 

هم مخالف موضوعاتی نظیر بهداشت و درمان همگانی، 

سقط جنین، گسترش مزایای تأمین اجتماعی و افزایش 

های سیاسی ثروتمندان بوده است. او به کمپین  بر تامالی

هیالری کلینتون هم کمک کرد و حتی در مقطعی پیش 

از چرخش به سوی جمهوری خواهان در یک دهۀ 

 گذشته، خود را دمکرات خطاب کرد.

بنابراین ترامپ تفاوتی با یک سیاستمدار سرمایه دار 

تیپیک امریکا یا یک مدیر ارشد اجرایی ندارد، اگرچه 

و را به زحمت حک تری است. اما اضشخصیت کارتونی م

می توان منفورترین چهرۀ سیاسی کشوری دانست  که 

با افتخار علناً از ترورهای خود می گوید،  شرئیس جمهور

فهرست  است کشته های کاملبا اشت که انسان هایی را
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شامل افرادی نظیر لیندسی گراهام  شمی کند، و رقبای

 که در باال اشاره شد می شود، کسی که اخیراً تهدید کرد

هر یک از  اگر حتی فکر پیوستن به داعش به سر

بزند، او بمباران موشکی آن ها را مجاز  شهروندان امریکا

 خواهد کرد.

 ازعصبانیت تصنعی رسانه ها  به خشم و تا جایی که

از روزنامه ها گرفته تا شبکه هایی  -ترامپ بازمی گردد

اردر سود برده لیکه با خوشحالی از فعالیت های این می

باید پرسید آن ها در مقابل چه پیشنهادی دارند؟  -دان

، یک نمونه «فرانک برونی»ستون نویس نیویورک تایمز، 

، سناتور سابق و «رابرت کری»او در نوشته ای، است:  

کسی را که به اعتراف خودش قاتل توده های مردم در 

جنگ ویتنام بوده است، به عنوان صدای محکومیت 

 ی کند.اخالقی ترامپ معرفی م

یکی از مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که رسانه 

عود سیاسی ترامپ هستند. ترامپ صها خود عامل اصلی 

درصد از مقاالتی  ۴پس از اعالم نامزدی خود، در تنها 

که کمپین جمهوری خواهان را پوشش می دادند، مورد 

اشاره قرار می گرفت. از روزی که او وارد مسابقه شد، 

 2۰درصد رسید و از آن زمان تاکنون بین  ۳۰ه این رقم ب

 درصد باقی مانده است. ۳۰تا 

 2۰۱۵ژوئیۀ  2۴

 

 

 نیویورک تایمز، فاشیسم و دونالد ترامپ

 ژوزف کیشور

 برگردان: آرام نوبخت

اثر »سرمقالۀ روز پنج شنبۀ نیویورک تایمز با عنوان 

، در جستجوی آن است که «ترامپ و چگونگی اشاعۀ آن

یشه ها و اهمیت نامزدی ترامپ برای ریاست جمهوری ر

 از طرف حزب جمهوری خواه را تیره ومبهم کند.

عالقۀ وافرش به »به گفتۀ تایمز، نمی توان با ترامپ و 

چون چون یک پدیدۀ مجزا، همهم»، «تبعیض و نفرت

یکی از مشاهیر خودشیفته که به نوعی حزب خود و 

، «فاشیسم کشانده استسیاست هایش را به لبۀ پرتگاه 

برخورد کرد. سرمقالۀ مذکور ادامه می دهد که حزب 

 جمهوری خواه در کلیت خود را باید مقصر دانست.

پیش از هر چیز نکتۀ قابل توجه این است که این 

در ایاالت متحده، اعالم کرده « روزنامۀ کثیر االنتشار»

است که یکی از دو حزب اصلی امریکا که در حال حاضر 

دو مجلس کنگره و اکثریت بخشداری های ایاالتی را  هر

کشانده « لبۀ پرتگاه فاشیسم»تحت کنترل خود دارد، به 

 شده است.

بنا به توصیفات ایدئولوژیکی که تایمز و رسانه های 

جمعی به طور کلی آن را می پرورانند، ایاالت متحده 

ترین دمکراسی در جهان است؛ و برای به ارمغان بزرگ

آزادی از یک کشور به کشور دیگر، برای آوردن 

سرنگونی دیکتاتورها و مستبدین و غیره، همیشه در 
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جنگ به سر می برد. با این وجود به گفتۀ تایمز یکی از 

نهادهای اصلی حاکمیت سیاسی این کشور، درآستانۀ 

 فاشیست شدن است. این را چگونه باید توضیح داد؟

ی مختلف جمهوری بر مبنای توضیحات تایمز، کاندیداها

چون دوره گردان سیاست ماه ها یا سال ها هم»خواه که 

و بخشدارهای « گرای خود را می فروختندهای بومی

شان را در برابر پناهجویان مرزهای»جمهوری خواهی که 

، محیط الزم را برای «بسته شده اعالم می کنند

شکوفایی ترامپ ایجاد کرده اند. بنابراین ترامپ، محصول 

 تجلی کراهت جمهوری خواهان است. و

 اما این گفته ها مطلقاً هیچ چیز را توضیح نمی دهند.

شکل اولیه و نارس فاشیسم دونالد ترامپ، یک خصلت 

ویژه دارد. او نه از درون آبجوفروشی های باواریا یا 

سنگرهای جنگ جهانی اول، بلکه از درون وال استریت 

مسیحیت انجیلی سر بیرون آورد. او نه محصول فرقۀ 

جنوب یا یک خیزش پوپولیستی دست راستی، بلکه 

 محصول صنعت امالک ایالت نیویورک است.

در حالی که هیتلر از درون خشم لمپن پرولتاریا و خرده 

خشمی که سرمایۀ مالی آلمان  -بورژوازی برخاست

ترامپ نمایندۀ  -افسارش را به دست گرفته بود

ه می خواهند امریکا و میلیاردهای وحشت زده ای است ک

دنیا را به جایی امن برای پول خود بدل کنند. ترامپ، 

زائدۀ ناهنجار سرمایه داری امریکا است که رسانه ها آن 

 را تشویق و تغذیه کرده اند.

آن چه بیش از هر چیز تایمز را نگران می کند این است 

که سیاست های زمخت ترامپ، کذب بودن شعارهای 

خواهان و دمکرات ها برای توجیه همیشگی جمهوری 

سیاست های طبقۀ حاکم در داخل و خارج را برمال می 

با تحریف »کند. بنابراین تایمز نگران است که ترامپ، 

به « ضربه ای جدی»امریکا، « پیام خوشامد و بردباری

 این کشور بزند.« آوازۀ جهانی»

که تایمز از آن « خوشامد و بردباری»اما به راستی این 

حبت می کند چیست؟ شاید این که حکومت اوباما ص

بیش از هر رئیس جمهور دیگری، مهاجرین را به 

مکزیک و امریکای مرکزی اخراج کرده؟ یا شاید هم 

ساختن بازداشتگاه های غیرانسانی در جنوب امریکا برای 

نگهداری مردان، زنان و کودکان پناهجو به امریکا؟ تایمز 

نه کسی را اخراج کرده، و نه »می نویسد که ترامپ هنوز 

هیچ یک از مسلمان، مهاجرین و غیره را مرعوب یا غل و 

اما این سرمقاله فراموش می کند اضافه «. زنجیر کرده

 کند که اوباما همۀ این ها را انجام داده.

، بمباران اوایل همین هفته در «بردباری»آیا نمود این 

 2۰ز جمله شهروند غیرنظامی، ا ۳2سوریه است که مرگ 

کودک را به دنبال داشت؟ یا هدف گیری عامدانۀ 

در قندوز افغانستان در « پزشکان بدون مرز»بیمارستان 

نفر را در یک جنایت جنگی شنیع  22ماه اکتبر که 

سالخی کرد؟ آیا شکنجه و جاسوسی سازمان امنیت ملی، 

با دفاع و پنهان کاری های حکومت اوباما و جان برنان، 

.آی.ای، است؟ آیا جنگ های خاورمیانه اند سرپرست سی
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که بیش از یک میلیون نفر کشته بر جای گذاشته و تمام 

 جوامع را نابود کرده اند.

آن چه به طور قابل توجهی از سرمقالۀ تایمز غایب است، 

هرگونه اشاره به سیاست خارجی امریکا، جنگ و 

 فصل»میلیتاریسم است؛ دیگر چه رسد به اشارۀ گذرا به 

، یعنتی بازداشت امریکایی های ژاپنی «سیاه تاریخ امریکا

تبار در دورۀ جنگ جهانی دوم )آن هم به دست فرانکلین 

 روزولت، رئیس جمهور منتخب از حزب دمکرات(.

در حالی که این قلب مسأله است. نژادپرستی و ارتجاع 

سیاسی همواره با خشونت امپریالیستی و جنگ توأم بوده 

دورۀ جنگ  -«جنگ علیه تروریسم»سال است. پانزده 

دونالد ترامپ را  -بی وقفه و بی سابقه در تاریخ امریکا

 استفراغ کرده است.

در دورۀ حکومت اوباما، طبقۀ حاکم تالش کرده است که 

جنایتکاری و خصلت انگلی خود را با روکش سست 

کثرت گرایی فرهنگی پنهان کند. اما واقعیت سیاست 

 به تمامی در ترامپ آشکار می شود. های غارتگرانۀ آن

 2۰۱۵دسامبر  ۱۱

https://www.wsws.org/en/articles/2

015/12/11/trum-d11.html 

 

 

یک نقطۀ عطف جدید در بحران اقتصادی 

 جهانی

 

 نیک بیمز

 برگردان: آرام نوبخت

اعالم کرد « آنگلو امریکن»ه غول استخراج معدن این ک

 ۶۰هزار کارگر خود در جهان را اخراج خواهد کرد،  8۵

درصد دارایی های خود را به فروش خواهد گذاشت، و 

مورد کاهش  2۰به تنها  ۵۵معادن استخراجی اش را از 

خواهد داد، نشان دهندۀ آن است که بحران اقتصاد 

یک نقطۀ عطف جدید در  جهانی سرمایه داری به سوی

حرکت است. اقتصاد جهانی در معرض خطر درغلتدین به 

یک رکود عمیق است، همراه با یک بحران مالیِ به 

آغاز  2۰۰8-2۰۰۷مراتب ویرانگرتر از آن چه در سال 

 شد.

، سقوط آزاد قیمت «آنگلو امریکن»دلیل اصلی تصمیم 

تمامی کاالهای صنعتی مهم است؛ سنگ آهن، زغال 

https://www.wsws.org/en/articles/2015/12/11/trum-d11.html
https://www.wsws.org/en/articles/2015/12/11/trum-d11.html
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گ، نیکل و منگنز، تنها مشتی نمونۀ خروار هستند. سن

بهای این کاالها که به پایین ترین سطوح خود از سال 

چنان به کاهش ادامه می دهد و رسیده است، هم 2۰۰۹

مؤید آن است که با وجود سرازیر شدن تریلیون ها دالر 

از سوی بانک های مرکزی جهان به سمت بازارهای 

، گرایش اصلی در اقتصاد مالی طی هفت سال گذشته

 جهان، به سوی رکود بوده است.

این امر در هیچ جایی به اندازۀ چین، این مرکز تولید و 

ساخت کاال در جهان، چنین آشکارا رخ نشان نمی دهد. 

اوایل همین هفته، داده های رسمی نشان می داد که 

صادرات چین به طور قابل توجهی در ماه نوامبر به دلیل 

ضای جهانی آهسته شد، در حالی که ارز چین، سقوط تقا

، به پایین تر سطح خود در طول چهار سال «رنمینبی»

بینی می شود که چنان چه مقامات مالی چین رسید. پیش

به سرعت « رنمینبی»از پشتیبانی خود عقب نشینی کنند، 

حتی پایین تر از این خواهد رفت و این یک موج دیگر از 

 صاد جهانی ارسال می کند. تورم منفی را به اقت

عدم اطمینان در چشم اندازهای رشد این کشور در 

سطوح باالیی نخبگان اقتصادی و مالی، خود را در فرار 

ذخایر ارز خارجی،  که سرمایه نشان می دهد، به طوری

سومین کاهش عظیم ماهانۀ خود را در نوامبر به ثبت می 

 رسانند.

، این تصور 2۰۰8در سال های پیش از بحران مالی 

همراه « بریکس»مرسوم بود که کشورهای به اصطالح 

با بازارهای نوظهور، بنیان جدیدی برای ثبات سرمایه 

داری جهانی خواهند بود. اما این سناریوی بیش از حد 

 خوش بینانه، تکه تکه شده است.

این تنزل چین، اکنون دارد بازارهای جهانی را می درد و 

اد برزیل در حال تجربۀ یک انقباض به جلو می رود. اقتص

با مقیاسی است که تاکنون از زمان بحران بزرگ دهۀ 

به این سو مشاهده نشده است. روسیه نیز  ۱۹۳۰

دستخوش رکود است، هند با مشکالت عظیم بدهی 

شرکت ها رو به رو شده، و آفریقای جنوبی، همراه با 

اال اقتصادهای سرتاسر قاره، دارد از سقوط قیمت های ک

ضربه می بیند. آیندۀ بازارهای نوظهور را می توان در 

نمونۀ ونزوئال دید، محل برخی از بزرگ ترین ذخایر نفتی 

 ۱۰جهان، جایی که رشد اقتصاد آن گمان می رود امسال 

 درصد سقوط کند.

، در بازنگری سه «بانک تسویه حساب های بین المللی»

هفته منتشر  ماهۀ خود از اقتصاد جهانی که اوایل همین

که خصلت « آرامش ناآرام»نمود، هشدار داد که این 

بازارهای مالی جهانی بوده است، می تواند به زودی با به 

نیروهای اقتصادی عمیق تری که واقعاً »حرکت درآمدن 

 از هم گسیخته شود.« حائز اهمیت اند

طی دورۀ گذشته، بازارهای مالی که با سیل پول ارزان 

روی پا مانده بودند، به ظاهر قادر بوده  بانک های مرکزی

اند با وجود فشارهای رکودی عمیق جهانی، به صعود 

خود ادامه دهند. با این حال، شرایط برای فروریختن این 

نیروهای عمیق »خانۀ روی آب مهیا شده است، چرا که 

 خود را ابراز می کنند.« تر
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یکی از شاخص ترین حوزه هایی که پول ارزان به آن 

پربازده « آشغال»جریان یافته، تأمین مالی اوراق قرضۀ 

است که اغلب از طرف شرکت های انرژی منتشر می 

، زمانی که بهای نفت 2۰۱۴شود. ماه های نخست سال 

دالر به ازای هر بشکه  ۱۰۰در حال رسیدن به بیش از 

بود، به نظر می رسید که این یک استراتژی ماندگار باشد. 

دالر معامله می شود و  ۴۰ت پایین تر از اما اکنون که نف

 ۳۰حتی ممکن است پایین تر از این رود )احتماالً تا 

 دالر( این استراتژی به سرعت در حال از بین رفتن است.

افزایش قصور در پرداخت بدهی های مرتبط با صنعت 

 انرژی، عالمت بیماری در یک فرایند عمومی تر است.

گزارش داد که از ارزش « زفایننشال تایم»جمعۀ گذشته، 

تریلیون دالر در قالب بدهی شرکت های  ۱بیش از 

امریکا، تاکنون در سال جاری کاسته شده است. چرا که 

قصور در پرداخت بدهی ها به باالترین سطوح خود از 

رسیدند. تحلیلگران سه آژانس  2۰۰8زمان بحران مالی 

، Standard and Poor’s -تعیین رتبه اعتبار

Moody’s  وFitch-  انتظار افزایش نرخ های نکول

ماه آتی را دارند، فرایندی که چنان چه  ۱2بدهی در طول 

بانک مرکزی امریکا تصمیم به باال بردن نرخ بهرۀ پایۀ 

 خود در هفتۀ آینده بگیرد، می تواند شتاب بگیرد.

که بخش هایی از « دویچه بانک»یکی از تحلیل های 

به « فایننشال تایمز»سایت  آن در همین هفته در وب

چاپ رسید، به پتانسیل تغییر سریع بازارهای مالی اشاره 

 داشت. 

مراحل اخیر هر یک از سیکل های اعتباری ... بر پایۀ »

این تئوری بنا شده اند که چرا این بار متفاوت است. این 

هم شایع بود،  2۰۱۵نوع رویکرد، در زمان ورود به سال 

رهای اعتبار اساساً آشفتگی بخش یعنی زمانی که بازا

نفتی را نادیده گرفتند و باور کردند که این یک موضوع 

 «.استثنا بوده و در آتیه هم خواهد بود

اما، وقتی ارزیابی دقیق تر شد، کاشف به عمل آمد که 

این چنین نبوده، چرا که درصدی از اوراق قرضۀ شرکت 

به طور جای می گرفته اند، « آشفته»ها که در مقولۀ 

 ممتد باال رفته است.

از نقطۀ عزیمت خود در بخش انرژی یک »این وضعیت 

سال پیش، اکنون به سایر حوزه های حساس کاالیی 

نظیر حمل و نقل، مصالح، کاالهای سرمایه ای و خدمات 

تجاری رسیده است. اما در همین جا متوقف نشد، و در 

اصلی مراکزی نظیر خرده فروشی، بازی، رسانه، اقالم 

مصرفی، و تکنولوزی قابل مشاهده است. وسیعاً گمان 

می رفت که تمامی این حوزه ها از قیمت های پایین 

 «.نفت محفوظ باشند، اگر نه از آن منتفع شوند

رشد پتانسیل یک بحران مالی مجدد نیز در گزارشی از 

ماه « گولدمن ساکس»سوی بانک سرمایه گذاری 

رش آمده بود که اهرم گذشته برجسته شد. در این گزا

مالی شرکت های امریکا، اکنون در باالترین سطح خود 

 طی یک دهه بوده است.

نرخ های پایین بهره و درخواست پی در پی سوداگران 

برای سود، شرکت های امریکایی را تشویق به ولخرجی، 
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بازخرید سهام، افزایش سود سهام و معامالت ادغام و 

ر اوراق قرضه، کرده بود. تصاحب، همگی از طریق انتشا

اما جریان پول نقد، تناسب خود را با انتشار اوراق قرضه 

دو »حفظ نکرده و در نتیجه کلّ مقدار بدهی در ترازنامه 

 «.برابر سطوح پیش از بحران است

، حتی پس از خارج کردن بخش «گولدمن»طبق گزارش 

انرژی نیز  نسبت خالص بدهی به عواید، در باالترین 

شبح افزایش نرخ »ود از زمان بحران مالی است: سطح خ

تورم »ها، تورم نزولی بالقوۀ جهانی )جرأت داریم بگوییم 

تر ؟(، تنزل سودهای عملیاتی و گسترش بیش«منفی

چنان بهت و آشفتگی میان مدت را ایجاد اعتبارات، هم

 «.می کنند

بانک انگلستان هم به جمع افرادی پیوسته است که 

ازارهای مالی هستند و نسبت به پیامدهای نگران ثبات ب

واگرایی میان سیاست های بانک های مرکزی هشدار 

می دهد؛ در حالی که بانک مرکزی امریکا به سوی 

انقباض سیاست های پولی پیش می رود، بانک مرکزی 

اروپا و بانک انگلستان سیاست انبساطی پولی خود را 

 حفظ می کنند.

الم کرد که پیش بینی کمیتۀ سیاست مالی بانک اع

واکنش بازارها به افزایش نرخ بانک مرکزی امریکا بسیار 

دشوار است. صورت جلسه های یکی از نشست ها که در 

اواخر ماه گذشته برگزار شد و روز چهارشنبه منتشر شد، 

جریان های سرمایه، نسبت به چشم اندازهای »می گوید 

اس بوده و واگرا برای سیاست پولی در سرتاسر جهان حس

تر با پیشرفت این واگرایی در سیاست، خطر نوسان بیش

 «.وجود داشت

تعمیق بحران اقتصادی، یکی از نیروهای محرک فوران 

میلیتاریسم، به خصوص طی یک ماه گذشته است. در 

عین حال، تشدید تحرکات جنگی تنها می تواند منجر به 

 وخامت وضعیت اقتصادی و مالی شود. این تأکیدی بر

این واقعیت است که بی نظمی عظیم اقتصادی و 

سیاسی، نتیجۀ یک عدم تعادل موقتی یا گذرا نیست، 

بلکه تجلی تالشی رو به تعمیق و مداوم نظام سرمایه 

 داری جهانی است.

 2۰۱۵دسامبر  ۱۰
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 ترک برداشتن اتحادیۀ اروپا

 پیتر شوآرتز

 برگردان: آرام نوبخت

می گذرد که بخش اعظم اروپا به سال از زمانی  ۷۰

ناسیونالیسم  برتر،تبدیل به قدرت رؤیای ویرانه بدل شد. 

و فاشیسم، این قاره را به کانون دو جنگ جهانی مبدل 

 ۱۰۰کرد؛ جنگ هایی که روی هم رفته نزدیک به 

میلیون قربانی گرفتند. اکنون، همین گرایش ها باری 

 دیگر رو به گسترش هستند.

اروپا، نخبگان حاکم به سرعت به سوی در همه جای 

. به هزینه های نظامی رونق می اند راست در حرکت

دهند، در جنگ های امپریالیستی خاورمیانه و آفریقا 

شرکت می جویند، مرزها را می بنند و به احساسات ضدّ 

خارجی علیه پناهندگان دامن می زنند. و برای سرکوبی 

ل پیشبرد شکل تنش های اجتماعی رو به رشد، مشغو

های استبدادی حاکمیت و برقراری یک دولت پلیسی 

 هستند.

حزب »پس از حمالت تروریستی پاریس، حکومت 

به مدت سه ماه وضعیت فوق العاده  فرانسه «سوسیالیست

اعالم کرد، هزاران سرباز را در خیابان ها مستقر نموده و 

لیج به خبرای بمباران سوریه تنها ناو هواپیمابر ارتش را 

گرا، که در راست« جبهۀ ملی. »استفارس اعزام کرده 

نخستین دور انتخابات محلی اخیر به قوی ترین حزب 

 بدل شد، در این سیاست ذی نفع بوده است.

در مجارستان و لهستان، حکومت ها علناً رژیم های 

 را تحسین می کنند. ۱۹۳۰و  ۱۹2۰استبدادی دهه های 

برجسته ی آکادمیسین هادر آلمان نیز سیاستمداران و 

« هژمون»خواهان آن هستند که کشور دوباره نقش یک 

در اروپا را بر عهده بگیرد و در رؤیای تبدیل به « ناظم»و 

یک قدرت اصلی در جهان هستند، به طوری که گویی 

جنایات رژیم نازی هرگز اتفاق نیفتاده است. سیاست 

های ریاضتی که برلین به اعضای ضعیف اقتصادی 

تحادیۀ اروپا تحمیل کرده، تنش های اجتماعی و سیاسی ا

 سرتاسر اروپا را وخیم تر کرده است.

 ، نخست وزیر ایتالیا، که به نوعی پیرو«متیو رنزی»حتی 

سیاسی صدر اعظم آلمان است، همین هفته در  خطّ

را  به خاطر اعمال « آنگال مرکل»، «فایننشال تایمز»

 آتش ه هایلبه شع که نقد کرد سیاست هایی اقتصادی

 روی کار آمده حکومت هایبه پوپولیسم دامن می زنند و 

رسانند؛ سیاست هایی که دو می  آسیبه راقدر سرتاسر 

شکایت  یرنز برابر به نفع آلمان و به ضرر ایتالیا هستند.

به کرد که حکومت های ورشو، آتن، لیسبون و مادرید، 

دون رشد ب ،سیاست انضباط مالی خاطر دنباله روی از

 .ورشکست شده اند ،واقعی

، به گوش می رسندنظرات متعددی که اخیراً در رسانه ها 

بالقوۀ اتحادیۀ اروپا تحت فشار تضادها  تالشیِ بر همگی

 متمرکز می شوند. ،و تنش های رو به رشد

، در مطلبی زیر عنوان «رویترز»، خبرنگار «پال تایلر»

می  «تری داردسال جهنمی اروپا، نشان از خبرهای بد»
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اروپا را تهدید به فروپاشی  2۰۱۵بحران های : »نویسد

کرده و آن را درهم شکسته، کبود، مأیوس و ریخته و 

 «.پاشیده با موانع جدید تنها گذاشته است

« دی ولت»، رئیس پارلمان اروپا در «مارتین شولتس»

با این آیا »هشدار داد که هیچ کس نمی تواند بگوید 

اروپا تا یک دهۀ آتی می تواند وجود داشته اتحادیۀ  روال

اتیو موجود عبارت است از نبه گفتۀ او آلتر«. خیرباشد یا 

مرزها و دیوارها.   ، یک اروپایِتیک اروپای ناسیونالیس»

چنین چیزی فاجعه بار خواهد بود، چرا که چنین اروپایی 

در گذشته قارۀ ما را بارها به سوی فاجعه هدایت کرده 

 «.است

، «سوددویچه سایتونگ»ی از سرمقاله های مندرج در یک

حتی در صورت تجزیۀ اتحادیۀ اروپا نیز خواهان یک 

هست. این روزنامه می نویسد که خطر « طرح ب»

تر از سوی یونان و بحران پناهندگی یا خروج اصلی، کم

 است. «ناسیونالیسم-نئو»تر از طرف ا و بیشیبریتان

زیۀ اتحادیۀ اروپا و در همان حال که نسبت به تج

پیامدهای های احتمالی آن هشدار داده می شود، اما به 

این پرسش پاسخ نمی دهند که چرا ناسیونالیسم و 

. آن ها حتی شده اندمیلیتارسیم دوباره در اروپا شعله ور 

 مطرح نمی کنند.هم این پرسش را 

برخالف ادعاهای تبلیغات رسمی، اتحادیۀ اروپا هرگز بر 

ی که اروپا را به مرکز دو جنگ جهانی بدل کرد، تصادمات

فائق نیامده است. اتحادیۀ اروپا، مردمان اروپا را متحد 

نمی کند، بلکه همواره سالح قدرتمندترین منافع 

اقتصادی و مالی در برابر طبقۀ کارگر در داخل و رقبای 

بین المللی در خارج بوده است. اتحادیۀ اروپا سرچشمۀ 

 ابرابری، دیکتاتوری و جنگ است.ناسیونالیسم، ن

اتحادیۀ اروپا، گواهی روشن از این واقعیت است که نمی 

توان قارۀ اروپا را بر بنیان سرمایه داری متحد کرد. دفاع 

از مالکیت خصوصی سرمایه داری و جریان آزاد سرمایه و 

سود، به عنوان کانون معاهدات اتحادیۀ اروپا، ناگزیر این 

رد که قوی ترین ابرشرکت های اتحادیۀ پیامد را دربر دا

اروپا، حرف آخر را می زنند و نیرومندترین دولت ها، ارادۀ 

خود را به ضعیف تر ها تحمیل می کنند. اتحادیۀ اروپا به 

جای فرونشاندن تضادهای ملی و اجتماعی، آن ها را 

 حادتر می کند.

یک دهه پیش، گسترش اتحادیۀ اروپا به اروپای شرقی، 

دمکراسی و رفاه را به ارمغان نیاورد. اعضای جدید هرگز 

به عنوان منبع کار ارزان به ابرشرکت های اصلی اروپایی 

خدمت کرده اند. برنامه های رفاهی آن ها رو به ویرانی 

است، دستمزدها پایین نگاه داشته می شوند، بیکاری باال 

است، در حالی که یک اقلیت نخبۀ فاسد از رفاه برخوردار 

 ت.اس

اتحادیۀ اروپا و به خصوص آلمان، از بحران مالی سال 

برای دیکته کردن کاهش بی سابقۀ هزینه های  2۰۰8

بهره بردند. در یونان، که « تثبیت مالی»اجتماعی به اسم 

زندگی طی  استانداردهایبه یک الگو تبدیل شد، متوسط 

 درصد سقوط کرد. ۴۰چند سال 
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جهه با رشد تنش های اتحادیۀ اروپا و اعضای آن در موا

اجتماعی، با میلیتاریسم و افزایش سرکوب پاسخ داده اند. 

