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چشم انداز جنبش کارگری و وظایف 

 آتی ۀهای انقالبی در دور مارکسیست

باید از  برای ترسیم چشم انداز جنبش کارگری ما محققاً

تحلیل در مرکز تحلیل مشخص سیاسی روز شروع کنیم. 

که رژیم در سال را قرار داد روندی  بایدشرایط امروز 

گذشته آغاز کرده، و آن هم جهت گیری به سمت 

عبارت دیگر تسلیم در مقابل ه کشورهای غربی است، یا ب

مرز »ها  های امپریالیستی که در سابق با آن دولت

رژیم  ،داشته است. پس از انتخاب حسن روحانی «بندی

 عبارت بود از قرار گرفت. علل آنتحت فشار مضاعفی 

اقتصادی و هم چنین تهدید های نظامی  تحریم های

که با وارد شدن به  آمریکا و اسرائیل بر آن ت هایدول

حوزۀ صنایع نفت و پتروشیمی، یعنی ستون فقرات حیات 

و بقای رژیم ایران، به جمهوری اسالم ضربه وارد آورده 

ر، انزوایی سیاسی بود ت ، و از همه مهممضاف بر این. بود

که بر رژیم در منطقه و سطح بین المللی تحمیل شده 

از میدان  نا به هنگام خود بود. از یک سو چاوز با مرگ

تر، یکی از متحدین  سیاسی کنار رفت  و از آن مهم

رژیم بشار اسد در  یعنی رژیم در منطقه استراتژیک اصلی

گر قادر نبود سوریه وارد جنگ داخلی شد. نه تنها رژیم دی

)و البته  که در مقابله با آمریکا متکی به رژیم سوریه

باشد، که  همین طور بلوک دوستانش در امریکای التین(

مجبور شد برای کمک رسانی به آن قوا و تجهیزات به 

سوریه ارسال کند تا از سقوط اسد جلوگیری به عمل 

 آورد. این عوامل رژیم را واداشت که وارد معامالتی با

سرمایه داری بین المللی شده و تسلیم شود. قابل ذکر 

است که این معامالت از طریق یک تبانی بین تمام جناح 

ها صورت پذیرفت. به سخن دیگر، برای نخستین بار در 

بین تمام  ، ولو شکننده،تاریخ جمهوری اسالمی وحدتی

نظام شکل گرفت. رژیم می  کلیت ها برای حفظ جناح

سقوط اسد به احتمال قوی نوبت خود دانست که پس از 

 ۀرا خواهد رسید. در واقع، انتخابات حسن روحانی نقطف او

عطفی بود در تاریخ جمهوری اسالمی در روابطش با 

 عطف از نقطه نظر ما ۀغرب. ارزیابی این نقط

مارکسیست های انقالبی، که مایل به ترسیم چشم انداز 

به تعویق ، حائز اهمیت است. هستیمجنبش کارگری 

افتادن مذاکرات فرصتی به رژیم می دهد که پایه های 

اجتماعی خود )پاسداران و بسیجی ها و حزب اهلل ها( را 

به  حول آن برای این چرخش که سیاستمداران رژیم

یعنی به عبارت دیگر آماده  توافق رسیده اند، آماده کند.

اگر این این آمادگی صورت  سازی روانی ایجاد کند.

در  که را احتمال کودتا توسط فرماندهان پاسداران ،نگیرد

و به واسطۀ بازار و تجارت سیاه در شرایط  پیش ۀدور

نمی  ،از موقعیت مالی و سیاسی برخوردار بودند تحریم

  ت.توان نادیده گرف

چه این تبانی رخ بدهد، بدیهی است که بازتاب  چنان

 مشخصی در پیوند با جنبش کارگری خواهد داشت. این

بازتاب باید مورد بررسی قرار گرفته و تکالیف جنبش 

 ۀکارگری از امروز تا زمانی که این توافقات به نتیج

امپریالیستی و ایران برسد، ترسیم  ت هایمطلوب دول

گردد. با حسنه شدن روابط این دول سرمایه داری بین 

سال انتظار، سرمایه های  خود را به  ۶۳المللی پس از 
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مشاهده  که امروز نقداً د کرد. چناننخواهایران سرازیر 

می شود که شرکت های آمریکای جنرال موتورز امریکا 

وارد  های اتومبیل فرانسوی رنو و غیره نقداً و شرکت

سرمایه گذاری را می  ۀکات اولیرایران شده اند و تدا

بینند. اگر در پیش، در خیابان های تهران نمایندگان 

امروز ، می دیدیم صرفاً شرکت های چینی و روسی را

و فرانسوی و  یایتالیای ی،های بزرگ امریکای شرکت

 .احتمال قوی انگلیسی هم خواهیم دید

به سخن دیگر، روال عادی سازی روابط، مترادف خواهد 

بود با سرازیر شدن سرمایه ها به داخل و هم چنین 

پیش  ۀبازگشایی کارخانه ها و انواع  صنایعی که در دور

بوده و به علت تحریم های اقتصادی از کار  بسته شده

افتاده بودند. در نتیجه، اشتغال کارگران در درون این 

با اشتغال توده های  یابد. طبعاً یکارخانه ها افزایش م

کارگری در سطح کارخانه ها یک سلسله  قوانین و قواعد 

م سبین المللی از طریق نماینده های کارگری امپریالی

او )سازمان جهانی کار( و بر حامعه  . ال.آیمانند  

وزیر کار علی ربیعی از  کارگری تحمیل خواهد شد )نقداً

سران این سازمان دعوت به سفر به ایران کرده است(. 

این منطق سرمایه داری برای تأمین امنیت سرمایه در 

ایران از طریق ممانعت از اعتصابات و شورش های 

سو، اعتماد به نفس  این تحول، از یککنترل نشده است. 

در درون طبقه کارگر را به تدریج تقویت خواهد کرد. و از 

 ۀسوی دیگر استثمار مضاف توسط سرمایه داری تشن

 .سود را افزایش می دهد

حضور سازمان جهانی کار و فعالیتش در ایران، برای 

ت های سرمایه کارگر مفاهیم مشخصی دارد. دول ۀطبق

پس از این معامالت با که  د هستندغربی درصد داری

وجود ه کارگری ب ۀرژیم یک سلسله روابط نوینی در جامع

غربی در ایران تضمین گردد. کم  ۀید که امنیت سرمایآ

ه ب این است کههزینه ترین راه برای تضمین سرمایه 

 آنکارگر را  با شمشیر قطع کنند،  ۀسر طبق آن کهجای 

توسط آی. ال. او. و « انهنمتمد»را با پنبه ببرند. به روشی 

 .از این طریق، استثمار مضاعف را اعمال کنند

متناقض در جامعه  ۀآتی ما با دو پدید ۀبنابراین، در دور 

رو خواهیم شد. از یک سو، افزایش اعتماد به نفس ه روب

ی بهتر در یمبارزه جو ۀکارگر، و در نتیجه، روحی ۀدر طبق

سوی دیگر، راستای خود سازماندهی و سازمانیابی. از 

کارگر. در نتیجه، ما برای نخستین  ۀاستثمار مضاعف طبق

 شدیدترین بار در سی و شش سال، در ایران شاهد

تناقض بین کار و سرمایه خواهیم شد. به سخن دیگر، 

جنگ طبقاتی برای نخستین بار تدارکاتش می تواند 

 .ریخته شود

های انقالبی و کارگران  عنوان مارکسیسته ما ب 

لیست باید از هم اکنون تدارکاتی در این راستا سوسیا

هایی باز کنیم حول این موضوع که  ببینیم. یعنی بحث

نزدیک تشکل های مربوط به رژیم  ۀچه در آیند چنان

)تحت عنوان اتحادیه های زرد( ایجاد شود که شاید 

ها نفر از کارگران را نیز جلب خودش کند، ما چه  میلیون

ی مطرح یلترناتیوهاآکنیم؟ و چه باید  یهای نوع دخالت

 ۀکنیم؟ برای نمونه، یکی از مسائل محوری که در دور
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زرد،  یو اتحادیه ها آتی می تواند در مقابل این سندیکاها

های مستقل کارگری هست  مطرح شود، ایجاد تشکل

)مستقل از کارفرمایان، و دولت و از سازمانهای بین 

ها، یکی از  التالمللی(. اما برای سازماندهی این دخ

مسائل اساسی ما ساختن حزب پیشتاز کارگری هست. 

زیرا، بدون حزب پیشتاز کارگری ما این دخالت ها به 

 .درستی نمی توانیم پیش ببریم

 ۹۲ ۀرفیق مازیار رازی در برنام ۀمصاحب ۀمتن پیاده شد

 «صدای کارگر سوسیالیست» ۳۶۲۶اسفند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توهین حکومت به آذری  به پیرامون اعتراضات

 زبان ها

 علیرضا بیانی

 

رژیم سرمایه داری حاکم در ایران، هر از چندگاهی با 

شدت گرفتن بحران های درونی خود، و یا بحران 

عمومی در جامعه، موضوعاتی را طرح می کند که خود 

می داند موجب اعتراضات ملیت های مختلف می شود، 

سپس عامدانه به این کشمکش ها دامن می زند و نتیجۀ 

کشمکش های ناسیونالیستی دلخواه خود را که جایگزینی 

به جای مبارزۀ طبقاتی است، به دست می آورد. اصوالً 

دمیدن در گرایش های ناسیونالیستی یا تفرقه حول 

مذهبی، یکی از مکانیسم های سرمایه -خطوط قومی

داری است که جمهوری اسالمی نیز از آن مستثنی 

نیست. در انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه، ناسیونالیسم 

ک و بازگشت به آتاتورک تقویت می شود؛ در ژاپن تر

برای آماده سازی روانی جهت تغییر قانون اساسی و 

بازگشست به میلیتاریسم و موقعیت سابق امپریالیسم 

مطرح « ملت قوی»و « سنت های ژاپنی»ژاپن، ناگهان 

 

 دریافت فایل:

http://militaant.com/wp-

content/uploads/2014/01/workers-

issues.pdf 

 

http://militaant.com/wp-content/uploads/2014/01/workers-issues.pdf
http://militaant.com/wp-content/uploads/2014/01/workers-issues.pdf
http://militaant.com/wp-content/uploads/2014/01/workers-issues.pdf
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می شود؛ در آلمان در مقابل موج پناهجویان، گرایش 

بیرون می آورند و امروز در نازی و فاشیستی سر  نئوهای 

-خاورمیانه، روزی نیست که یک گروه شبه نظامی قومی

 مذهبی متولد نشود.

در قد و « طنزی»اخیراً در صدا و سیمای رژیم نیز برنامۀ 

قوارۀ مضحک بودن خود رژیم سرمایه داری پخش شد 

که موجب سه نوع واکنش مختلف شده است. واکنش 

اول، مربوط به مردم آذری زبان است که به درستی به 

تحقیر و تمسخر فرهنگ خود اعتراض می کنند. اما 

نداشتن افق و چشم انداز  ضعف اساسی این اعتراضات در

اعتراضی است که این خود بستر دخالت گری گرایش 

های قوم پرست و ناسیونالیست را فراهم کرده، و این 

به  -دقیقاً همان چیزی است که رژیم جمهوری اسالمی

می خواهد؛ و در واقع  -خصوص در شرایط حادّ کنونی

برای کاهش بحران های خود، و یا تغییر مجرای 

ضات طبقاتی، از مکمل خود، یعنی ناسیونالیسم و اعترا

 قوم پرستی کمک می ستاند. 

 

واکنش دوم مربوط به گرایش های پاسیفیستی و 

سانتریسیتی است که طبق معمول به دلیل عدم حضور در 

، کمال طلبمتن اعتراضات مردمی، همچنان از موضع 

گیری یک جنبش را یا بسیار شسته و رفته و از بدو شکل

می طلبند، و یا با انواع روش های از « سوسیالیستی»

موضع باالی خود به آن واکنش نشان می دهند و 

خواستار فاصله گیری از آن می شوند. ایشان نمی دانند 

حتی برای درخواست امتناع و دوری از این نوع 

اعتراضات، باید در متن درگیری ها و اعتراضات حضور 

ند بفهمند که اگر قرار بود داشته باشند. ایشان نمی توان

مردم معترض ) گیریم در مسیر غلط( گوش به فرمان آن 

را جاری کنند، آن ها ها باشند و دستورات و اوامر از باال 

البد خیلی پیش از این وارد آن دسته از اعتراضاتی می 

شدند که ایشان مهر تأیید بر آن می زنند. وجه برجستۀ 

ناسیونالیستی و فاشیستی واکنش های از نوع دستۀ دوم، 

قلمداد کردن اعتراضاتی است که با یک جرقۀ توهین به 

ملتی آغاز گشته است. حال فرض کنیم اعتراضات مردم 

آذری زبان، بالفاصله مورد حمایت سایر ملل تحت ستم 

در ایران قرار بگیرد و میلیون ها نفر در اقصی نقاط  

رفته در کشور در حمایت از مردم مورد توهین قرار گ

آذربایجان، وارد اعتراضات خیابانی شوند، در این صورت 

چه؟ آیا این اعتراضات همچنان ماهیت ناسیونالیستی دارد 

و باید در مقابل آن صف آرایی کرد، و یا چون دامنۀ آن از 

یک ملیت مشخص به همۀ سایر ملل یک کشور 

گسترش پیدا کرده، رنگ و بوی ناسیونالیستی آن از بین 

و جنبۀ دیگری )که معلوم نیست چیست( به خود  رفته

می گیرد؟ به عبارت روشن تر، سنسور گرایش های 

مذکور در کشف جنبش ناسیونالیستی و فاشیستی بسیار 

حساس است، بدون آن که خود بداند، چگونه می توان 



 
 
 
 
 
 