خطر واقعی یا فرضی حمالت تروریستی، به عنوان بهانه 

ای برای تمهیدات فراتر ضدّ دمکراتیک استفاده شده 

 است.

با بحران پناهندگی، پیامدهای جنگ امپریالیستی در 

گشته اند. موضوع خاورمیانه و شمال آفریقا به اروپا باز

پناهندگی، بیش از پیش اروپا را قطبی کرده است. بخش 

های وسیعی از جمعیت با همبستگی واکنش نشان می 

که محافل حاکم با ساختن حصارهای  ید، در حالنده

مرزی و مبارزه با هم، کارزاری تند علیه پناهجویان به راه 

 انداخته اند.

ا، واقعی است. مخاطرات ناشی از تجزیۀ اتحادیۀ اروپ

از جنگ ها و دیکتاتوری های جدید، حتی در داخل اروپا، 

نمایان می شود. این خطر نه با دفاع از دوردست ها 

اتحادیۀ اروپا، بلکه تنها با مبارزۀ بی امان علیه اتحادیۀ 

 اروپا و نظام سرمایه داری، قابل جلوگیری است.

از ذخایر  تنها راه اتحاد اروپا به نفع مردم آن، استفاده

-جنگ های بیش از گیریووسیع آن به به نفع همه و جل

تر، از خالل ایجاد ایاالت متحدۀ سوسیالیستی اروپا است. 

تنها بسیج مستقل طبقۀ کارگر اروپا بر مبنای یک برنامۀ 

قوع وسوسیالیستی است که می تواند این فاجعۀ قریب ال

 را متوقف کند.

 2۰۱۵دسامبر  28

ن چین به سبد ارزهای اهمیت پیوستن یوآ

 جهانی

 نیک بیمز

 برگردان: آرام نوبخت

به سبد ارزهای «( یوآن»)یا همان « رنمینبی»ارتقای 

حق »جهانی صندوق بین المللی پول، موسوم به سبد 

(، و عمالً تبدیل آن به یک ارز SDR« )برداشت ویژه

ذخیرۀ جهانی، احتماالً پیامدهای فوری مهمی ندارد؛ اما 

ی وسیعی در بنیان های اقتصاد جهانی طی سه بر دگرگون

دهۀ گذشته تأکید دارد که از انحطاط اقتصادی بلندمدت 

 امریکا نتیجه می شود.

طی نظری دربارۀ « استراتفور»سایت همان طور که وب

این تصمیم نوشت، این نخستین بار است که سبد 

ارزهای ذخیره، که سابقاً شامل دالر، پوند انگلستان، یِن 

پن و یورو می شد، ارز کشوری را که متحد امریکا ژا

 نیست دربرخواهد گرفت.

صندوق بین المللی »نظام پولی پساجنگ جهانی دوم، که 

جزئی از آن بود، بر بنیان سلطۀ اقتصادی عظیم « پول

، در سال «استراتفور»ایاالت متحده استوار بود. به گفتۀ 

خمین، معادل ، تولید ناخالص داخلی امریکا بنا به ت۱۹۴۵

درصد کلّ تولید ناخالص داخلی جهانی بود. این سهم  ۵۰

 درصد خواهد رسید. 22امسال به 

به سبد « رنمینبی»هرچند امریکا از تصمیم اضافه کردن 

حمایت کرد، اما این کار را با « حق برداشت ویژه»ارزی 
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دندان های فشرده از خشم انجام داد. دلیل اصلی این تن 

مذکور، ترس امریکا از این بود که در  دادن به تصمیم

صورت ادامۀ مقاومت، اعتراضات سایر قدرت ها 

برانگیخته شود )امریکا نقشی اصلی در امتناع از پذیرش 

برای اضافه کردن پول آن  2۰۱۰خواستۀ چین در سال 

داشت(. تاکنون انتقادهایی از داخل صندوق  SDRبه 

اشته است، چرا بین المللی پول نسبت به امریکا وجود د

به افزایش حق رأی  2۰۱۰که کنگرۀ امریکا تصمیم سال 

چین را رد کرده است. در حال حاضر چین همان میزان 

 هیئت های سازمان دارد که بلژیک. را در میان حق رأی

این ناسازگاری، معیار سنجشی از دگرگونی اقتصاد جهانی 

طی یک ربع قرن گذشته است. دو دهه پیش، چین تنها 

درصدِ تولید ناخالص داخلی جهانی را شکل می داد. از  2

آن زمان تاکنون، سهم چین شش برابر افزایش یافته و 

درصد خواهد رسید که به این ترتیب چین،  ۱2امسال به 

دومین اقتصاد بزرگ جهان می شود. این یکی از برجسته 

 ترین دگرگونی ها در تاریخ اقتصاد جهان است.

ن صرفاً با استقرا از آن چه که تاکنون با این حال نمی توا

رخ داده و رسیدن به این نتیجه که چین قرار است نهایتاً 

به هژمونی اقتصادی جهانی دست پیدا کند یا در مسیر 

تبدیل به یک قدرت امپریالیستی است )اگر تا به حال 

را نبوده باشد(، الزامات و پیامد این فرایند را بر ژئوپلتیک 

 تعیین کرد.

عود چین را تنها زمانی می توان درک کرد که آن را در ص

بستر تاریخی و بین المللی آن قرار بدهیم. این موضوع 

چنان ادعا دارند چین قرار هم از سوی کسانی که هم

است بنیان جدیدی برای ثبات جهان سرمایه داری به 

نمایی که ارمغان بیاورد و هم از سوی گرایش های چپ

مپریالیستی می دانند، به طور کامل آن را یک قدرت ا

 نادیده گرفته می شود.

گرایش برجستۀ ادغام تاریخی چین در چهارچوب سرمایه 

داری جهانی، نیروی محرک قدرت های امپریالیستی 

 برای سلطه بر چین و انقیاد آن بوده است.

ا در یاز سوی بریتان« جنگ های تریاک»این فرایند با 

شد. تا اواخر قرن نوزدهم، نه اواسط قرن نوزدهم آغاز 

فقط برای آفریقا، که همین طور برای تجزیۀ چین 

تقالیی وجود داشت، به طوری که تمامی قدرت های 

نظیر -امپریالیستی، از جمله قدرت های درحال ظهور

در  -ایاالت متحده، ژاپن، و آلمان به طور اخص

جستجوی ایجاد حوزه های اقتصادی و حوزه های نفوذ 

ودند. ایاالت متحده ظهور خود در صحنۀ جهانی را خود ب

در « درِ باز»با اعالم این که در جستجوی یک سیاست 

به بیان دیگر، امریکا نیز از  -قبال چین است، آشکار کرد

 منافع بورژوایی خود مستثنی نبود. پیشبرد

این چشم انداز را نخست با  ۱۹۳۰وقتی ژاپن در دهۀ 

و سپس تالش  ۱۹۳۱ در سال« منچوری»تهاجم به 

به چالش کشید،  ۱۹۳۷برای تسخیر کل کشور در سال 

ایاالت متحده خود را مسیر جنگ با رقیب آسیایی خود 

آغاز  ۱۹۴۱در « پرل هاربر»قرار داد که با حملۀ ژاپن به 
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 ۱۹۴۵شد و با انداختن دو بمب اتمی بر فراز ژاپن در اوت 

 به پایان رسید.

برای سلطه بر سرزمین  با این حال طرح های امریکا

که یوغ امپریالیسم را  ۱۹۴۹پهناور چین، با وقوع انقالب 

از هم گسست، عقیم ماند. اما سیاست ها و برنامه های 

ناسیونالیستی رژیم مائوئیستی، متکی بر دُگم های 

، دالّ بر این بود «سوسیالیسم در یک کشور»استالینیستی 

نیست؛ که مشکالت اقتصادی کشور قابل حل شدن 

جهش »مشکالتی که در یک سلسله از بحران ها نظیر 

در « انقالب فرهنگی»و  ۱۹۵۰در دهۀ « بزرگ به جلو

 رخ نشان داد. ۱۹۶۰دهۀ 

رژیم مائوئیستی با هراس از خیزش طبقۀ کارگر از پایین، 

به سوی امپریالیسم بازگشت؛ این روند با برقراری روابط 

آغاز شد و  ۱۹۷۰هۀ حسنۀ میان نیکسون و مائو در آغاز د

به چرخش به سوی نیروهای بازار در پایان همین دهه به 

ختم شد. با سرکوب خونین « دنگ شیائوپینگ»رهبری 

و متعاقباً گشایش  ۱۹8۹طبقۀ کارگر در رویدادهای ژوئن 

مائوئیستی -درهای اقتصاد چین، بُروکراسی استالینیستی

یش از پیش با بازگرداندن سرمایه داری، اقتصاد خود را ب

 متکی بر نوسان ها و جریان های سرمایۀ جهانی کرد.

رشد حیرت انگیز اقتصاد چین طی یک ربع قرن پیش، به 

این معنا نیست که چین در مسیری قرار دارد که قدرت 

های امپریالیستی موجود در دوران تاریخی اولیۀ خود طی 

کرده اند. در وهلۀ نخست، توسعۀ اقتصادی چین به 

مالً متفاوت رخ داده است. این توسعه، نه شکلی کا

محصول نوعی توسعۀ ملی ارگانیک، بلکه بیش از هر 

چیز از نقش آن به عنوان منبع کار ارزان برای ابرشرکت 

 های فراملیِ قدرت های اصلی نشأت گرفته است.

با وجود ثروت  -در نتیجه سیمای نخبگان حاکم چین

ری زیادی همان تا حدود بسیا -عظیم ارکان باالیی آن

ژوازی کمپرادور را دارد که در مرحلۀ اولیه رخصوصیات بو

تر استعمار ظاهر شده بود و از یک سو سعی می کرد 

مسیر خود را در بین جریان های نیرومند اقتصاد جهانی 

باز کند، اما در عین حال به ثروت خود، اغلب با ابزارهای 

 بیفزاید. ،سیاسی و فساد تام و تمام

ش جمعی رژیم برای به رسمت شناخته شدن این تال

حق ویژۀ »به عنوان جزئی از سبد ارزی « رنمینبی»

، همین خصوصیات و ویژگی ها را نمایش می «برداشت

دهد. هدف از آن، این است که موقعیت اقتصادی چین را 

باال ببرد و از طریق کاستن از قدرت دالر امریکا در تعیین 

به چین  -کم تا درجه ایدست-روابط خود با بازار جهانی

 تری برای مانور بدهد.فضای بیش

از این نظر، امید رژیم این است که قرار گرفتن 

در سبد ارزهای جهانی، سهمی در آن چه « رنمینبی»

 چین می نامد، داشته باشد.« صعود صلح آمیز»

با این حال در چنین محاسباتی، تماماً الزامات این 

اد جهانی و مناسبات ژئوپلتیک تغییرات در ساختار اقتص

، نادیده گرفته ستشده ا« رنمینبی»که منجر به صعود 

 می شود.
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صد سال پیش، در تحلیل اهمیت جنگ جهانی اول به 

عنوان آغاز عصر امپریالیستی جنگ ها و انقالب ها، لنین 

توضیح داد که تحت نظام سرمایه داری، هیچ صلح ابدی 

نه تعادل میان قدرت امکان پذیر نیست، چرا که هرگو

های اصلی، بنا به ذات و دینامیسم اقتصاد سرمایه داری، 

 صرفاً موقتی  خواهد بود.

دلیل این امر انکشاف ناموزون اقتصاد سرمایه داری بود. 

در نتیجه، شرایط اقتصادی که در برهه ای غالب بود و 

بنیان ثبات را شکل می داد، بالفاصله ازهم گسیخته می 

 ر به آغاز جنگ های جدید می انجامید.شد و ناگزی

لنین به طور اخص به تحولی اشاره کرد که منجر به 

از دولت ها و « مفلوک»ظهور آلمان از یک مجموعۀ 

شاهزاده نشین ها، به یک قدرت اقتصادی مهم در طی 

 سال شده بود. ۵۰تقریباً 

وضعیت یک قرن پیش دقیقاً مشابه با وضعیت امروز 

نیست. چین برخالف آلمان در نخستین دهۀ قرن اخیر، 

یک قدرت امپریالیستی نیست. اما با این وجود تحلیل 

لنین موضعیت دارد. صعود اقتصادی چین، نظم اقتصادی 

پساجنگ و تعادلی را که میان قدرت های امپریالیستی 

دو جنگ جهانی و  -آتش افزوزیسال  ۳۰مهم به دنبال 

شکل  ۱۹۴۵تا  ۱۹۱۴از  -تر فراوانتنازعات کوچک

 گرفته بود، ازهم گسسته است.

ارتقای ارز چین را باید در این بستر نگریست. این امر به 

جای ایجاد یک بنیان جدید برای ثبات و نظم، تجلی 

تعمیق بی ثباتی و اختاللی است که بیش از پیش به 

جهانی تبدیل می شود. این خود نتیجۀ خصلت اقتصاد 

فرسایش بنیان هایی است که اقتصاد جهانی بر آن استوار 

 بود؛ یعنی: هژمونی اقتصادی بی رقیب ایاالت متحده.

ایاالت متحده در مواجهه با این وضعیت، قرار نیست به 

طور مسالمات آمیز در حاشیه محو شود، بلکه در 

ی خود با ابزارهای جستجوی خنثی کردن انحطاط اقتصاد

 به اینده نسبتزنظامی است. این معنای جنگ طلبی ف

روسیه و آسیا، با هدف انقیاد چین است. با این حال این 

حرکت، امریکا را به نزاع با رقبای امپریالیست کهنۀ خود 

وامی دارد، که همگی به همین نحو آیندۀ خود را در گرو 

راسیا می بینند، و استثمار منابع و کار سرزمین پهناور او

 منافعشان الزاماً با منافع امریکا خوانایی ندارد.

نمودی از رانش زمین « رنمینبی»از این منظر، ارتقای 

اقتصاد جهانی است که تنش های ژوپلتیک را تغذیه و 

شرایط را برای آغاز یک جنگ جهانی سوم ایجاد می 

نامۀ کنند. فاجعه ای که تنها با اتحاد طبقۀ کارگر حول بر

 انقالب سوسیالیستی جهانی قابل جلوگیری است.

 2۰۱۵دسامبر  ۵
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 تجزیۀ امپریالیستی جدید خاورمیانه

 ژوزف کیشور

 برگردان: آرام نوبخت

چون نقطۀ عطفی در روند رویدادهای هفتۀ گذشته، هم

توسعۀ امپریالیسم قرن بیست و یکم در تاریخ به ثبت 

ار بمباران فرانسه در خواهد رسید. به دنبال تشدید کارز

سوریه طی ماه گذشته، ایاالت متحدۀ امریکا، بریتانیا و 

آلمان نیز ظرف چند روز به مداخلۀ نظامی خود در سوریه 

 شدت بخشیدند.

نوامبر در  ۱۳بهانۀ این عملیات، حمالت تروریستی 

پاریس است که اکنون تیراندازی و کشتار فجیع روز 

)کالیفرنیا( نیز به آن اضافه « سن برناردینو»چهارشنبه در 

می شود. با این حال دالیلی که به مردم ارائه می شود، 

ارتباط اندکی با تصمیمات استراتژیکی دارد که در رده 

 های باالی ارتش و نهادهای امنیتی اتخاذ می شود.

« سن برناردینو»تن در  ۱۴تن در پاریس و  ۱۳۰کشتار 

انند توضیح دهندۀ به یکسان تراژیک هستند، اما نمی تو

مداخلۀ نظامی فوری و متشنج قدرت های اصلی 

امپریایستی در خاورمیانه باشند. هر کسی باید به یاد 

آر. »، پس از غرق شدن کشتی ۱۹۱۵بیاورد که در سال 

تن، ایاالت متحده از  ۱۱۹8، با مرگ «ام. اس لوسیتانیا

ورود به جنگ جهانی اول طفره رفت. در آن مقطع، طبقۀ 

جنگ »چنان بر سر این که آیا مداخله در کم امریکا همحا

اقدامی مقتضی است یا خیر، به چند پاره تقسیم « بزرگ

 شده بود.

نیروی اصلی در پس جنگ سوریه، همان نیرویی است 

که انگیزۀ تجزیۀ امپریالیستی خاورمیانه در کلیت آن بوده 

است: منافع سرمایۀ مالی بین المللی. قدرت های مهم 

پریالیستی می دانند که اگر قرار است در این تقسیم ام

غنایم حرفی برای گفته داشته باشند، باید سهم خودشان 

 از کشتار را هم متقبل شوند.

این تحرک جنگی در خاورمیانه عمیقاً در میان مردن 

منفور است، و همین امر توضیح دهندۀ دستپاچگی برای 

جوّ رعب و وحشتی بهره برداری از حمالت اخیر، همراه با 

که رسانه ها به آن دامن زده اند، برای انجام هر چه 

سریع تر یک رشته اقدامات است. رویدادهای هفتۀ 

 گذشته را درنظر بگیرید:

روز سه شنبه، حکومت اوباما اعالم کرد که گروه جدیدی 

را ظاهراً برای مقابله با دولت « نیروهای عملیات ویژه»از 

داعش( اعزام خواهد کرد. همان اسالمی عراق و شام )

روز طی یک کنفرانس مطبوعاتی، اوباما تکرار کرد که 

هرگونه حلّ مسألۀ جنگ سوریه، باید از مدار خلع بشار 

 اسد به عنوان متحد کلیدی روسیه بگذرد.

جرمی »روز چهارشنبه، پس از آن که رهبر حزب کارگر، 

ود نمایندگان حزب خ« رأی آزاد»، با  پذیرش «کوربین

راه را برای جنگ باز کرد، پارلمان بریتانیا به حمایت از 

اقدام نظامی در سوریه رأی دارد. چهارشنبه شب، 

هواپیماهای جنگی بریتانیا بالفاصله برای بمباران اهداف 
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، نخست وزیر «دیوید کامرون»در سوریه حرکت کردند. 

همسویی »بریتانیا، هر گونه مخالفت با جنگ را به عنوان 

 محکوم کرد.« تروریسمبا 

آلمان بدون تقریباً هرگونه « بوندستاگ»روز جمعه، 

بحثی، به سرعت رأی به پیوستن به جنگ سوریه داد. 

تصویب مداخلۀ نظامی در پارلمان، به دنبال تصمیم 

سرباز، شش  ۱2۰۰حکومت در اوایل هفته برای اعزام 

 و یک کشتی جنگی به منطقه بود.« تورنادو»جت 

هفته، دستگاه سیاسی و رسانه های امریکا از  سپس اواخر

-بهره برداری کردند تا فشار بیش« سن برناردینو»کشتار 

تری برای بسط جنگ وارد بیاورند. کاندیداهای انتخاباتی 

حزب جمهوری خواه، بیانیه هایی خصمانه صادر کردند 

رو به « با جنگ جهانی بعدی»که تأکید می کرد امریکا 

ملت، »، شهردار نیو جرسی(؛ «ریستیکریس ک)»رو است 

، «تد کروز« )»به یک رئیس جمهور دورۀ جنگ نیاز دارد

آن ها به ما اعالن جنگ کرده اند، »سناتور تگزاس(، و 

، «جب بوش« )»ماهم باید به آن ها اعالن جنگ کنیم

 شهردار سابق فلوریدا(.

اوبا یکشنبه شب طی یک سخنرانی از سیاست خود در 

بر منتقدین جمهوری خواه دفاع نمود و سوریه در برا

مخالفت خود را با اعزام گستردۀ نیروهای زمینی به عراق 

و سوریه به نفع تشدید حمالت هوایی، تأمین مالی گروه 

های داخل سوریه و استفاده از سربازان کشورهای 

همسایه اعالم داشت. او با با ستایش از حرکت های 

از زمان حوادث »م کرد فرانسه، آلمان و بریتانیا، اعال

نوامبر(، نزدیک ترین متحدین ما ... سهم  ۱۳پاریس )

خود را در کارزار نظامی ما باال برده اند که این به ما 

کمک می کند به تالش خود برای نابودی داعش شتاب 

 «.بدهیم

در همان حال که آن ها روی جنگ اصرار دارند، اما نه 

سیاسی، قادر نیست اوباما و نه هیچ بخشی از دستگاه 

کلمه ای دربارۀ ریشه های واقعی داعش بگوید؛ چرا که 

« جنگ علیه تروریسم»در این صورت کذب بودن بهانۀ 

سال است بنیان سیاست خارجی امریکا بوده،  ۱۵که 

 نشان داده می شود.

در »اوباما در سخنرانی روز یکشنبه تلویحاً به رشد داعش 

« و سپس در سوریهمیانۀ هرج و مرج جنگ در عراق 

اشاره کرد، تو گویی این چیزی نامرتبط به سیاست خود 

امریکا بوده است. در واقع امریکا و متحدین آن ابتدا 

عراق را اشغال و نابود کردند؛ سپس گروه های بنیادگرای 

اسالمی را در سوریه ساختند که از درون آن داعش به 

، اسد، عنوان طالیه دار جنگ علیه رئیس جمهور سوریه

 ظاهر شد.

ستیزه جویان داعش که حمالت پاریس را سازمان دادند، 

قادر بودند که آزادانه به داخل و خارج سوریه سفر کنند، 

چرا که هزاران نفر از جوانان مشابه با حمایت مقامات در 

حال سفر از اروپا به سوریه برای پیوستن به جنگ با اسد 

 بودند.

، مقامات سفر دو ضارب به «سن برناردینو»در مورد حملۀ 

عربستان سعوی و تماس آن ها با افرادی در جبهۀ 
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النصره را به عنوان مواردی ذکر می کنند تا این کشتار را 

یک اقدام تروریستی معرفی کنند. این در حالی است که 

عربستان سعودی، مرکز حمایت و تأمین مالی گروه های 

، یکی از متحدین بنیادگرای اسالمی در سرتاسر خاورمیانه

کلیدی امریکا در منطقه است، و جبهۀ النصره، شاخۀ 

وابسته به القاعده، متحد عملی امریکا در سوریه به شمار 

 می رود.

اقدامات قدرت های امپریالیستی، نه پاسخی به حمالت 

اخیر، بلکه تحقق طرح ها و جاه طلبی های بلندمدت 

« مجلس عوام»هستند. با رأی این هفتۀ بریتانیا، رأی 

( در ردّ مشارکت در جنگِ برنامه ریزی شده 2۰۱۳)سال 

به رهبری امریکا با رژیم اسد، معکوس می شود. طبقۀ 

حاکم آلمان برای ایفای نقش نظامی به مراتب فعاالنه 

تر، قیل و قیل به راه انداخته است، تا خود را به عنوان 

 یک قدرت مسلط اروپا ابزار کند.

، در درون دستگاه «سن برنادیو»تا پیش از حمالت 

سیاسی و رسانه ای حاکم امریکا صداهایی مصمم به 

« پرواز ممنوع»اعزام نیروی زمینی و تحمیل یک منطقۀ 

 در سوریه، به گوش می رسید.

قدرت های امپریالیستی، به سرکردگی ایاالت متحده، به 

مدت یک ربع قرن، در جنگی بی پایان، با مرکزیت 

سیای مرکزی، درگیر شده اند. بیش از یک خاورمیانه و آ

میلیون نفر کشته شده، و میلیون ها نفر دیگر پناهنده 

شده اند. پس از جنگ های افغانستان و عراق در دورۀ 

حاکمیت بوش، اوباما ناظر بر جنگ لیبی و کارزارهای 

در اوکراین و سوریه « تغییر رژیم»برای « سی.آی.ای»

بار هر عملیات، صحنه را بوده است. پیامدهای فاجعه 

 برای بسط و تشدید جنگ آماده کرده است.

آن چه دارد رخ می دهد، بازتقسیم و استعمار دوبارۀ جهان 

است. تمامی قدرت های کهن، برای طلب کردن سهم 

خود، هجوم آورده اند. نزاع سوریه، هرچند در کانون 

منطقۀ نفت خیز خاورمیانه است، اما در حال تبدیل به 

جنگ نیابتی با روسیه است. در آن سوی سرزمین یک 

های پهناور اوراسیا، ایاالت متحده در حال دست زدن به 

اقداماتی بیش از پیش تحریک آمیز علیه چین در دریای 

 جنوب چین است.

وضعیت ژئوپلتیک امروز، انفجاری تر از هر زمان دیگری 

نسبت به جنگ جهانی دوم است. طبقۀ حاکم، در احاطۀ 

ان اقتصادی و اجتماعی مهارناپذیری است که هیچ بحر

راهکار مترقی برای آن ندارد، و به همین دلیل به طور 

روزافزونی به جنگ و چپاول به عنوان تنها پاسخ ممکن 

 می نگرد.

 2۰۱۵دسامبر  ۷

https://www.wsws.org/en/articles/2

015/12/07/pers-d07.html 
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 هزینۀ سلطۀ نظامی

 جف لوزان

 برگردان: آرام نوبخت

هر سالی که در امریکا سپری می شود، با خود اخبار 

کاستن از هزینه های برنامه های اجتماعی ضروری را به 

تا کمک هزینۀ  گرفته ارمغان می آورد؛ از کوپن غذا

و پژوهش و زیرساخت. به  گرمایش منزل، تا تحقیق

گری نیست، چون برای یمردم گفته می شود که چارۀ د

اما آن چه هرگز «. پول وجود ندارد»چنین برنامه هایی 

در دستگاه سیاسی حاکم مورد سؤال قرار نمی گیرد این 

ل های مستهلک و فقر است که چگونه کشوری با پُ

دالر می تواند از عهدۀ ساالنه صدها میلیارد  ،گسترده

 بیاید؟هزینۀ نظامی بر 

بودجۀ نظامی رسمی ایاالت متحدۀ امریکا در سال 

 ۳۵تقریباً یعنی میلیارد دالر بود،  ۶۱۰، معادل با 2۰۱۴

هزینه  مجموعدرصد هزینۀ نظامی جهانی و بیش از 

چین، روسیه، عربستان سعودی، فرانسه،  نظامی های

 بریتانیا، هند و آلمان.

النۀ ایاالت متحده، یعنی پس از هزینۀ نظامی واقعی سا

 هسالح های هسته ای، پرداخت بهر بودجۀلحاظ کردن 

کهنه بابت جنگ های خارجی و هزینۀ نگهداری از 

، حتی باالتر است. با در نظر داشتن این اقالم، سربازان

 .می شودتریلیون دالر نزدیک تر  ۱ رقم مقدار ساالنه به

« زارت دفاعو»، بودجۀ 2۰۰۶و  2۰۰۰بین سال های 

میلیارد  ۵۳۰بالغ بر  رقمی میلیارد دالر به ۳۰۰امریکا از 

بودجۀ  خودکار دالر رشد کرد، و هنوز هم با وجود کاهش

فدرال، در همین سطوح قرار دارد. رئیس جمهور برای 

 ۶۱۳پیشنهاد مبلغی در مجموع معادل با  2۰۱۶سال 

باالتر  میلیارد دالر را داده است که هزینه های پنتاگون را

از هر زمان دیگری از دورۀ ریاست جمهوری رونالد 

 ریگان به این سو قرار خواهد داد.

میلیارد دالری، بیش از هشت  ۶۱۳بودجۀ پیشنهادی 

برابر مبلغ  22و بیش از  ،برابر بودجۀ آموزش فدرال است

 2۷.۴) ۀ احتیاطیجحمل و نقل در بودبرای پیشنهادی 

انجمن مهندسین »است که ؛ این در حالی (میلیارد دالر

کا را یوضعیت زیرساخت های امررتبۀ ، «عمران امریکا

D  جهتتعیین کرد که به معنای نیاز به تریلیون ها دالر 

رات است. با نرخ های فعلی، مخارج نظامی و یتعم

تریلیون  ۴، از 2۰2۰الی  2۰۱۵اطالعاتی بین سال های 

 دالر فراتر خواهد رفت.

و  ظدفاعی به عملیات و حف ترین بخش بودجۀبزرگ

فهرست وسیع سالح ها و تجهیزات ارتش  نگهداریِ

 ۱۴2.۹، «پرسنل نظامی»اختصاص پیدا می کند. مقولۀ 

 -تدارکاتمیلیارد دالر دریافت کرد، در حالی که 

تحقیق، توسعه و » ،میلیارد دالر ۹۹.۵ -تجهیزات جدید

ساخت و  ؛ ومیلیارد دالر ۶2 ،(RDT&E) «مهندسی

 .ندبودجه را می گرفت یو سایر اقالم، باقساز 
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 بین شاخه های نیروهای مسلح نسبتاً 2۰۱۴بودجۀ سال 

میلیارد  ۱۶۷.۴ زمینیبود: نیروی  توزیع شده برابر به طور

 ۱۶2.۱ ،دالر، نیروهای دریایی )شامل زیردریایی ها(

میلیارد دالر به خود  ۱۴۴.۳میلیارد دالر و نیروی هوایی، 

هزینه های نیروی زمینی بیشترین پیوند  اختصاص دادند.

ساخت و ساز دارد، و از آن جا که و را با پرسنل، عملیات، 

سطح سربازان امریکا در عراق و افغانستان پایین آورده 

شده است، سهم نیروی زمینی از بودجه به طور قابل 

توجهی کاهش یافته است. با این وجود، مجموع کلّ 

منعکس نکرده است، چرا که را  شبودجۀ ارتش این کاه

سلیحاتی نیروی تتری به سوی سیستم های پول بیش

 تکنولوژی باال جریان یافته است که دریایی و هوایی

 قیمت هستند. طورباور نکردنی گران بهو  برخوردار بوده

در بودجۀ پیشنهادی رئیس جمهور برای پنتاگون در سال 

ر درصدی پیشنهادی د ۱2، یک افزایش 2۰۱۶مالی 

میلیارد  ۱۷۷ رقم به RDT&Tو  تدارکاتهزینه های 

دالر وجود دارد، و بخش اعظم آن به برنامه های 

پرهزینۀ تسلیحاتی طراحی شده برای حفظ سلطۀ نظامی 

 می کند. پبدا جهانی اختصاص

 ۱۳همۀ شاخه های خود،  با درنظر داشتنارتش امریکا، 

ای تجاری هواپیما دارد. کل ناوگان هواپیماه ۹۰۰هزار و 

شامل تمامی خطوط هواپیمایی اصلی و  -امریکا

تر از کم -UPSو  FedExهواپیماهای باری نظیر 

 دارد.هواپیما  ۷88هزار و  ۶ یعنی، این رقمنصف 

امریکا، در قیاس با سایر ارتش های جهان، بیش از هر 

ملت دیگری در زمینه های مختلف )جنگ، حمل و نقل، 

از هواپیما استفاده می کند. این  و غیره( آموزشهلیکوپتر، 

از ناوگان  امریکا درصدی ۷8شامل سهم خیره کنندۀ 

رسانی هوایی در جهان می شود )ناوگانی  تانکر سوخت

که به واسطۀ آن هواپیماهای جنگی می توانند دامنۀ 

پرواز خود را گسترش دهند و این به امریکا اجازه می 

جهان را تری هرجایی در دهد که با آسودگی بیش

 بمباران کند(.

این ناوگان عظیم هواپیماها شامل برخی از گران قیمت 

شود که تاکنون ساخته شده، و  ترین سالح هایی می

نه ای یهمین طور برنامه های تسلیحاتی کنونی که هز

تر خواهند داشت. جدیدترین تخمین به مراتب بیش

جنگندۀ بمب افکن برنامۀ تهیۀ ته از هزینۀ فصورت گر

F-35  جت بدنامی که گمان می رود به شکست منتهی(

هواپیما است،  2۴۰۰ بابت خریدمیلیارد دالر  ۴۰۰ شود(،

تریلیون دالر  ۱عمر آن لدرحالی که هزینۀ عملیاتی مادام ا

 خواهد بود.

میلیون دالر  8، هزینۀ تخمینی هر هواپیما 2۰۰۱در سال 

 پیش بینی شدۀ تاریخبود، و اکنون که هفت سال از 

هواپیما می گذرد، هزینه ها به افزایش ادامه می  کارایی

میلیارد دالر بودجه  ۱۱، کاخ سفید 2۰۱۶دهند. در سال 

نیاز دارد.  تدارکاتبرای یک سال دیگر تحقیق، توسعه و 

هواپیمای  ۵۷با احتساب تمامی این هزینه ها، هر یک از 

 میلیون دالر هزینه خواهد داشت. ۱۹۳درخواستی، 
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ر دیترویت، که دلیل صوری ورشکستگی شهر کسری شه

بازنشستگی کارگران شهر بود،  مزایاین دو از هم دری

یعنی  -برآورد می شود 2۰۱۳میلیون دالر در سال  ۳2۷

این  -نیروی دریایی C35F جت تر از هزینۀ یککم

 2۰شهر طرح هایی را برای قطع آبرسانی به بیش از 

که به تقریباً  را ی ایهزار خانوار اعالم کرده است تا بده

یک هشتم هزینۀ یک چنین هواپیمایی می رسد، پرداخت 

 کند.

تنها یکی از برنامه های متعدد با هزینه  35Fبا این حال 

سال  تدارکاتهای به یکسان حیرت آور است. در بودجۀ 

، بودجه های بیش از دوازده برنامۀ مجزای پهباد، 2۰۱۶

میلیارد دالر است. پنج  ۳تا  ۱هواپیما و هلیکوپتر هر یک 

 D Hawkeye-E2هواپیمای فرماندهی و کنترل 

میلیون  2۶۳به ارزش هر یک  2۰۱۶برای سال مالی 

 2۰۱۴دالر مورد نیاز هستند. با اضافه کردن بودجه های 

مورد از این  ۱۵میلیارد دالر تنها برای  ۴، تقریباً 2۰۱۵و 

 هواپیماها صرف شده است.

میلیارد دالر در سال  ۱.۷صاص کاخ سفید، تقاضای اخت

برای تحقیق و توسعه بر روی چیزی را دارد که  2۰۱۶

احتماالً هواپیمای بی مصرف بعدی خواهد بود: یعنی 

B-LRS تکنولوژی باال و ». این بمب افکن جدید، با

که هنوز رونمایی نشده است، جایگزین « بُرد طوالنی

به سال است که  ۶۰)که بیش از  B-52هواپیماهای 

جای باران، مرگ را در سرتاسر دنیا بر سر مردم فرود 

)به عنوان گران  B-2و همین طور  B-1آورده است(، 

میلیارد دالر به  2قیمت ترین هواپیمای تاریخ به بهای 

را  B-2، «نورث راپ گرومن»ازای هر واحد( خواهد شد. 

ساخت و اکنون در رقابت شدیدی برای قرار پرمنفعت 

B-LRS .است 

زینۀ خرید سیستم های نظامی، واقعاً تنها جزئی کوچک ه

، F-22از هزینۀ نهایی آن ها است. هواپیمای شکاری 

 ۵۰۰جدیدترین جنگندۀ برتر هوایی ارتش، ساالنه تا 

میلیون دالر تنها برای به روزرسانی و اصالحات، به خود 

ساالنه  B-2اختصاص می دهد. طی پنج سال گذشته، 

میلیون دالر داشته است.   ۴۰۰تا  ۳۰۰ هزینه ای معادل با

بسیاری دیگر از هواپیماها ساالنه نیازمند ده ها یا صدها 

 میلیون دالر هستند.

با این حال هیچ چیزی بیش از یک ناو هواپیمابر هزینه 

مورد از این ناوها را  ۱۰ندارد، و نیروی دریایی امریکا 

ها یک استفاده می کند. روسیه، چین و فرانسه هر یک تن

ناو دارند. نیروی دریایی امریکا در حال ساخت جایگزین 

کالس » هایی برای ناوگان های خود است؛ نخستین ناو 

میلیارد  ۱2.8و با هزینۀ  2۰۱۵در سال « فورد جرالد آر

 دالر راه اندازی شد. 

زمانی که هواپیماها، بمب ها، موشک ها، خدمه، سوخت 

شکل غیرقابل تصوری و تدارکات اضافه شوند، هزینه به 

قرار است همان ویژگی « ناو کالس فورد»باال می رود. 

را داشته باشد که گران ترین نوع  F35Cهای جنگندۀ  

میلیون دالر  ۳۳۷هواپیما، به ارزش تخمینی هر یک 

هواپیما را حمل کند، اما حتی  ۹۰است. این ناو می تواند 

ش از میلیارد دالر، یعنی بی F35C ،۱۳.۴جت  ۴۰فقط 
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هزینۀ غول آسای خودِ ناو، هزینه خواهند داشت. هر 

هواپیما حامل بمب ها و موشک هایی به ارزش میلیون 

ها دالر است. بنابراین کلّ هزینۀ تمامی این اقالم در 

روی کشتی، تنها قابل قیاس با کل اقالم بودجۀ فدرال 

میلیارد دالر در  ۳۱نظیر علم است که مبلغ پیشنهادی 

 را به خود اختصاص داده است. 2۰۱۶سال 

 روزانه، به طور تخمینی «ناوگروه ضربتی»تشکیل یک 

میلیون دالر هزینه دارد، که معادل هزینۀ یک  ۶.۵

، «امتارک»لوکوموتیو مسافربری سریع السیر است. 

 ۳۵۵سیستم راه آهن مسافربری ملی، تنها در مجموع 

شور لوکوموتیو برای حمل و نقل مسافران در سرتاسر ک

سال به باال سن  2۰دارد، تقریباً تمامی این مسافرین 

دارند و این لوکوموتیو ها نیازمند بازسازی یا جایگزینی 

هستند. هزینۀ جایگزین کردن هر یک لوکوموتیو 

تر از عملیاتی کردن یک ناو هواپیمابر ، کم«امتارک»

 برای یک سال است.

های چند ناوهای هواپیمابر، تنها یک جنبه از برنامه 

میلیارد دالری کشتی رانی است. در طرح پیشنهادی سال 

میلیارد دالر دیگر به ساخت و ساز زیردریایی،  22، 2۰۱۶

اژدر، کشتی های جنگی ساحلی و یک تانکر سوخت 

، «تاماهاوک»اختصاص می یابد. موشک های کروز 

در بمباران های موسوم به  2۰۱۳سالح بدنامی که سال 

در عراق به کار گرفته شد، « رعابعملیات شوک و ا»

میلیون دالر هزینه دارد. در سه روز  2.۱اکنون هر یک 

مورد از  ۱۶۱کم به لیبی، دست 2۰۱۱نخست حملۀ سال 

چنین موشک هایی شلیک شد؛ به قیمت های امروز 

میلیون دالر خواهد بود، یعنی معادل  ۳۳8هزینۀ آن 

« میوزیال پل یادبود کهنه سربازان استن»همان هزینۀ 

-فوت و با شش باند بر روی رودخانۀ می 28۰۰به ارتفاع 

 پی که اخیراً افتتاح شد.سیسی

یکی دیگر از هزینه های نظامی اساساً پنهان، و با این 

حال عظیم، شامل عملیات، حفظ و نگهداری، و 

است؛ نظامی « سه گانۀ هسته ای»اصطالح جایگزینی به

حمل بر روی بمب افکن از کالهک های هسته ای آمادۀ 

های دوربرد، زیردریایی ها و تأسیسات زمینی. و هر یک 

جایگزین  2۰2۰از این سه عنصر، قرار است در دهۀ 

، تحقیق و پژوهش دربارۀ این 2۰۱۵شوند. در سال 

جایگزینی ها، تا پیش از نهایی شدن طرح ها و انعقاد 

ت. قراردادها، ساالنه میلیاردها دالر مصرف می کرده اس

مرکز جیمز »از سوی  2۰۱۴یک گزارش در ژانویۀ 

سه گانۀ »با عنوان « مارتین برای مطالعات منع گسترش

سال  ۳۰، تخمین می زد طی «هسته ایِ تریلیون دالری

تریلیون دالر بر روی سیستم های  ۱آتی، ایاالت متحده 

هسته ای صرف خواهد کرد. این گزارش اشاره می کند 

خمین دقیقی از هزینه های واقعی که کنگره هیچ گونه ت

 جاری بر روی برنامه های هسته ای ندارد.

قوۀ ویرانگر این نیروهای هسته ای، تقریباً غیرقابل درک 

و عظیم تر از هر آن چیزی است که جهان تاکنون 

در ناوگان « کالس اوهایو»زیردریایی  ۱۴شناخته است. 

یک موشک بالست 2۴نیروی دریایی امریکا، هر یک تا 

در اختیار دارند. برد هر موشک، « 2تریدنت »هسته ای 

هزار مایل دریایی است و در هنگام ورود دوباره  ۵بیش از 
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به جوّ زمین، قادر است هشت موشک بالستیک 

MIRV  شامل کالهک هایW88  را آزاد کند. هر

W88 می تواند به سوی یک هدف مجزا حرکت کند و ،

مب هایی که روی انفجاری به مراتب قوی تر از ب

 هیروشیما و ناکازاکی انداخته شد، ایجاد کند.

، حامل تقریباً «کالس اوهایو»بنابراین، هر زیردریایی 

-کالهک هسته ای است که می تواند به طور هم 2۰۰

زمان به هر شهر مهم کل یک منطقۀ جهان از تنها یک 

زیردریایی شلیک شود. با در نظرداشتن ماهیت تحریک 

یت امریکا در اوکراین، اروپای شرقی، و منطقۀ آمیز فعال

اقیانوسیه، امکان هرگونه تشدید رویارویی ها، یک -آسیا

 چشم انداز کامالً نگران کننده است.

پتانسیل مخرّب وحشتناک ارتش امریکا، چه با سالح 

های هسته ای و چه غیرهسته ای، یک کسب و کار 

ه امریکا بسیار پرسود است. در ماه سپتامبر، زمانی ک

بمباران داعش در عراق و سوریه را آغاز کرد، سهام چهار 

الکهید مارتین،  -تولیدکنندۀ بزرگ اسلحه ۵مورد از 

به باالترین  -نورث راپ گروپ، جنرال داینمیکز و ریتیون

 میزان خود صعود کردند.

 2۰۱۵مه  8

https://www.wsws.org/en/articles/2

015/05/08/mili-m08.html 

 

جنگ علیه »عربستان سعودی و مضحکۀ 

 «تروریسم

 

 آرام نوبخت

، وزیر دفاع امریکا، طی یک سخنرانی در «اشتون کارتر»

« انجرلیک»رسانه ها در حین بازدید از پایگاه هوایی 

عربستان را به  ترکیه در روز سه شنبه، رژیم سلطنتی

جدید در برابر تروریسم، « متحد اسالمی»عنوان یک 

 ستود.

ما از ائتالفی که با حضور عربستان »کارتر اعالم کرد: 

سعودی شکل گرفته خرسندیم، و مشتاق گام هایی 

هستیم که از سوی آن ها علیه تروریسم برداشته می 

 «.شود

ه طور ب -به این ترتیب به موازات محور شیعه در منطقه

اخص رژیم جمهوری اسالمی ایران، رژیم عراق و 

یک محور سنی نیز با حضور  -حکومت اسد در سوریه

شکل گرفته است؛ « تروریسم»عربستان سعودی علیه 

https://www.wsws.org/en/articles/2015/05/08/mili-m08.html
https://www.wsws.org/en/articles/2015/05/08/mili-m08.html
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ائتالفی علیه داعش که اغراق نیست اگر بگوییم فقط 

 خودِ داعش را کم دارد.

متصور « تروریسم»به راستی چه معنایی می توان برای 

که در آن واحد بتوان رژیم ارتجاعی عربستان  بود

سعودی را هم در تقابل با آن یافت؟ قطعاً مقصود آن ها 

گروه های مختلف وابسته به القاعده در سوریه نیست که 

بخش اعظم سالح، مهمات، جنگجو و بودجه و حتی 

بنیان های ایدئولوژی خود را از نظام پادشاهی وهابی 

 می کنند. عربستان دریافت و تأمین

، وزیر «هیالری کلینتون»دست کم این حقیقتی است که 

 2۰۰۹خارجۀ اسبق امریکا در یک سند محرمانه به سال 

کمک های اهدایی در عربستان »اعالم کرده بود: 

ترین منبع تأمین مالی گروه های تروریست سعودی، مهم

 «.سنی در سرتاسر جهان را شکل می دهد

جمهور نیز سال گذشته در ، معاون رئیس «جو بایدن»

یک سخنرانی در دانشگاه هاروارد چنین گفته ای را 

تصدیق کرد. او اعتراف کرد که رژیم سعودی، همراه با 

سایر حکومت های استبدادی و ارتجاعی متحد امریکا در 

صدها میلیون دالر و ده ها و هزارها تُن سالح »منطقه، 

سرازیر کرده به سوی هر کسی که علیه اسد مبارزه کند، 

بودند. فارغ از این، از جمله کسانی که تأمین می شدند، 

النصره و القاعده و عناصر افراطی جهادی از سایر بخش 

 «.های جهان بودند

البته چیزی که هم کلینتون و هم بایدن تالش کردند در 

این میان پنهان کنند، این بود که عملیات مذکور تماماً از 

ایستگاهی واقع در جنوب ترکیه و از « سی.آی.ای»سوی 

هماهنگ شد. امپریالیسم امریکا برای تغییر رژیم از باال 

در لیبی، گروه های مشابهی را تسلیح و تأمین مالی کرده 

و پیش از این هم از نزدیک با سعودی ها برای دامن 

زدن به جنگ با رژیم مورد حمایت شوروی در افغانستان 

 نه ساز ظهور القاعده شد.همکاری کرده بود که همین زمی

عربستان سعودی با کمال وقاحت از مقابله با تروریسم 

می گوید؛ اما برداشت آن از تروریسم را باید در زندان 

« جرم»هایش جستجو کرد، جایی که سه مرد جوان، به 

شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز علیه سرکوب بی 

نین رحمانۀ رژیم مورد حمایت امریکا در ریاض، در س

نوجوانی دستگیر شدند و منتظر مجازات مرگ با قطع سر 

 هستند.

سال  ۱۷، که در زمان بازداشت «علی محمد النمر»

ساله بود، نه فقط به  ۱۵، که «عبداهلل الظاهر»داشت و 

مجازات مرگ و قطع سر محکوم شده اند، بلکه قرار 

است بعد از اعمال مجازات، پیکر بی جان شان در یک 

ی در مقابل دیدگان مردم به دار کشیده شود مرکز عموم

تا از این پس کسی به فکر به چالش کشیدن رژیم حاکم 

 نیفتد.

، سال «تروریسم»برداشت عربستان سعودی از مفهوم 

هرگونه اقدام که »گذشته در یک قانون جدید تدوین شد: 

اخالل در نظم »، «اعتبار دولت را خدشه دار کند

 «.امنیت جامعهبرهم ریختن »یا « عمومی
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« تروریسم»از جمله موارد دیگری که به عنوان مصادیق 

تبلیغ خداناباوری به هر »مطرح شده اند، عبارتند از 

شکل، یا زیر سؤال بردن بنیان های مذهب اسالم که 

برقراری »و همین طور « این کشور بر آن بنا شده است

عاند تماس یا مکاتبه با هر گروه، جریان )فکری( یا افراد م

 «.نظام پادشاهی

سال دارد، در دادگاه  ۱۹والدین عبداهلل الظاهر که اکنون 

طلب بخشش زندگی فرزند خود را کرده اند. آن ها 

توضیح داده اند که الظاهر چگونه مورد شکنجه و ضرب 

و شتم با میلۀ آهنی قرار گرفته و وادار به اعترافات 

 دروغین شده است.

نفر را در سال  ۱۵۱ر رژیم عربستان سعودی پیش ت

جاری اعدام کرده است که باالترین نرخ سرانۀ مجازات 

 مرگ در جهان به شمار می رود.

چنان بر روی عربستان به عنوان با این وجود امریکا هم

نزدیک ترین متحد خود در جهان عرب حساب می کند و 

بیش از هر کشور دیگری در جهان به آن تسلیحات می 

ال، اوباما به کنگره از طرح های خود فروشد. اکتبر امس

میلیارد دالر کشتی جنگی و  ۱۱.2۵برای فروش 

تجهیزات مرتبط به عربستان سعودی خبر داد. تنها سال 

میلیارد دالر تسلیحات امریکایی  ۱.2گذشته، عربستان 

میلیاردی هم همین  ۱خریداری کرد. یک قرارداد جدید 

نان ارتش عربستان چاواخر منعقد شد، چرا که امریکا هم

را در جنگ کثیف خود در یمن تأمین می کند. جنگی که 

هزار تن را گرفته و ده ها میلیون نفر را به  ۷جان بیش از 

 آستانۀ مرگ در اثر گرسنگی کشانده است.

با این حال رسانه های جریان اصلی در امریکا کوچک 

ترین اهمیتی به موارد نقض حقوق بشر، قطع سر، دار 

شکنجه و سرکوب مخالفین در عربستان نمی  زدن و

دهند. در عوض با حق رأی زنان در شوراهای محلی 

برای نخستین بار در این کشور، ولخرجی می کنند و آن 

را به عنوان نشانه ای از بهبود وضعیت به مخاطب حقنه 

می کنند. این در حالی است که طبق آمار رسمی، زنان 

أی دهندگان ثبت شده را درصد ر ۱۰تر از در مجموع کم

درصد اعضای منتخب شورا  ۱تر از شکل می دادند و کم

در سطح کشوری را، و به عالوه این شوراهای شهر و 

روستا، نهادهایی فاقد هرگونه قدرت هستند و این خاندان 

 سلطنتی است که تمام قدرت واقعی را قبضه کرده است.

ن ثروتمند در این جشن و سرور رسانه ها دربارۀ مشتی ز

سعودی که مسئولیت مناصب بی معنا را برعهده گرفته 

اند، کوچک ترین توجهی به آن زن اهل سریالنکا که 

پس از اتهام زنای محصنه، در انتظارحکم سنگسار است، 

نشد؛ این در حالی است که او تنها یک مورد از هزاران 

کارگر خارجی خدمتکاری است که مانند برده با آن ها 

می شود. دو خدمتکار اهل اندونزی نیز اوایل امسال رفتار 

 گردن زده شدند.

اتحاد با رژیمی که گروه های وابسته به القاعده را تأمین 

مالی، تسلیح و حمایت می کند، همان قدر دروغ بودن 

را نشان می دهد که حمایت « جنگ علیه تروریسم»
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مطلق امریکا از نظامِ سنگسار و قطع سر، شیادی 

را « حقوق بشر»و « دمکراسی»ی امریکا در مورد ادعاها

 افشا می کند.

امپریالیسم امریکا برای حفظ هژمونی خود بر بازارها و 

ذخایر جهانی، و برای جبران سقوط و انحطاط اقتصادی 

سرمایه داری خود، از قرار گرفتن در کنار ارتجاع عریان 

سته عربستان هم ابایی ندارد. اتکای امریکا به رژیم ورشک

و مافوق ارتجاعی عربستان به عنوان ستون اصلی این 

سیاست، نشان می دهد که امپریالیسم امریکا با سر به 

سوی فاجعه می رود. امریکا هر آن چه را که در جنایات 

عظیم خود کاشته است، درو خواهد کرد. سیاست خارجی 

تجاوزکارانۀ امریکا در خارج، همراه است با تشدید 

دونالد »ت در داخل. چهره ای مانند سرکوب و خشون

، تجلی همین انحطاط تاریخی است. اما رشد «ترامپ

نابرابری های اجتماعی، افزایش خشونت داخلی و 

سرکوب حقوق دمکراتیک، حمله به استانداردهای زندگی 

طبقۀ کارگر امریکا، و انواع تضادها و تناقضاتی که در 

شرایط را برای بطن جامعۀ امریکا تلنبار می شود، خود 

یک انفجار انقالبی علیه سرمنشأ تمامی این پدیده ها 

 مهیا می کند.

 ۱۳۹۴آذر  2۷

 

 

پاکستان: بنیادگرایی مذهبی، عملیات نظامی و 

 افزایش تعصبات

 

 در پاکستان( «کمیتۀ انترناسیونال کارگری»خالد بهاتی )

 برگردان: آرام نوبخت

( APS)« مدرسۀ عمومی ارتش»پس از حملۀ مهیب به 

، نیروهای مسلح 2۰۱۴دسامبر  ۱۶به تاریخ  «پیشاور»در 

 پاکستان عملیات نظامی گسترده ای را علیه طالبانِ

و ارتجاعی ستیزه جو  ،پاکستان و سایر گروه های مذهبی

 ۱۵۰، نزدیک به ۀ سال گذشتۀ طالبانآغاز کردند. در حمل

دانشجوی جوان به شکل وحشیانه ای کشته شدند. از آن 

تاکنون، نیروهای نظامی و شبه نظامی درگیر نبرد  زمان

افراطی مسلح مذهبی، نه فقط در  های با این گروه یتند

 نواحی طایفه ای، که در سرتاسر کشور بوده اند.
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به نوعی پاکستان را دستخوش  APSحملۀ وحشیانه به 

تان ستغییرات بسیاری کرده است. فرماندۀ ارشد ارتش پاک

گروه های درگیر در حمالت  موضع صریحی در برابر

مستقیماً با آن ها نون کنظامی اتخاذ کرد و از آن زمان تا

 رو به رو شده است.

ر در یگرمحدود به گروه های د ،با این وجود، این اقدام

نظامی با ارتش و برخی گروه های فرقه ای مرتبط  ۀمبارز

با القاعده و داعش بوده است. هنوز هیچ اقدامی علیه آن 

 نهگروه هایی که مستقیماً درگیر نبرد مسلحادسته 

اما نفرت و عقاید افراطی مذهبی را در جامعه  ،نیستند

این سیاست ارتش  است. اشاعه می دهند، صورت نگرفته

بیانگر فاصله گرفتن از چندین دهه سیاست سازماندهی و 

پشتیبانی چنین گروه هایی به منظور استفاده از آنان در 

اصطالحاً ست آوردن امتیاز استراتژیک )افغانستان و به د

در برابر قدرت های منطقه ای «( عمق استراتژیک»

 است.

، به کمک قدرت های پاکستاندستگاه نظامی 

 یامپریالیستی، به ویژه امپریالیسم امریکا، گروه ها

جهادی بسیاری را برای جنگ با نیروهای روسیه به 

و  ازمانس ،دنبال تهاجم اتحاد شوروی به افغانستان

از  ی پاکستان. دستگاه نظامی و حکومت هاآموزش داد

برای تأمین منافع خود، به عقاید افراطی  ۱۹۷۰اواخر دهۀ 

مذهبی و جهادی چه در داخل کشور و چه خارج از آن 

بر حوزۀ علمیه و  ۀ دینیدامن زده اند. هزاران مدرس

های تماماً فرقه ای در سرتاسر کشور ی مبنای مرزبند

شدند. نیروهای بنیادگرای مذهبی، چه مسلح و چه  برگزار

ترش سغیرمسلح، از این فرصت برای افزایش نفوذ و گ

عقاید افراطی خود در جامعه بهره برداری کردند. این روند 

سپتامبر در ایاالت  ۱۱و حمالت  2۰۰۱تا  ۱۹۷۶از 

 متحدۀ امریکا ادامه یافت.

ت بدهد و شی در این سیاسیارتش وادار شد تغییراتی نما

 دستِ« جنگ علیه تروریسم»صطالح ابا امریکا در به 

همکاری بدهد. از یک سو، دولت پاکستان از هیچ کمکی 

به نیروهای نظامی امریکا در جنگ با طالبان دریغ نکرد، 

در  نچنان به ستیزه جویان طالبااما از سوی دیگر، هم

خاک پاکستان پناه داد. این سیاست دوگانه زمانی افشا 

نستان غاشد که طالبان حمالت خود به نیروهای ناتو در اف

تان و سبط میان ارتش پاکارا افزایش داد. در نتیجه، رو

 نحکومت امریکا متشنج شد. پاکستان به منظور آرام کرد

خود را به  ارتش تین بار نیروی زمینیسامریکا، برای نخ

 اعزام کرد. اینواحی طایفه 

، موج 2۰۰۴ای در سال اعزام ارتش به نواحی طایفه 

خته و حمالت به شهروندان یجدیدی از خشونت لجام گس

غیرنظامی و نیروهای دولتی را به دنبال داشت. ارتش 

پاکستان دست به چندین عملیات گزینشی علیه برخی 

گروه های مذهبی افراطی زد، اما این تالش نصفه و 

 چنان بهناتوان از توقف طالبان بود. طالبان هم ،نیمه

در سال  «درۀ سوات»کنترل خود بر نواحی طایفه ای و 

ادامه داد. در آن مقطع، برخی  2۰۱۰-2۰۰۹های 

به دست  «اسالم آباد»مفسرین صحبت از احتمال تسخیر 

نیروهای طالبان کردند! ارتش دست به عملیات سنگینی 

 علیه طالبان زد و  به اشغال این درۀ زیبا و خوش منظره
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بسیاری  ان داد. رهبری ارتش توافقاتپای از سوی طالبان

صلح با طالبان و سایر گروه ها امضا کرد. از  را برای

هزار شهروند غیرنظامی و  ۵۶، نزدیک به 2۰۰۱سپتامبر 

پلیس، نیروی شبه نظامی و پرنسل نیروی  ۳8۰۰بیش از 

کشته شده اند. طبق جدیدترین داده ها،  ارتش زمینی

میلیارد دالر برآورد می  8۹هزینۀ این امر برای اقتصاد، 

 شود. 