 دورۀ سوم -نهمسال  -9384 آبان ماه  -98شمارۀ 

Worker 
Militant 

تمیلیتان  
 کارگر

8 
بین اعتراضات قومی و ملی رابطه ای با مبارزۀ طبقاتی 

ن نوع مسایل که توده های ایجاد کرده، و یا اصالً با ای

وسیعی را نیز در بر می گیرد چه باید بکنند، به جز صدور 

احکام کلی، اخالقی و غیر دخالت گرانه مانند: بروید به 

 خانه هایتان، این حرکت ناسیونالیستی و فاشیستی است،

 فریب نخورید و ...!  خر نشوید،

 ضد ناسیونالیست های غیر« ویژۀ»در این مقاطع جلوۀ 

انترناسیونالیست بیش از هر زمان دیگری نمایان می شود 

که بیشتر از هرچیزی تناقضات درونی آن ها را برجسته 

تر می کند. تنها جریانی می تواند ضد ناسیونالیسم باشد و 

موضع گیری کند « حمایت یا عدم حمایت»حول موضوع 

که در یک گرایش انترناسیونالیستی قرار گرفته، یا دست 

تدارک ساختن آن باشد، در غیر این صورت، و در  کم در

بهترین حالت، ایشان جناج چپ هم ناسیونالیسم به شمار 

می روند. فقط گرایشی می تواند در مورد ناسیونالیستی 

بودن اعتراضات صحبت کند که نقداً در یک انترناسیونال 

کمونیستی حضور داشته باشد، و در عین حال در مرکز 

نبش بدیل غیرناسیونالیستی قرار گرفته دخالت گری در ج

باشد، در غیر این صورت، واکنش به ناسیونالیستی بودن 

اعتراضات موجود، خود وجه دیگری از ناسیونالیسم، و به 

 .معنی اخص کلمه، ناسیونال پاسیفیسم محسوب می شود

هیچکس از اظهارنظر کنندگان پیرامون خصلت 

موجود، نه می تواند ناسیونالیستی یا فاشیستی اعتراضات 

بدیل غیر ناسیونالیستی، به معنی جنبشی متفاوت با آن 

چه که رؤیت می کنند، معرفی کنند که در عین حال 

نقش برجستۀ خود در دخالت گری و یا حتی رهبری آن 

را نشان دهند، و نه با وجود مشاهدۀ چنین فاشیسمی، 

در قادر به ایجاد جبهۀ واحد ضد فاشیستی هستند. ایشان 

جنبش ناسیونالیستی یا « نظاره گر»بهترین حالت 

فاشیستی هستند، بدون آن که خود در جنبش 

انترناسیونالیستی و یا جبهۀ واحد ضد فاشیسم متشکل 

اکثریت کسانی که اعتراضات موجود را  !شده باشند

فاشیستی تحلیل می کنند، در عین حال حکومت 

کنند، بدون  جمهوری اسالمی را نیز فاشیسم ارزیابی می

این که توجه داشته باشند فاشیست ها به جای تقابل، در 

 .کنار یکدیگر علیه جنبش پرولتاریا صف آرایی می کنند

و اما رویکرد سوم به این نوع اعتراضات، رویکرد 

کمونیستی و مبتنی بر تجربیات دخالت گری کمونیست 

ها در جنبش های مشابه است. روش کمونیستی دخالت 

حوزۀ مسائل ملی و قومی، نه انکار آن، و نه گری در 

تلقی ناسیونالیستی و فاشیستی از آن در همان قدم اول، 

بلکه دخالت از سطح آگاهی فعلی اعتراض کنندگان و 

جستجوی حلقه های رابط بین این اعتراضات با جنبش 

 طبقاتی پرولتاریا است. 

یک سلسلسه مطالبات دمکراتیک پاسخ نگرفته، از جمله 

سألۀ ملی در کشورهایی با سامانۀ اقتصادی اجتماعی م

نامتکامل و ناموزون در مجموعۀ جنبش مطالباتی ادغام 

 شده است، با این مطالبات چه باید کرد. 

به تمسخر گرفتن سنن و فرهنگ ملل مختلف توسط 

حاکمیت مرکزی، ریشه در ناسیونالیسمِ بورژوازی حاکم 

واند در برگیرندۀ واکنش دارد. واکنش به این رفتار اگر نت
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به بورژوازی حاکم باشد، در واقع از مدار مبارزۀ طبقاتی 

خارج و وارد مدار کشمکش قومی و ناسیونالیستی می 

شود، و دقیقاً بورژوازی حاکم هم همین را می خواهد. 

بحران موجود در سرمایه داری ایران به طور کلی، و 

اری در بحران های غیر قابل عالج حکومت سرمایه د

ایران به طور اخص، او را وادار می کند تا جهت به 

انحراف کشاندن مبارزۀ طبقاتی بر سر فقر و غنا، کشمش 

های قومی و ناسیونالیستی را افزایش دهد. از این رو 

تولیدِ هر از چندگاهی برنامه های طنز و سخنرانی که به 

جهت افزایش اختالفات قومی انجام می شود، تنها به 

دور کردن صفوف متحدین از مبارزۀ طبقاتی است.  دلیل

اکنون مردم تبریز که بخش مهمی از آن ها کارگران و 

مزدبگیران فقیر هستند، به جای به زیر سؤال بردن 

حاکمیت سرمایه داری در زمینه های فقر و بیکاری و بی 

خانمانی، مشغول حراست از اعتبار فرهنگی خود هستند، 

درخواستی مستقیماً در گرو عبور  در حالی که حتی چنین

از ناسیونالیسم و به چالش کشاندن سرمایه داری و دولت 

آن است، اما این ها مسائلی نیست که مردم عصیان زده، 

از قبل و اتوماتیک بشناسند، دقیقا به همین دلیل است 

که حضور پیشروان کمونیستی در کنار آن ها اهمیت پیدا 

ران فقیری که در این می کند. کارگران و مزدبگی

اعتراضات شرکت می کنند، اغلب به بهانه های غیر 

طبقاتی وارد کارزار اعتراضی می شوند تا اتفاقاً خشم 

طبقاتی خفتۀ خود را بروز دهند. از این جا به بعد نقش 

رهبری و نیروهایی اهمیت پیدا می کند که در کنار این 

ت  باشند، عصیان زدگان قرار گیرند. اگر آن ها کمونیس

بدیهی است که می توانند اعتراض حتی قومی و ملی را 

با برجسته کردن شعارها و مطالباتی انتقالی، به اعتراضات 

ضد سرمایه داری تبدیل کنند. اتفاقاً عرصۀ مبارزۀ عملی 

با ناسیونالیسم هم دقیقاً همین جا است، و نه در اطالعیه 

بین انبوهی  و فرمان صادر کردن از راه دور. کافی است

جمعیت معترض به توهین قومی، یک تا دو کمونیست 

زبده و باتجربه قرار داشته باشد تا با اشاعۀ شعارهای 

مناسب، کل ابتکار عمل را از دست ناسیونالیست ها خارج 

کرده و به اعتراضات عمومی موجود وجه طبقاتی دهد. در 

چنین شرایط دشوار نخواهد بود که اعتراض به قتل 

و وضعیت « حمید دیزج»یا خودسوزی « هرخ زمانیشا»

معیشتی را به مطالبۀ اصلی اعتراضات تبدیل کرد. در 

نتیجه تنها زمانی که مسألۀ ملی به ترمزی در مقابل 

انکشاف مبارزۀ طبقاتی تبدیل شود، می توان از آن به 

عنوان خطر ناسیونالیسم یاد کرد، و جلوگیری از این 

ه به رهبری و حضور کمونیست ها مسأله، مستقیماً وابست

در چنین کمکش هایی است. دقیقاً وجود یا عدم وجود 

این پارامتر است که می تواند یک جنبش بالقوۀ ضد 

سرمایه داری را به جنبش بالفعل ناسیونالیستی تبدیل 

کرده و یا برعکس، از این جنبش ها حلقۀ واسطی بسازد 

 با جنبش ضد سرمایه داری طبقۀ کارگر. 

 علیرضا بیانی

 ۳۶۲1آبان  ۳۲

ardeshir.poorsani@gmail.com 
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 مردانۀ چهرۀ تغییر» کمپین بر مالحظاتی

 «مجلس

 بیانی علیرضا

 راه به مجلس مردانۀ چهرۀ تغییر برای کمپینی اخیراً

 05 حداقل کردن وارد کمپین، این هدف. است افتاده

 تاکنون. است اسالمی جمهوری مجلس به زن نمایندۀ

 کمپین این در زن حقوق حوزۀ در مشخصی مطالبۀ هیچ

 به زن 05 حداقل ورود تنها ظاهراً. است نشده اعالم

 شده مجلس به زنان ورود اصلی دالیل جایگزین مجلس،

 زنِ 05 حداقل این نیست روشن دقیقاً این جا به تا. است

 چهرۀ تغییر» هدف جز به مجلس، به شونده وارد

 ورود تالش در قوانینی نوع چه تصویب هدف به ،«مردانه

 کامل بینیخوش با توانیم می موقتاً. هستند مجلس به

 برابری و زنان حقوق از آن ها دفاع بر را فرض پیش

 چنین واقعاً اگر. بگیریم نظر در مرد و زن کامل حقوق

 مجلس انتخابات در شرکت برای الزم دلیل این باشد،

 های قدم که این به مشروط است، اسالمی جمهوری

 جمهوری آیا مثالً،. باشد روشن اکنون هم از آن بعدی

 شکل زنان مستقل نهادهای دهد می اجازه اسالمی

 فعالیت مانعی هیچ بدون انتخاباتی تبلیغات در و بگیرد

 در شرکت اجازۀ آیا چیست؟ بعدی قدم نه، اگر کنند؟

 توضیح جهت تلویزیون رادیو و

 زن کاندیداهای به زنان مطالبات

 بعدی قدم نه، اگر شود؟ می داده

 حجاب قانون برداشتن آیا چیست؟

 کاندیداهای مطالبات از یکی اجباری

 چه دیگر نه، اگر بود؟ خواهد زنان

 مجلس به زن نمایندۀ 05 دارد فرقی

 در برابر مزد مطالبۀ آیا شود؟ وارد

 جزو مرد و زن بین برابر کار مقابل

 مجلس به ورود کاندیدای زن 05 مطالباتی فهرست

 از یکی زنان خانگی کار برای مزد دریافت آیا بود؟ خواهد

 بارداری دورۀ قطع حق آیا بود؟ خواهد اصلی مطالبات این

 زن 05 مطالبۀ بارداری، دورۀ هفتۀ ۳۹ تا زن، انتخاب به

 زن حق مطالبۀ آیا بود؟ خواهد مجلس به ورود کاندیدای

 بود؟ خواهد مطالبات این از یکی مجلس ریاست مقام در

 صریح طرح بدون که است مواردی نمونۀ ها این... آیا و

 شورای مجلس انتخابات در شرکت آن ها، شفاف و

 به منجر مجلس، درون به زن 05 ورود با حتی اسالمی،

 در موجود وضعیت تابع و زن ضدّ مجلسِ یک حیات ادامۀ

 است این مسأله ترینمهم اما. شود می اسالمی جمهوری

 چه نباشد، بیان قابل حتی موارد این از یک هیچ اگر که

 موضع این صورت در آن ها، شدن متحقق امکان به رسد

 مجلس روی پیش انتخاباتِ مورد در کمپین این
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 این به صریح پاسخ بود؟ خواهد چه اسالمی جمهوری

 این چنان چه. است بعدی قدم کنندۀ تعیین پرسش

 این به ای اشاره خود فعالیت دورۀ در و قبل از کمپین

 از دفاع لوای تحت که است بدیهی باشد، نداشته وضعیت

 جمهوری مجلس در شرکت برای تبلیغاتی به زن حقوق

 غرض نقض وجه بر عالوه و شد خواهد تبدیل اسالمی

 می قرار زنانی خواست با تقابل در خود خودی به آن،

 این اگر اما و. هستند مضاعف ستم متحمل نقداً که گیرد

 اعالم آشکارا خود، فعالیت شروع بدو در و قبل از کمپین

چنان  نشود، داده زنان مطالبات طرح اجازۀ چنان چه کند؛

 زنان مستقل های تشکل گیری شکل و تبلیغات حق چه

 به استبدادی روش دلیل به کمپین این نیاید، دست به

 جمهوری مجلس انتخابات در شرکت دمکراسی، جای

 کند. می تحریم فعال طور به را اسالمی

 در اسالمی شورای مجلس انتخابات «فعال تحریم» اگر

 فعالین شدن کاندیدا و ها خواسته بروز امکان عدم صورت

 این مشخص و بارز وجه قبل از زنان، جنبش مستقل

 حقوق با تقابل در کمپین این ناخواه خواه نباشد، کمپین

 تبلیغات کمپین به زن، حقوق بهانه به واقع در و زنان،

 خواهد مبدل اسالمی جمهوری رژیم انتخابات در شرکت

  .شد

 ۹5۳0هفتم نوامبر 

 

 

 

 مطالبات کارگری در شرایط کنونی

 

جمهوری اسالمی، به دلیل بحران های داخلی و فشار 

روند توافقات  تحریم ها و انزوای بین المللی، نهایتاً به

سابق خود « دشمن»اصطالح رسمی با غرب، یعنی به

شدت بخشیده، و درحال حاضر به صراحت از خواست 

« فراتر از مسألۀ هسته ای»همکاری در حوزه هایی 

صحبت می کند؛ معنای همکاری فراتر زمانی روشن می 

شود که می بینیم جمهوری اسالمی عمالً مشغول 

و سهم )از جمله سوریه( منطقههمکاری با امریکا در 

خواهی های خود است. از سوی دیگر نیز طی دو سال 

سابقۀ موج اعتراضات و گذشته شاهد صعود نسبتاً بی

اعتصابات کارگری در سرتاسر ایران بوده ایم. شکست 

جاه طلبی هایی هسته ای جمهوری اسالمی و پیامدهای 

از  سنگین تحریم بر زندگی کارگران و اقشار وسیعی

ایران روشن است. سرمایه داری ایران، تا به اآلن این 

فرصت را داشت که وضعیت حاد کارگران را در پشت 

پنهان و هرگونه اعتراضی را با عذر « تحریم»بهانۀ 

به شدیدترین شکل سرکوب کند؛ در « تقویت دشمن»
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آینده با رفع این بهانه هم روش های دیگری برای توجیه 

 سرکوب خواهد یافت.