زمین گیر شدن اقتصاد و وخامت نظم و قانون و وضعیت 

و  ،امنیت، سقوط تند سرمایه گذاری خارجی و محلی

افزایش فشار از طرف چین برای بهبود وضعیت، ارتش را 

علیه گروه های نظامی  یعملیات سنگیناجرای وادار به 

وحشیانۀ و کشتار  APSستیزه جو کرد. حمله به 

 ۀدانشجویان جوان بیگناه از خانواده های نظامی، فرماند

ارشد ارتش را تحریک به برخورد و یک تهاجم گسترده 

 کرد.

میلیارد دالری چین برای ایجاد  ۴۶وعدۀ سرمایه گذاری 

نیز نقش مهمی در « چین-کریدور اقتصادی پاکستان»

ود. تغییر استراتژی ارتش پاکستان و نخبگان حاکم ایفا نم

پروژه های چند میلیارد دالری در این حوزه در راه 

 2۰۱8و  2۰۱۷هستند. اکثر این پروژه ها در سال های 

تکمیل خواهند شد. فعالیت های زیادی برای توسعۀ 

زیرساخت ها در سراسر کشور در حال صورت گرفتن 

اتوبان های جدید، فرودگاه،  -است. پروژه های مختلف

 نقداً آغاز شده اند. -های انرژی گاهستمراکز صنعتی و ای

برای رهایی از شر  نظامی و غیرنظامی حکومت نهادهای

در برابر این پیشرفت  یگروه های ستیزه جویی که تهدید

طرح اقدام »ها بودند، یک استراتژی مشترک موسوم به 

لیس، سرویس پ. ندیج توسعه دادر( را به تدNAP« )ملی

ی و ارتش از آن زمان های اطالعاتی، نیروهای شبه نظام

تاکنون قادر به کنترل وضعیت و کاهش سطح خشونت 

 یتر بی رحمانهبوده اند. قوانین جدید، سخت تر و 

قدرت مبسوطی به  به موجب آن معرفی شده اند که

. شودپلیس و سایر نهادهای مجری قانون اعطا می 

قانون اساسی را اصالح و برقراری  پاکستان پارلمان

پرونده  رسیدگی بهنظامی برای حاکمۀ مه های گاداد

دو سال را جایز کرد.  به مدتهای مرتبط با تروریسم 

اختیارات حقوق دمکراتیک، آزادی و  ،دیدجقوانین 

را به طور گسترده ای محدود کرده است.  شهروندی

« اتحادیۀ مسلمانان پاکستان»حزب  حکومت فعلی

(PML-N،) و  دام را رفععممنوعیت اعالم نشده بر ا

 اعدام های روزانه را آغاز کرده است.

گریز هستند؛ اکثر آن ها  حال گروه های ستیزه جو در

وادار به ترک نواحی طایفه ای شده ودر افغانستان مخفی 

شده اند. پاکستان، در کنار عراق و سوریه، به مدت بیش 

از پنج سال به عنوان خشن ترین و خطرناک ترین کشور 

ست. اکنون وضعیت بهبود یافته جهان رتبه بندی شده ا

 است.

ارتش پاکستان عمالً در حال به دست گرفتن کنترل 

نواحی طایفه ای است که تا سال ها دژ طالبان و سایر 

گروه های ستیزه جوی مذهبی افراطی بوده است. ارتش 
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را  حوزه های علمیهو  دینی چنین بسیاری از مدارسهم

همانند کارخانه  یل کرده است. این مدارسطو تعتخریب 

ای برای تولید بمب گذاران انتحاری این گروه ها عمل 

می کردند. صلح و آرامش نسبی به این نواحی بازگشته 

چنان باقی است: این وضعیت است. اما مسألۀ اصلی هم

تا چه زمانی طول خواهد کشید؟ اگر ارتش از این نواحی 

 عقب نشینی کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

به ما می گوید که برای حفظ کنترل  «واترّۀ سُد»تجربۀ 

دستگاه بر اوضاع، به حضور دائمی ارتش نیاز خواهد بود. 

صلح »عاجز از حاکمیت و حفظ غیرنظامی  اداری

نیازمند اصالحات  ای است. نواحی طایفه« طبیعی

خیبر » یالترادیکال و ادغام کامل در نواحی مسکونی ا

( هستند. سابق« غربیشمال  ایالت مرزی») «پختونخوا

نخبگان حاکم پاکستان عالقه ای به  تأمین منابع الزم 

، کسانی که به مدت طوایفبرای تغییر شرایط مادی 

چندین دهه وادار به زندگی در انزوا، عقب ماندگی، جهل 

و فقر شده اند، نیستند. نظام سرمایه داری قادر به 

ه ای زندگی میلیون تن از مردم طایف و تحول دگرگونی

سنن و نظام طایفه ای ارتجاعی و  اسارت در که

 دگی می کنند، نیست.نسرکوبگر ز

خشونت کاهش  ،تردیدی نیست که طی سال گذشته

یافته است. وضعیت امنیت به طور نسبی بهبود یافته 

در حال خارج شدن از کنترل  «کراچی»است. خشونت در 

الیل نفر ساالنه به د ۳۰۰۰تا  2۵۰۰؛ به طور متوسط بود

صرفاً سیاسی کشته می شدند. مناطقی در کراچی بودند 

که پلیس و نیروهای شبه نظامی امکان ورود نداشتند. 

سازی شده اند، اگرچه برخی این مناطق اکنون پاک

نواحی هنوز عمالً تحت کنترل گروه های افراطی 

روی هم مختلف هستند. اما وضعیت امنیت در کراچی  

 ای قبل بسیار بهبود یافته است.در قیاس با سال هرفته 

حمایت از این گروه های مذهبی افراطی از سوی توده 

ترین سطح خود است. این را می توان های کارگر، در کم

در نتایج انتخابات اخیر محلی دید که طی آن این گروه 

در درصد کرسی ها را به دست آوردند.  ۱تر از ها کم

ست که از حمایت یآن ها در این ن نتیجه وجه خطرناک

طر است که می اتوده ای برخوردارند، بلکه به این خ

بی  ،توانند منجر به تباهی و ویرانی شوند. این نیروها

و از تاکتیک های فاشیستی برای  ،متوحش هستند و رحم

گسترش قلمرو رعب و وحشت استفاده می کنند. توده 

های مردم عاشق این نیروها نیستند، بلکه از آن ها 

شت دارند. ارتش و حکومت در حال استفاده از رسانه وح

ی ژراطی و ایدئولوفین گروه های ااها برای تبلیغ علیه 

از گروه های  عاریستان را ک. اما این که پاهستندآن ها 

افراطی مذهبی بدانیم خطا خواهد بود. این گروه ها هنوز 

در از حمایت در برخی مناطق کشور برخوردارند. آن ها 

هوادران و گروه های همسو دارند. هنوز  ر کشورسرتاس

می توانند در هر جایی که بخواهند، آسیب و ضرب و 

شتم و وحشت بیافرینند. این را زمانی نشان دادند که چند 

ماه پیش به یک پایگاه نیروی هوایی در نزدیکی پیشاور 

 حمله بردند. پختونخواایالت در 

از یک سو  این وضعیت از این جهت متناقض است که

عقاید افراطی از حمایت ناچیزی در بین توده های کارگر 
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برخودارند، اما از سوی دیگر، احساسات مذهبی شدیداً رو 

به افزایش هستند. تعصبات مذهبی طی چند سال گذشته 

افزایش یافته است. این امر خود را چند هفته پیش در 

)در شمال پنجاب( نشان داد. در این جا « جهلم»شهر 

ار را تنها بر ویک کارخانۀ تهیۀ ال ،جمعیت خشمگین

اساس این اتهام که صفحاتی از قرآن را سوزانده است، به 

 ،آتش کشیدند. بسیاری از مردم، از جمله کارگران کارخانه

 جان خود را از دست دادند.

این تعصبات تنها به بخش های فقیر و بی سواد جامعه 

ل کرده ترین اقشار محدود نمی شود. بلکه حتی در تحصی

باال و متوسط جامعه نیز وجود دارد. کل فرایند بحث و 

مباحثۀ روشنفکری دربارۀ موضوعات مرتبط با مذهب و 

بات در صمسائل حساس اجتماعی به دلیل این افزایش تع

رسید. قتل یک فعال  پایانبین بخش هایی از جمعیت به 

 سکوالر و لیبرال حقوق زنان در کراچی به دست یک

گروه متخصصین جوان با تحصیالت عالی، به وضوح این 

دانشجویان  ،روند را نشان می دهد. این مردان جوان

شی نخبه و با اعتبار بودند و به زسابق یک مؤسسۀ آمو

 داشتند.اقشار فوقانی طبقۀ متوسط تعلق 

مهدکودک هایی که تفکرات مذهبی افراطی را در ذهن 

ال نشو و نمو است. هنوز در ح ،جای می دهند ابچه ه

مدارس دینی و حوزه های علمیه ساالنه یک میلیون 

نفرت فرقه ای، تعصب و یک  آکنده ازدانشجو، با ذهنی 

تحویل می دهند.  و کوته بینانه جهان بینی بسیار محدود

خیر برای گروه لاین مدارس دینی بهترین زمین حاص

تا اعضای جدید جذب  هستند های مذهبی ستیزه جو

طبقۀ حاکم در موقعیتی نیست که کامالً در مقابل  کنند.

کند.  نظارتاین مدارس دینی بایستد و بر آن ها اعمال 

ی به ثبت رسیده یا نرسیده در نهزار مدرسۀ دی ۳۰بیش از 

این کشور وجود دارند و تعداد آن ها هنوز رو به رشد 

 ناطق، م«پنجاب»است. اکثریت دانش آموزان از جنوب 

خیبر »و بخش های از استان  «سند» تایال اییتروس

، یعنی فقیرترین و بی بهره ترین نواحی کشور «پختونخوا

کودکان خود را به این  ،یند. خانواده های فقیرآمی 

مدارس دینی می فرستند، نه به این دلیل که بسیار 

و  اندهستند، بلکه به این دلیل که بسیار فقیر  ذهبیم

سیر کنند. این مدارس  ودکان خود راکنمی توانند شکم 

دینی، سرپناه، غذا، لباس و آموزش رایگان را به این 

ودکان فقیر ارائه می دهند. اگر یک راه حل و آلترناتیو ک

در اختیار این خانواده ها قرار می  و قابل اتکا پایدار

گرفت، آن ها کودکانشان را به این مدارس مذهبی نمی 

سرمایه داری و ند. اما چنین چیزی بر بنیان دفرستا

ئودالیسم در پاکستان ممکن نیست. نظام فئودالی و ف

سرمایه داری شرایطی را ایجاد کرده که فقر، گرسنگی، 

 . (۱)در آن ریشه می دواندتعصب و بنیادگرایی مذهبی 

نظام سرمایه داری، نظامی است بر متکی بر سود، 

استثمار، سرکوب طبقاتی و محافظت از منافع مشتی 

و طبقۀ حاکم، متشکل از سرمایه داران، فئودال ثروتمند 

 ها و بروکرات ها، چه غیرنظامی و چه نظامی.

نیاز به شکل گیری جنبشی که طبقۀ کارگر، دهقانان، 

دانشجویان و فقرای شهری و روستایی را همراه با اقشار 

متوسط و باالتر و کلیۀ استثمارشدگان سرمایه داری و 
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د، به طور عاجل ضروری زمین داران فئودال متحد کن

است. تنها یک چنین جنبش متحد و غیرفرقه ای است 

که می تواند راه پیشروی را به جامعۀ پاکستان نشان دهد 

ادی و فساد مسموم را صو خطر خشونت و بی نوایی اقت

، از میان ببرد. تنها یک اند که گریبان جامعه را گرفته

قوق چنین جنبشی است که می تواند برای تضمین ح

دمکراتیک، ملی و اقتصادی همه مبارزه کند. جنبشی که 

نظام بدیل سوسیالیستی متکی بر مالکیت  کبرای ی

عمومی و کنترل و برنامه ریزی دمکراتیک اقتصادی 

مبارزه کند، مورد نیاز مبرم است. آن چه نیاز داریم، 

 راتیک است. کمعرفی یک اقتصاد بابرنامۀ سوسیالیستی دم

ه های دهقان، همراه با تمامی کارگران و تود

استثمارشدگان سرمایه داری و فئودالیسم، نیاز دارند که 

خود را از پایین، بر مبنای خطوط طبقاتی سازماندهی 

پیشبرد مبارزه در راه کنند و ایده های سوسیالیسم را 

ده و ارتجاعی کنونی، به یبرای رهایی از شرّ نظام گند

 آغوش بکشند.

 2۰۱۵دسامبر  ۱۵

( توضیح مترجم: استفاده از اصطالح فئودالیسم از سوی ۱

نویسندۀ متن نادرست است. در واقع مقصود او، مناسبات 

 -نظیر ساختار طایفه ای -و عناصر پیشاسرمایه داری

است که در ساختار کشورهای سرمایه داری پیرامونی به 

وفور یافت می شود. این خود ویژگی رشد ناموزون و 

ری در این کشورها است که چنین مرکب سرمایه دا

-چنان حفظ و در بافت اقتصادیخصوصیاتی را هم

اجتماعی و سیاسی خود ادغام می کند. به عالوه این 

ویژگی های پیشاسرمایه داری، قرابتی با فئودالیسم اروپا 

ندارد و ردّ آن را می توان در شیوۀ تولید آسیایی و استبداد 

از این موضوع بدیهی  شرقی در این جوامع گرفت. فارغ

در این  -که یک جامعه نمی تواند دو شیوۀ تولیدی مجزا

را در خود جای دهد،  -جا فئودالیسم و سرمایه داری

اصوالً اهمیت این بحث نه جنبۀ آکادمیک یا تاریخی آن، 

بلکه از زاویۀ تعیین استراتژی انقالبی است. بحث هایی 

مرحلۀ ماقبل مانند ضرورت انقالب دمکراتیک به عنوان 

انقالب سوسیالیستی و ضرورت همکاری با به اصطالح 

بورژوازی ملی و مترقی در برابر امپریالیسم، توجیه خود را 

در تئوری هایی به غایب ضدّ علمی و ضدّ مارکسیستی 

می یافت که ساختار چنین جوامعی را فی المثل نیمه 

نیمه سرمایه داری ارزیابی می کردند. البته -فئودال

ویسندۀ این متن به عنوان یک مارکسیست انقالبی در ن

مائوئیستی -تقابل با چنین دیدگاه های رایج استالینیستی

است، اما خطای او در ارزیابی خصوصیات پیشاسرمایه 

داری پاکستان به عنوان حالتی از فئودالیسم است که در 

 متن چند بار تکرار می شود.

http://www.socialistworld.net/doc/7
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 بحران جوّی و امپریالیسم

 

 اندره دیمن

 برگردان: آرام نوبخت

نتیجۀ کنفرانس تغییرات جوّی سازمان ملل در سال 

که اواخر همین هفته در پاریس به اتمام رسید،  2۰۱۵

اران و مطبوعات چیزی بود که تقریباً از سوی سیاستمد

سراسر جهان به عنوان پیروزی همکاری بین المللی که 

بشریت را از لبۀ پرتگاه یک فاجعۀ اکولوژیک دور خواهد 

 کرد، مورد استقبال قرار گرفته است.

« پیشرفت تاریخی»این نشست را یک « نیویورک تایمز»

نیز اعالم کرد که « گاردین»نامید. روزنامۀ بریتانیایی 

با دیپلماسی مصمم، هرچند »ر نشان می داد نشست مذکو

در چهارچوب خطوط قرمز انعطاف ناپذیر دولت های 

 «.مستقل یک دنده، می توان چه قدر دستاورد داشت

یک توافق پایدار که »پرزیدنت اوباما نیز آن را به عنوان 

آلودگی کربن جهانی را کاهش و جهان را در مسیر آینده 

، مورد استقبال «ر می دهدای از سطح پایین کربن قرا

نشان داده شد »قرار داد. او تا جایی پیش رفت که گفت 

که جهان، هم اراده و هم توانایی آن را دارد که عهده دار 

 «.این چالش شود

با این حال ارزیابی این توافق روشن می کند که کامالً 

« برجسته»خالی از هرگونه محتوا است. این معاهدۀ 

ش از این وعدۀ عمومی نیست که شامل هیچ چیزی بی

افزایش دمای متوسط »حکومت ها برای نگه داشتن 

درجۀ سلسیوس باالی سطوح  2تر از جهانی در کم

در »تالش خواهند کرد و سعی می کنند « پیشاصنعتی

با حداکثر مقدار مقرر برای  نطبقاسرع وقت، خود را م

 «.انتشار گازهای گلخانه ای نمایند

ه ای برای کشورهای تصویب کنندۀ هیچ تمهیدات ویژ

توافق در نظر گرفته نشده است، به استثنای یک 

بودن و دنباله روی « بلند همت»درخواست عمومی برای 

«. به منظور دستیابی به هدف این توافق»از سیاست ها 

هیچ هدف مشخصی و هیچ مکانیسم اجرایی در کار 

دۀ نیست و این بدان معنا است که کشورهای امضا کنن

معاهده هر آن چه را که می خواهند می توانند انجام 

 دهند.

، یکی از دانشمندان برجستۀ حوزۀ آب و «جیمز هنسن»

ارزیابی کرد و « کذب»و « شیادی»هوا این توافق را یک 
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این ها فقط کلمات بی ارزش هستند. هیچ عملی »گفت: 

 «.در کار نیست، همه اش وعده هست

ا، همۀ امضاکنندگان سهم حتی اگر به شکلی معجزه آس

خود را برای دستیبابی به هدف اعالم شده انجام دهند، 

درجه  2دمای جهانی تا پایان قرن هنوز هم نزدیک به 

به شدت »باال خواهد رفت، سطحی که هنسن 

می نامد. این امر باعث افزایش سطوح دریا تا « خطرناک

چندین متر خواهد شد، وضعیتی که منجر به زیر آب 

ن بسیاری از متروپل های مهم جهان خواهد شد و به رفت

 «.صدها میلیون پناهندۀ آب و هوایی خواهد انجامید»

در میانۀ بوی تعفن تمجیدهای رسمی از معاهدۀ جوّی، 

مضحک ترینش مربوط به رئیس جمهور فرانسه، فرانسوا 

، یک 2۰۱۵دسامبر  ۱2»اوالند بود. اوالند اعالم کرد: 

رۀ ما باقی خواهد ماند. در پاریس، روز بزرگ برای سیا

انقالب های بسیاری طی قرن ها وجود داشته اند. امروز 

این زیباترین و مسالمت آمیزترین انقالبی است که به 

 «.تازگی صورت پذیرفته. یک انقالب بابت تغییرات جوی

در واقع، آن چه در میان امضاکنندگان برجستۀ توافق آب 

، بلکه «قالب مسالمت آمیزان»و هوایی غالب است، نه 

ضدّ انقالب خشن است، یا آن چه که لنین نشانِ 

ناتوانی از «. ارتجاع تا مغز استخوان»امپریالیسم نامید: 

برخورد با خطر عظیم تغییرات جوّی، تجلی یک نظم 

اجتماعی و اقتصادی ورشکسته است که بشریت را به 

 سرعت به سوی فاجعه پرتاب می کند.

یی در شرایطی رخ داد که به دنبال نشست آب و هوا

حمالت تروریستی پاریس، سه ماه  وضعیت فوق العاده 

اعمال شده بود. در همان حاال که رهبران قدرت های 

امپریالیستی جهان از یک دیگر تعریف و تمجید می 

کردند، فعالین زیست محیطی در پاریس تحت بازداشت 

بزنند، در حالی خانگی بودند و وادار شده بودند که پابند 

که نه محاکمه شده بودند و نه به جرمی محکوم.  

تظاهرکنندگان مسالمت آمیز از سوی لباس شخصی ها 

در خیابان ربوده می شدند و پلیس های ضدّ شورش از 

جهات مختلف با اسپری فلفل و باتون به معترضین حمله 

 می بردند.

طبقات حاکم کلیۀ قدرت های امپریالیستی به عنوان 

بخشی از حرکت خود به سوی گسترش جنگ و سرکوب 

داخلی، به ناسیونالیسم و ارتجاع سیاسی شدت بخشیده 

اند. قدرت های اروپایی به سیل ورود پناهجویان از جنگ 

هایی فرقه ای که امریکا و ناتو در خاورمیانه برافروخته 

اند، با بستن مرزها، ایجاد بازداشتگاه ها و دیپورت های 

در عین حال قانونی کردن احزب راست گسترده و 

 افراطی پاسخ داده اند.

در حاشیه های کنفرانس، در میانۀ عکس گرفتن از 

سیاستمداران و ستودن صلح و همکاری بین المللی، 

رهبران قدرت های امپریالیستی طرح هایی را برای 

تجزیۀ سوریه تهیه کردند. توافق آب و هوایی به دنبال 

تانیا، آلمان و ایاالت متحده برای تصمیم فرانسه، بری

تشدید جنگ نیابتی در سوریه اعالم شد؛ جنگی که نیمی 

 از جمعیت کشور را آواره و صدها هزار تن را کشته است.
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با پیشرفت نشست آب و هوایی، امریکا و متحدین غربی 

آن به تهییجات علیه روسیه ادامه دادند، از جمله توافقی 

در ناتو. لهستان درخواست « مونته نگرو»برای پذیرش 

کرد که ناتو به دنبال سقوط جت روسی به دست ترکیه 

در ماه گذشته، در قلمرو خود سالح های هسته ای را 

 مستقر کند.

این توافق یک ماه پس از آن می آید که ایاالت متحده 

، یک اژدر حامل «آزادی دریانوردی»در چهارچوب برنامۀ 

مایلی قلمروی ادعایی  ۱2موشک های هدایت شده را به 

چین فرستاد و به این ترتیب خطر یک رویارویی نظامی 

 تمام عیار را در اقیانوس آرام ایجاد کرد.

در شرایطی که ناسیونالیسم و جنگ افروزی در میان 

طبقات حاکم جهان غالب است، این ایده که یک توافق 

بین المللی برای صلح و پیشرفت می تواند به وساطت 

ملل به دست آید، ناگفته مضحک است. سازمان  سازمان

ملل، به عنوان ابزار سیاست امپریالیستی، خود اکنون به 

طور روزمره دور زده می شود، به طوری که قدرت های 

اصلی بدون آن که حتی به خود زحمت کسب اجازه از 

سازمان ملل بدهند، به جنگ ها و تهاجمات دامن می 

 زنند.

ه داری از هرگونه پیشرفت به سوی ناتوانی جامعۀ سرمای

جلوگیری یک فاجعۀ اکولوژیک، تجلی همان تناقضات و 

تضادهایی است که برآمدن از عهدۀ بحران های مهم 

پیش روی بشریت را، از جنگ گرفته تا بحران پناهندگی 

و فقر و نابرابری، ناممکن می سازد. نظم جهانی سرمایه 

ت که هدف ملت های رقیب اس-داری متکی بر دولت

اصلی شان عبارت است از تسهیل غنی شدن الیگارشی 

 مالی مسلط بر هر کشور.

ابزارهای فنی متوقف و معکوس تغییرات جوّی وجود 

دارد. مشکل موجود نه فنّی، که سیاسی و اجتماعی است. 

ذخایر وسیع که برای ثروتمند کردن الیگارشی های 

ف می میلیارد جهانی و تسلیحات و خشونت نظامی تل

شوند، باید سلب مالکیت و برای رفع نیازهای اجتماعی 

بهره برداری شوند. توقف تغییرات جوّی، وابسته به برنامه 

ریزی عقالیی و علمی در سطح بین المللی است. این 

مستلزم پایان دادن به تابعیت نیازهای اجتماعی از سود 

ملت های رقیب -خصوصی و تقسیم جهان مابین دولت

 است.

به معنای سرنگونی نظم اجتماعی موجود و جایگزینی  این

آن با یک جامعۀ سوسیالیستی است. تنها طبقۀ کارگر، 

تنها نیروهای اجتماعی حقیقتاً جهانی، قادر به انجام یک 

وظیفۀ جهانی و تاریخی است؛ وظیفه ای که موجودیت 

 آتی تمدن بشر به آن وابسته است.

 2۰۱۵دسامبر  ۱۶
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 رات جوّی و نظام سرمایه داریتغیی

 پاتریک مارتین

 2۰۱۴سپتامبر  2۰

 برگردان: آرام نوبخت

راهپیمایی »انتظار می رود که صدها هزار نفر از مردم در 

در نیویورک و در سایر مراسم « مردمی برای آب و هوا

مرتبط در سرتاسر جهان شرکت کنند. حضور مردم در 

یاد جوانان، بیان کنندۀ این راهپیمایی ها، به ویژه شمار ز

نگرانی عمومی رو به رشد نسبت به پیامد گرمایش زمین 

 بر محیط زیست جهان است.

شواهد موجود علمی دربارۀ تغییرات جوّی، بسیار قوی و 

غیرقابل کتمان هستند. هر سال، گزارش های جدیدی از 

سوی دانشمندان برجستۀ جهان منتشر می شوند به طور 

ح باالی دی اکسید کرین و سایر مستند، پیامد سطو

گازهای گلخانه ای را بر محیط زیست نشان می دهند و 

در عین حال هشدار می دهند که اقدام فوری برای 

جلوگیری از بروز یک فاجعه، ضروری است. پیش از این، 

پیامدهای تغییرات جوّی  را می توان در افزایش موارد 

وز خشکسالی رویدادهای مهم آب و هوایی، از جمله بر

ها، سیل ها، طوفان های مرگبار و سایر بالیا مشاهده 

 کرد.

با این حال اختالف روشنی میان وخامت وضعیت از یک 

سو و فقدان هرگونه پاسخ قابل توجه از سوی دستگاه 

سیاسی از سوی دیگر به چشم می خورد. این اختالف، 

محصول این امر مسلم است که حلّ مسألۀ تغییرات 

سایر مشکالت زیست محیطی در چهارچوب جوّی و 

 ملت سرمایه داری ناممکن است.-نظام دولت

راهپیمایی »به همین دلیل چشم اندازی که حول آن 

سازمان یافته است، هیچ راهی « مردمی برای آب و هوا

روی مطرح نمی کند. درخواست از سازمان برای پیش

ملل، حکومت های قدرت های مهم جهانی، پرزیدنت 

اما، میلیاردهایی که حمایت مالی از بسیاری سازمان اوب

های زیست محیطی را به عهده می گیرند، و تمامی 

 تالش هایی از این دست، راه به جایی نخواهند برد.

از منظر علم و تکنولوژی، چهارچوب یک سیاست برای 

برخورد با تغییرات جوّی روشن است. حذف تدریجی 

ال، و جایگزینی آن ها سوخت های فسیلی، به عنوان مث

با منابع تجدیدپذیر انرژی، می توانست از طریق یک 

برنامۀ کار جمعی هماهنگ شده در مقیاس جهانی صورت 

 پذیرد.

هرگونه طرح پیشنهادی جدّی برای درمان پیامدهای 

تغییرات جوّی، و همین طور متوقف و معکوس کردن 

کند:  گرمایش زمین، با دو مانع شکست ناپذیر برخورد می

مالکیت خصوصی بر ابزار تولید به دست مشتی میلیاردر 

ملت های سرمایه -سرمایه دار، و تقسیم جهان به دولت

 داری رقیب.

ابرشرکت های غول پیکر و بانک ها به عنوان حاکمین 

واقعی جهان، نمایندۀ منافع یک اقلیت ناچیز از بشریت 

که یک هزار میلیاردر  2در وهلۀ نخست، تقریباً  -هستند
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اشرافیت مالی جهانی را شکل می دهند و به مراتب 

درنده خوتر، خودخواه تر و مرتجع تر از اشرافیت فرانسه 

یا زمینداران و سرمایه داران تزاری تا  ۱۷8۹تا پیش از 

 هستند. ۱۹۱۷پیش از 

چند ده شرکت انرژی، منابع گازی و نفتی جهانی را در 

ابستگی به سوخت انحصار خود دارند و هرگونه کاهشِ و

های فسیلی را تهدیدی در برابر سودهای نجومی خود 

می دانند. این شرکت ها در عوض  به طور تنگاتنگی به 

 بانک ها و مؤسسات مالی مهم مرتبط هستند.

ملت ها به همین -نظام سرمایه داری متشکل از دولت

ترتیب مانعی نفوذناپذیر در برابر سیاست گذاری عقالیی 

یرات جوّی و سایر  مسائل زیست محیطی به دربارۀ تغی

شمار می روند، سیاست گذاری هایی که به اجبار باید در 

سطح جهانی صورت گیرند. هر یک از قدرت های درگیر 

ایاالت متحدۀ امریکا،  -در مذاکرات تغییرات جوّی

از  -اتحادیۀ اروپا، چین، روسیه، و کشورهای عضو اوپک

به مسائل نگاه می کنند و نه  زاویۀ منافع طبقۀ حاکم خود

 از زاوایۀ نجات بشریت.

توافق »طبقۀ حاکم امریکا با طفره رفتن از پایبندی به 

« کانکون»، «کپنهاگ»و برهم زدن گفتگوهای « توکیو

، ارتجاعی ترین نقش را ایفا می کند. «دوربان»و 

حکومت اوباما، پس از روی کار آمدن با وعده های اتخاذ 

بال گرمایش جهانی، با وظیفه شناسی تمام تمهیداتی در ق

به عنوان بازوی نخبگان مالی و شرکت ها و سازوبرگ 

اطالعاتی عمل کرده است. ضدیت حزب -نظامی

دمکرات با هرگونه اقدام قابل توجه در برابر مشکالت 

تر از آن دسته کسانی نیست که زیست محیطی، کم

 گرمایش زمین را به کل رد می کنند.

ی حکومت اوباما، در دو اقدام طی همین هفته نقش واقع

آژانس »خالصه و جمع بندی شد. روز سه شنبه، 

در تالشی بی شرمانه برای « محافظت از محیط زیست

راضی کردن انحصارهای انرژی، استانداردهای جدید 

انتشار گاز کربن نیروگاه های امریکا را تا بعد از انتخابات 

وز پنج شنبه، کنگرۀ امریکا نوامبر به تعویق انداخت. ر ۴

 ۵۰۰نهایتاً طرح های اوباما را برای سرمایه گذاری 

حامی « شورشی»میلیارد دالر بر روی نیروهای 

به عنوان بخشی از حرکت امریکا -امپریالیسم در سوریه 

تصویب  -به سوی یک جنگ گسترده تر در خاورمیانه

 کرد.

که  ( هشدار می دهدSEP« )حزب برابری سوسیالیستی»

بدون گسست از امپریالیسم امریکا و جهان، و بدون 

اعالم جنگ آشکار با خودِ نظام سرمایه داری حتی یک 

گام هم نمی توان در مبارزه علیه تغییرات جوّی به جلو 

برداشت. تنها بسیج مستقل کارگران جهان بر مبنای یک 

 برنامۀ سوسیالیستی یک راه پیشروی را نشان می دهد.

ر است که ما ادعاهایی را که توسعۀ اقتصادی در این بست

به طور اعم، و ظاهراً باال بودن بیش از حد استانداردهای 

زندگی کارگران یا مازاد جمعیت را تهدیدی در برابر 

محیط زیست می دانند، تماماً رد می کنیم. چنین برداشت 

هایی که به دورۀ توماس مالتوس در روزهای نخست 



 
 
 
 
 
 

 دورۀ سوم -نهمسال  -9304 ماهآذر  -09شمارۀ 

Worker 
Militant 

تمیلیتان  
 کارگر

77 
گردند، بیانگر یک کوشش ارتجاعی  سرمایه داری باز می

هستند برای مقصر جلوه دادن نوع بشر بابت مشکالت 

 ناشی از شیوۀ تولید سرمایه داری.

سوسیالیسم به معنای فراتر رفتن از سرمایه داری است، و 

تر و اولیه تر زندگی. کرۀ گرد به شکل کوچکنه عقب

با زمین می تواند از عهدۀ یک جمعیت رو به رشد همراه 

یک متوسط شاخص زندگی که به مراتب باالتر از حال 

 حاضر در نظام سرمایه داری است، بر بیاید.

پایۀ اجتماعی سرنگونی سرمایه داری، طبقۀ کارگر است. 

این به معنای اتحادیه های کارگری، که بسیاری شان در 

شرکت می کنند، « راهپیمایی مردمی برای آب و هوا»

ها است که دیگر نمایندۀ طبقۀ  نیست. اتحادیه ها  مدت

کارگر نیستند. آن ها اکنون نقش تعیین کننده ای در 

انجام یورش بی رحمانه به مشاغل و شرایط زیست 

کارگران را دارند، در حالی که هر آن چه در توان دارند 

برای تقویت حزب دمکرات و نظام سرمایه داری به کار 

 می بندند.

ه به گرد آن ها می چرخند اتحادیه ها و سازمان هایی ک

هستند( « سوسیالیست»)نظیر سازمان هایی که در اسم 

چون فرصتی برای تقویت حزب تظاهرات مردم را هم

دمکرات و بخت و اقبال آن در انتخاباتِ پیشِ رو می 

 بینند.

و همفکران آن در سطح « حزب برابری سوسیالیستی»

ند، از جمله جهانی، برای یک برنامۀ انقالبی مبارزه می کن

ملی سازی تمامی شرکت های و بانک های بزرگ مهم 

تحت کنترل دمکراتیک کارگران. این باید نقطۀ عزیمت 

بازسازماندهی عقالیی اقتصاد جهانی برای خدمت به 

از جمله نیازهای زیست محیطی آن  -نیازهای توده ها

 و نه سود خصوصی باشد. -ها

المللی کارگران دگرگونی باید از خالل یکپارچکی بین 

ملت، و -تمامی کشورها، الغای مرزهای ملی و نظام دولت

ایجاد یک فدراسیون جهانی متشکل از جمهوری های 

سوسیالیستی و در خدمت الغای نابرابری اقتصادی، ایجاد 

 شود

مبارزه برای این برنامه، مستلرم ساختن رهبری سیاسی 

 طبقۀ کارگر است. 
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را تصویب  5994دجۀ ریاضتی پارلمان یونان بو

 کرد

 

 تفان اشتاینبرگشا

 برگردان: آرام نوبخت

یکشنبه صبح، پارلمان یونان به تصویب طرح پیشنهادی 

که شامل دور جدیدی از تمهیدات گستردۀ  2۰۱۶بودجۀ 

نویس این طرح از ریاضتی می شود، رأی داد. متن پیش

سوی کابینۀ سیریزا به رهبری نخست وزیر الکسیس 

)اتحادیۀ اروپا، بانک « تروئیکا»راس و بنا به خواست سیپ

 مرکزی اروپا و صندوق بین الملل پول( تدوین شده بود.

سیریزا و سیپراس پس از روی کار آمدن در آغاز سال 

جاری بر مبنای تعهد به دفاع از حقوق بازنشستگی و 

شرایط اجتماعی، اکنون حول کاستن از هزینه های 

شامل  -میلیارد یوروی دیگر ۵.۷ان عمومی یونان به میز

میلیارد یورو کاهش مزایای بازنشستگی و افزایش  ۱.8

توافق  -میلیارد یورو 2 بالغ برمالیات ها به میزان تنها 

 کرده اند.

کاهش های اخیر تنها چند روز پس از آن فرارسید که 

چندین تظاهرات در آتن و سایر شهرهای مهم یونان در 

مخارج اجتماعی و مزایای بازنشستگی اعتراض به نابودی 

برگزار شد. طی پنج سال ریاضت اقتصادی، بسیاری از 

مستمری بگیران شاهد کاهش درآمدهای خود تا میزان 

درصد  2۵درصد بوده اند. بیکاری رسمی، در سطح  ۴۰

قرار دارد، و از این رو بسیاری از خانواده ها به مزایای 

ه عنوان وسیلۀ ب ودبازنشستگی اعضای سالخوردۀ خ

 معاش وابسته هستند.

سیپراس که از اعتراض مردمی گسترده نسبت به ریاضت 

حمایت  ،آگاهی داشت، تالش کرد در بحث های پارلمانی

جلب هم برای اجرای برنامۀ خود اپوزیسیون راست را 

این مقدمه چینی های سیپراس را پس اپوزیسیون  .کند

رأی  ۱۴۵موافق و  رأی ۱۵۳و بودجه با اکثریت ناچیز  زد

 مخالف تصویب شد.

 ۹۳میلیارد یورو ) 8۶بخش اعظم منابع مالی به ارزش 

میلیارد دالر( که کشورهای عضو حوزۀ یورو طی سومین 

وعده داده اند، به  2۰۱۰بستۀ نجات یونان از سال 

سرمایه گذاری مجدد بانک های یونان و بازپرداخت وام 

لمللی یونان اختصاص ها و بهره به اعتباردهندگان بین ا

 خواهد یافت.
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 ۳2۷.۶اکنون پیش بینی می شود که بدهی یونان به 

درصد  ۱8۷.8میلیارد دالر( یا  ۳۵۶میلیارد یورو )معادل 

تولید ناخالص داخلی خواهد رسید )این نسبت در سال 

درصد بود(. جدیدترین پیش بینی  ۱8۰.2برابر با  2۰۱۵

سال آتی  ۴2تا  بانک ها، حاکی از آن است که یونان

درگیر بازپرداختِ کوه رو به رشد بدهی هایش به 

 اعتباردهندگان خواهد بود.

تسلیم سیپراس و سیریزا، صرفاً اعتباردهندگان را برای 

تر جسورتر درخواست اعمال سیاست های ریاضتی بیش

 کرده است.

اوایل ماه جاری، مقامات اتحادیۀ اروپا و آلمان اعالم 

مورد  ۶۰ای اجرای فهرستی از کردند که آتن بر

 2۰۱۶-2۰۱۵درخواستی تروئیکا در سال « اصالحات»

دی »بیش از حد دارد وقت کشی می کند. روزنامۀ آلمانی 

به گزارشی از سوی سفارت آلمان در آتن به تاریخ « ولت

یونان عمالً » دسامبر اشاره کرد و با تکبر شکایت کرد:  ۱

ل یک کشتی بدون دیگر اداره نمی شود. این کشور مث

 «.سکان شده است

این در حالی است که حکومت سیپراس پیش از این گام 

های بلندی به سوی اجرای خواسته های تروئیکا برداشته 

بود. سیریزا سن بازنشستگی را افزایش داده، سهم اجباری 

پرداختی بازنشستگان را باال برده و مزایای بازنشستگی 

ه است. به عالوه، سیپراس پیش از موضع را از میان برد

مصونیت خانواده ها در تمهیداتی را به کار بسته است که 

برابر تخلیۀ اجباری منازل در صورت تعویق در پرداخت 

 می کند. قسط وام های رهنی را لغو

روز دوشنبه، نمایندگان تروئیکا به یونان بازگشتند تا 

سط را که یونان باید تا اوا« اقدام پیشینی» ۱۳جزئیات 

میلیارد یورویی بعدی در  ۱دسامبر به منظور دریافت بستۀ 

پارلمان تصویب کند، نهایی کنند. در صدر این فهرست، 

خصوصی سازی و انتقال خدمات و صنایع کلیدی )نظیر 

ADMIE  به عنوان تولیدکنندۀ مهم برق کشور( به

 سرمایه گذاران بین المللی قرار دارد.

ایجاد یک بنگاه خصوصی تروئیکا عالوه بر اصرار بر 

میلیارد دالر،  ۵۰سازی با هدف جمع آوری مجموعاً 

خواهان این است که اجازه داده شود سرمایه گذاران 

خارجی در هیئت مدیرۀ این نهاد قرار بگیرند و به این 

ترتیب تصمیم بگیرند که کدام شرکت ها و بانک ها می 

ی ملی توانند بیش از دیگران از قِبَل فروش دارایی ها

 سودآوری داشته باشند.

از جمله مطالبات دیگری که تروئیکا روی آن اصرار دارد، 

کاهش دستمزدها در بخش عمومی و افزایش اضافی 

 مالیات ها است.

درست دو روز پیش از رأی به بودجه در روز یکشنبه، 

اجرای برنامۀ ریاضتی دیکته شدۀ بانک ها به دست 

ردار شد. جمعۀ گذشته، جان سیریزا، از پذیرش اوباما برخو

کری، وزیر خارجۀ امریکا طی دیداری در آتن، به 

سیپراس تضمین داد که امریکا از سیاست اقتصادی 

 سیریزا حمایت می کند.
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بنای »جمعۀ گذشته در آغاز نشست مشترک در محل 

من از نحوۀ »، کری به سیپراس گفت: «ماکسیموس

چالش های  برخورد شما به مسألۀ اصالحات اقتصادی و

 «.بدهی قدردانی می کنم

در این برهۀ »سیپراس نیز از کری بابت حضور در یونان 

مخاطراتی در »، یعنی دوره ای که «حساس برای منطقه

 وجود دارد، سپاس گزاری کرد.« برابر ثبات

او به کری اطمینان داد که به ازای حماتی امریکا از 

امریکا در  اجرای ریاضت، سیریزا نیز آمادۀ همکاری با

حوزۀ سیاست خارجی است. سیپراس خطاب به کری 

می خواهم به شما نشان دهم که یونان یک »گفت: 

 «.)نیروی( ثبات در منطقه باقی می ماند

 2۰۱۵دسامبر  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دومین اعتصاب یک روزه علیه سیاست های 

 ریاضتی سیریزا در یونان

 الکس النتیه

 برگردان: آرام نوبخت

نوامبر، کارگران  ۱2تر از یک ماه پس از اعتصاب کم

یونان مجدداً دست به اعتراض علیه سیاست های 

ائتالف چپ )»ریاضتی تحمیلی حکومت سیریزا 

 زدند.«( رادیکال

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، در همان حال که 

از نزدیک با اتحادیۀ اروپا همکاری می کند، اکنون در 

اهش های عمیق جدیدی در مزایای تقال برای اعمال ک

بازنشستگی و همین طور حذف سیاست های حمایتی از 

خانواده ها در برابر تخیلۀ اجباری منازل به دلیل عقب 

 افتادن قسط  وام های رهنی آن ها است.

کارگران حمل و نقل در راه آهن دولتی و متروی آتن، 

تراموا و هواپیما، و همین طور کارگران بخش های 

تلف بنادر استراتژیک کشور و صنایع کشتی رانی، به مخ

نشانۀ اعتراض کارهای خود را رها کردند. ترمینال های 

 فرابرهای، و کشتی رانی بازرگانییالت هنفت، تس

شهرهای اقصی نقاط یونان، از جمله آتن و دومین شهر 

 بزرگ کشور، تسالونیکی، به دنبال اعتصاب تعطیل شدند.

رس، ا، از جمله معلمان مدکارگران بخش عمومی

با کارکنان دانشگاه و کارگران بیمارستان ها نیز که 
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، به حداقل نیرو خدمات اورژانس را انجام می دادند

 کارگران اعتصابی پیوستند.

وکال در آتن هم در اعتراض به کاهش مزایای 

قانون آیین دادرسی »بازنشستگی و تغییرات پیشِ رو در 

 خود سر باز زدند. ، از انجام وظایف«مدنی

با این حال کارگران از راهپیمایی های اعتراضی که 

فدراسیون های اتحادیه های کارگری یونان فراخوانده 

بودند، فاصله گرفتند؛ چرا که همۀ این فدراسیون ها 

پیوندهای سیاسی نزدیکی با حکومت حامی ریاضت 

میدان »هزار نفر به گردهمایی  ۹سیریزا دارند. در حدود 

در آتن شرکت جستند که فراخوان آن از سوی « مونیاا

( داده PAME« )جبهۀ میلیتانت سراسری کارگران»

شده بود. این جریان یک فدراسیون کارگری کوچک 

است که نزدیک به حزب کمونیست )استالینیست( یونان 

(KKE.به شمار می رود ) 

کنفدراسیون عمومی »هزار نفر در گردهمایی  8تنها 

کنفدراسیون کارمندان »( و GSEE« )ونانکارگران ی

 -( شرکت کردند. این اتحادیه هاADEDY« )دولت

که هر دو تاریخاً وابسته به حزب سوسیال دمکرات 

هستند؛ حزبی که به دلیل نقش خود در اعمال  «پاسوک»

 2۰۱2 و 2۰۰۹تمهیدات بدنام ریاضتی بین سال های 

میلیون  2.۵ندۀ حدوداً یروی هم رفته نما -سقوط کرد

 کارگر هستند.

شارکت گستردۀ بخش هایی از نیروی کار به دنبال م

فراخوان اتحادیه های مرتبط با خود، گواهی است بر 

 درون ت گسترده با سیاست های ارتجاعی سیریزا دریضد

ر. در عین حال مشارکت ضعیف در راهپیمایی گطبقۀ کار

ها، بیانگر بی میلی عمیق مردمی نسبت به بروکراسی 

های اتحادیه های یونان، پس از تقریباً شش سال تهاجم 

بی وقفه به حقوق و استانداردهای زندگی به دست 

اتحادیۀ اروپا و حکومت های پی در پی یونان از سال 

 است. 2۰۱۰

اما این احساس وسیعاً وجود دارد که علی رغم بحران 

اجتماعی به مراتب سخت تر، این اعتراضات هیچ راهی را 

د. این نشان نیشروی کارگران نشان نمی دهبرای پ

دهندۀ موضوعات حادّ سیاسی و استراتژیک پیش روی 

کارگران یونان و جهان است، و نیاز به گسست بنیادی 

 طبقۀ کارگر از احزاب ضدّ کارگری نظیر سیریزا.

در مراحل اولیۀ بحران بدهی یونان، اتحادیه های 

تصابات ملی یک کارگری سرتاسر اروپا ادعا کردند که اع

روزه و آکسیون های اعتراضی تحت نظارت آن ها، به 

طبقات حاکم فشار خواهد آورد تا حمالت اجتماعی خود 

کم آهسته کنند. در عین حال اتحادیه را متوقف یا دست

ها روابطی را با احزاب طبقۀ متوسط نظیر سیریزا که 

و مخالف ریاضت را « چپ رادیکال»ست سازمان های ژ

 فتند، ایجاد کرد.می گر

، اعتصابات یک روزۀ بسیاری 2۰۱۰با این حال از سال 

برگزار کردند،  PAMEو  GSEE ،ADEDYکه 

هیچ کاری برای جلوگیری از یک سقوط فاجعه بار در 

درصدی  ۴۰تا  ۳۰استانداردهای زندگی یونان، کاهش 
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دستمزدها، حذف بهداشت و درمان همگانی، و ظهور 

 نگی از پیش نبردند.بیکاری گسترده و گرس

تر، تجربۀ قدرت گیری سیریزا در سال جاری، از همه مهم

خیانت تام و تمام کل اقشار ممتاز طبقۀ متوسط را که 

کنترل و هدایت این اعتراضات را به دست داشتند، و 

نشان داده اند که حامیان مصمم ریاضت و سرمایه داری 

باتی ماه هستند، برمال کرد. سیپراس ابتدا وعدۀ انتخا

ژانویۀ خود را مبنی بر پایان دادن به تفاهمنامۀ ریاضتی 

 یدرصد ۶۱اتحادیۀ اروپا زیر پا گذاشت و سپس رأی 

به زحمت در  کهدر رفراندوم ماه ژوئیه را. سیریزا « نه»

انتخابات ماه سپتامبر از دوباره انتخاب شد، با سر به سوی 

پیش  نۀ بیش تر هزینه های اجتماعیاکاهش های وحشی

 می رود.

کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم در بیانیه ای زیر 

، «درس های سیاسی خیانت سیریزا در یونان»عنوان 

تأکید کرد که چگونه طبقۀ کارگر نمی تواند با اعمال 

فشار بر حکومت های سرمایه داری یا انتخاب حکومت 

 جدید، از خود دفاع کند. در این جا توضیح داده شد:

نها راه پیش روی، اتخاذ یک سیاست حقیقتاً انقالبی ت»

بسیج طبقۀ کارگر یونان و جهان در مبارزه. این  و است

مستلزم یک تهاجم مستقیم به طبقۀ سرمایه دار، مصادرۀ 

ثروت آن ها، تسخیر بانک های اصلی و نیروهای مولد 

است به منظور اعمال کنترل دمکراتیک کارگران بر آن 

ولت های کارگری در سرتاسر اروپا و جهان. ها، و ایجاد د

چنین مبارزاتی مستلزم ساختن احزاب مارکسیستی برای 

ارائۀ رهبری سیاسی به طبقۀ کارگر، در مبارزه ای بی 

 «.است ،رحمانه با احزابی نظیر سیریزا

اعتراضاتی نظیر اعتصاب یک روزۀ روز گذشته، در تحلیل 

بروکرات های زا و ینهایی تالشی هستند از سوی سیر

جنبش  کظهور ی از اتحادیه ای حول آن برای جلوگیری

 مستقل طبقۀ کارگر در برابر سیاست های ارتجاعی آنان.

در جستجوی بهره برداری از  آن هادر همان حال که 

چنین  نهایی لنارضایتی طبقۀ کارگر هستند، اما در تحلی

وی دستگاه سیاسی سحرکت های تدافعی از  اعتراضاتی

. اعتصاب یک روزۀ محسوب می شوندیه داری سرما

نوامبر، به بی اعتمادی و بدگمانی  ۱2پیشین در تاریخ 

اعتصابی اصرار وسیعی دامن زد؛ چرا که سیریزا خود بر 

انده وکه ظاهراً علیه سیاست های خود آن فراخ داشت

 .شده بود

اکنون سیریزا در حال مانور دادن با باقی دستگاه سیاسی 

به طوری که هر یک از احزاب بورژوایی  یونان است،

د همان سیاست های اتحادیۀ اروپا را که نتالش می کن

اکثریت مطلق مردم رد کرده بودند، اجرا کنند؛ و در این 

میان تقصیر این سیاست ها را به گردن رقبای خود 

 بیندازند.

سیریزا تاکنون سن بازنشستگی را باال برده، سهم 

ی بگیران را افزایش داده، و پرداختی اجباری مستمر

مزایای بازنشستگی پیش از موعد را نابود کرده است تا به 

این ترتیب به بستۀ نجات مالی اتحادیۀ اروپا دسترسی 

پیدا کند. با این حال اتحادیۀ اروپا به آتن فشار می آورد تا 
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کاهش های عمیق تری را در همین ماه اعمال کند؛ از 

ختلف مزایای بازنشستگی و جمله ادغام صندوق های م

 گی.تکاستن از مزایای تکمیلی بازنشس

روز شنبه، سیپراس با احزاب اپوزیسیون پارلمان دیدار 

کرد و از آن ها خواست که برای تهیۀ طرح های 

ط در ارتباط با چگونگی اجرای تمهیدات وپیشنهادی مبس

ریاضتی که پیش تر حول آن توافق کرده اند، کمیتۀ 

وقتی ماه »ا سیریزا شکل دهند. او افزود: مشترکی را ب

ژوئیه اکثریت مطلق پارلمان به توافق )ریاضتی اتحادیۀ 

اروپا( رأی داد، پس درجۀ باالیی از اجماع وجود داشته 

 «.است

سیپراس روز سه شنبه، بدون این که اشاره ای کند چه 

ما هر کاری که »تمهیداتی را در ذهن خود دارد، گفت: 

حفظ مزایای بازنشتسگی بدون کاهش  بتوانیم برای

... و در مدردناک تر هزینه های اجتماعی انجام می دهی

با پیشنهاد یک سیستم  اهیم کرد کهوعین حال، تالش خ

 «.سر پا نگه داریمکامالً جدید، سیستم را 

 2۰۱۵دسامبر  ۴

https://www.wsws.org/en/articles/2

015/12/04/gree-d04.html 

 

 

 

 اسپانیامسائل سیاسی بحران انتخابات 

 الکس النتیه

 برگردان: آرام نوبخت

شکل گیری پارلمان معلق به دنبال انتخابات عمومی روز 

یکشنبه در اسپانیا، شاخص جدیدی از زوال دستگاه 

ان فوران بحران سیاسی بورژوایی سنتی اروپا از زم

 اقتصادی جهانیِ هفت سال پیش است.

« پاسوک»با سقوط حزب سوسیال دمکرات  2۰۱۵سال 

)ائتالف چپ رادیکال( « سیریزا»و قدرت گیری حکومت 

در یونان آغاز شد که به سرعت هرچه تمام پالتفرم ضدّ 

ریاضتی خود را زیر پا گذاشت و ده ها میلیارد یورو 

ی را اعمال کرد. سال جاری، با کاهش هزینه های اجتماع

مسند حاکمیت  برسقوط مشابه احزابی که چندین دهه 

 بوده اند، به اتمام می رسد: این بار در اسپانیا.

پس از یونان، اسپانیا کشوری در اروپای غربی است که 

بحران مالی و سیاست های ریاضتی در آن عظیم ترین 

ری اسپانیا با ویرانی را به دنبال داشته است. سرمایه دا

ترین وجود رونق اقتصادی ناچیز به یُمن تحمیل کم

دستمزدهای ممکن، اکنون رو به مرگ است. پس از 

کاهش عمیق بودجه های دولتی و برنامه های اجتماعی، 

درصد است و نیمی از کارگران جوان،  2۰بیکاری بیش از 

بیکار هستند. خشم اجتماعی در برابر ریاضت و نخبگان 

 به حالت انفجاری رسیده است.حاکم، 

https://www.wsws.org/en/articles/2015/12/04/gree-d04.html
https://www.wsws.org/en/articles/2015/12/04/gree-d04.html
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حزب »دو حزب، یعنی  طردرأی روز یکشنبه، منجر به  

( به عنوان حزب حاکم محافظه کار و PP« )مردمی

( شد که از PSOE« )حزب سوسیالیست»همین طور 

 ،۱۹۷۷زمان سقوط دیکتاتوری فاشیستی فرانکو در سال 

دات بر اسپانیا حکمرانی داشته اند. این احزاب هر دو تمهی

به این سو اعمال  2۰۰8ریاضتی بی رحمانه ای را از سال 

کرده اند. در انتخابات روز یکشنبه، این دو حزب در 

مجموع به زحمت نیمی از آرا را به خود اختصاص دادند. 

« شهروندان»گرای ، حزب راست«پودموس»باقی آرا بین 

و گروه های کوچک تری از جمله احزاب ناسیونالیست 

 تالن شکسته شد.باسک و کا

در شرایطی که هیچ حزب یا ائتالف احتمالی احزاب قادر 

به تشکیل اکثریت پارلمان نیست، یک بحران بی سابقه 

و بیش از حد طوالنی آغاز شده است، به طوری که 

احزاب مختلف مستأصالنه در تالش برای تشکیل یک 

حکومت جدید یا قرار دادن خود در بهترین جایگاه در 

 اخواندن دور جدید انتخابات هستند.صورت فر

مسألۀ محوری پیش روی طبقۀ کارگر در این موقعیت 

بحرانی، نه تاکتیک های انتخاباتی احزاب بورژوایی، بلکه 

ود است. خل و دفاع از منافع قچگونگی مداخلۀ مست

« چپ»چالش مقابل طبقۀ کارگر این است که احزاب 

ی احزابی که طبقۀ متوسط نظیر پودموس و سیریزا، یعن

ر کردن خأل به جای مانده از سقوط احزاب برای پُ

سوسیال دمکرات قدیمی جلو آمده اند، در واقعیت امر 

 سازمان هایی حامی ریاضت هستند.