در شرایط وخیم زندگی کارگران، نخستین سؤالی که باید 

مطرح کرد این است که چه کسی مسئول و مسبب اصلی 

این بحران هاست؟ پاسخ دولت روشن است: کارگران! تا 

چه »جایی که احمد جنتی با وقاحت اعالم کرده بود 

اشکالی دارد حتی اگر شرایط بدتر شود ما روزی یک 

اکنون در مجلس خبرگانشان فاش و «. وعده غذا بخوریم

بلند باالی  فهرستشمار خود را به شدن دارایی های بی

تشویش اذهان عمومی اضافه می کنند تا کسی نفهمد 

جامعه  ۀها هم مانند کارگران و دیگر اقشار گرسن آن

 غذایی آن ۀروزی یک وعده غذا می خورند و یا یک وعد

 ۀبر است با هزینها با انواع ریخت و پاش و حواشی آن برا

غذایی صدها خانوار کارگری.در مقابل، طبقۀ کارگر  ۀوعد

پاسخ خود را دارد و در جهت تحقق آن مبارزه می کند. 

برای ما، این خودِ نظام پوسیدۀ سرمایه داری است که 

مسئول اصلی چنین مصیبت هایی به شمار می رود. 

ه بنابراین برخی رئوس خواسته های کارگران برای مقابل

 با چنین شرایطی، این گونه است:

در مقابل خواست ابتدایی کارگران برای رفع  -۳

مشکالت زندگی خود، وزیران و مدیران دولتی صرفاً 

را مسبب اوضاع نابسامان « تحریم های اقتصادی»

معرفی کرده و گفته اند که این وضعیت جوابگوی 

 و« صبر انقالبی»مطالبات کارگران نیست اگر در گذشته 

را به کارگران توصیه می کردند، این « همت مضاعف»

می دهند! « همدلی»بار در بحبوحۀ توافقات با غرب شعار 

و « بازسازی»در شرایطی می گویند که کارخانه ها باید 

است، کارخانه ها « نقدینگی»شوند، نیاز به « نوسازی»

زیان ده هستند و به اجبار باید تعطیل شوند، پاسخ 

مایندگان سرمایه داران بسیار ساده است: کارگران به ن

اگر اوضاع وخیم است، بگذارید حساب دخل و »

خرج را ما نیز ببینیم! اگر می خواهید ما 

چرا  فداکاری کنیم، دفاتر حسابرسی را باز کنید!

تنها با باز شدن « این حساب ها باید جزء اسرار باشند؟

میل، دفاتر حسابرسی است که حجم باالی رشوه، حیف و 

امتیازات، پاداش های مدیران، وام های مخفی و پول 

شویی مشخص می شود. دولت می باید فوراً اسناد 

حساب های کلیۀ سرمایه داران بازاری و غیربازاری و 

ارتباط مالی با دیگر دولت های غربی را علناً در 

مطبوعات اعالم کند. اگر درست است که اوضاع 

رسی از علنی کردن این اقتصادی نابسامان است، چه ت

اسرار معامالتی وجود دارد؟ و اگر قرار است که سرمایه 

حاکم از این اسرار « اقلیت»داران و سهام داران به عنوان 

جامعه، یعنی ما « اکثریت»معامالتی آگاه باشند، چرا 

کارگران، گردانندگان اصلی تولید، از آن آگاه نباشیم؟ باید 

لۀ نمایندگان منتخب در سطح هر کارخانه، به وسی

کارگران، و نه نهادهای اسالمی وابسته به دولت، کمیته 

هایی برای بازرسی دفاتر، نظارت بر تولید، سرمایه گذاری 

های جدید، استخدام و یا اخراج کارگران و سازماندهی 

کار در کارخانه و کلیۀ امور مربوط به کارگران، تشکیل 

 .گردد
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کار و برخورداری از در جامعۀ سرمایه داری حق  -۹

شغل، ابتدایی ترین حق کارگران است. طبق آمارهای 

رسمی دولت، نرخ بیکاری در پاییز سال گذشته، به رقم 

درصد می رسیده و استان هایی مانند  ۳5٫0خوشبینانۀ 

کرمانشاه، لرستان و مازندارن در صدر جدول بیکاری بوده 

اند. دولت سرمایه داری موظف است که برای کلیۀ 

کسانی که نیاز به اشتغال دارند، کار با شرایط زندگی 

متوسط ایجاد کند. بیکارسازی و یا اخراج بی رویۀ 

مایه داری عملی کارگران، حتی در چارچوب نظام سر

رژیم، دست مدیران « قانون کار»است غیرقانونی. اما، در 

 برای اخراج و بیکارسازی کارگران باز گذاشته شده است.

الف( اگر نظام سرمایه داری قادر به تأمین شغل برای 

کسانی که خواهان کار کردن هستند، نمی باشد، وظیفۀ 

اعطای دولت تأمین معاش و زندگی آنان است. به جای 

وام به سرمایه داران، دولت باید به کلیۀ بیکاران بیمۀ 

بیکاری پرداخت کند. تنها یک جزء کوچک از ارقام 

شده می توانست این مشکل را حل « اختالس»نجومی 

کند. چون دولت حامی سرمایه داران است، تمایلی ندارد 

وزارت دفاع، ارتش،  -با کاستن از بودجه عظیم دفاعی

درصد افزایش  ۶5و غیره که امسال بیش از  سپاه و بسیج

این مبالغ را به رفع نیازهای حیاتی کارگران و  -داشته

 .مزدبگیران فقیر اختصاص دهد

ساعت کار در هفته و دو روز تعطیل  15ب( حداکثر 

هفتگی و پنج هفته مرخصی در سال با حقوق، باید برای 

ر ساعت کا 11کلیۀ کارگران توسط دولت تضمین گردد، 

 .باید فوراً لغو گردد« قانون کار»هفتگی مفید در 

ج( تحت هیچ شرایطی کارگران نباید اخراج گردند. اگر 

رژیم سرمایه داری قادر به نگهداری کلیۀ نیروی کار 

نیست، باید به جای اخراج، کار موجود را بدون کسر 

حقوق، میان کارگران تقسیم کند. کاهش متناسب ساعات 

رداخت حقوق کامل به کارگران، تنها راه کار، همراه با پ

 .اساسی مقابله با بیکاری اجباری است

د( تبلیغات دولت مبنی بر کمبود کار نادرست است. کار 

به اندازۀ کافی در جامعه موجود است. اما کاری که جیب 

سرمایه داران را پرتر کند، کم است. زحمتکشان ایران 

ی تفریح، نیاز مبرم به خدمات، مسکن، پارک برا

کتابخانه، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و مهدکودک و 

نظایر این ها دارند. چون دولت حامی سرمایه داران است، 

تمایلی ندارد تا بالفاصله با اتخاذ مالیات های تصاعدی از 

شرکت های بزرگ و تجّار کالن و به کار انداختن معقول 

ای منابع عظیم نفت، دست به اجرای وسیع برنامه ه

عمرانی و خدمات اجتماعی بزند. مگر به جز این راه 

دیگری هم وجود دارد تا هم نیازهای جامعه بر آورده شود 

 .و هم کار و شغل برای مدتی طوالنی ایجاد می شود

ه( باید برای کلیۀ کارگران حداقل دستمزد متناسب با 

مخارج تعیین گردد. حداقل دستمزد کارگران مشمول 

هزار تومان تعیین  ۷۹۷، رقم ۲1بتدای سال قانون کار از ا

شده است. این درحالی است که طبق آمار بانک مرکزی 

و مرکز آمار، خطّ فقر بین دو تا سه برابر رقم مذکور 

درصد بود،  ۹0است. افزایش دستمزد سال قبل تنها 

درصد می رسد.  ۶۳به « رسمی»درحالی که نرخ تورم 

زایش یافت، و دولت درصد اف ۳۷امسال دستمزدها تنها 
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درصد اعالم کرد تا  ۳0با یک تردستی نرخ تورم را تقریباً 

وانمود کند که افزایش دستمزد حتی باالتر از نرخ تورم 

بوده است! حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم 

 اقلفقر خانمان سوز کنونی بیانگر حد .واقعی افزایش یابد

 فقر است. طدستمزد، حتی تا مرز یک سوم زیر خ

و( دستمزدهای معوقۀ کارگران باید فوراً و بی هیچ عذر و 

بهانه ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی به 

عنوان یک جرم قابل تعقیب قضایی تلقی گردد و خسارت 

 .ناشی از آن به عنوان غرامت به کارگران پرداخت شود

ز( کلیۀ کارگران باید از پرداخت مالیات معاف گردند. 

الیات غیرمستقیم که از موادّ اولیۀ غذایی اخذ می گردد، م

باید فوراً لغو گردد. باید نظام مالیاتی درجه بندی شده ای 

که با افزایش درآمد به صورت تصاعدی افزایش می یابد، 

 ۹5با  یطور ممکن است کارگاه هایه چ .اعمال گردد

کارگر شاغل دارای معافیت از شمول قانون کار باشد، اما 

 همان کارگر موظف به پرداخت مالیات هم باشد.

الغای قراردادهای موقت و سفید امضا، اجرای فوری  -۶

بیمۀ تمامی کارگران ساختمانی، برچیده شدن شرکت 

های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی، 

ت و ثبات شغلی کارگران و رعایت باالترین تأمین امنی

استانداردهای بهداشت و ایمنی در محیط های کار و 

 .زندگی باید در دستور کار دولت و کارفرمایان قرار بگیرد

اصالحات صورت گرفته در قانون کار برای اعمال  -1

فشار بیشتر به کارگران است. هر گونه تغییر در قانون 

گونگی محاسبۀ تعیین حداقل کار، بیمۀ کارگران و چ

دستمزد و حقوق بازنشستگی باید با دخالت مستقیم 

نمایندگان منتخب کارگران صورت بگیرد. به عالوه 

و اعتراض و آزادی بیان حق مسلم کارگران « اعتصاب»

خانۀ »است و باید به رسمیت شناخته شود. در برابر 

 و سایر نهادهای دست« شوراهای اسالمی کار»، «کارگر

ساخت رژیم و مدافع کارفرمایان و سرمایه داران، 

)مستقل از دولت و « تشکل مستقل»کارگران باید 

 .کارفرما( را برای تصمیم گیری در امور خود داشته باشند

کلیۀ قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین  -0

برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در 

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تمامی شئونات زندگی 

 .فرهنگی و خانوادگی ضروری است

جمهوری اسالمی ایران، از زیر بار پذیرش مسئولیت  -۳

شکست های خود طفره می رود و این گونه است که 

موج بیکاری را هم نتیجۀ حضور کارگران مهاجر در ایران 

معرفی می کند. این یک دروغ بی شرمانه است. در 

ذشته، دشوارترین و غیرانسانی ترین تمامی سال های گ

کارها به دست همین نیروی کار ارزان مهاجر انجام شده 

و اکنون که تمام استفاده ها از آن ها صورت گرفته، آن 

معرفی می کنند. ما « اشباع بازار کار بومی»ها را مسبب 

بخشی از طبقۀ جهانی کارگر هستیم و اخراج کارگران 

 مرز و جنسیت ٬مذهب ٬قومیت ٬مهاجر را به بهانۀ نژاد

 ما، مشترک دشمن. کنیم می محکوم متفاوت جغرافیایی

 .هستند داری سرمایه های دولت خود
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کار کودکان پدیده ای غیر انسانی و از تبعات نظام  -۷

سرمایه است و باید ممنوع اعالم شود. کودکان باید از 

محیطی امن و سرشار از نشاط و شادی و امنیت و 

 .باشند برخوردار بهداشتی و رفاهی –امکانات آموزشی 

تبعیض در اشتغال زنان )در زمینۀ استخدام، دستمزد،  -۸

محیط کار و نظایر آن( باید ملغا شود. تفکیک جنسیتی در 

در ارتباط با زنان کارگر، ما خواهان دستمزد برابر با مردان 

در ازای کار برابر هستیم. با سیاست هایی ارتجاعی نظیر 

)تله ورکینگ( که زنان را از اجتماع و محیط « دورکاری»

کار به کنج خانه ها می فرستد و مانع رشد آگاهی و 

آنان می گردد، باید مقابله کرد. با هرگونه مبارزات جمعی 

سوء رفتار و آزار لفظی و فیزیکی، چه از سوی کارفرما و 

چه حتی برخی کارکنان مرد در محیط های کار )مانند 

تولیدی های پوشاک، شرکت های خدماتی، تاکسیرانی و 

غیره(، باید به طور جدی و قاطعانه برخورد شود؛ حق 

ن، همراه با حقوق کامل و مرخصی زایمان برای زنا

احتساب آن در حق سنوات، باید اجرا گردد. با هرگونه 

کارفرما مبنی بر عدم « شروط»اخراج به دلیل بارداری یا 

بارداری باید برخورد قانونی شود. روند تحمیلی برخی 

مشاغلِ عموماً خدماتی که زنان را برخالف میل خود به 

و پوشش برای جلب شکل ابزاری به نوعی خاص از رفتار 

مشتری وادار می کنند، توهین آمیز بوده و باید متوقف 

 ۀنگهداری کودکان در مهد کودک به عهد ۀهزین .شود

 ۀرفت و آمد به محل کار نیز به عهد ۀکارفرما است. هزین

که پولی به دست آورند  کارفرما است. کارگران برای آن

ول به دست به سر کار می روند، آیا کارگران باید برای پ

 آوردن پولی هم خرج کنند!

جمهوری اسالمی و سرمایه داری غرب، به شکل  -۲

تاکتیکی مشغول همکاری در منطقه هستند، و اخیراً نیز 

سرمایه داری ایران مشغول سهمخواهی در یمن در مقابل 

دیگر رقبای منطقه ای خود است. کارگران ضمن حفظ 

طرفین تنازعات جبهۀ سوم و مستقل خود علیه هر یک از 

 .درون منطقه، مخالف جنگ افرزوی ها هستند

جنبش های اعتراضی اجتماعی موجود بخشی از  -۳5

مبارزات طبقاتی کارگران هستند. ما پشتیبانی خود را از 

تمامی جنبش های دانشجویی، زنان و به خصوص 

معلمان )که ضمن اعتراضات سراسری در اسفندماه سال 

 ۳۷، فراخوان به اعتراض در روز گذشته و فروردین امسال

اردیبهشت داده اند( اعالم و دستگیری و محاکمۀ فعالین 

آن ها را قویاً محکوم می نماییم. ما قتل فعالین کارگری 

و خواهان مجازات  می کنیممحکوم  در زندان را قویاً

هستیم و پیگیری این  شاهرخ زمانیمسببین قتل 

خواسته را یکی از مطالبات جنبش کارگری می دانیم. ما 

خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط تمامی فعالین 

کارگری زندانی )مانند بهنام ابراهیم زاده از کمیتۀ 

پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، رسول بداقی عضو 

ایر هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران و غیره( و س

زندانیان سیاسی هستیم. ما خواهان لغو تمامی احکام 

و حبس تعلیقی( علیه فعالین « شالق»صادره )مانند 

کارگری هستیم. به عالوه هر گونه اعدام و سنگسار به 
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هر بهانه ای محکوم است، چون ریشۀ تمام جرایم و 

 .ناهنجاری ها در مناسبات سرمایه داری نهفته است

ب گسترده و ضعف تشکل های در شرایط سرکو -۳۳

کارگری موجود، فعالین کارگری با گرایش های مختلف 

می توانند حول موضوعات مشترک و مورد توافق خود 

اتحاد »)مانند برگزاری مراسم اول ماه مه( دست به 

گسترده بزنند و نیرو و امکانات خود را به طور « عمل

 .جمعی و به شکل دمکراتیک به کار بندند

ماه مه باید تعطیل رسمی اعالم گردد و در تقویم اول -۳۹

رسمی کشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعیت و 

 .محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد

 کمیته اقدام کارگری

 ۳۶۲1آبان

 

 

مازندران: حمایت از جعفر عظیم زاده و پیگیری 

 قتل شاهرخ زمانی

مدافعین ، شماری از ۳۶۲1آبان  ۹۸امروز پنج شنبه 

بنا به ابتکار خود کمیتۀ اقدام کارگری در استان مازندران، 

تراکت هایی را با خواست آزادی بی قید و شرط جعفر 

، و «اتحادیۀ آزاد کارگران»دبیر هیأت مدیرۀ عظیم زاده، 

همین طور پیگیری قتل رفیق شاهرخ زمانی در زندان 

 رجایی شهر، در سطح محالتی توزیع کردند.

، بنا بر ابالغیۀ شعبۀ ۳۶۲1آبان  ۳۷روز م زاده، جعفر عظی

اوین، برای  ۶۶اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیۀ 

تحمل شش سال حبس، به دادگستری زندان اوین 

 زندان اوین منتقل شد. ۸مراجعه کرد و سپس به بند 

با اتهاماتی  ۳۶۲5رفیق شاهرخ زمانی نیز که در سال 

وه مخالف نظام، فعالیت چون مشارکت در تشکیل گرهم

و  تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور

به یازده سال زندان محکوم شده و طی این  هب نظایر آن

های دیگری مثل تبریز، یزد و زندان بارها بهچهار سال 

روز را هم در انفرادی گذرانده  ۶۳، تبعید شدهقرل حصار 

شهریورماه  ۳۶، روز دو مدتی هم اعتصاب غذا کرده بو

 سال جاری در زندان رجایی شهر به قتل رسید.

این گونه فعالیت ها، هرچند کوچک، یک الگوی عملی 

پیشنهادی در دفاع از تمامی فعالین کارگری زندانی است. 

ضمن قدردانی از رفقایی که این فعالیت را انجام داده اند، 

نی، در شرایط کنو می کنیم کهأکید تهمیشه  به روال

گرایش های مختلف جنبش کارگری می توانند و باید 



 
 
 
 
 
 

 دورۀ سوم -نهمسال  -9384 آبان ماه  -98شمارۀ 

Worker 
Militant 

تمیلیتان  
 کارگر

17 
خواست مشترک دفاع از تمامی فعالین کارگری  حول

دربند و لغو احکام قضایی صادره و فشارهای امنیتی بر 

تا چنین فعالیت هایی بتوانند  آنان، وارد اتحاد عمل شود

قتل ویژه  . بهمابه ازای ملموس و درخور را داشته باشند

تر بر سایر و اعمال فشار بیش انی در زندانشاهرخ زم

این  فعالین طی ماه های گذشته، هشداری است که

بیش از پیش از اهمیت حیاتی برخوردار می  را موضوع

  .شود

 در ادامه تصاویر ارسالی این دوستان منتشر می شود.

 ۳۶۲1آبان  ۹۸کمیتۀ اقدام کارگری، 
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 زنده باد همبستگی بین المللی!

گزارشی از حامیان کمیتۀ اقدام کارگری در آلمان و 

 متحدین بین المللی آن

(، شاخۀ کمیتۀ SAV« )آلترناتیو سوسیالیستی»گروه 

 ۹۷( در آلمان طی روزهای CWIانترناسیونال کارگری )

، گردهمایی ای را در شهر آخن ۹5۳0نوامبر  ۹۸و 

سازمان داد که در آن در قالب کارگروه هایی حول 

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.

 

فرامرز عباد، رفقای ایرانی حاضر در جلسه )بتی جعفری، 

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.
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در این بخش اشاره شد که پتانسیل انقالبی جنبش 

کم از حیث اعتراضات و اعتصابات دستکارگری ایران، 

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 

است. تأثیرات توافقات اخیر میان رژیم ایران و کشورهای 

چیست و ما چه وظایفی بر امپریالیستی غرب بر جنبش 

؛ 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 »در زندان، پوستری را با تصویر او، و شعارهای 

و همین طور « زندانی سیاسی، آزاد باید گردد زندانی،

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

Solidarität!die Internationale  » زنده باد(

 همبستگی بین المللی( را سردادند.
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 یک پاسخ کوتاه و یک دعوت از علی رسولی

 علیرضا بیانی

ید أیاسنادی در ت ۀبا وجود ارائ )ف. ک( علی رسولی

اقدام کارگری در  ۀهمکاری رفیق شاهرخ زمانی با کمیت

قبلی من، باز به روش یک کرکس باز دنبال شکار  ۀنوشت

( خطاب به امثال او ۳در بحث قبلی )اسناد بیشتری است. 

 نوشتم:

 نیز پس این از اگر که کنیم می اعالم دیگر بار آخر، در» 

 بر ناروایی های نسبت و شود منتشر مطلبی و نوشته

 کمیتۀ به سیاسی برداشت و فهم سخیف سطح اساس

 داده انقالبی های مارکسیست گرایش یا کارگری اقدام

 داده رفرنس ای گفته و جمله به دقیقاً که آن بدون شود،

 کارشناسی شیادی و بازی حقه یک را عمل این شود،

تشتت  و افتراق ایجاد جهت در تنها و کرده ارزیابی شده

 «. .دانیم می جنبش فعالین صفوف در

پوچ خود با این حال علی رسولی برای اثبات ادعای 

دوباره با سبک و سیاق استالینیستی اش قسمتی از نقل 

قولی را از متن اصلی قیچی کرده و در داخل گیومه 

 گذاشته تا ثابت کند

. «اقدام را انتخاب کرده است ۀکمیت»شاهرخ ایم گفته ما 

بعد با احساس طلبکارانه اش دنبال مدرک و دلیل بر 

اً همان قسمتی که اثبات این ادعا است، در حالی که دقیق

قیچی شده توضیح دقیق و سیاسی همین موضوع است 

که وی به دنبالش می گردد. واقعاً آدم نمی تواند متوجه 

شود که فرد پرمدعایی مانند علی رسولی با چه کلماتی 

مأنوس و آشنا است، تا بتوان از آن کلمات استفاده کرد 

ی از که شاید بفهمد، انتخاب کمیتۀ اقدام برای همکار

سوی شاهرخ نه تنها موضوعی نیازمند اثبات نیست، بلکه 

این آن چیزی است که طیف همسو با علی رسولی خود 

اذعان دارند، با این فرق که ایشان برای این همکاری 

چیزهایی می سازند و می گویند که شاید معنی دیگری 

به جز همکاری از آن بیرون آید. علی رسولی مدام به 

ست و همان مدارکی که قبالً ارائه شده را دنبال مدرک ا

هم نادیده می گیرد، بدون این که خود سر سوزنی زحمت 

کشیده و این بار مدرکی خالف ادعای فوق ارائه کند. 

وقتی نوبت ارائۀ مدرک از سوی ایشان می شود، ترجیح 

صد من یک غاز از آستین « تحلیل»می دهد به جای آن 

خالف ادعای ما را ثابت کند!  بیرون آورده و منطبق با آن

او سعی می کند وانمود که شاهرخ با همه در ارتباط بوده 

با البد باید نتیجه گرفت که پس  ،و چون چنین بود

 ۀها کمیت اقدام در همکاری نبوده است! شاهرخ ده ۀکمیت

دیگر را برای همکاری انتخاب کرده بود و چون چنین 

اقدام نداشته است! در این نوع  ۀبود، پس کاری به کمیت

چه که به  نظر فرصت طلبانه و بزدالنه، آن هایاظهار

 ۀصراحت بیان نمی شود انکار ارتباط شاهرخ با کمیت

اقدام کارگری است، اما مانند یک طلبکار حرفه ای، سراغ 

مدرک و سند هم گرفته می شود. اگر علی رسولی با زبان 

ی رفیق شاهرخ با صریح سیاسی منکر رابطه و همکار

صورت ما متوجه می  اقدام کارگری شود، در این ۀکمیت

شویم چه چیزی را باید به ایشان اثبات کنیم، اما وی نه 

به این حوزه را ندارد، بلکه با صراحت ت ورود أتنها جر

خود را در مقام قاضی القضات قرار داده و منتظر اثبات با 
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کنون ارائه شده( چه که تا سند )البد اسنادی بیش از آن

در است، و این در حالی است که خود معلوم نمی کند 

آیا یک مقام چه کسی سراغ مدرک و سند می گیرد. 

خبرنگار است که در مقام پرسش گر قرار گرفته، آیا یک 

محقق و تاریخ شناس است که برای ثبت حقایق در 

تاریخ سند جمع آوری می کند و یا یک دخالت گر 

کمترین ارتباطی با مسائلی که وارد سیاسی است که 

دخالت گری در آن شده ندارد. صد البته که اگر علی 

دفاعی، حتی یک  ۀفعال با کارنام ۀرسولی هم یک کمیت

یت می ؤکمیته اقدام می داشت و قابل ر ۀدهم کارنام

ایشان را هم به عنوان ظرفی  ۀبود، رفیق شاهرخ کمیت

نین نیست، پس برای همکاری بر می گزید، اما اگر چ

علی رسولی در مقام چه کسی در فضای مجازی  حقیقتاً

! قیل و قال به راه انداخته و سراغ چه چیزی را می گیرد

تنگ  یپایانی بر این هیاهو ۀخره باید یک نقطألااما ب

 ناگهان از آسمان نازل شده وجود داشته باشد. نظرانِ

قدام ا ۀمن مدعی شده ام که رفیق شاهرخ نه تنها کمیت 

را به عنوان ظرف همکاری با خود برگزیده بود، بلکه 

نیز حتی این کمیته را از پایه های اصلی حزب آینده 

معرفی می کرد. فهم سطحی و سخیف علی رسولی به او 

اجازه نمی دهد که بفهمد این ربطی به شرایطی فعالیت 

اقدام که حتی یک غیر کمونیست هم  ۀمشترک با کمیت

طور که  آن کار کند ندارد، همان ۀل برناممی تواند به حو

رفیق شاهرخ فعالیت در سندیکاهای کارگری را به منظور 

 ۀیک فعالیت صنفی و اکونومیستی انتخاب نکرده و بدن

که حزب داشت  آن ها را به عنوان پایه هایی در نظر

نه من  ،آینده می تواند بر روی آن بنا شود. در هر حال

که گفته ام حتی کسانی که کمونیست هم نیستند می 

اقدام با آن همکاری کنند،  ۀکمیت ۀتوانند با پذیرش برنام

اقدام از  ۀبلکه خود رفیق شاهرخ با اعتقاد به این که کمیت

پایه های اصلی حزب آینده است، کسانی را برای 

مارکسیست  همکاری به کمیته معرفی می کرد که لزوماً

اقدام با  ۀهمکاری با کمیت ۀند و در عین حال نامنبود

دست خط او، امضای فعالین کمونیست را پای خود دارد. 

با این حال، ما خود را موظف نمی دانیم در یک پلمیک 

مبارزاتی از او سراغ  ۀفرسایشی با کسی که نه کارنام

داریم و نه عمل دفاعی در کارزار دفاع از شاهرخ زمانی از 

بیش از این وقت گذاشته و وقت  ،کرده ایم او مشاهده

تلف کنیم. بنابراین از شخص علی رسولی دعوت می 

کنیم برای اثبات ادعای ناروشن و گنگ خود که در لفافه 

کردن پیچیده، و برای روشن کردن مفهوم و « منتسب»

شفاهی  یور رو در ۀ، در یک مناظر«انتساب»معنای 

اظره ای شرکت چه وی در چنین من شرکت کند. چنان

دفاعی اش از شاهرخ را نشان داد، تازه در  ۀکرد و کارنام

از سطح برابر و به منظور  که دادخواهد صورت نشان  این

و نه نشستن در  ،رفع ابهامات وارد بحث و جدل شده

ی سنتی یخرده بورژوا ۀو تخریب بر اساس کین یتاریک

بر اش در تقابل با گرایش تروتسکیسم. در این مناظره 

چه کسی  شدمدرک و اسناد معلوم خواهد  ۀاساس ارائ

ناگهان از آسمان به زمین افتاده و مدعی حمایت از 

شاهرخ زمانی است و چه کسی به دروغ گفته شاهرخ با 

ما همکاری داشته است. علی رسولی فقط با پذیرش این 

دعوت است که می تواند ثابت کند چه کسی کرکس 
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چه  راه سرخ شاهرخ. چنان ۀاست و چه کسی ادامه دهند

ما نتوانستیم مدرک موثق که فقط می توان در یک بحث 

شفاهی ارائه کرد، مبنی بر صحت نظر رفیق شاهرخ در 

 های پایه خصوصیت کمیتۀ اقدام به عنوان یکی از مورد

حزب آینده نشان دهیم، تمام گفته های علی رسولی را 

اگر خالف بدون هیچ کم و کاستی خواهیم پذیرفت، اما 

آن ثابت شد، علی رسولی فقط یک شانس دارد که نشان 

اوضاع، بلکه فرد  یدهد نه کرکسی برای شکار در بلبشو

سیاسی معتبری است که اگر متوجه بدفهمی ها و 

خطاهای خود شود، در همان سطحی که دست به 

تخریب گرایش ما زده، عذر خواهی کرده و ادعاهای خود 

چنین عمل سیاسی انجام داد،  را پس خواهد گرفت. اگر

، براساس عالقۀ صورت دعوت شخصی من از او در این

برای شرکت  وافر وی به تعیین کردن نرخ در وسط دعوا،

در مناظره ای در خصوص ادعاها و نقدهای وی به 

در آنجا نیز ثابت خواهم کرد که  تروتسکیسم خواهد بود.