پودموس و متحد آن، سیریزا، ادعا می کنند که سقوط 

و ایجاد یک نظام چهار  PSOE-PPنظام دو حزبی 

برای عصر جدیدی باز حزبی بی ثبات در اسپانیا، راه را 

طی آن دستگاه سیاسی ناگهان  گویی خواهد کرد که

پاسخگوی خواسته های رأی دهندگان خواهد شد. 

نخست وزیر یونان و رهبر سیریزا، الکسیس سیپراس، در 

صفحۀ توئیتر پیامی در حمایت از پودمودس منتشر کرد 

اکنون ریاضت در اسپانیا نیز )مانند »که اعالم می داشت: 

 «.شکست داده شده است در سطح سیاسینان( یو

، رهبر پودموس نیز گفت که «پابلو ایگلسیاس»

و تقصیر سیاست های « اسپانیای نوین متولد شده»

را به گردن  PSOEو  PPریاضتی اعمال شده از سوی 

پیام ما به اروپا روشن »آلمان و اتحادیۀ اروپا انداخت: 

ن نخواهد بود. ما آلما زائدۀ است. اسپانیا هرگز دوباره

تالش خواهیم کرد معنای واژۀ حق حاکمیت را به 

 «.کشورمان باز گردانیم

این یک عوام فریبی ناسیونالیستی است برای به خواب 

 بردن طبقۀ کارگر.

سیریزا مشغول اعمال ریاضت در یونان است، نه شکست 

دادن آن. پودموس که در کارزارهای انتخابی خود از 

کرد و با گفتن این که سیریزا انتخاب  سیریزا پشتیبانی

ت این سدیگری نداشت، از اعمال ریاضت در یونان به د

. تا جایی که تفاوتی نخواهد داشتحزب دفاع کرد، 

مبارزۀ طبقۀ کارگر در برابر  مسدود کردنپودموس 

گروه بندی  تریاضت را پیش می برد، به بورژوازی فرص
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را می دهد و تهاجم جدید  کدوباره و تدارک برای ی

را ایفا خواهد  یپودموس خود در این تهاجم نقش مهم

 کرد.

چالش مرکزی پیش روی کارگران و جوانان، کسب درس 

سیاسی و استراتژیک از قدرت گیری سیریزا است،  های

حزبی که به عنوان الگویی برای تشکیل حزب پودموس 

 نشان داده شد که در اوایل سال گذشته ایفای نقش کرد.

در برابر « چپ»سیریزا به اتخاذ یک سیاست  تعهد

ریاضت، دروغی بیش نیست، دروغی که تنها برای برای 

ده بود. سیاست های شت گرفتن قدرت طراحی سبه د

 ، چیزی نبود جز پیرویسیریزا به محض روی کار آمدن

از منافع الیه های مرفه طبقۀ متوسط، از جمله باقی 

و  )استالینیست(« اوروکمونیست»مقامات  مانده های

جنبش دانشجویی پس از سقوط  عناصر خرده بورژواییِ

 .۱۹۷۴خونتای نظامی یونان در سال 

سیریزا هیچ تالشی برای جلب حمایت طبقۀ کارگر اروپا 

در برابر خواسته های ریاضتی اتحادیۀ اروپا نکرد؛ در 

عوض پس از چند هفته مذاکرات با اتحادیۀ اروپا، تعهدی 

تفاهمنامۀ ریاضتی امضا کرد. وقتی که  را برای اجرای

اتحادیۀ اروپا در تابستان امسال خواستار کاهش جدید 

هزینه های اجتماعی شد، سیپراس رفراندومی را حول 

پذیرش یا عدم پذیرش سیاست های ریاضتی اتحادیۀ 

، تا بسته بوداروپا سازماندهی کرد که به شکست آن امید 

ای استعفا و واگذاری قدرت به این ترتیب بهانۀ الزم را بر

گرا و اعمال خواسته های به یک حکومت جدید راست

 اتحادیۀ اروپا فراهم کند.

هنگامی که طبقۀ کارگر در برابر تهدیدهای اتحادیۀ اروپا 

و رسانه های یونان مقاومت کرد و به ریاضت اتحادیۀ 

داد، سیپراس این رأی را زیر پا گذاشت. « نه»اروپا رأی 

جلوگیری از اخراج یونان از منطقۀ یورو به دست او برای 

 آلمان، یک بستۀ ریاضتی جدید و وحشتناک را پذیرفت.

نوآوری جهانی »بعدها او در دیدار از وال استریت و بنیاد 

، به بازارگرمی دربارۀ سیاست های حامی «کلینتون

طی چند »سرمایه گذار خود پرداخت و متعهد شد که 

صلی سرمایه گذاری خارجی بدل سال، یونان به مقصد ا

؛ یعنی به دنبال سیاست های او، بانکداران «خواهد شد

جذب نیروهای کار به شدت تحت استثمار یونان خواهند 

 شد.

کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم ضمن کسب درس 

نوامبر  ۱۳های تجربۀ سیریزا در بیانیۀ خود به تاریخ 

ک سیاست حقیقتاً راه پیشروی، یتنها »نوشت:  2۰۱۵

انقالبی و بسیج طبقۀ کارگر در یونان و جهان در این 

مبارزه است. این مستلزم تهاجم مستقیم به طبقۀ سرمایه 

مهم و  یدار، مصادرۀ ثروت آنان، تسخیر بانک ها

نیروهای مولد به منظور کنترل دمکرات کارگران بر آن 

هان ها، و ایجاد دولت های کارگری در سرتاسر اروپا و ج

است. چنین مبارزاتی نیازمند ساختن احزاب مارکسیستی 

رگر، در مبارزه ای اۀ رهبری سیاسی به طبقۀ کئبرای ارا

 «.بی رحمانه با احزابی نظیر سیریزا است

حزبی که برای کارگران اسپانیا مبارزه کند، تنها در مبارزۀ 

بی رحمانه با پودموس است که می تواند پدید بیاید. 



 
 
 
 
 
 

 دورۀ سوم -نهمسال  -9304 ماهآذر  -09شمارۀ 

Worker 
Militant 

تمیلیتان  
 کارگر

86 
از سوی جمعی از اساتید استالینیست پودموس که 

، و با کمک گروه های «ددانشگاه کومپلوتنس مادری»

که از سیریزا « چپ ضدّ سرمایه داری»چپ نمایی نظیر 

شکل گرفته است، شعارهای پوپولیستی  ،حمایت کرده بود

حاکم را با میهن پرستی اسپانیایی، ارتش « کاست»علیه 

 و بازار آزاد ترکیب کرده است.

یگلسیاس، رهبر پودموس، سال گذشته در یک مصاحبه ا

در زمانی که مشغول بازدید از  CNBCبا شبکۀ مالی 

 PSOEنیویورک بود، ادعا کرد که حزب او می تواند با 

همکاری کند، و اعالم کرد که بازار آزاد یک  PPیا 

است. پودموس بعد از آغاز تالش برای عضو « واقعیت»

ال، با افتخار اعالم کرد که ن سیهم طیگیری در ارتش 

کاندیدای به عنوان را  «خولیو رودریگز فرناندز»ژنرال 

، یعنی انتخاب خواهد کرد «اساراگوس»ر استان دخود 

جنگ ناتو در لیبی در  کسی که اسپانیا را به شرکت در

 سوق داد. 2۰۱۱سال 

تر از سیریزا دشمن بی رحم مبارزه برای پودموس کم

ۀ یر جنگ، ریاضت و اتحادباروپا در برااتحاد طبقۀ کارگر 

 اروپا نیست.

 2۰۱۵دسامبر  2۳

http://www.wsws.org/en/articles/20

15/12/23/pers-d23.html 

 

، یک میلیون نفر به اروپا 5992در سال 

 گریختند

 اندره دیمن

 : آرام نوبختبرگردان

جنگ هایی که امپریالیسم امریکا و اروپا در سوریه، 

افغانستان و عراق شعله ور ساختند، منجر به آن چیزی 

شده است که شاید بتوان بزرگ ترین بحران پناهندگی 

تاریخ بشر نامید. هفتۀ گذشته سازمان ملل متحد اعالم 

 کرد شمار افرادی که وادار به گریختن از کشورهای خود

میلیون نفر فراتر  ۶۰برای نخستین بار از مرز »شده اند، 

 «.رفته است

« سازمان بین المللی مهاجرت»به گزارش روز دوشنبۀ 

(IOM بالغ بر یک میلیون تن از این پناهندگان، به ،)

 دنبال پناهجویی در اروپا بودند.

، طی بیانیه IOM، مدیر کل «ویلیام لیسی سویینگ»

به عنوان سال مصیب بشر و ، 2۰۱۵سال »ای گفت: 

 «.تراژدی های مهاجرت در یاد خواهد ماند

هزار پناهنده در  ۵سویینگ خاطرنشان کرد که بیش از 

هنگام گریختن از کشورهای خود کشته شده بودند، این 

نفر می شود که در دریاهای مدیترانه و  ۳۹۶2رقم شامل 

و  میلیون ها تن به قربانی»اژه غرق شدند، در حالی که 

هدف سیاست های بیگانه ستیز و تشویش اذهان عمومی 

 «.تبدیل شده اند

http://www.wsws.org/en/articles/2015/12/23/pers-d23.html
http://www.wsws.org/en/articles/2015/12/23/pers-d23.html
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یازده پناهجوی دیگر، شامل سه کودک، روز سه شنبه 

پس از غرق شدن قایق چوبی آن ها در دریای اژه جان 

باختند. به گفتۀ سازمان ملل، مسیر ترکیه به یونان از 

 مرگ بارترین مسیر مهاجرین بر»دریای مدیترانه، به 

 مبدل شده است.« روی سیارۀ ما

بیش از یک سوم پناهندگانی که وارد اروپا می شوند، 

« کودکان را نجات دهید»کودکان هستند. بنیاد خیریۀ 

اروپا »ضمن واکنش تند به داده های اخیر، اعالم کرد که 

کار بسیار اندکی برای محافظت از و کمک به کودکان 

رق شدن خانواده ها آسیب پذیر پناهنده و جلوگیری از غ

این سازمان اعالم کرد: «. در سواحل ما انجام می دهد

وقتی کودکان در مقابل درهای ما جان می دهند، باید »

اقدام جسورانه تری انجام دهید. هیچ اولویت مهم تری 

 «.نمی تواند وجود داشته باشد

، کمیساریای عالی امور پناهندگان، در «آنتونیو گوترس»

فعالین بشردوست این سازمان »ن ارقام گفت: ارتباط با ای

دیگر قادر به ارائۀ حداقل حمایت در ارتباط با محافظت و 

 «.فعالیت های نجات غریق نیستند

اگر امروز شما یک پناهنده باشید، شانس »گوترس گفت: 

تان برای رسیدن به خانه بسیار پایین تر از هر زمان 

 ۱2۴تنها «. سال گذشته است ۳۰دیگری طی بیش از 

بازگشتند،  2۰۱۴هزار پناهجوی بین المللی در سال 

سال پیش این رقم به یک میلیون می  ۱۰درحالی که 

 رسید. 

را به « حقوق بشر»قدرت های غربی در همان حال که 

اسم رمز بمباران و تاراج کشورهای بی دفاع تبدیل کرده 

اند، با همین بحران پناهندگی افشا می شوند، چرا که 

ی نوبت به مرزهای خود آن ها می رسد، کامالً به وقت

بی اعتنا هستند. آن ها به جای ارائۀ « حقوق بشر»همین 

کمک و همیاری با هزاران انسانی که در سواحل شان 

غرق می شوند، از بحران پناهندگی به عنوان بهانه ای 

برای تشدید تحرکات جنگی و حمله به حقوق دمکراتیک 

 د استفاده می کنند.در داخل کشورهای خو

حکومت آلمان در همان حال که ژست حامی پناهجویان 

را گرفته است، میزان اخراج ها )دیپورت( را به شدت 

گسترش داده است و در عین حال از کمک های 

هزار و  ۱8اجتماعی به پناهندگان می کاهد. این کشور 

اخراج کرد، یعنی تقریباً دو  2۰۱۵نفر را در سال  ۳۶۳

تعدادی که سال گذشته اخراج شدند و بسیار بیش  برابر

هزار نفر  ۱۹. 2۰۱2در سال  ۶۵۱هزار و  ۷تر از رقم 

دیگر در حال حاضر در آلمان اقامت دارند که درخواست 

شان برای پناهندگی رد شده و در ترس دائمی از اخراج 

به سر می برند. حکومت آلمان در پشت پرده در حال 

ای استفاده از ارتش به منظور طراحی برنامه هایی بر

 است. آتیاخراج های گسترده در سال 

طالیه دار تالش اتحادیۀ اروپا برای توافق  ،مقامات آلمان

میلیارد دالر به ترکیه به منظور  ۳بر سر پرداخت تقریباً 

جلوگیری از ورود پناهجویان خاورمیانه به اروپا از طریق 

ون نفر از مردم به میلی 2.2مسیر زمینی هستند. تقریباً 

ترکیه گریخته اند، و حکومت ترکیه مانع از ورود آن ها 
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به اروپا شده است و به همین دلیل این افراد در شرایط 

منزجرکننده در داخل کمپ های پناهندگی به سر می 

 برند.

در شرایطی که اکثر راه های زمینی به اروپا بسته شده 

به اروپا هستند،  اند، پناهندگانی که در جستجوی گریختن

وادار شده اند که برای رسیدن به جزایر یونان در دریای 

 توفانی اژه، خطر سفر از طریق دریا را به جان بخرند.

نفر از این مسیر رسیده اند، در  ۷۵2هزار و  8۱۶قریب به 

هزار تن از طریق زمینی سفر  ۳۰حالی که تنها در حدود 

ی رحمانۀ کردند. این گواهی است بر تالش های ب

 اتحادیۀ اروپا برای بستن مرزهای خارجی خود.

حکومت سیریزا در یونان که امسال در کمپین انتخاباتی 

احساسات انسان دوستانه  خود را موافق با خود تالش کرد

، نشان دهد و حامی پناهجویان در بین کارگران یونان

عالوه بر تسلیم تام و تمام خود در برابر خواسته های 

مقامات اروپا، به نقش خود به عنوان نگهبان  ریاضتی

 قدرت های بزرگ تر اروپایی در مرزها تن داد.

 ، زادگاه«لسبوس»برای این منظور، جزیرۀ یونانی 

شاعر یونانی، به یک کمپ غول پیکر بازداشت  ،«سافو»

هزار پناهنده امسال به  ۴۵۰تبدیل شده است. نزدیک به 

برابر تعداد ساکنین  لسبوس رسیدند، یعنی بیش از پنج

هزار تن نیز تنها در روز دوشنبه  ۴دائمی جزیره. بالغ بر 

 سر رسیدند.

 ۀ اروپایاتحاد یپناهجویین کمپ این جزیره، محل نخست

برای  مؤدبانه یاصطالح ؛است «Hotspot»موسوم به 

د. ردوگاه کار اجباری ندارتوصیف آن چه که کم از ا

گارد پلیس و در  پناهجویان در حالی که تحت نظارت

محاصرۀ سیم های خاردار هستند، در شرایط بسیار کثیف 

 و نامطبوعی نگهداری می شوند.

« Hotspot»خبرگزاری رویترز که اجازۀ بازدید از این 

را یافت اما مجوز عکس برداری نگرفت، وضعیت اسفبار 

با فرارسیدن شب »پناهجویان را این گونه توصیف کرد: 

 ۴۳درجۀ سلسیوس ) ۶ه تقریباً و کاهش دمای هوا ب

تر، مردم دسته دسته در بین کوهی درجۀ فارنهایت( یا کم

از چمدان ها ازدحام می کنند، و تکه های مقوا را برای 

می سوزانند. هر بار که باران می بارد،  کردن خودگرم 

یونان به اتحادیۀ «. گِل می شود ،زمین خاکی هاین قطع

به مراتب رقت  ار کمپِکه چه است اروپا وعده داده

 انگیزتر را دایر خواهد کرد.

مطابق با داده هایی که سازمان ملل هفتۀ گذشته منتشر 

کرد، یک میلیون پناهنده ای که توانسته اند وارد خاک 

اروپا شوند، بخشی از پنج میلیون نفری هستند که به 

میلیون  ۵۹.۵تازگی امسال آواره شده اند. این عالوه بر 

 آواره شدند. 2۰۱۴که تا اواخر سال  نفری است

اما ارقام سازمان ملل تنها نیمۀ نخست امسال را دربرمی 

گیرند، یعنی تا پیش از افزایش عظیم شمار مردمی که از 

جنگ داخلی حاصل از مداخالت قدرت های غربی می 

گریزند. این بدان معنا است که به محض به روزرسانی 
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 ۷۰سطح جهانی، به رکورد داده ها، شمار مردم آواره در 

 خواهد رسید. 2۰۱۵میلیون نفر در سال 

نیمی از کسانی که امسال از مدیترانه گذشتند، پناهجویان 

سوری بودند. کسانی که از جنگ در افغانستان می 

درصد را  ۷درصد و پناهجویان از عراق  2۰گریختند، 

تشکیل می دادند. بنابراین بیش از سه چهارم کسانی که 

نبال پناهندگی در اروپا هستند، در تالش برای فرار از به د

جنگ هایی هستند که مستقیماً از سوی امپریالیسم 

 .ه اندامریکا و اروپا در خاورمیانه شعله ور شد

قدرت های اروپایی کمر به تشدید سرکوب های خود در 

سال جدید بسته اند. همین ماه، کمیسیون اروپا طرح 

« فرانتکس»کردن بودجه و پرسنل  هایی را برای دو برابر

)آژانس کنترل مرزی اتحادیۀ اروپا( اعالم کرد. کمیسیون 

همراه « سریعمداخلۀ  یگان های»ایجاد نیروی  ور بامذک

برای ممانعت از ورود  خودبا کشتی ها و هلیکوپترهای 

متعهد به گسترش ، پناهجویان و باز گرداندن آن ها

 نظامی گری این سازمان شد.

 2۰۱۵سامبر د 2۳

 

 

 

 

 

 اولتیماتوم گرایی بروکراتیک

گام بعدی؟ مسائل حیاتی »بخش سوم از کتاب 

 «پرولتاریای آلمان

 

 لئون تروتسکی

 ۱۹۳2ژانویۀ  2۷

 برگردان: آرام نوبخت

جدید « حزب کارگر سوسیالیست»وقتی روزنامه های 

(SAP ،)«سوسیال دمکراسی و « خودخواهی حزبی

به  «دیویتسزای»ند؛ وقتی حزب کمونیست را نقد می کن

منافع »ما اطمینان می دهد تا جایی که به او برمی گردد، 



 
 
 
 
 
 

 دورۀ سوم -نهمسال  -9304 ماهآذر  -09شمارۀ 

Worker 
Militant 

تمیلیتان  
 کارگر

91 
، آن ها فقط به ورطۀ «طبقه مقدم بر منافع حزب است

سانتیمانتالیسم سیاسی فرو می غلتند یا، بدتر از آن، در 

پس این لفاطی های احساساتی، منافع حزب خود را 

یست. هر زمان پنهان می کنند. این روش، روش خوبی ن

مقدم بر منافع « ملت»که ارتجاع می خواهد منافع 

طبقات جای بگیرد، ما مارکسیست ها به سختی کوشش 

، «همه»می کنیم توضیح بدیم که ارتجاع تحت پوشش 

منافع طبقۀ استثمارگر را پیش می برد. منافع ملت نمی 

تواند فرموله شود، مگر از زاویۀ طبقۀ حاکم یا طبقه ای 

ای حق حاکمیت را دارد. منافع طبقه نمی تواند که ادع

فرموله شود، مگر به شکل یک برنامه؛ برنامه نمی تواند 

 مورد دفاع قرار گیرد، مگر با ایجاد یک حزب.

 رابطۀ حزب با طبقه

، به خودی خود، مادۀ خامی است برای ]کارگر[ طبقه

استثمار. پرولتاریا تنها زمانی نقش مستقل پیدا می کند 

، به طبقۀ سیاسی در خودز یک طبقۀ اجتماعی که ا

مبدل شود. این نمی تواند رخ دهد مگر به  برای خود

واسطۀ یک حزب. حزب آن ارگان تاریخی است که به 

وسیله اش طبقه، به آگاهی طبقاتی دست می یابد. این 

، به «می ایستد حزبطبقه باالتر از »که گفته شود 

آن،  خامبه شکل  است که طبقه نظر معنای اظهار این

باالتر از طبقه ای است که در مسیر آگاهی طبقاتی قرار 

دارد. این گفته نه فقط نادرست، که ارتجاعی است. برای 

پی بردن به ضرورت یک جبهۀ واحد، کوچک ترین 

 نیازی به این تئوری سطحی و کوته بینانه نیست.

پیشرفت یک طبقه به سوی آگاهی طبقاتی، یعنی، 

ب انقالبی که پرولتاریا را هدایت می کند، ساختن یک حز

یک فرایند پیچیده و متناقض است. طبقه، خود همگون 

نیست. بخش های مختلف آن از راه های مختلف و در 

زمان های مختلف به آگاهی طبقاتی می رسند. بورژوازی 

فعاالنه در این فراینده شرکت می کند، و در درون طبقۀ 

سازد یا از همان نهادهای  کارگر، نهادهای خود را می

موجود بهره برداری می کند تا به این نحو اقشار معینی از 

کارگران را در برابر سایرین قرار دهد. در عین حال در 

درون پرولتاریا، احزاب متعددی فعال هستند. بنابراین 

تری از مسیر تاریخی خود، به پرولتاریا در بخش بزرگ

 ماند.لحاظ سیاسی در تشتت باقی می 

که طی دوران معینی به سرعت هر  -مسألۀ جبهۀ واحد

 از همین جا نشأت می گیرد. -چه تمام مطرح می شود

منافع تاریخی پرولتاریا، نمود خود را در حزب کمونیست 

زمانی که سیاست های این حزب صحیح  -می یابد

باشند. وظیفۀ حزب کمونیست عبارت است از جلب 

از این طریق است که انقالب  اکثریت پرولتاریا؛ و تنها

سوسیالیستی امکان پذیر می شود. حزب کمونیست قادر 

به تحقق مأموریت خود نیست مگر با صیانت کامل و بی 

قید و شرط از استقالل سیاسی و تشکیالتی خود از 

تمامی دیگر احزاب و سازمان های درون طبقۀ کارگر یا 

 خارج از آن. تخطی از این اصل بنیادی سیاست

مارکسیستی، به معنای ارتکاب شنیع ترین جنایات علیه 

-۱۹2۵منافع پرولتاریا، به مثابۀ یک طبقه، است. انقالب 

چین، درست به این دلیل متالشی شد که  ۱۹2۷



 
 
 
 
 
 

 دورۀ سوم -نهمسال  -9304 ماهآذر  -09شمارۀ 

Worker 
Militant 

تمیلیتان  
 کارگر

91 
کمینترن، تحت رهبری استالین و بوخارین، حزب 

کمونیست چین را وادار به ورود به درون حزب بورژوازی 

آن کرد. تجربۀ  انضباطعت از چین )کومین تانگ( و اطا

ناشی از کاربرد سیاست های استالینیستی در ارتباط با 

کومین تانگ، به عنوان نمونه ای از چگونگی تباهی 

برای همیشه وارد تاریخ  ،انقالب به دست رهبران آن

احزاب دو طبقه ای »خواهد شد. تئوری استالینیستی 

ن، به برای کشورهای مشرق زمی« کارگران و دهقانان

معنای تعمیم دادن و مجاز ساختن عملکرد کومین تانگ 

است؛ کاربرد این تئوری در ژاپن، هند، و کره، اتوریتۀ 

را تا  ها کمینترن را تضعیف کرده و تکامل انقالبی آن

اگر خیلی بدبین چندین سال به عقب کشیده است. 

در  -که ماهیتاً خائنانه است -همین سیاستنباشیم، 

ه، انگلستان و تمامی کشورهای اروپا تا سال ایاالت متحد

 .به کار گرفته شد ۱۹28

استقالل بی قید و شرط حزب کمونیست تحت 

 هر شرایط تاریخی

برای حفظ استقالل کامل و بی  «اپوزیسیون چپ»مبارزۀ 

قید و شرط حزب کمونیست و سیاست های آن، تحت 

، ط تاریخی، و در تمامی مراحل توسعۀ پرولتاریایهر شرا

روابط میان اپوزیسیون و جناح استالینیست را در دورۀ 

 ،بلوک استالین با چیانگ کای شک، وانگ چین وی

، ال فولت و غیره، به نقطۀ عطفی رساند. چپرسل، رادی

و همین طور  هیادآوری این که هم تالمان و هم رمل

باندلر و تالهایمر، طی این مبارزه، کامالً در جبهۀ استالین 

لنینیست ها قرار داشتند، به هیچ -ل با بلشویکو در تقاب

وجه الزم نیست. بنابراین این ما نیستیم که باید به 

مدرسه برویم و از استالین و تالمان دربارۀ سیاست های 

 مستقل حزب کمونیست بیاموزیم!

مدرسه، بلکه با  کالس هایاما پرولتاریا نه با گذراندن 

ه به سوی آگاهی گذشتن از خالل مبارزۀ طبقاتی است ک

طبقاتی حرکت می کند. برای مبارزه، پرولتاریا باید در 

صفوف خود وحدت داشته باشد. این در مورد نزاع های 

رچوب دیوارهای یک کارخانۀ ااقتصادی جزئی، در چه

« ملی»منفرد، و همین طور برای چنین نبردهای سیاسی 

فاشیسم، صدق می کند. در  عقب راندنمانند نبرد برای 

تیجه تاکتیک جبهۀ واحد به هیچ رو چیزی تصادفی و ن

نیست؛ بلکه تماماً و  -یک مانور هوشمندانه -مصنوعی

سرتاسر، از شرایط عینی حاکم بر انکشاف پرولتاریا نشأت 

می گیرد. عبارات مانیفست کمونیست که می گوید 

کمونیست ها در تقابل با پرولتاریا نیستند و هیچ منفعتی 

پرولتاریا در کلیت خود ندارند، با خود جدای از منافع 

حامل این معنی هستند که مبارزۀ حزب برای جلب 

اکثریت طبقه، در هیچ حالتی نباید در ضدیت با نیاز 

 کارگران به حفظ وحدت در صفوف مبارزه اش باشد.

 نظراتکامالً محق است که تمامی « پرچم سرخ»

وق منافع منافع طبقاتی باید ماف»را که  مشاجرهحول این 

طبقه اگر  عمحکوم کند. در واقع، مناف« حزب جای گیرد

ست رد چنان چهحزب  سائلصحیح درک شود، با م

فرموله شده باشند، یکسان هستند. مادام که بحث محدود 
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پرچم »فلسفی باشد، موضع -به این گفتۀ تاریخی

سیاسی که از  یاما نتایج ؛غیرقابل حمله است« سرخ

تر از مسخره کردن د، هیچ چیز کماین جا استنتاج می کن

 مارکسیسم نیست.

اصوالً یکسانی منافع پرولتاریا و اهداف حزب کمونیست، 

به این معنا نیست که پرولتاریا در کلیت خود حتی امروز 

نسبت به منافع خود آگاه است، یا این که حزب تحت هر 

فرموله می کند. نیاز  به درستیشرایطی این منافع را 

ین واقعیت سرچشمه می گیرد که پرولتاریا با حزب، از ا

درک مادرزادی از منافع تاریخی خود به دنیا نمی آید. 

وظیفۀ حزب، این است که از تجربۀ به دست آمده از 

که چگونه حقانیت خود برای رهبری را  بیاموزدمبارزه، 

به پرولتاریا نشان دهد. در حالی که بروکراسی 

و سخت بر این عقیده استالینیستی، بر عکس،  سفت 

است که می تواند صرفاً از پرولتاریا اطاعتِ بی چون و 

چرا را طلب کند، آن هم با اتکا به یک گذرنامۀ حزبی و 

 ممهور به مهر کمینترن.