منشویسم ایشان با چند رشته زخیم به بنیاد های فکری 

آیا از این  وصل است و کمترین ربطی به لنینیسم ندارد. 

روش سیاسی تر و متین تر هم وجود دارد؟ حال نوبت 

علی رسولی است که نشان دهد تا کجا واقعی و جدی 

است و به چه میزان باید به او اعتنا کرد، و یا به عنوان 

به او واکنش  ناگهان از راه رسیدهفردی تخریب گر و 

 ن داد. نشا

 ۳۶۲1آبان  ۳۹

1) https://goo.gl/rzKuTb 

ardeshir.poorsani@gmail.com 

 در آستانۀ انتخابات ترکیه

 آرام نوبخت

انتخابات فردا در ترکیه، اول نوامبر، در شرایطی رخ می 

تنش های سیاسی و اجتماعی بی سابقه ای کل دهد که 

کشور را در نوردیده است. انتخابات فردا، به عنوان دومین 

انتخابات در طول سال جاری، زمانی فراخوانده شد که 

اکثریت « عدالت و توسعه»اردوغان از حزب حاکم 

ژوئن از دست داد و مذاکرات  ۷پارلمانی خود را در روز 

 نافرجام باقی ماند.« ائتالفی»برای تشکیل یک حکومت 

در آن، مانعی « آ.ک.پ»انتخابات ماه ژوئن و شکست 

بود در مسیر تالش های سیستماتیک اردوغان برای 

اعمال تغییراتی در قانون اساسی که بتواند ضامن تثبیت 

تر قدرت استبدادی او و پس زدن حقوق دمکراتیک بیش

 شود. نخستین واکنش به این شکست، موج ارعاب

مخالفین سیاسی و خبرنگاران بود، و در مرکز این 

)ه.د.پ( که با « حزب دمکراتیک خلق ها»حمالت، 

را از « آ.ک.پ»درصد آرا و ورود به پارلمان،  ۳۶کسب 

 جایگاه اکثریت بیرون رانده بود.

استیصال و درماندگی هرچه بیش تر اردوغان، خود را در 

تشدید حمالت به حقوق دمکراتیک )به خصوص کُردها(، 

تشدید مداخلۀ نظامی در سوریه، و توسل به چنان درجه 

ای از استبداد و سرکوب پلیسی نشان داده است که 

ترکیه را به لبۀ پرتگاه جنگ داخلی می کشاند. 

https://goo.gl/rzKuTb
mailto:ardeshir.poorsani@gmail.com
mailto:ardeshir.poorsani@gmail.com
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نمونه هایی  ۹«آنکارا»و  ۳«چسورو»کشتارهای اخیر در 

هستند که بیش از هر چیز وضعیت وخیم رژیم حاکم 

ترکیه برای بازگرداندن توازان قوا به نفع خود را نشان می 

 دهند.

بحران اقتصادی جهانی سرمایه داری و وضعیت کنونی 

جنگ داخلی سوریه )که با مداخلۀ نظامی روسیه وارد 

ترکیه را در بحران مرحلۀ جدیدی شده است(، بورژوازی 

 عمیقی فرو برده است.

سال جنگ بی وقفه در خاورمیانه از زمان تهاجم  ۳1

امپریالیسم امریکا به عراق و افغانستان، خاورمیانه را تکه 

تکه کرده است. خاورمیانۀ امروز، درست مانند بالکان تا 

پیش از جنگ جهانی اول، به میدان رقابت میان رقبای 

مت های سرمایه داری منطقه برای امپریالیست و حکو

کسب هژمونی منطقه ای مبدل شده، و هر یک روزی 

که می گذرد، این تنازعات بیش از قبل خصلت ارتجاعی 

قومی و مذهبی به خود می گیرند. بحران پناهندگی توأم 

با مرگ و آوارگی پناهجویان، که به گفتۀ سازمان ملل 

، ۶دوم استمتحدد به مراتب وخیم تر از جنگ جهانی 

ترین پیامد فرعی این وضعیت بوده. در مرکز این کم

 ۳۳هزار کشته و  ۹05بحران، سوریه قرار دارد که با 

با میلیون آواره، به یک کابوس در منطقه مبدل شده و 

                                                           
1 https://goo.gl/zaxBzf 

2 https://goo.gl/7uTPf7 

 سرمایه داری: پناهندگی و آوارگی3 

https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/201
5/08/capitalism-refuge.pdf 

گذشت بیش از یک سال از حمالت هوایی در عراق و 

میلیارد دالر و کشتار  ۹.۷سوریه، آن هم به بهای بیش از 

کم چنان بر دستدان غیرنظامی بسیار، داعش همشهرون

 نیمی از سوریه و یک سوم خاک عراق کنترل دارد.

پس از امپریالیسم امریکا، بریتانیا و آلمان، این بار روسیه 

. تقابل 1نیز به طور مستقیم وارد این گرداب شده است

امریکا با سوریه، به عنوان دو قدرت هسته ای جهان، که 

ا در حمایت ناتو از کودتای فاشیستی غرب تر خود رپیش

اوکراین نشان داده بود، این بار سر از جبهۀ سوریه نیز 

 درآورده است.

از سوی دیگر رژیم های ترکیه، عربستان سعودی، 

ئیل و مصر نیز همگی در اجمهوری اسالمی ایران، اسر

هژمونی منطقه ای هستند. به خصوص کسب تقال برای 

سرمایه داری رژیم الیسم غرب با توافقات اخیر امپری

که فراتر از مسألۀ صرفاً هسته ای می رود و خود  0ایران

را در همکاری های عملی میان این دو در قالب کارزار به 

اصطالح علیه داعش نشان داده است، ضمن تغییر در 

منطقه، تنش  درساختار متحدین سنتی امپریالیسم امریکا 

وجود آورده است. بورژوازی هایی را میان آن ها نیز به 

-نئو»ترکیه نیز به دنبال رؤیاها و جاه طلبی های 

                                                           
 انقالبی حل   راه سوریه، بحران 4 

https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/201

5/10/syria.pdf 

نگاه شود به: توافقات هسته ای، و دورنمای  5 

 جنبش کارگری

http://militaant.com/?p=5755 

https://goo.gl/zaxBzf
https://goo.gl/7uTPf
https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/08/capitalism-refuge.pdf
https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/08/capitalism-refuge.pdf
https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/10/syria.pdf
https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/10/syria.pdf
http://militaant.com/?p=5755
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را نشان ش و کثیف متعفنخود، بار دیگر خصلت « عثمانی

-داده است. چنین چیزی نه فقط در مورد شاخۀ اسالم

همین که ، «آ.ک.پ»گرای بورژوازی ترک به رهبری 

از جمله  -طور در مورد شاخۀ سکوالر و ملی آن

 به یکسان مصداق دارد. -ست های کردیناسیونال

تا تنها چند سال پیش، بخش های لیبرال بورژوازی و 

« مصلح»و « دمکرات»طبقۀ متوسط به استقبال اردوغانِ 

. اردوغان که وارد جنگ قدرت با ارتش شده شتافته بودند

بود، به دنبال جنگ های تحت رهبری امریکا در عراق، 

ن فرصت را برای پیگری سیاست لیبی و سوریه، بهتری

توسعه طلبی نئوعثمانی یافت و همین منجر به رشد 

سریع اقتصاد ترکیه، با سرازیر شدن سیل عظیم سرمایۀ 

 خارجی، شد.

هواداران او، به طرز مفتضحانه  و منتها محاسبات اردوغان

. سرنگونی رژیم اخوان المسلمین از آب درآمدای نادرست 

و چرخش ها و زیگزاگ های در مصر به دست ارتش، 

متعدد سیاست امریکا در قبال سوریه )و متحد استراتژیک 

اصلی آن، جمهوری اسالمی ایران(، رژیم ترکیه را به 

تنازعاتی با تقریباً تمامی همسایگان خود واداشته و در 

عین حال روابط آن با امریکا را تیره و تار کرده و به 

ایر بخش های و س« آک.پ»میان  یدرگیری های تند

منجر ن( لطبقۀ حاکم )از جمله متحد سابق آن، جنبش گو

 است. شده

شکست پروژۀ نئوعثمانی رژیم ترکیه، رکود اقتصادی 

اروپا، خروج سرمایه به دنبال بروز بحران بازارهای به 

به عنوان ، و وخامت روابط با روسیه )۳«نوظهور»اصطالح 

از مداخلۀ یکی از مهم ترین شرکای تجاری ترکیه( پس 

در خاک سوریه، همگی بحران اقتصادی  پوتیننظامی 

 عمیقی را ایجاد کرده است.

لیر ترکیه، یک سوم ارزش خود را از دست  ،طی یک سال

داده، شاخص تولیدات کارخانه ای در حال سقوط است و 

تیجه نرو به کاهش. در  ،درآمدهای حاصل از توریسم

 و کارگران فزایندۀبا اعتراضات « آ.ک.پ»حکومت 

فقر و نابرابری اجتماعی سریعاً رو به  ،جوانان به بیکاری

رو به رو است. در این شرایط است که بورژوازی  ،رشد

 ترکیه مجدداً چهرۀ واقعی خود را نشان می دهد.

احزاب اپوزیسیون در جایگاهی نیستند که بتوانند ژست 

قهرمانان حقوق دمکراتیک را به خود بگیرند و از این 

جمهوری »یق اخاذی سیاسی کنند. حزب کمالیست طر

)ج.ه.پ(، چندین دهه با ارتشی تداعی شده « خواه مردم

سازمان داد و طبقۀ  ۳۲۳5که چهار کودتا را از سال 

 ۷. پس از انتخابات کردشونت سرکوب خکارگر را با 

« آ.ک.پ»چندین هفته مذاکراتی را با « ج.ه.پ»ژوئن، 

ار کرد و بی تردید اگر حول یک حکومت ائتالفی برگز

باز هم چنین خواهد خواهد  برابر شود،نتایج انتخابات فردا 

 کرد.

                                                           
 «بحران سرمایه داری جهانی»رجوع شود به جزوۀ  6 

https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/201
5/10/capitalism-crisis.pdf 

https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/10/capitalism-crisis.pdf
https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/10/capitalism-crisis.pdf
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)م.ه.پ(، پیوندهای نزدیکی با  «گراحزب جنبش ملی»

نیروهای فاشیستی دارد، و عمیقاً در تقابل با جنبش 

کارگری و حقق دمکراتیک )به خصوص حقوق کردها( 

 است.

عنوان هدف اصلی  حزب دمکراتیک خلق ها )ه.د.پ(، به

خص ، نمایندۀ توده های کرد و باأل«آ.ک.پ»حمالت 

کارگران کرد که در شهرهای بزرگی نظیر آنکارا، 

استانبول و ازمیر در شمار زیادی زندگی می کنند، نیست؛ 

در تحلیل نهایی این حزب نیز ابزار سیاسی بورژوازی کرد 

ریالیسم و بورژوازی کرد هم به دنبال زد و بند با امپ ،ستا

کم حکومت و سهم خود از استثمار طبقۀ کارگر )دست

اقلیم کردستان که در چهارچوب طرح های امپریالیستی 

آیینه دست یافت و عملکرد آن تاکنون، « استقالل»به 

 از اهداف آتی بورژوازی کرد است(. ای

حتی بعد از چندین عملیات نظامی وحشیانه در نواحی 

از سوی « ه.د.پ»به دفاتر  کردنشین ترکیه، صدها یورش

فاشیست های ترک و با حمایت آشکار و پنهان پلیس، و 

رن این حزب، اگذاری انتحاری در جمع هواد بنهایتاً بم

چنان آمادگی خود را برای شرکت در یک هم« ه.د.پ»

 اعالم می کند. ،یا پشتیبانی از آن« آ.ک.پ»ائتالف با 

نیست.  ، به سوی  طبقۀ کارگر«ه.د.پ»گیری جهت

و شاخه های « پ.ک.ک»درست همان طور که رهبری 

وابسته به آن در عراق و سوریه، همواره تحت عنوان 

چشم می این یا آن قدرت امپریالیستی  به« تاکتیک»

 .۷دوزد

در تحلیل نهایی، حرکت به سوی دیکتاتوری و 

میلیتاریسم نتیجۀ جاه طلبی های فردی اردوغان یا فساد 

که ریشه های عمیقی در سرمنشأ نیست، بل« آ.ک.پ»

 دولت ترکیه و خصلت بورژوازی ترکیه دارد.

به دست  ۳۲۹۶که جمهوری ترکیه در سال  دوره ای

مصطفی کمال آتاتورک بنیان گذاشت شد، مصادف با 

دوره ای بود که روی کار آمدن بورژوازی به اصطالح 

برای انجام وظایف دمکراتیک تاریخی خود، مدت « ملی»

. در نتیجه ۸در مقیاس جهانی به پایان رسیده بودها قبل 

و به  در کشورهایی با توسعۀ تاریخاً دیر از موعد

حل کامل و حقیقی وظایف آن ها »بورژوازی،  تأخیرافتادۀ

مبنی بر دمکراسی و رهایی ملی، تنها از خالل 

دیکتاتوری پرولتاریا، به عنوان رهبر ملت تحت انقیاد و 

دهقان آن ملت، قابل تصور بیش از همه توده های 

، فصل ۳۲۶۳، «انقالب مداوم»)لئون تروتسکی، « است

۳5.) 

                                                           
و « پ.ی.د»رهبران مثالً نگاه شود به مطلب:  7 

 خواست مشارکت با رژیم بشار اسد

https://goo.gl/Sx1dvv 

تاریخ مختصر انکشاف سرمایه داری رجوع شود به: 8 

 و جنبش طبقۀ کارگر در ترکیه

http://militaant.com/?p=5644 

 و همین طور: نگاهی به جنبش چپ و کارگری ترکیه

https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/201
5/05/turkey-left-movement.pdf 

https://goo.gl/Sx1dvv
http://militaant.com/?p=5644
https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/05/turkey-left-movement.pdf
https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/05/turkey-left-movement.pdf
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با وجود جنگ سه سالۀ ترکیه به رهبری کمال در برابر 

که از  دتجزیۀ امپریالیستی کشور، کمالیست ها نشان دادن

ل از امپریالیسم ناتوان هستند. التحقق دمکراسی و استق

لت ترکیه با هرگونه این به روشنی در خصومت شدید دو

جنبش مستقل طبقۀ کارگر و ناتوانی اش از تحقق حقوق 

دمکراتیک برای کردها، ارامنه، یونانی ها یا سایر اقلیت 

 اثبات شد. ،های ملی

دولت ترکیه، ترکیه  رسمی با وجود تبلیغات ناسیونالیستی

همیشه به عنوان کارگزار امپریالیسم امریکا باقی مانده 

ۀ عضویت در ناتو، پیوندهای نزدیکی با است و به واسط

 آن دارد.

تجزیۀ خاورمیانه به دست قدرت های امپریالیستی و 

حکومت های سرمایه داری منطقه ای، این مسائل 

. هیچ کدام پیش روی ما قرار می دهدتاریخی را مجدداً 

. ند، و چه بسا حادتر شده اندئل حل نشده اااز این مس

از نظر  -، رشد طبقۀ کارگرتنها چیزی که تغییر کرده

تر مناسبات سرمایه داری بوده و انکشاف بیش -کمّی

است. ترکیه از زاویۀ ترکیب اجتماعی خود، دیگر یک 

کشور عقب مانده نیست. با پیشرفت مناسبات سرمایه 

داری، میلیون ها نفر از روستاها به شهر آمده و به صفوف 

ت های این طبقۀ کارگر بین المللی پیوسته اند. خواس

نیروی عظیم، چیزی جدا از خواست تاریخی و جهانی 

ود جطبقۀ کارگر نیست. منتها هیچ کدام از احزاب مو

مطلقاً پاسخگوی هیچ یک از مطالبات اساسی طبقۀ 

با  فردا کارگر و جوانان نیست. هر چند نتایج انتخابات

نی نیست، اما نهایتاً حل تناقضات و یبدقت قابل پیش

در این چهارچوب  ،که این کشور را درنوریدهتنش هایی 

اکثریت به « آ.ک.پ»امکان ناپذیر است. چنان چه 

پارلمانی خود دست نیابند، یا با دور جدیدی از سرکوب و 

تر به سوی دیکتاتوری پاسخ خواهد داد یا تحرکات بیش

 پیمان کثیفی با یکی دیگر از احزاب شدن به با وارد

 .راست

ۀ کارگر، اصل انکارناپذیر ما است. استقالل سیاسی طبق

این اصل، نه شعار، که موضوع مرگ و زندگی است. 

کارگران و جوانان ترکیه به اندازۀ کافی بهای گره زدن 

 کسب برای بورژوازی بسرنوشت خود به جناح های رقی

. عملکرد ندبا خون خود پرداخته ا را کرسی های پارلمانی

در « سیریزا»است که ، در تحلیل نهایی همانی «ه.د.پ»

. با این تفاوت که شاید مدت زمان الزم ۲یونان داشت

برای روشن شدن ماهیت آن، به دلیل شرایط خاص 

تر باشد. اما ، بیش«ه.د.پ»بر  ترکیه و فشار از پایین

به وعده های انتخاباتی برای کسب « ه.د.پ»خیانت 

ود. امتیاز از بورژازی )ترک و کرد( اجتناب ناپذیر خواهد ب

درست به این دلیل که در کشورهای نظیر ترکیه نیز 

تحقق ابتدایی ترین مطالبات، ولو دمکراتیک، عمالً به 

، و هیچ راه سرنگونی نظام سرمایه داری گره خورده است

 .فراری از این واقعیت عینی نیست

موضع مارکسیست های انقالبی در انتخابات فردای 

د بر مبنای رقابت یک ترکیه نیز، همانند قبل، نمی توان

                                                           
 ورشکستگی رفرمیسم چپسیریزا: نماد 9 

https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/201
5/07/syriza-reformism.pdf 

https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/07/syriza-reformism.pdf
https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/07/syriza-reformism.pdf
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« چپ»با حزب اردوغان باشد؛ « ه.د.پ»حزب مانند 

بودن یک حزب در برابر دیگری، و حتی برخورداری از 

ضوع وپایۀ نسبتاً وسیع مالک نیست، بلکه این پایه م

دخالتگری مارکسیست ها است و نه دنباله روی. برای 

روی مارکسیست ها، برنامۀ یک حزب و امکان پیش

رگری در صورت ورود آن حزب به پارلمان، جنبش کا

مبنای حمایت، حمایت مشروط یا عدم حمایت قرار می 

گیرد. در چنین شرایطی وجود یک حزب انقالبی، یک امر 

مفروض است. اما غیاب چنین حزبی، به معنای انفعال و 

صرف نظر از دخالتگری با برنامۀ مستقل در چنین شرایط 

نگاهی »ت که در مقالۀ ی نیست. این موضوعی اسسحسا

( اشاره ۳۶۲1خرداد  ۳۷« )به انتخابات پارلمانی ترکیه

چنان به دلیل اعتبار آن، بخشی نسبتاً و هم ۳5کرده بودیم

 طوالنی از آن در این جا یادآوری می شود:

 واگذار انتخابات، شرایط در موضع ترین پاسیفستی»

 حزب یک عهدۀ به انقالبی جنبش اساسی وظایف کردن

 و بد" بین انتخاب مبنای بر و راست، جناح یبرق

 باشد، داشته ادامه ابد تا تواند می گزینه این است. "بدتر

 و بود خواهد بدتر دیگری از یکی همواره باألخره که چرا

 دیگری به نسبت بیشتری ای توده حمایت مورد یکی

 برابر در یکی پذیرش مبنای تواند نمی این اما است؛

 سرمایه نظامات ساختار در خصوص به باشد. دیگری

 با نظامات، این چهارچوب در حزبی هر که پیرامونی داری

 کسب زمان در ،"چپ" سمت در گرفتن قرار درجه هر

 در نقداً که شوند می تبدیل حزبی همان به لزوماً قدرت
                                                           
10 http://militaant.com/?p=5636 

 به بودن "فاشیست" یا بودن راست دلیل به و بوده قدرت

 نظاماتی چنین رساختا است. شده تبدیل میرنده حزب

 سکان بالفاصله قدرت، در حزبی هر که کند می ایجاب

 کارگری جنبش خصوص به و ها، جنبش سرکوب ماشین

 کودتا وسیلۀ به یا صورت این غیر در گیرد، دست در را

 عزل ساز دست های بحران با یا و کرد خواهد تغییر

 .شد خواهد

 شرایطی چنین در رفرمیست های چپ عزیمت نقطۀ

 بلکه نیست، انقالبی های جنبش و پرولتاریا منفعت اًمطلق

 قیمتی هر به هم آن قدرت، در حاکم حزب زدن عقب

 در کنونی حزب اگر که توجیه این با حتی شاید .است

 جنبش نفع به اتوماتیک خود این شود، زده عقب قدرت

 اما بود، خواهد کارگری جنبش جمله از انقالبی، های

 حفظ برای و قدرت شرایط در حزب یک انگاشتن نادیده

 برجسته را ها تحلیل گونه این فرمالیسم واقع در قدرت،

 مقابل در که است برداشتی چنین با دقیقاً .کند می تر

 بدون دهند، می رأی "پ. د. ه" حزب به اردوغان حزب

 قرار صورت در حزب این برنامۀ که این داشتن نظر در

 حزب از متفاوت چیزی تواند نمی قدرت در گرفتن

 .نه یا باشد قدرت سر بر تاکنون

 یک هرچند پارلمانی، انتخابات در شرکت عالوه به

 یک وجود مستلزم خود اما است، کمونیستی تاکتیک

 این از تا هست انقالبی برنامۀ پیرو و منسجم حزب

 تریبون از بتوانند کارگران انقالبی نمایندگان طریق

 در و کنند، استفاده ودخ های بحث ارائۀ برای پارلمان

 را کارگری جنبش ضدّ لوایح الزم، اکثریت داشتن صورت

http://militaant.com/?p=5636
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 از غیر چیزی اقدام این صورت، این غیر در .نمایند وتو

 و ترین مارکسیست حتی و ندارد، نامی پارلمانتاریسم

 تحت که آن بدون پارلمان، درون در فرد ترین رادیکال

 هم آن و باشد، خود انقالبی حزب سخت و سفت نظارت

 بود، نخواهد آن بر نظارتی هیچ که چهارساله ای دوره در

 همان در و تبدیل منضبط پارلمانتاریست یک به راحتی به

 سؤال باید که است جا این در. شد خواهد حل پارلمان

 که است انقالبی تشکیالت و برنامه کدام راستی به کرد

 نگاه مصون پارلمان در را "پ. د. ه" نمایندگان بخواهد

 کند؟ خود های پایه پاسخگوی و داشته

 شرایط به بسته مارکسیستی گرایش یک حالت، این در

 گزینه، اولین. باشد داشته گزینه دو تواند می مشخص

 یعنی موضع، دو این میان در سوم خط از است عبارت

 .انقالبی مواضع کردن برجسته خط

 باز فضای انتخاباتی، شرایط در بورژوازی که است بدیهی

 این از تواند می انقالبی جریان یک و کرده ایجاد سیاسی

 صدایش رساندن و خود رشد برای شکل بهترین به فضا

 نتیجه در. کند استفاده خود مخاطبان بیشترین گوش به

 شرایط در ها خانه در نشستن و انتخابات تحریم شعار

 چپ نباشد، هم انقالبی های بحران دورۀ در که انتخاباتی

 تبدیل زمینۀ واقع در و شود می محسوب ودکانهک روی

 را منفعل و پاسیفیستی جریانات مکمل گرایش به شدن

 حزب مواضع به توهم بدون سوم خط اما. کند می فراهم

 یک انتخاب با قدرت، در اکنون حزبِ مقابل در رقیب

 جهت مناسبی فرصت کاندیدا، عنوان به انقالبی جریان

 و آورد می دست به را جریان نآ مواضع و برنامه تبلیغات

 دست به را انتخابات در پیروزی برای شانسی اگر حتی

 نخواهد دست از نیز را خود رشد شانس اما نیاورد،

 توجهی موضوع این به سانتریست های گرایش .داد

 حزب زدن عقب که خود ای لحظه منافع به و ندارند

 می بسنده ای، وسیله هر به هم آن است، حاکم

 تحلیل توانایی از برخورداری عدم در ایشان ضعف .کنند

 می تخفیف با یا و .است مشخص شرایط از مشخص

 مشخص شرایط از ها آن مشخص تحلیل که گفت توان

 توازان مدار در گرفتن قرار و باال به نگاه با انتخاباتی،

 به سادگی به دلیل همین به درست. است موجود قوای

 توجه باشد توانسته که زندپردا می حزبی از روی دنباله

 شبیه .باشد کرده جلب رقیب حاکم حزب علیه را عمومی

 بین که شود می منجر جا آن به ایران در وضعیت این به

 اصالح از حمایت به گرا، اقتدار و طلب اصالح جناح

 اعتنا بی انقالبی سوم موضع به کامالً و برخاسته طلبان

 .شوند می

 های گرایش روی دنباله و انحراف شدت دیگر، سوی از

 حزب از خود حمایت حتی که است جایی تا سانتریستی

 بدون و کنند نمی اعالم "مشروط" طور به هم را رقیب

 ...() کنند می دفاع حاکم حزب رقیبِ حزب از شرط و قید

 از مارکسیستی، گرایش یک انقالبی متحدین چه چنان

 حزبی رهبری افشای قصد به دقیقاً و پیش

 حفظ با تاکتیکی عمل اتحاد وارد "پ. د. ه"مانند

 می شرایط این در باشند، شده خود برنامۀ و استقالل

 گرایشی عنوان به جریان این کاندیداتوری از توان
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 مشروط حمایت معنای به این و کرد، دفاع "پ. د. ه" از

 .بود خواهد "پ. د. ه"از

 ارائۀ ضمن حالت دو هر در مارکسیستی گرایش یک

 ارائۀ به را احزاب این فشار ایجاد با تواند می خود، برنامۀ

 علیه مبارزه های شیوه سر بر بحث برای پالتفرمی

 خود بتوانند ها پایه ترتیب این به تا وادارد داری سرمایه

 آلترناتیو جذب و بروند جلوتر ها سازمان این رهبری از

 «.شوند رادیکال

می گیرد  هرگونه دخالتگری، بر مبنای یک برنامه صورت

و این برنامه، حساس ترین، فوری ترین و شاید یکی از 

دشوارترین وظایف یک گرایش مارکسیستی انقالبی 

بازتاب تضاد واقعی بین نیاز عینی به  محسوب می شود.