 برداشت صحیح از جبهۀ واحد

تصریح می کند که هر جبهۀ واحدی « پرچم سرخ»

که خود را نخست تحت رهبری حزب کمونیست قرار 

علیه منافع پرولتاریا جهت گیری کرده است. هر  ندهد،

کسی که رهبری حزب کمونیست را به رسمیت نشناسد، 

کارگر موظف «. ضدّ انقالب»خود چیزی نیست غیر از 

 است از پیش با افتخار به سازمان کمونیستی اعتماد کند.

از یکسانی اصولی اهداف حزب و طبقه، یک کارگزار این 

اج می کند تا برای طبقه قانون حق را برای خود استنت

ست هنوز یوضع کند. این مشکل تاریخ که حزب کمون

یعنی مشکل متحد کردن اکثریت کارگران  -باید حل کند

از سوی یک بروکرات به یک  -به زیر پرچم خود

اولتیماتوم تبدیل می شود، به یک تپانچه که روی شقیقۀ 

ی، اداری طبقۀ کارگر می گذارد. در نتیجه تفکر فرمالیست

 و بروکراتیک، جایگزین دیالکتیک می شود.

مشکلی تاریخی که باید حل شود، حل شده اعالم می 

شود. اعتمادی که هنوز باید جلب شود، نقداً جلب شده 

اعالم می شود. اما مبرهن است که این ساده ترین راه 

خروج است. اما با این راه، دستاورد بسیار اندکی حاصل 

ت باید از واقعیات، به همان صورت که می شود. در سیاس

هستند، آغاز کرد و نه آن چه که مایلیم باشد یا نهایتاً 

خواهد بود. موضعی که بروکراسی استالینیستی دست آخر 

به آن رسیده است، در واقع به نفیِ حزب می انجامد. اگر 

پرولتاریا موظف است پیشاپیش رهبری تلمان و رمله را 

کلّ فعالیت تاریخی آن برای  هایینبپذیرد، پس نتیجۀ 

 چیست؟

حزب کمونیست حق دارد از کارگری که مشتاق پیوستن 

به صفوف کمونیست ها است، چنین بخواهد: شما باید 

برنامۀ ما را بپذیرید و مقررات و از اتوریتۀ نهادهای 

باتی ما تبعیت کنید. اما این که چنین خواسته ای را اانتخ

ئی از آن تبدیل کنید، به یک شرط پیشینی یا جز

مضحک و جنایتکارانه است؛ چرا که حزب تنها با حفظ 

روابط صحیح با طبقه است که می تواند به وظیفۀ خود 
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تحقق بخشد. حزب به جای صدور چنین اولتیماتومِ یک 

جانبه ای که در حکم توهین به کارگران است و آن ها را 

ترک عصبی می کند، باید برنامۀ معینی برای عمل مش

ارائه کند: در واقع این مطمئن ترین راه برای دست یافتن 

 به رهبری است.

اولتیماتوم گرایی بروکراتیک به نفی حزب می 

 انجامد

، تالشی است برای تجاوز به طبقۀ اولتیماتوم گرایی

کارگر پس از ناتوانی از متقاعد کردن آن؛ به این معنا که: 

نومان را -رمله-کارگران! چنان چه رهبری تالمان

نپذیرید، ما هم به شما اجازه نخواهیم داد که جبهۀ واحد 

را ایجاد کنید.  بدترین دشمن هم نمی توانست چنین 

موضعی نادرست تر از آن چه که رهبران حزبی خود 

مطرح کرده اند، پیشنهاد کند. این مطمئن ترین راه برای 

 تخریب است.

ی رهبری حزب کمونیست آلمان با روده درازی ها

سفسطه آمیز در بیانیه هایش، شدیدتر از هر زمان دیگری 

ما درخواست نمی »بر اولتیماتوم گرایی تأکید می کند: 

از «. کنیم که شما از پیش دیدگاه کمونیستی ما را بپذیرید

این گفته، صدای عذرخواهی بابت سیاست هایی به گوش 

می رسد که عذری برای آن وجود ندارد. وقتی حزب 

ود از ورود به هر نوع از مذاکرات با سایر احزاب امتناع خ

را اعالم می کند، اما در عین حال پیشنهاد ورود آن دسته 

از کارگران سوسیال دمکرات را به زیر پرچم رهبری 

حزب می دهد که خواهان گسست از سازمان های خود 

هستند بدون این که متعهد باشند خود را کمونیست 

ستفاده از زبان اولتیماتوم بنامند، پس حزب مشغول ا

، «دیدگاه کمونیستی ما»گرایی محض است. این قیدِ 

کامالً احمقانه است: کارگری که در این مرحله آمادۀ 

گسست از حزب خود و مشارکت در مبارزه تحت رهبری 

کمونیستی است، از این نخواهد هراسید که باید خود را 

و خم  یک کمونست بنامد. تردستی با برچسب ها و چم

های دیپلماسی، امری بیگانه با کارگران است. کارگر، 

سیاست ها و سازمان ها را همان گونه که هست در نظر 

می گیرد. او تا زمانی که به رهبری کمونیستی اعتماد 

نکند با سوسیال دمکراسی باقی می ماند. با اطمینان می 

توانیم بگوییم این که اکثریت کارگران سوسیال دمکرات 

امروز در حزب خود باقی مانده اند، نه به خاطر اعتماد تا 

ه به دلیل عدم اطمینان کآن ها به رهبری رفرمیستی، بل

آن ها به رهبری  کمونیست ها است. اما آن ها حتی 

اآلن هم خواهان مبارزه با فاشیسم هستند. اگر گام 

زمان به آن ها نشان داده شده بود، نخست در مبارزۀ هم

ن آن گام به سازمان های خود پافشاری می برای برداشت

کردند. اگر سازمان های آنان ها مانع می شدند، شاید به 

 نقطۀ گسست از آن ها می رسیدند.

https://www.marxists.org/archive/tr

otsky/1932/01/whatnext4.htm 

 

 

 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1932/01/whatnext4.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1932/01/whatnext4.htm
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 خودکشی دختر من

 

نامۀ سرگشاده دربارۀ نقش استالین در مرگ زیناییدا 

 وُلکوف

 لئون تروتسکی

 برگردان: آرام نوبخت

*** 

 رونوشت به:

تمام اعضای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد 

 جماهیر شوروی

 رهبر کمیتۀ اجرایی اتحاد جماهیر شوروی

رل حزب کمونیست تمام اعضای کمیسیون مرکزی کنت

 اتحاد جماهیر شوروی

ضروری می دانم که به شما دربارۀ چگونگی و چرایی 

 خودکشی دخترم توضیحاتی بدهم.

، بنا به درخواست ما، شما به زیناییدا ۱۹۳۰اواخر سال 

ولکوف، دختر مسلول من، اجازه دادید که همراه با پسر 

یه بیاید. پنج ساله اش، وسیوُلود، موقتاً برای درمان به ترک

گمان نمی کردم که در پس این آزادمنشی استالین، یک 

 ۱۹۳۱نیرنگ در کمین نشسته باشد. دختر من در ژانویۀ 

و در حالی که از هر دو ریه مبتال به پنوموتوراکس شده 

بود به این جا رسید. پس از ده ماه اسکان موقت در 

ۀ با وجود مقاومت دائمی نمایندگان خارج-ترکیه، نهایتاً 

موفق به اخذ اجازه به او برای رفتن به آلمان  -شوروی

جهت مداوا شدیم. کودک او موقتاً با ما در ترکیه ماند تا 

بار اضافی برای این بیمار رنجور ما نباشد. پس از مدتی 

پزشکان به این نتیجه رسیدند که خارج کردن 

پنوموتوراکس امکان پذیر است. بیمار ما آغاز به بهبود 

نها، رؤیای بازگشت به روسیه همراه با فرزندش را کرد و ت

-یک بلشویک ،داشت، جایی که دختر و همسرش

لنینیست که به دستور استالین در تبعید است، باقی مانده 

 بودند.

، شما فرمانی را منتشر کردید که ۱۹۳2روز بیستم فوریۀ 

به موجب آن نه فقط همسرم، پسرم و خودم، بلکه دخترم 

ف از شهروندی شوروی محروم شدیم. در زینایید ولکو

یک کشور خارجی که شما جواز سفر به آن با گذرنامۀ 

مشغول درمان خود  صرفاًشوروی را داده بودید، دخترم 

بود. او نه در کارهای سیاسی شرکت کرد و نه به خاطر 

وضعیت سالمتی می توانست چنین کند. او از هر آن چه 

وی بیفکند، خودداری  را بر« سوء ظن»که بتواند سایۀ 

کرد. محرومیت وی از شهروندی، یک انتقام جویی 
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حقیرانه و احمقانه از من بود. برای او، این انتقام جویی 

شخصی به معنای جدایی او از دختر کوچکش، همسرش، 

دارایی اش و کل زندگی عادی اش بود. وضعیت روانی 

تر به دلیل مرگ خواهر جوان تر و او، که خود پیش

ماری خودش آسیب دیده بود، ضربه ای تازه خورد، بی

ضربه ای به مراتب بی رحمانه تر، چرا که کامالً 

غافلگیرکننده بود و او به هیچ وجه در آن نقشی نداشت. 

روانپزشکان متفق القول اعالم کردند که تنها بازگشت به 

محیط طبیعی، خانواده و کار او است که می تواند وی را 

، ۱۹۳2فرمان شما به تاریخ بیستم فوریۀ  نجات دهد. اما

دقیقاً همین امکان نجات او را از میان برد. تمامی دیگر 

تالش ها، همان طور که مستحضرید، بی نتیجه باقی 

 مانده اند.

کم پسر او هر چه پزشکان آلمانی تأکید داشتند که دست

سریع تر باید به او برگردانده شود؛ آن ها در این مورد 

نس بازگشت تعادل روحی مادر را می دیدند. اما هنوز شا

سان از شهروندی وقتی این فرزند شش ساله نیز به یک

شوروی محروم شد، دشواری های خروج اش از 

قسطنطنیه به برلین چند برابر شد. نصف سال به تالش 

های دائمی، اما بی ثمر، در کشورهای های مختلف 

من به کپنهاگ  اروپایی سپری شد. تنها سفر غیرمترقبۀ

بود که فرصت آوردن کودک به اروپا را به ما داد. او در 

نهایتِ مشکالت ظرف شش هفته به برلین سفر کرد. به 

زحمت حتی یک هفته نزدیک مادرش بود، چرا که پلیس 

در تبانی با مأمورین استالینیست « اشالیشر»ژنرال 

تصمیم به اخراج دختر من گرفتند. کجا؟ به ترکیه؟ به 

زیرۀ پرینکیپو؟ اما این کودک نیاز به مدرسه داشت و ج

دختر من برای تحمل این ضربۀ جدید نیاز به مراقبت 

های پزشکی مداوم در کنار زندگی خانوادگی. روز پنجم 

 ژانویه، او خود را با گاز خفه کرد. او سی سال داشت.

، که شوهرش «نینا»،  دختر جوان تر من، ۱۹28در سال 

ن به پنج سال انفرادی محکوم شده است، از سوی استالی

بستری شد و سپس مدتی کوتاه پس از تبعید من به آلما 

آتا به بیمارستان برده شد. در این جا شاهد پیشرفت 

بیماری سل در او بودند. یک نامۀ کامالً شخصی، بدون 

ترین ارتباط به سیاست، که خطاب به من نوشته شده کم

تاد روز نگه داشته شد، به بود، از سوی شما به مدت هف

طوری که وقتی پاسخ من رسید، دیگر او زنده نبود. نینا 

 سالگی مرد. 2۶در سن 

طی دورۀ اقامتم در کپنهاگ، که در آن جا همسرم درمان 

بیماری جدی خود را آغاز کرد و من نیز خودم را آمادۀ 

، این TASSمداوا کردم، استالین از طریق خبرگزاری 

کنفرانس »ه پلیس اروپا رساند که یک خبر دروغ را ب

در کپهناگ می خواهد برگزار شود! همین « تروتسکیستی

قدر کافی بود تا حکومت سوسیال دمکرات دانمارک به 

اخراج و درمان های ضروی  سراسیمهنفع استالین من را 

پزشکی همسرم را قطع کند. اما در این مورد، مانند 

ن با پلیس سرمایه داری بسیاری موارد دیگر، اتحاد استالی

کم یک هدف سیاسی داشت. اذیت و آزار دختر من، دست

عاری از هرگونه محتوای سیاسی بود. محرومیت او از 

یعنی از دست رفتن تنها امید او برای  -شهروندی شوروی

نهایتاً  -بازگشت به یک محیط طبیعی و بهبود یافتن
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لمان به اخراج او از برلین )خدمتی که بی تردید پلیس آ

استالین کرد(، اقداماتی هستند بدون هدف سیاسی تنها 

برای انتقام جویی حقیرانه و احمقانه و نه هیچ چیز دیگر. 

دختر من کامالً دربارۀ جایگاه خود روشن بود. او می 

اذیت و آزار او به  وپلیس اروپا،  که با وجود دانست

از  خواست استالین، هیچ امنیتی نخواهد داشت. با آگاهی

این بود که مرگ او در تاریخ پنجم ژانویه رقم خورد. 

نامیده می شود. اما نه، این « داوطلبانه»مرگی،  نچنی

مرگ داوطلبانه نبود. استالین این مرگ را به او تحمیل 

کرد. من خودم را به این اطالعات محدود می کنم، بدون 

آن که نتیجه گیری کنم. زمان این موضوع نیز فراخواهد 

 ید. حزب پس از تولد دوباره این کار را خواهد کرد.رس

 ل. تروتسکی

 پرینکیپو

 ۱۹۳۳ژانویۀ  ۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

حزب کمونیست »مباحثاتی پیرامون نقش 

 و خیانت های استالینیسم« فیلیپین

 ۱۹۹8مه ، پیتر سیمونز

 برگردان: آرام نوبخت

*** 

 پرسش: 

لیپین لطفاً توضیح دهید که چه چیزی حزب کمونیست فی

و جبهۀ دمکراتیک ملی را سازمان هایی استالینیست می 

 کند؟

ثانیاً، شکل سوسیالیستی یک سازمان مردمی که هم 

 اکنون در فیلیپین موجود است، چگونه خواهد بود؟

جنبش »حقیقی در دورۀ « سوسیالیست»در آخر، نیروهای 

کجا بودند؟ نهایتاً، این جنبش، فارغ از این « قدرت خلق

قدر معیوب بود، دیکتاتور را بیرون راند. درست که چه 

 است؟

 بی صبرانه منتظر تحلیل شما هستم. با تشکر.

 پاسخ:

حزب »دوست گرامی؛ ممنون از این که در ارتباط با 

، وب «جبهۀ دمکراتیک ملی»و « کمونیست فیلیپین

 سایت ما را جستجو کردید. و اما پاسخ به سؤاالت شما.
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( و CPP« )ست فیلیپینحزب کمونی». چه چیزی ۱

( را به سازمان هایی NDF« )جبهۀ دمکراتیک ملی»

 استالینیست تبدیل می کند؟

گیری و چشم انداز تنها راه قابل اتکا برای تعیین جهت

هر گرایش یا حزب سیاسی، تحلیل طبقاتی منشأ و برنامۀ 

 آن است.

مبنای استالینیسم، چشم انداز ناسیونالیستی و ارتجاعی 

است که نخست در سال « یسم در یک کشورسوسیال»

از سوی استالین و بوخارین، و در مبارزه علیه چشم  ۱۹2۴

انداز انقالبی انترناسیونالیسم سوسیالیستی، یعنی چشم 

، «اپوزیسیون چپ»انداز مورد دفاع لئون تروتسکی و 

 فرموله شد.

و بر مبنای  ۱۹۶8در سال « حزب کمونیست فیلیپین»

از استالینیسم، ناسیونالیسم چینی و ملغمۀ خاص مائو 

-۱۹2۵رادیکالیسم دهقانی که به دنبال شکست انقالب 

بود، بنیان گذاشته شد. در دورۀ  تدوین شدهچین  ۱۹2۷

رهبری مائو، حزب کمونیست چین ریشه های خود در 

درون طبقۀ کارگر را قطع و به سمت چریکیسم دهقانی 

 چرخش کرد.

حزب کمونیست »ن گذار ایدئولوگ اصلی و رهبر بنیا

، در کتاب خود با نام «خوزه ماریا سیسون»، «فیلیپین

، به این فرمول بندی از «جامعۀ فیلیپین و انقالب»

استالینیسم هیچ چیز اضافه نکرد به جز دوز معینی از 

ناسیونالیسم فیلیپینی. پیامدهای استالینیسم برای طبقۀ 

ه است که در کارگر در فیلیپین همان قدر فاجعه بار بود

 دیگر جاها.

خصلت بنیادی استالینیسم، انطباق فرصت طلبانۀ آن با 

تئوری انقالب »طبقۀ سرمایه دار ملی، آن هم بر مبنای 

است. در کشورهایی نظیر فیلیپین، « دو مرحله ای

استالینیست ها ادعا می کنند که مطالبات سوسیالیستی 

ملی،  قابل طرح نیستند، مگر این که وظایف استقالل

دمکراسی و اصالحات ارضی از سوی بورژوازی انجام 

 گرفته باشند.

اما تجربیات این قرن، بارها و بارها، خصلت تماماً 

نوکرمآب بورژوازی ملی را در فیلیپین و دیگر کشورهای 

سرمایه داری عقب مانده آشکار کرده است. طبقۀ کارگر 

 تنها نیروی قادر به حلّ وظایف دمکراتیک از طریق

مبارزه برای تسخیر قدرت و استقرار یک حکومت 

جامعه بر  دوبارۀ ماندهیزسا در جهتکارگری و دهقانی 

 مبنای نیاز اجتماعی و نه سود است.

و  ۱۹8۶کوری آکینو در سال « قدرت خلقی»انقالب 

عدم  رویدادهای متعاقب آن در فیلیپین، باری دیگر

ک یا ظرفیت بورژوازی برای انجام اصالحات دمکراتی

، از یک «مارکوس»، مانند «آکینو»ارضی را نشان داد. 

سو مقید به منافع ایاالت متحده و سایر قدرت های 

اصلی بود، و از سوی دیگر پیوندی ناگسستنی با منافع 

 داران بزرگ در روستاها داشت.زمین

حزب کمونیست »و رهبری « سیسون»، ۱۹8۶در سال 

کینو به عنوان یک شدیداً بین محکوم کردن آ« فیلیپین
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از یک سو و تالش برای تشکیل یک « فاشیست»

ائتالف با همین فرد از سوی دیگر، در نوسان بودند؛ آن 

در حکومت « دمکراتیک»هم به این بهانه که گرایشی 

 جدید وجود دارد.

آن چه در این موضع گیری های مشخصاً ضدّ و نقیض 

حزب کمونیست »رایج است، خصومت و ضدیت 

با مبارزۀ سیاسی صبورانه برای درهم شکستن  «نفیلیپی

 گویا این توهمات در بین کارگران فیلیپنی است که

، نیازها و خواسته های آنان برای حقوق «آکینو»حکومت 

دمکراتیک و بهبود استانداردهای زندگی را متحقق خواهد 

 کرد.

، با تغذیه کردن آگاهانۀ چنین «حزب کمونیست فیلیپین»

که مورد پشتیبانی امریکا و  «آکینو»خانم  توهماتی، به

بود، اجازه داد « راموس»بخش هایی از ارتش به رهبری 

، برای «مارکوس»که از جنبش توده ای وسیع علیه 

 اهداف طبقاتی خود بهره برداری کند.

به هر حال، این جنبش، فارغ از این ». شما می پرسید 2

راند. درست ، دیکتاتور را بیرون بودکه چه قدر معیوب 

 «است؟

را صرفاً محصول یک فرد « مارکوس»این که رژیم 

« مارکوس»دیکتاتور ببینیم، تا حدودی کوته بینانه است. 

مانند دیکتاتوری های نظامی کرۀ جنوبی، تایلند، ه

 -اندونزی و دیگر جاها در منطقه، به منافع سرمایۀ بزرگ

برای سرکوب بی رحمانۀ  -هم در داخل و هم در خارج

 هرگونه اپوزیسیون در برابر استثمار یک طبقۀ کارگرِ

 سریعاً رو به گسترش خدمت کرد.

، متناسب با نیازهای متغیر «آکینو»روی کار آمدن 

سرمایۀ مالی بین المللی بود، و به همین دلیل از پشتیبانی 

امریکا برخوردار شد. از آن جا که ادغام جهانی تولید طی 

است، بنابراین نیازهای سرمایه دو دهۀ اخیر تکامل یافته 

ط کار ارزان، قپیچیده تر شده است. سرمایه گذاران نه ف

که دسترسی به بانکداری، مالیه، بیمه، مخابرات، حمل و 

نقل را طلب می کنند، یعنی بخش هایی از اقتصاد که 

 و باند او بود.« مارکوس»سفت و سخت تحت کنترل 

ظام سود که او عزل شد، اما ن ۱۹8۶در سال « مارکوس»

را تکثیر می کرد، دست ناخورده باقی ماند. در دورۀ 

، حکومت یک سلسله «راموس»و سپس « آکینو»

اقتصادی را با هدف باز کردن درهای بخش « اصالحات»

اقتصاد فیلیپین به سوی سرمایۀ مالی بین  ی ازوسیع

المللی انجام داد. در عین حال، استانداردهای زندگی توده 

است.  چنان به وخامت خود ادامه دادههمپین های فیلی

 «آکینو»اصالحات محدود ارضی که مقدمتاً از سوی 

 پیشنهاد شده بود، به سرعت دور زده شدند.

آخرین انتخابات ملی، همان گروه بندی ها و باندهای 

تجاری بزرگی را نشان می دهد که بر تمامی جنبه های 

ارند. بحران حیات اقتصادی و سیاسی فیلیپین تسلط د

عمیق اقتصادی در سرتاسر منطقه، دارد پیامد ویرانگری 

بر استانداردهای زندگی کارگران، دهقانان، بیکاران و 

 فقرای شهری و روستایی بر جای می گذارد.
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متعهد به تداوم « جوزف استرادا»رئیس جمهور بعدی، 

تجدیدساختار »خواسته های سرمایۀ بزرگ برای 

ت که قطعاً به تشدید بیکاری و فقر تر اسبیش« اقتصادی

 خواهد انجامید.

در این دورۀ جنبش « سوسیالیست». نیروهای حقیقی ۳

 قدرت خلق کجا بودند؟

جنبش تروتسکیستی بین المللی، درست مانند امروز، 

مشغول مبارزه برای استقالل سیاسی طبقۀ کارگر فیلیپین 

ای یک از تمامی جناح های بورژوازی و ایجاد پایه ای بر

 آلترناتیو سوسیالیستی بود.

در استرالیا )در آن مقطع « حزب برابری سوسیالیستی»

مقاالتی را به رشتۀ تحریر «( لیگ کارگران سوسیالیست»

حزب »و « سیسون»درآورد که به تفصیل نقش 

را افشا می کرد، و ضمن هشدار « کمونیست فیلیپین

رای ، برنامه ای را ب«آکینو»نسبت به خطرهای رژیم 

تشکیل یک حزب سوسیالیستی طبقۀ کارگر در فیلیپین 

 تشریح می کرد.

حزب برابری »، دبیر بخش ملی «نیک بیمز»مقاالت 

راه پیشروی انقالب »، در جزوه ای به نام «سوسیالیستی

منتشر شده است. چنان چه مایل به ارزیابی این « فیلیپین

موضوعات سیاسی و تئوریک باشید، توصیه می کنیم 

 خه ای از آن را تهیه و به دقت مطالعه کنید. نس

 با تشکر

 ۱۹۹8مه  2۹، پیتز سیموندز

توزیع تراکت به یاد ستار بهشتی و شاهرخ 

 زمانی

 

، رفقای فعال کمیتۀ اقدام ۹۴آذرماه  ۱۰امروز سه شنبه، 

کارگری و کانون کارگران متحد ایران در یکی از استان 

کارگر زندانی، »کت هایی با شعار ها اقدام به توزیع ترا

و همین طور خواست « زندانی سیاسی، آزاد باید گردد

پیگیری قتل ستار بهشتی و شاهرخ زمانی در زندان و 

 تبدیل آن به یکی از مطالبات جنبش کارگری نمودند.

تر این رفقا فعالیت های مشابهی را در مازندران، پیش

 ودند.زنجان و دیگر استان ها انجام داده ب

آبان ماه امسال، سومین سالگرد جان باختن ستار بهشتی 

 22چنین به دنبال قتل شاهرخ زمانی در در زندان بود. هم
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شهریورماه سال جاری و با توجه به موج جدید سرکوب 

از جمله آقای  -های اخیر دیگر فعالین کارگری و سیاسی

جعفر عظیم زاده که اخیراً به شش سال زندان محکوم 

دفاع از فعالین کارگری زندانی به ضرورتی مبرم و  -شد

تر از پیش تبدیل شده است؛ به همین به مراتب مهم

جهت در تراکت های توزیع شده تأکیده شده بود که 

شاهرخ زمانی و ستار بهشتی را از ما گرفتند، صدای »

 «.دیگر کارگران دربند باشیم!

 

مختلف  به عالوه از زمان قتل رفیق شاهرخ، گرایش های

راست، چه در درون جنبش کارگری و چه خارج از آن، 

تالش کردند که این رفیق را به وسیله ای برای ایجاد 

اعتبار سیاسی خود تبدیل کنند. این در حالی است که 

مواضع و عملکرد شاهرخ، به عنوان یک سوسیالیست 

انقالبی، در تقابل با چنین گرایش هایی است. بیانیه های 

شته های نسبتاً زیادی از شاهرخ برای جنبش صوتی و نو

کارگری باقی مانده است که نشان می دهد او چگونه به 

طور سازش ناپذیری، لحظه به لحظۀ فعالیت های خود را 

وقف مبارزه با سرمایه داری جمهوری اسالمی در کلیت 

آن کرده، و با وجود دخالتگری در حوزه های سندیکایی و 

خود را بر تدارک حزب انقالبی  دمکراتیک، تمرکز اخص

و نهایتاً جان خود را هم در راه بود کارگران معطوف کرده 

جنبش داد. به همین جهت در تراکت های توزیع شده 

به دلیل بحران »این نقل قول از او برجسته شد که 

ساختاری نظام سرمایه داری و شکست سیاست های 

الباتی احزاب و دولت ها، به خصوص اصالح طلبان، مط

نظیر نان، کار، مسکن و کالً تأمینات اجتماعی، عمالً با 

نابودی سرمایه داری و ایجاد سوسیالیسم گره خورده 

 .«است

همان طور که همیشه در گذشته تأکید شده است این 

گونه فعالیت ها، هرچند کوچک، یک الگوی عملی 

پیشنهادی در دفاع از تمامی فعالین کارگری زندانی است. 

قدردانی از رفقایی که این فعالیت را انجام داده اند، ضمن 

به روال همیشه تأکید می کنیم که در شرایط کنونی، 

گرایش های مختلف جنبش کارگری می توانند و باید 

حول خواست مشترک دفاع از تمامی فعالین کارگری 

دربند و لغو احکام قضایی صادره و فشارهای امنیتی بر 

ل شود تا چنین فعالیت هایی بتوانند آنان، وارد اتحاد عم
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مابه ازای ملموس و درخور را داشته باشند. به ویژه قتل 

تر بر سایر شاهرخ زمانی در زندان و اعمال فشار بیش

فعالین طی ماه های گذشته، هشداری است که این 

موضوع را بیش از پیش از اهمیت حیاتی برخوردار می 

 شود.

 کمیتۀ اقدام کارگری

 ۱۳۹۴آذر  ۱۰

 

 

 

 زنده باد همبستگی بین المللی!

گزارشی از حامیان کمیتۀ اقدام کارگری در آلمان و 

 متحدین بین المللی آن

 

(، شاخۀ کمیتۀ SAV« )آلترناتیو سوسیالیستی»گروه 

 2۷( در آلمان طی روزهای CWIانترناسیونال کارگری )

، گردهمایی ای را در شهر آخن 2۰۱۵نوامبر  28و 

که در آن در قالب کارگروه هایی حول  سازمان داد

موضوعاتی نظیر ضرورت سوسیالیسم، بحران سرمایه 

داری، مسائل منطقه، میلیتاریسم، ریاضت اقتصادی و 

جنگ و شیوۀ مقابله با آن، مسألۀ زنان، محیط زیست، 

درس های تاریخی کودتای شیلی برای امروز، حمالت 

 تروریستی پاریس و غیره صحبت شد.
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ی ایرانی حاضر در جلسه )بتی جعفری، فرامرز عباد، رفقا

بهروز رضوانی و امید علی زاده( نیز عالوه بر دخالتگری 

تر روی مسألۀ جنبش کارگری در موضوعات فوق، بیش

 مبرم و ضرورت ،ایران، قتل رفیق شاهرخ زمانی در زندان

 همبستگی بین المللی صحبت کردند.