سوسیالیسم و نابالغ بودن آگاهی و سازمانیابی طبقۀ 

کارگر است. یک برنامۀ سوسیالیستی، بین سطح آگاهی 

با آگاهی انقالبی پُل می زند، به همین دلیل  نقداً موجود

به جای تطبیق دادن خود با ذهنیت عمومی کارگران، 

بالعکس این سطح ذهنیت را منطبق بر شرایط و مطالبات 

و اهداف عینی می کند. این برنامه، یک مجموعۀ ثابت از 

مطالبات نیست که یک بار برای همیشه تدوین شده و به 

ه ای به تمامی شرایط فارغ از زمان، طور مکانیکی و کلیش

مکان و وضعیت تحمیل شود. برخی از مطالبات به گونه 

ای هستند که سرنگونی سرمایه داری از تحقق آن ها 

ساده تر خواهد بود! به همین دلیل است که چنین 

مطالباتی انتقالی خوانده می شود، چرا که ذهنیت کارگران 

 قل می کند.را به سوی انقالب سوسیالیستی منت

 آن از پس مبارزات تداوم این پارلمانی، انتخابات از فارغ

 آن .کند می پیدا کننده تعیین و حیاتی اهمیتی که است

 این در خصوص به است، نیاز مورد فوراً و شدت به چه

 مطالبات بتواند که است ای برنامه کنونی، حساس مرحلۀ

 عنوان به ببرد، جنبش درون به را انتقالی و دمکراتیک

 :نظیر مطالباتی مثال

 ترکیه در سیاسی زندانیان تمامی آزادی -

 و کارگری جنبش سیاسی سرکوب به دادن پایان -

 کردها دمکراتیک جنبش

  ترکیه ارتش نظامی های دخالتگری کلیۀ فوری پایان -

 «تروریسم ضدّ» اصطالح به سرکوبگرانۀ قوانین لغو-

 انتخابات .کردها دمکراتیک و فرهنگی کامل حقوق -

 در ها کمیته از ای شبکه و محلی های انجمن دمکراتیک

 و پایین از خود امور سازماندهی برای منطقه سطح

 بدون ای، منطقه پارلمان یک انتخابات سازماندهی

 ها فاشیست جز به احزاب، از یک هیچ ممنوعیت

 و ملی های اقلیت کلیۀ علیه تبعیض به دادن پایان -

 ورود برای آرا درصد ۳5 نصاب حدّ لغو جمله از مذهبی،

 حد باالترین از یکی) عمومی انتخابات در پارلمان به

 نظامی کودتای با که جهان انتخاباتی های نصاب

 به کوچک احزاب ورود عمالً و آمد وجود به ۳۲۸5 سال

 (است کرده غیرممکن را پارلمان
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 و بیان مطبوعات، آزادی شامل کامل دمکراتیک حقوق -

 کارگران ابتدایی حقوق تشکل؛ و اجتماع آزادی ها، رسانه

 اعتصاب، و کارگری های اتحادیه از برخورداری شامل

 .کارگری های اتحادیه و چپ سرکوب توقف

 تا خود، دست به کردها سرنوشت تعیین حق پذیرش -

 جدایی حد سر

 خود از دفاع های یگان تشکیل و عمومی شدن مسلح -

 با )مشابه دولتی سرکوب نیروهای و ها فاشیست برابر در

 کوبانی( تجربۀ

 کارگری، های اتحادیه المللی بین همبستگی جلب -

 ترکیه در جنبش برای مترقی و چپ احزاب

 داوطلبانۀ سوسیالیستی فدراسیون سوی به پیش -

 خاورمیانه

 سایر یا حکومت که شود می آن از مانع جنبشی چنین

 و کارگری جنبش ورهایشمان با بتواند آن رقیب احزاب

 کنونی موقعیت از و دهد فریب را ترکیه کردهای جنبش

 جنبش این .کند برداری بهره خود جایگاه تقویت برای

 حقوق کسب برای مبارزه راه در قدم نخستین تواند می

 و ترک کارگران برای مشترک مبارزۀ و واقعی دمکراتیک

 .باشد ها آن حامی مترقی نیروهای و کرد،

 (۳۶۲1 اکتبر ۶۳) ۳۶۲1 آبان ۲

 

 

 گزارشی از ترکیه پس از انتخابات

 اسماعیل فتاحی

بر مبنای شمارش اولیۀ آرا در انتخابات روز یکشنبۀ 

عدالت و »از حزب حاکم « رجب طیب اردوغان»ترکیه، 

« آ.ک.پ»به اکثریت مطلق پارلمان دست یافت. « توسعه

را از دست  ژوئن، اکثریت پارلمانی خود ۷در انتخابات 

 داده بود.

درصد آرا،  ۲۲طبق داده های رسمی، پس از شمارس 

کم درصد آرا و کسب دست 1۲.1با کسب « آ.ک.پ»

کرسی(، اکثریت  005کرسی در پارلمان ترکیه )با  ۶۳۳

مطلق را از آن خود کرد. به گقتۀ منابع دولتی، نرخ 

درصد بوده است که نسبت  ۸۷.۶مشارکت در انتخابات 

 درصد در ماه ژوئن، افزایشی را نشان می دهد. ۸0.۸به 

)حزب جمهوری خواه « ج.ه.پ»شکست حزب کمالییست 

کرسی، بر خالف  ۳۶1درصد رأی و تقریباً  ۹0.1مردم( با 

بینی های این حزب بر مبنای نتایج انتخابات ماه پیش

، که مدت ها حزب حکومتی مرجّح «ج.ه.پ»ژوئن بود. 

استان کشور،  ۸۳استان از  ۳نها بورژوازی ترکیه بود، در ت

 در رتبۀ نخست قرار گرفت.

طی یک کنفرانس « ج.ه.پ»، رهبر «کمال کلیج داراغلو»

مطبوعاتی کوتاه در یکشنبه شب به طور ریاکارانه ای 

تری بر شانۀ نتایج امروز، مسئولیت بیش»اعالم کرد 

 ۷ج.ه.پ می گذارد.... ما به نتایج امروز همانند انتخابات 

ن احترام می گذاریم. هیچ کسی نمی تواند خود را ژوئ
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باالتر از قانون بداند و از زندگی و مایملک هر شهروندی 

 «.باید محافظت کرد

)م.ه.پ( به عنوان یک حزب « گراحزب جنبش ملی»

« حزب دمکراتیک خلق ها»راست افراطی و همین طور 

)ه.د.پ( که به خصوص در میان کردها پایه های حمایتی 

د، هر دو درقیاس با انتخابات ژوئن ریز داشتند. به دار

درصد و آرای  ۳۳.۲به  ۳۳از « م.ه.پ»طوری که آرای 

درصد کاهش  ۳5به تنها کمی باالتر از  ۳۶از « ه.د.پ»

یکی از درصد،  ۳5یافت. حدّ نصاب غیردمکراتیک 

باالترین حد نصاب های انتخاباتی جهان است که با 

ه وجود آمد و عمالً ورود ب ۳۲۸5کودتای نظامی سال 

 احزاب کوچک به پارلمان را غیرممکن کرده است.

این انتخابات در بحبوحۀ آشفتگی های سیاسی و خشونت 

روزافزون در ترکیه برگزار شد. تنش ها میان نیروهای 

« حزب کارگران کردستان»امنیتی ترکیه و اعضای 

)پ.ک.ک( در نواحی اکثراً کردنشین جنوب شرقی ترکیه 

نیز تهدید به مداخلۀ « آ.ک.پ»دت گرفته و حکومت ش

مستقم در جنگ داخلی سوریه بری درهم شکتن 

 نیروهای کرد سوری کرده است.

چندین بمب گذاری مرگبار )از جمله کشتار سوروچ و 

آنکارا( که سازمان های کردی و گردهمایی های 

را در طول کارزار انتخاباتی هدف گرفت، به این « ه.د.پ»

، داعش را مسئول و «آ.ک.پ»رس افزوده بود. جوّ ت

مقصر بمب گذاری های معرفی کرد، این در حالی است 

که رژیم ترکیه مدت ها یکی از حامیان اصلی داعش 

بوده است، و شواهد و مدارک بسیاری در این مورد وجود 

 دارد.

با استفاده از کنترل سفت و سخت « آ.ک.پ»حکومت 

 ۹۹روزنامه و  ۶۹اً شامل که تقریب -خود بر رسانه ها

پوشش خبری را به دست  -شبکۀ تلویزیونی می شود

گرفت و مانع از گزارش دربارۀ احزاب اپوزیسیون شد. چند 

به نیروهای امنیتی « آ.ک.پ»روز پیش از انتخابات، 

از جمله  -«کوزا ایپک»دستور داد تا به مؤسسۀ رسانه ای 

یورش  -خبرگزاری های اصلی باقی ماندۀ اپوزیسیون

 برده و مانع پخش برنامه شوند.

استان شرقی و  ۶۹صبح در  1مهلت رأی گیری ساعت 

در میانۀ اعزام گستردۀ نیروهای امنیتی به مناطقی که 

بوده « پ.ک.ک»شاهد نبرد میان نیروهای ترکیه و 

است، به پایان رسید. در برخی نواحی، ایستگاه های رأی 

 شدند.گیری به نواحی دیگری دیگر منتقل 

با این حال پس از انتخابات، درگیری هایی میان 

و نیروهای رژیم ترکیه در شهر « ه.د.پ»هواداران 

ترین شهر ناحیۀ اکثراً کردنشن کشور، ، بزرگ«دیاربکر»

رخ داد. طی این درگیری ها، نیروهای رژیم از ماشین آب 

 پاش و گاز اشک آور استفاده کردند.

ر تالش برای تغییر طی سال های گذشته اردوغان د

قانون اساسی به منظور تثبیت قدرت و ابزارهای سرکوب 

گرانۀ خود بوده است. بروز بحران اقتصادی جهانی و 

تأثیرات آن بر اقتصاد ترکیه، و همین طور سیاست های 

آن در « نئوعثمانی»جنگ طلبانۀ و جاه طلبی های 
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و  سوریه، منجر به بروز اعتراضات وسیعی در میان جوانان

کارگران نسبت به استثمار و نابرابری های رو به رشد 

با استفاده « ج.ه.پ»شده است. به همین دلیل است که 

از شرایط، کمپینی را به با وعدۀ افزایش دستمزدها و 

هزینه های اجتماعی به راه انداخت، اما در عین حال 

کرد. از آن جا که « وحدت ملی»دعوت به آرامش و 

یخی طوالنی از پیوند با ناتو و خود تار« ج.ه.پ»

کودتاهای نظامی در ترکیه دارد، تالش دارد نارضایتی 

گسترده نسبت به سیاست خارجی ارتجاعی اردوغان را 

، با عوام «آ.ک.پ»مسدود کند. این درحالی است که 

فریبی های اسالمی همراه با چاشنی ناسیونالیسم و حتی 

ر بین عقب شعارهای ضدّ غربی خود، توانسته است د

مانده ترین بخش های جامعه به لحاظ آگاهی سیاسی، 

 پایه های حمایتی جمع آوری کند.

هدف اردوغان، سرکوب این تضادهای اجتماعی و به 

کاررگیی اشکال استبدادی تر حکومت است، و به همین 

دلیل شمارش معکوس برای تغییر قانون اساسی آغاز 

احمد داوود ز، شده است. به گزارش خبرگزاری یورونیو

اوغلو، نخست وزیر ترکیه و رهبر این حزب در پایان روز 

سیستم »یکشنبه در جمع هوادارانش در شهر آنکارا گفت: 

کنونی پاسخگوی نیازهای ترکیه نیست. واضح است که 

این پیراهن برای این کشور خیلی تنگ شده است. اجازه 

 دهید از قانون اساسی که طرفدار کودتا است، فاصله

بگیریم و با همدیگر برای یک قانون اساسی مدنی و 

 «.لیبرال کار کنیم

با اکثریت پارلمانی، قادر « آ.ک.پ»شکل گیری حکومت 

به مهار بحران سیاسی و اجتماعی غیرقابل تحمل ترکیه 

که خود در بحران اقتصادی بین المللی و تجزیۀ خونین 

رکود  ملت های خاورماینه دارد، نخواهد بود.-نظام دولت

اقتصادی اروپا و اعمال سیاست های ریاضتی علیه 

کارگران، در حال تضعیف بازارهای صادراتی ترکیه است، 

چنان به جریان ورود سرمایۀ و اقتصاد این کشور هم

خارجی وابسته است. بازار ترکیه در باقی خاورمیانه نیز به 

ریزی رو به گسترش تر در برابر جنگ و خونمراتب بیش

 تاسر سوریه، عراق و ... آسیب پذیر است.در سر

مداخلۀ ترکیه در باتالق جنگ داخلی سوریه که در حال 

حاضر با ورود روسیه نیز به دنبال ایاالت متحده، قدرت 

های اروپایی، متحدین منطقه ای و رژیم جمهوری 

اسالمی پیچیده تر شده است، ترکیه را با پیامدهای 

خیر هسته ای غرب با حادی تهدید می کند. توافقات ا

رژیم ایران و همکاری های واشنگتن با رهبران کردهای 

و اخیراً « ائتالف ضدّ داعش»سوریه در قالب به اصطالح 

ورود روسیه، به عنوان یکی از شرکای اصلی ترکیه به 

معادله، محاسبات رژیم سرمایه داری ترکیه را برهم 

کمال » و« سینن اکیم»ریخته است. به طوری که اخیراً 

از اتاق -« مؤسسۀ بروکنیگز»در گزارشی از « کیریشجی

آن چا قطعی است، »گفته بودند:  -های فکر در امریکا

این است که فاصله گرفتن ترکیه از پرتگاه جنگ داخلی، 

ترین چالش های حکومت بعدی این کشور یکی از بزرگ

 «.خواهد بود

 ۹5۳0نوامبر  ۹



 
 
 
 
 
 

 دورۀ سوم -نهمسال  -9384 آبان ماه  -98شمارۀ 

Worker 
Militant 

تمیلیتان  
 کارگر

33 
 ورود کرملین به باتالق سوریه

 

 راب جونز

 برگردان: آرام نوبخت

« درخواست»از آغاز ماه اکتبر به این سو، به دنبال 

حکومت اسد برای مداخله، جت های جنگندۀ روسی 

عملیات بمباران در  ۳5مشغول انجام روزانه بیش از 

سوریه و به گفتۀ خود علیه مواضع داعش در خاک این 

دریایی اکتبر، کشتی های نیروی  ۷کشور بوده اند. روز 

موشک کروز به سوی  ۶۹روسیه در دریای خزر، مجدداً 

اهداف خود در سوریه شلیک کردند. دستگاه اطالعاتی 

غرب گزارش داد که چهار مورد از این موشک ها، به 

جای اصابت به هدف در داخل ایران فرود آمدند، اما 

وزرای امور خارجۀ ایران و روسیه هر دو این گفته را 

 تکذیب کردند.