 

یل انقالبی جنبش در این بخش اشاره شد که پتانس

کم از حیث اعتراضات و اعتصابات کارگری ایران، دست

روزمره تا چه حد باال است، و چگونه رژیم سرمایه داری 

ایران تاکنون با سرکوب فیزیکی، زندان و حتی قتل های 

مشکوک، بسیاری از پیشروان را از جنبش جدا کرده 

ورهای است. تأثیرات توافقات اخیر میان رژیم ایران و کش

امپریالیستی غرب بر جنبش چیست و ما چه وظایفی بر 

؛ و چرا همبستگی بین المللی عملی با جنبش عهده داریم

 کارگری ایران اهمیت دارد.

 

در این نشست، رفقای ایران عالوه بر توضیحاتی دربارۀ 

سابقۀ مبارزاتی رفیق شاهرخ و نحوۀ به قتل رسیدن وی 

کارگر »ر او، و شعارهای در زندان، پوستری را با تصوی

و همین طور « زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد

پیگیری قتل شاهرخ زمانی را به مطالبۀ جنبش کارگری »

 تهیه کرده بودند. )به فارسی و آلمانی( «تبدیل کنیم

در انتها تمامی رفقای حاضر در این جلسه، به نشانۀ 

 Hoch» شعار ،همبستگی، با در دست داشتن پوسترها

die Internationale Solidarität! » زنده باد(

 همبستگی بین المللی( را سردادند.
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چارلی »مین سال درگذشت 32به مناسبت 

، کمدین برجسته و محبوب طبقۀ «چاپلین

 کارگر

 چارلی چاپلین

 برگردان: آرام نوبخت/  هالندنایل مال

 

ر روز کریسمس جدید چارلی چاپلین که د زندگی نامۀ

در گذشت، نگاهی دارد به زندگی متالطم و نبوغ  ۱۹۷۷

 هنری او.

زندگی ، جدیدترین نویسندۀ «پیتر اکروید»آن طور که 

زمانی در  ستارۀ فیلم های اولیه می نویسد، لنیناین  نامۀ

تنها مردی »چارلی چاپلین  گفته بود که کالمی مشهور

لنین «. کنم در جهان است که می خواهم با او مالقات

تنها فردی نبود که چنین می خواست. به گفتۀ اکروید، 

سال داشت،  2۶در حالی که تنها  ،۱۹۱۵در سال  چاپلین

 بود.شده « مشهورترین مرد جهان»

های  در رسانه ۀ چاپلیندلیل این موفقیت نامنتظر

مشهورترین شخصیت او بر روی پرده  سرگرمی مردمی،

ی دوست داشتنی که به ولگرد«. د کوچولورولگ»بود: 

مقامات دهن کجی کرد و به همین خاطر به محبوبیتی 

عظیم در میان مخاطبین خود در طبقۀ کارگر دست یافت. 

 وقاربینی و یک خوش»اکروید دربارۀ چاپلین می نویسد: 

. رسایی او بی کران "دنیایی بس ظالمانه"سرکش در 

ن متصور است؛ تقریباً هر احساسی را که بتوان برای انسا

بود در صورت او نقش می بندد، آن هم به سرعت جیوه. 

رو باشد و هم شرور. مثالً او می تواند در آن واحد هم کم

او ژنده پوش و غمگین است، اما کمر خم نمی کند. او به 

طور بی پایانی پرمایه، مبتکر و انعطاف پذیر است؛ او 

 ، اما هرگز شکست نمیبا مانع رو به رو استهمیشه 

 «.خورد؛ قامتش خم شده، اما نشکسته است

چاپلین فیلم های متعددی ساخت، اما امروز اساساً او را با 

« جویندگان طال»فیلم های کالسیک صامتی نظیر 

( و بعدها فیلم ۱۹۳۱« )روشنایی های شهر»، (۱۹2۵)

( و ۱۹۳۶« )عصر جدید»چون هم« ناطق»های 

. با این حال دمی آورن( به یاد ۱۹۴۰« )دیکتاتور بزرگ»

هالیوود بدل شده و به  به منفورِ ۱۹۵۰چاپلین در دهۀ 

عنوان قربانی جنون و آزار و اذیت های ضدّ کمونیستی 

 جنگ سرد، از ایاالت متحدۀ امریکا تبعید شد.
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محالت  متولد شده بود، در فقرِ ۱88۹چاپلین که در سال 

ی در کثیف جنوب لندن بزرگ شد. پدرخواندۀ او، هنرمند

، خیلی زود از خانه رفت و بعدها الن موسیقی انگلستانس

از فرط مصرف مشروبات الکلی مرد. مادر او خواننده بود، 

 به هر دری می زدزنی که برای رفع ابتدایی ترین نیازها 

و دستخوش بیماری های روانی شد و دوره ای را در 

آسایشگاه ها گذراند. پیش می آمد که چارلی و برادرش 

بمانند، روی نیمکت پارک ها بخوابند یا  انانشنزد بستگ

او با رقصیدن در گوشۀ خیابان به اجبار به نوانخانه بروند. 

ها بود که پول غذا را جور می کرد. همین منجر به 

ین نقش های حرفه ای او شد. وقتی نُه سال تنخس

 Eight« )هشت پسرک لنکاشر»با گروه داشت، 

Lancashire Lads رقصی محلی با ( همراه شد که

کفش های چوبی انجام می دادند. او پس از مدتی 

ی کمدین تقسیم «دان لنو»صورتحساب هزینه ها را با 

می کرد.  چاپلین با سفید کردن صورت خود، پوشیدن 

شلوارهای گشاد و کفش های بی قواره، به تقلید از 

ولگرد »شخصیت های نمایشی لِنو پرداخت، و به عنوان 

 جهانی یافت.  شهرتی« کوچولو

فِرِد »سالگی همراه با تور نمایشی  2۱چاپلین در سن 

یکی دیگر از « استن لورل)»به امریکا رفت « کارنو

اعضای دستۀ بازگیران بود(. چاپلین تحت مربی گری 

کارنو، استعداد خیره کننده اش را برای کمدی فیزیکی 

 را به چاپلین داد که« دائم الخمر»نشان داد. کارنو نقش 

او نیز با الگو گرفتن از پدرخواندۀ خود اجرا کرد. چاپلین به 

در « مک سِنِت»متعلق به « کیستون»استودیوی 

کالیفرنیا پیوست که نیازمند یک جایگزین سریع بودند. 

ترین ستارۀ استودیویی شده بود که طی چند ماه او بزرگ

تر به خاطر دست انداختن مقامات با لوده بازی های بیش

 به یاد آورده می شود.« س های کیستونپلی»

هنگامی که چاپلین به عنوان یک فرد کمال گرا می رفت 

که فیلم های خود را کارگردانی کند، این ضرب آهنگ 

سریع و پر تب و تاب کار با سِنِت )او هر هفته سه فیلم 

تهیه می کرد( تأثیرش را بر چاپلین گذاشته بود. چاپلین 

از نو فیلم برداری می کرد، حتی بارها بار صحنه ها را 

صحنه ها را از نو می ساخت، تا باالخره نتیجۀ کار راضی 

اش کند، و این بازگیرانش را به شدت بی حوصله می 

کرد. چاپلین دیوانه وار می نوشت، کارگردانی می کرد و 

 حتی موسیقی فیلم هایش را هم خود تهیه می کرد.

(، ۱۹۱۴« )در ونیز مسابقۀ اتومبیل رانی»فیلم دوم او، 

را به بینندگان سینما معرفی « ولگرد کوچولو»شخصیت 

کرد که یک موفقیت فوری و برجسته بود. اکروید در 

یک قهرمان طبقۀ »توصیف این شخصیت می نویسد: 

کارگر، که علیه ثروتمندان و صاحبان امتیاز مبارزه می 

، با وجود آن که «ولگرد»در فیلم های بعدی، این «. کند

پا به با غرور دیگر در شکست و رسوایی فرو رفته، اما 

امید  حسّ مخاطبینش این ترتیب به ، و بهفرار نمی گذارد

می دهد. چاپلین در سال های ساخت فیلم، شجاعانه، با 

، به بسیاری از زیرکانهدرک مخاطب و شوخ طبعی 

از رعب و  ؛موضوعات خام و اغلب مناقشه انگیز پرداخت

های جنگ جهانی اول گرفته تا وحشت های سنگر

 مخمصۀ مهاجرین.
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آوازۀ چاپلین، بسیار فراتر از سینما رفت. او که اوایل دهۀ 

با گروهی از روشنفکران »به نیویورک رفته بود،  ۱۹2۰

که خود را سوسیالیست می خواندند آشنا شد ... در این جا 

بینش «. بود که دربارۀ سیاست، هنر و ادبیات حرف زد

رکود »، یعنی در بحبوحۀ ۱۹۳۰پلین در دهۀ سیاسی چا

 و ظهور فاشیسم بود که نمودی آشکار یافت.« بزرگ

 عصر جدید

به طور درخشانی بیگانگی و استثمار « عصر جدید»

کارگران صنعتی را نشان می دهد. شخصیت چاپلین در 

این فیلم، به شکلی نمادین، بین چرخ دنده های کارخانه 

که دیگر قادر به تحمل آهنگ پیچ و تاب می خورد. او 

تولید کارخانه نیست، دستخوش فروپاشی و سقوط می 

شود، از بیمارستان به زندان، و نهایتاً به بیکاری فالکت 

آمیز درمی غلتد. در یکی از صحنه های به یادماندنی، او 

تلو تلو خوران به سوی یک تظاهرات خشن خیابانی می 

س کارگران رود و بر حسب تصادف، خود را در رأ

، چاپلین «دیکتاتور بزرگ»اعتصابی می یابد. در فیلم 

هیتلر را بی رحمانه و بی هیچ تخفیفی به سُخره می 

گیرد. با در نظرداشتن رویکرد سست و بی رمق اکثریت 

نخبگان حاکم و سردمداران متنفذ هالیوود نسبت به رژیم 

 نازی ها در آن مقطع، این تصمیمی متهوّرانه بود.

د ادعا می کند که کودکیِ پردردسر چاپلین، از او اکروی

فردی بسیار جاه طلب، حتی بی رحم، و سرشار از انرژی 

ساخته بود. با وجود ثروت و شهرت عظیم، ترس و 

وحشت از درغلتیدن دوباره به فقر، از جا زدن در برابر 

تحمل مشکالت سالمت روانی مادر، کشمکشی 

بط او با زنان، همراه با همیشگی در درون چاپلین بود. روا

دو ازدواج کم دوام، بسیار مشکل و پرنوسان بود. هنگامی 

، او را به خاطر رابطه اش «جون بَری»که همسر چاپلین، 

، «یوجین اونیل»ساله )دختر  ۱۷« اونا اونیلِ»با 

نمایشنامه نویس( به دادگاه برد، چاپلین با رسوایی 

 عمومی و موج سرزنش ها رو به رو شد. 

گرای امریکا از در فضای جنگ سرد، سیاستمداران راست

گرایی چاپلین برای و چپ« اخالقیات»زندگی شخصی، 

، چاپلین از ۱۹۴۷تضعیف او بهره برداری کردند. در سال 

، «کمیتۀ رسیدگی به فعالیت های ضدّ امریکایی»سوی 

، سناتور ضدّ «جوزف مک کارتی»به سرپرستی 

. چاپلین به دلیل حمایت کمونیست قهار، بازجویی شد

خود از شوروی در برابر نازیسم در جریان جنگ جهانی 

 دوم مورد حمله قرار گرفت.

استالین « شگفت انگیز»اما چاپلین با توجیه تسویه های 

کار کوئیزلینگ ها و الوال ها را »به عنوان روندی که 

)سیاستمداران همکار نازی ها در نروژ و « تمام کرد

در فرانسه در طول جنگ(، یک بی « رژیم ویشی»

اعتباری در کارنامۀ خود به ثبت رساند. این در حالی بود 

که تسویه ها و دادگاه های نمایشی مذکور، مقدمتاً 

بلشویک های قدیم و به خصوص لئون تروتسکی و 

را که در راستای دفاع از دمکراسی « اپوزیسیون چپ»

، هدف کارگری در اتحاد شوروی مبارزه کرده بودند

 گرفت.
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اکروید به نقل از دوستان چاپلین می گوید که این بازیگر 

مستعد پذیرش عقاید »بود، و « رقیقچپ »یک 

«. سوسیالیستی، بی آن که تالشی برای تحقق آن ها کند

بهتر است بگوییم که او یک آزادی خواه »از نظر اکروید، 

ن چاپلی«. بود، همراه با گرایش هایی متمایل به آنارشیسم

بنا به غریزه از بی عدالتی و ستم خشمگین بود: او در »

سرتاسر زندگی اش علیه کنترل و سلطۀ استبدادی مبارزه 

 «.کرد

به دنبال موج تعقیب و بازداشت های مک کارتی در 

نفر در فهرست سیاه عدم مجوز کار  ۳۰۰امریکا، بیش از 

ر در استودیوهای هالیوود قرار گرفتند. چاپلین مستقیماً د

فهرست سیاه نبود، اما در هنگام سفر با کشتی به لندن در 

، مطلع شد که ویزای بازگشت دوبارۀ او به ۱۹۵2سال 

ایاالت متحده باطل شده است. چاپلین باقی زندگی خود 

را در تبعید گذراند، به خصوص در سوئیس، و نهایتاً در 

 درگذشت. ۱۹۷۷روز کریسمس 

ه های مردم، موضوع باقی ماندن چاپلین در اذهان تود

کتاب در باب زندگی و فعالیت او بوده است.  2۰۰تقریباً 

فشرده ای که پیتر اکروید نوشته است  زندگی نامۀاگرچه 

قادر به سنجش عمق سوژۀ خود نیست، اما توصیفی 

هوشمندانه و بی محابا است از هنرمندیِ درخشان و 

 ، به«دوره گرد کوچولو»زندگی چاپلین وشاهکار او، 

عنوان اثری که توده های مردم چاپلین را با آن شناختند 

 همدردی کردند.و 

 2۰۱۵دسامبر  2۵

 «قلعۀ حیوانات»نگاهی دوباره به کتاب 

 

 اندی فورد

 برگردان: آرام نوبخت

که تقریباً از همان آغاز یک موفقیت بود، « اناتقلعۀ حیو»

رمان  ۱۰۰در زمرۀ « مجلۀ تایم»کتابی است که از سوی 

بزرگ قرن بیستم جای گرفت. این کتاب اغلب جزئی از 

برنامۀ آموزشی مدارس است. برعکس در تمامی 

ممنوع بود، و  ۱۹8۹کشورهای استالینیست تا سال 

، برمه و حتی برخی ممنوعیت آن هنوز نیز در زیمبابوه

کشورهای عربی محافظه کار حوزۀ خلیج فارس باقی 

 است.
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ش بسیار راولین چیزی که شما را خیره می کند، شیوۀ نگا

روان این کتاب است. تحوالت داستان به زبان روشن و 

بی پرده آشکار می شود، همراه با سادگی فریبندۀ یک 

ت: یک قلعۀ حیوانا»قصه. در واقع عنوان اصلی کتاب، 

بود. حرفۀ اوروِل به عنوان یک رمان نویس، « قصه

درست در همان فصل اول و در معرفی اش از حیواناتی 

که برای نخستین جلسۀ خود مجمعی شکل می دهند، 

نشان داده می شود. او برای ترسیم شخصیت هایش 

برای استفادۀ بعدی در طول داستان، دقیقاً به اندازه ای 

عات می دهد. استفادۀ اورول از صحیح به خواننده اطال

مثالً زمانی که شخصیت گربه در جلسه ای -شوخ طبعی

هم رأی «( آیا موش ها رفیق هستند؟»به این پرسش که 

تضمین می کند که خواندن  -مثبت می دهد و هم منفی

این کتاب لذت بخش است و از این پس نیز به یاد 

 ماندنی.

و دروغ پردازی اورول عمق کامل اقدامات حقارت بار، 

های مکرر و به یادماندنی حزب کمونیست و استالینیست 

ها در جریان جنگ داخلی اسپانیا را لمس کرده بود؛ در 

اسپانیا او به یک تشکیالت سیاسی متأثر از تروتسکی، 

« حزب وحدت مارکسیستی کارگران»یعنی میلیشیای 

(POUM پیوسته بود. از این جهت مصمم بود که )

دربارۀ روسیۀ استالینیستی بیان کند. برای این حقیقت را 

منظور، او روش تمثیل را برگزید، به طوری که یک به 

یکِ رویدادهای رمان او شباهت دارد با تسخیر قدرت به 

 دست استالین و سوء مدیریت بی رحمانۀ اتحاد شوروی.

آغاز می شود؛ نمادی ترکیبی از « مِیجِر پیر»روایت با 

و لنین. او ایده هایش از جامعه  شخصیت های مارکس

ای را شرح می دهد که در آن حیوانات دیگر از سوی آدم 

ها استثمار نمی شوند و از ثمرات کار خود بهره می برند. 

حیوانات با اشتیاق این ایده ها را می گیرند و بسیار زودتر 

از آن چه که حتی بتوانند تصور کنند، حاکمیت بی کفایت 

)تزار(، واژگون می شود. نام « ای جونزآق»صاحب مزرعه، 

تغییر می کند، پرچم جدیدِ « قلعۀ حیوانات»مزرعه به 

خلق می شود، و خوک ها، به خصوص « شاخ و سُم»

)تروتسکی( رهبری را « سنوبال»)استالین( و « ناپلئون»

اما به نظر می رسد که آن ها هرگز  -بر عهده می گیرند

 به توافق نمی رسند.

ه از مشکالت آتی، زمانی مشاهده می شود که هشدار اولی

، مسئول بخش شیردوشی مزرعه می شود، اما «ناپلئون»

می شود. این صحنه یادآور مدرکی « ناپدید»کلّ شیر 

است که اخیراً از دل خاک بیرون آورده شده، و آن این 

است که حتی در نخستین روزهای پس از انقالب، 

ه به موجب آن قرار بود استالین فرمانی صادر کرده بود ک

مقامات و بُروکرات ها سهمیۀ نان بیش تری داشته 

و به این نحو استالین وفاداری به خود را قوام  -باشند

بخشد. منتها پیشنهاد نان اضافی، شکلی رقت انگیز از 

اغوا کردن بود، مگر در شرایط گرسنگی توده ای. این 

طاط نقطۀ عزیمت تروتسکی در تحلیل مهم اش از انح

اتحاد جماهیر شوروی بود. مارکس در مقاله ای گمنام 

دربارۀ امکان پذیری نظری انقالب در یک کشور واپس 

جایی که نیاز عمومی شود، تمام تفاله »مانده نوشته بود 



 
 
 
 
 
 

 دورۀ سوم -نهمسال  -9304 ماهآذر  -09شمارۀ 

Worker 
Militant 

تمیلیتان  
 کارگر

118 
؛ و تروتسکی «احیا خواهند شد ]یعنی ستم[های گذشته 

درک کرد که این نیاز و گرسنگی، به نقطۀ آغاز پیروزی 

 بدل شده است. استالین

« انترناسیونال سوم»نیز همانند « قلعۀ حیوانات»وقتی 

اولیه، کبوترهایش را با پیام انقالب گسیل می کند، 

موجی از شورش سایر مزارع را درمی نوردد. آدم ها نمی 

توانند این را تحمل کنند و به مزرعه حمله می برند، اما 

آن ها  ،«سنوبال»تالش های سترگ حیوانات، به رهبری 

نبرد »نقش ناچیزی در « ناپلئون»را تار و مار می کند. 

ایفا کرد، درست همان طور که استالین نقش « گاودانی

ناچیزی در جنگ داخلی روسیه، در زمان تهاجم تقریباً 

تمامی قدرت های سرمایه داری جهان به روسیه ایفا 

که مهاجمین را شکست داد، به « ارتش سرخ»کرد. 

 ساخته و رهبری شد.دست تروتسکی 

بعداً بر سر بنای یک آسیاب بادی « سنوبال»و « ناپلئون»

به اختالف برمی خورند. این صحنه، « قلعۀ حیوانات»در 

جدال میان استالین و تروتسکی بر سر صنعتی سازی 

اتحاد شوروی را منعکس می کند. این جدال زمانی حل 

ناگهان با سگ هایی وحشی « ناپلئون»می شود که 

اهر می شود که مخفیانه در خانۀ مزرعه پروش داده بود ظ

 -او را از مزرعه بیرون می راند« سنبوال»و با تعقیب 

تمثیلی از استفادۀ استالین از پلیس مخفی برای تبعید 

 تروتسکی و ارعاب و ساکت کردن هواداران او. 

ایده « ناپلئون»، ۱۹2۰درست مانند اتحاد شورویِ دهۀ 

سرقت و آن ها را به عنوان ایده های  را« سنوبال»های 

خود معرفی می کند. از این زمان به بعد، جلسات هفتگی 

، به «قلعۀ حیوانات»بحث و پذیرش گام های بعدی 

جلسات دریافت دستورالعمل برای حیوانات تبدیل شدند، 

درست همانند شوراهای دمکراتیک اولیه که به تسمه 

 ند حاکم مبدل شدند. های نقاله برای دستورالعمل های با

آسیاب بادی با زحمت و مشقت حیوانات، به خصوص 

که به « باکسر»، اسب مزرعه، ساخته می شود. «باکسر»

طور شگرفی تنومند و ایثارگر است، به طور اخص نماد 

کارگران عادی شوروی است. با وجود تالش های او، 

آسیاب بادی فرو می ریزد، درست مانند بخش اعظم 

نج سالۀ اولیۀ استالین که ناموفق بود و به قحطی برنامۀ پ

انجامید. در همان حال که  ۱۹۳۰گستردۀ اوایل دهۀ 

حیوانات در آستانۀ مرگ از گرسنگی هستند، اما به آدم 

های زودباور و ساده لوح چنین وانمود می شود که گویی 

مزرعه با وفور غذا رو به رو است، درست همان طور که 

)گروهی که اورول از آن متنفر بود( « دوستان شوروی»

فریب صحنه آرایی های استالین را خوردند. با وجود 

و حیوانات « باکسر»به « ناپلئون»سقوط آسیاب بادی، 

 دستور بازسازی دوبارۀ آن را می دهد.

مذاکراتی را با دو مزرعۀ مجاور بر « ناپلئون»در این اثنا، 

-فاکس»ول، سر دادوستد تجاری آغاز می کند. مزرعۀ ا

رو به سقوط است و بد نگهداری است )بریتانیا(؛ « وود

، خوب اداره می شود، همراه با «فیلدپینچ»مزرعۀ دیگر، 

« همیشه گرفتار دعاوی حقوقی است»مزرعه داری که 

یکی را به جان دیگری می « ناپلئون»)آلمان نازی(. 

روشد، می ف« فیلدپینچ»اندازد، اما نهایتاً مقداری الوار به 



 
 
 
 
 
 

 دورۀ سوم -نهمسال  -9304 ماهآذر  -09شمارۀ 

Worker 
Militant 

تمیلیتان  
 کارگر

119 
آن هم با وجود ظلم وحشتناکی که صاحب مزرعه در حقّ 

حیوانات خود روا می دارد. به محض این که قرارداد بسته 

می شود، به حیوانات گفته می شود که داستان های 

بوده « بیش از حد غلوآمیز»شکنجه و ظلم در آن جا 

است. و درست مانند مورد هیتلر، این توافق با تهاجم به 

تالفی می شود. « فیلدپینچ»از مزرعۀ « یواناتقلعۀ ح»

حیوانات قلعه تنها با مصایب فراوان و ویرانی دوبارۀ 

 آسیاب بادی این حمله را دفع می کنند.

« باکسر»یکی از دردآورترین لحظات این کتاب، مرگ 

است. پس از تمام تالش های او برای ساخت آسیاب 

بسیار کُند. بادی، او پیر می شود و بهبود سُم هایش 

می گوید که او را نزد جراح دامپزشک می « ناپلئون»

فرستد، اما وقتی کامیون دنبال او می آید، حیوانات می 

آلفرد سیموندز. سالخ »فهند که  روی ماشین عبارات 

نقش بسته است. باکسر به مسلخ « اسب و سریشُم ساز

برده می شود. درست مانند کارگران قهرمان شوروی که 

ین مزد تالش های آنان را در تسویه های عظیم استال

 پرداخت. ۱۹۳۰دهۀ 

 «همۀ حیوانات برابرند، اما بعضی برابرتر»

قلعۀ »خیانت نهایی زمانی سر می رسد که شعار اصلی 

به این شعار تغییر  -«همۀ حیوانات برابرند» -«حیوانات

همۀ حیوانات برابرند، اما بعضی »پیدا می کند که: 

یقاً به این شکل زمخت و ریاکارانه بود که دق«. برابرتر

استالین و پادوهای او به اصول بنیادی اتحاد جماهیر 

شوروی خیانت کردند. در صحنۀ مشهور پایانی کتاب بر 

، حیوانات در ۱۹۴۳در سال « کنفرانس تهران»مبنای 

از خوک به آدم و از آدم به خوک نگاه کردند، »بیرون 

 «.بگویند کی به کی استولی دیگر امکان نداشت که 

کامل شده بود، به طوری  ۱۹۴۳انحطاط شوروی تا سال 

که اورول دیگر تفاوتی نمی دید، و در واقع تروتسکی نیز 

از نظر چهرۀ بیرونی و طرز رفتار،  -همین نظر را داشت

چیز چندانی برای انتخاب میان باند استالین و دیکتاتورها 

تروتسکی خاطرنشان و رهبران سرمایه داری نبود. اما 

کرد که بنیان های اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی 

متفاوت از بنیان های دولت های سرمایه داری بود و این 

بود که شوروی را قادر به شکست  گله های نازی 

 ساخت. 

انتشار این کتاب، تاریخ عجیبی را پشت خود دارد. ابتدا در 

شدند، اما  هواداران استالین مانع گسترش آن ۱۹۴۵سال 

صداقت و ویژگی های ممتاز آن خوش درخشید، نقدهای 

خوب و سپس جنجالی دریافت کرد، و این همراه شد با 

فروش جهانی این کتاب که به اورول وقت و منابع مالی 

را داد. « ۱۹8۴»برای کار بر روی کتاب آخرش با نام 

که بودجۀ ساخت انیمیشنی از قلعۀ « سی.آی.ای»

را تأمین کرده بود، از این کتاب  ۱۹۵۴ل حیوانات در سا

آخر او به عنوان یک ابزار تبلیغاتی خام ضدّ روسی بهره 

برداری کرد. این ایده هنوز هم در مدارس پرورانده می 

شود که انقالب بیهوده است، چون به دیکتاتوری می 

انجامد. اما هیچ چیزی بیش از این نمی تواند از دیدگاه 

شته باشد. این کتاب در همۀ بخش های اورول فاصله دا

ها از اقدام اولیۀ انقالب دفاع می کند و قهرمان واقعی آن 
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است، که همانند طبقۀ کارگر همه جا، منشأ « باکسر»

واقعی هرگونه ثروت و موفقیت در مزرعه به شمار می 

فریب می خورد و با « باکستر»رود. این که در داستان 

ود و حتی مرگ نیرنگ از این ثروت محروم می ش

« ناپلئون»تر در حکم کیفرخواستی علیه ظالمانۀ او، بیش

 «.باکستر»است تا 

اوروال هرگز راه خود را به سوی درک تئوریک انحطاط 

اتحاد شوروی نیافت. اما او یک سوسیالیست و دمکرات 

یک تمثیل « مزرعۀ حیوانات»صادق و با پرنسیپ بود، و 

هشتناک به انقالب روسیه صادقه و فوق العاده از خیانت د

 از سوی باند آدمکشان بی اخالق و خودخواه.

http://www.socialismtoday.org/ 
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