این که روسیه اقدام خود را تالش برای شکل دادن 

وسیع ترین ائتالف ممکن علیه نیروهای افراطی و »

معرفی می کند، مصرف داخلی دارد. خطر « تروریست ها

هزار شهروند روس به کشور که هم  ۷بازگشت تقریباً 

اینک برای داعش می جنگند، شبحی است که به پرواز 

، رسانۀ بین «ۀ امروزروسی»درآمده است. خبرگزاری 

طی »المللی کرملین، علناً و با غرور می گوید که مداخله 

تنها چند هفته، توازان قوا را در خاورمیانه تغییر داده 

است... مسکو نه فقط از حیث نظامی، که همین طور در 

جبهۀ دیپلماتیک ابتکارعمل را به دست گرفته است... 

ه دعوت کرده روسیه کاخ سفید را به چالشی بی سابق

است، و این امر بسیاری از متحدین ایاالت متحده را به 

این نتیجه رسانده است که واشنگتن دارد منافعش را در 

منطقه از دست می دهد و آماده است که نفوذِ رو به رشدِ 

 «.روسیه و ایران را بپذیرد

تلفات »در همان حال که رسانه های روسیه موارد متعدد 

بمباران های هوایی امریکا و متحدین ناشی از « جانبی

اش را پوشش می دهند، اما در عین حال حمالت روسیه 

را کامالً هدفمند، همراه با نابودی موفقیت آمیز پایگاه 

های متعدد داعش، تصویر می کنند. داعش سازمانی 

ارتجاعی است که جنبش کارگری و سوسیالیست های 

در رسانه های روسی  جهان باید در تقابل با آن باشند، اما

هرگز توضیحی دربارۀ خشم و استیصالی که مردم را به 

 سوی حمایت از این سازمان سوق می دهد نمی شنویم.

هیچ نشانه ای نیست که کارزار روسیه موفق تر از کارزار 

به رهبری امریکا خواهد بود و به زوال حمالت تروریستی 

یت این در روسیه و دیگر کشورها منجر می شود. واقع
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است که در پشت مداخلۀ روسیه اهدافی گسترده تر از 

 صرفاً نابودی داعش وجود دارد. 

کرملین در سوریه، ابتکار عمل را از دست امپریالیسم 

، به دنبال اتهامات ۹5۳۶امریکا گرفته است. در سال 

غرب مبنی بر استفادۀ اسد از سالح های شیمیایی، روسیه 

بمباران های هوایی برنامه  مداخله کرد و توانست مانع

ریزی شدۀ امریکا در آن مقطع شود. استراتژی امریکا و 

اتحادیۀ اروپا، بر مبنای خلع اسد و سپردن کنترل به 

اپوزیسیون، به یک کابوس فرقه ای انجامید، به طوری 

که بیش از ده گروه و میلیشیای متفاوت، که اساساً از 

انند قطر و سوی غرب و رژیم های عربی ارتجاعی م

عربستان سعودی حمایت و تأمین مالی می شوند، اکنون 

 برای به دست گرفتن کنترل در نبرد هستند.

تر، اسد را به روسیه برای بحث دربارۀ طرح های بیش

مسکو دعوت کرد. روسیه با حمایت از این متحدِ 

بلندمدت و شریک اقتصادی خود، موضع کسانی را در 

قویت کرد که برخالف امریکا و اردوی امپریالیسم غرب ت

و نه کنار  -بریتانیا، خواهان مذاکرات با حضور اسد

 هستند. -گذاشتن وی

اکثر بمباران های هوایی روسیه در حمایت از عملیات 

نظامی اسد، به خصوص در اطراف حلب، هستند و همین 

ائتالف ضدّ »طور برای پیشبرد منافع به اصطالح 

ائتالف ضدّ امریکایی در  ، یعنی اساساً یک«تروریسم

خاورمیانه. امکان یک جنگ نیابتی میان روسیه و غرب، 

در ذات چنین وضعیتی نهفته است. اما روسیه که تمایلی 

ندارد نیروهای زمینی قابل توجهی به سوریه اعزام کند، 

مشغول هماهنگی حمالت هوایی خود نه فقط با 

حزب اهلل  فرماندهان اسد، که همین طور با رژیم ایران و

لبنان است )که هر دو شمار زیادی از نیروی زمینی را 

تأمین می کنند(. بنا به گفتۀ  یکی از فرمانده های 

روس ها حتی در »از شهر حلب: « ارتش آزاد سوریه»

نواحی غیرنظامی هم ما را زیر رگبار بمباران گرفتند. آن 

ن ها می خواهند همه چیز را از سر راه پاک کنند تا به ای

ترتیب تانک های رژیم و حتی سربازان پیاده نظام بتوانند 

یکی دیگر از مشاورین ارتش آزاد روسیه «. پیشروی کنند

می گوید که این حمالت نه فقط رژیم اسد را منتفع می 

رژیم و داعش، »کند، بلکه به داعش هم یاری می رساند: 

سال قبل تالش کردند حلب را بگیرند و نتوانستند، و 

آن ها دوباره در تالش اند با روس ها چنین کنند.  اآلن

روس ها دارند به داعش کلی خدمت می کنند. وقتی 

داعش دارد از زمین به ما حمله می کند، روسیه به آن ها 

 «.پوشش هوایی می دهد

 ایران

سردار قاسم سلیمانی ماه ژوئیۀ امسال بازدیدی از مسکو 

داشت، ظاهراً برای تقویت تصمیم راسخ روسیه به مقابله 

با دست اندازی های نیروهای ضدّ اسد به ساحل 

مدیترانه، که نه فقط رژیم اسد را تضعیف می کند، بلکه 

را هم تهدید « طرطوس»پایگاه نیروی دریایی روسیه در 

ندگان روسیه با مقامات ایرانی مالقات می کند. نمای

کردند و پس از آن سیلی از نشست های دیپلماتیک با 

یک متحدِ ظاهراً نامحتمل، یعنی عربستان سعودی برگزار 
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شده است. طرفین، معاهدۀ همکاری هسته ای را امضا 

میلیارد دالر در اقتصاد  ۳کردند و دولت عربستان نیز 

رد. برگزاری نشست هایی روسیه سرمایه گذاری خواهد ک

برای سال « ملک سلمان»در سطح باال میان پوتین و 

جاری برنامه ریزی شده اند. عربستان سعودی از این که 

گسترش داعش باید مهار شود، نگران است و از توافق 

کنونی امریکا و رژیم ایران، آشفته. سعودی ها که از رشد 

ن تداوم مداخله نفوذ ایران در منطقه نگران هستند، خواها

 در یمن هستند.

فاکتورهای بسیار مهم دیگری در پشت دوستی روسیه و 

عربستان سعودی که ظاهراً در حال قوت گرفتن است، 

وجود دارد؛ از جمله قیمت های نفت، که در حال حاضر 

بخشاً به دلیل تالش های سعودی های برای جلوگیری 

در سطح از تولید نفت شیل از سوی رقبای امریکایی، 

پایینی قرار دارد. سعودی ها ظاهراً با هدف تثبیت بلوکی 

از منافع نفتی که قادر به مقاومت در برابر تولیدکنندگان 

امریکایی باشد، روسیه را به پیوستن به اوپک دعوت 

 کردند.

روسیه نیاز شدیدی به باال بردن بهای نفت دارد، به 

در طوری که برخی مفسّرین از بیم و هراس هایی 

یکی از « گلب پاولفسکی»کرملین صحبت می کنند. 

« موسیقی گروه جاز»نزدیکان سابق کرملین، این را با 

بداهه نوازی های اول آن، تالشی »مقایسه می کند: 

«. است برای جان سالم به در بردن از آخرین بحران

آن ها »دیگری می گوید که نخبگان در بحران هستند: 

دگی کنند؛ بدون او هم نمی توانند نمی توانند با پوتین زن

 «.زندگی کنند

روسیه هیچ راه بُرون رفتِ روشنی از بحران اقتصادی 

بینی می شود که طی رکود اقتصادی کنونی ندارد. پیش

 0الی  1از ماه ژانویه به این سو، تولید ناخالص داخلی 

درصد تا پایان سال سقوط کند، و حکومت انتظار دارد که 

به طول بیانجامد. آمارهای  ۹5۳۳ن سال رکود تا پایا

تر برآورد می بیکاری به طور فاحشی وضعیت واقعی را کم

 ۳۶کنند، اما با این وجود تعداد افراد بیکار به طور رسمی 

درصد در سال جاری افزایش یافته است. تورم در سطح 

سال، کاهشی  ۳۷باال ادامه دارد. برای نخستین بار طی 

درصد، در  ۳5 -وجود داشته است در درآمدهای واقعی

درصد  ۹0شهرهای بزرگ و بنا به گزارش هایی بیش از 

 در نواحی روستایی.

نارضاتی وجود دارد، هرچند رسانه های دولتی پنهان می 

کنند. هرچند اتحادیه های کارگری مستقل توانستند 

خشم گسترده نسبت به کاهش هزینه های بهداشتی و 

پراکنده کنند، اما این  ۹5۳1 آموزشی را در پایان سال

چنان شاهد باالترین شمار اعتراضات از زمان سال هم

آغاز بحران جهانی بود. اکثر اعتراضات به طور قابل 

توجهی بدون هرگونه مشارکت احزابِ به اصطالح 

حزب »و « یک روسیۀ عادالنه»اپوزیسیون، نظیر 

یا ساختارهای اتحادیه های کارگری موجود، « کمونیست

 صورت می گیرد.
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فاکتورهای داخلی و خارجی، هر دو اقتصاد روسیه را به 

درصد کل سود  ۲۸پایین هل می دهند. بخش انرژی، 

شرکتی را شکل می دهد، و با وجود تحریم ها و سقوط 

قیمت های نفت، این سطح را حفظ کرده، چرا که کاهش 

ارزش روبل، زیان ها را جبران کرده است. این سودها، از 

تر بهای نفت، مجدداً در تولید جدید س کاهش بیشتر

شرکت برتر  ۷55سرمایه گذاری نمی شود. در این میان، 

درصد تولیدات روسیه را در دست دارند، شاهد  ۷۸که 

صعود بدهی های خود به میزان دو سوم در سال جاری 

بوده اند. بانک ها تمایلی به سرمایه گذاری ندارند، چرا 

ینند. سقوط فاحش بازار بورس چین و که تقاضایی نمی ب

بی ثباتی ارزی، چشم اندازها را برای اقتصاد روسیه تیره 

، این احتمال «گازتا»و تازه می کنند. به گفتۀ خبرگزاری 

« بدون پول، بدون رشد»، سال ۹5۳۳وجود دارد که سال 

باشد. نخبگان حاکم بدون هرگونه راه حلی در حال عقب 

طراری خود هستند، یعنی صرفاً نشینی به استراتژی اض

 امیدوارند که بحران بیش از حد طول نیانجامد.

 محبوبیت کرملین

منتفع می « کریمه»محبوبیت کرملین هنوز از الحاق 

دوز »شود، و مداخله در سوریه به بیان یکی از مفسرین 

بوده است. در گذشته، برخی « تر داروی بیهوشیبیش

محدودیت « پذیرش»ۀ بخش های جامعه در روسیه، آماد

های دمکراسی در ازای بهبود شرایط معیشتی بودند. اما 

اکنون آن شاخص های زندگی، فرسوده شده اند، و 

انتقادهایی متوجه سطوح پایین تر نخبگان حاکم شده 

، بیش از نیمی از «لِوادا»است. به گفتۀ سازمان پژوهشی 

 جمعیت فکر می کنند که پوتین از وضعیت واقعی کشور

نامطلع است، یا اطرافیان او برای کتمان حقیقت به او 

دروغ می گویند. نخبگان حاکم به روشنی نگران هستند 

و به تشدید جوّ ضدّ امریکایی و ضدّ غربی متوسل می 

 شوند.

کرملین مقدمتاً ادعا کرد که ائتالف ضدّ تروریسم آن ها، 

حتی تا امریکا هم پیش خواهد رفت، این توهم زمانی به 

سرعت پراکنده شد که طی حمالت هوایی، مواضع 

نیروهای حامی غرب هدف گرفته شد. رژیم پوتین امید 

داشت که مشارکت در کارزار ضدّ داعش، منجر به رفع 

 تحریم و منحرف شدن توجه از اوکراین خواهد شد.

اگرچه تنش های میان نیروهای حکومتی اوکراین و 

به « ونِتسکد»و « لوهانسک»شورشیان جمهوری های 

سطوح خطرناکی در تابستان رشد کرد، اما یک آتش بس 

جدید از اوایل سپتامبر صورت گرفته است. استراتژی 

)بسط جمهوری « روسیۀ نوین»اولیۀ کرملین برای ایجاد 

های جدایی طلبی در جنوب و شرق اوکراین( در اوت 

و پس از آن که نیروهای اوکراین پیشروی هایی  ۹5۳1

دونتسک کردند، کنار گذاشته شد. از آن  جدی به سوی

زمان به بعد، کرملین از مناطق تحت کنترل شورشیان 

)قلمروهای نیابتی روسیه( در داخل اوکراین حمایت کرده 

تر رژیم است، تا به این ترتیب با هرگونه تحرکات بیش

به سوی ناتو یا اتحادیۀ اروپا مقابله کند. هزینه « یفکی»

دی و سیاسی و همین طور ترس از های انزوای اقتصا

رشد اپوزسیون در داخل، کرملین را وادار به عقب نشینی 
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کرد. تسویۀ بعدی رهبری جمهوری برای تضمین حرف 

 شنوی آن از روسیه، در سپتامبر رخ داد.

فاجعۀ اقتصادی و اجتماعی اوکراین نزدیک می شود، اگر 

 نگوییم کامالً به عمق فاجعه ای می رسد که پس از

 ۲5سقوط اتحاد شوروی در سال های نخست دهۀ 

، دومین «گریونا»تجربه کرده بود. واحد پول اوکراین، 

« روبل»پول جهان با بدترین عملکرد است، که تنها از 

کم این وضعیت تا پیش از بالروس پیشی گرفته. دست

بحران چین بود. این بازتابی از فروپاشی اقتصاد اوکراین 

درصدی تولید ناخالص  ۳0یرت آور است، که از سقوط ح

داخلی در سال گذشته آسیب دید )طبق گزارش بانک 

درصد از زمان  ۶0جهانی، تولید ناخالص داخلی اوکراین 

 استقالل سقوط کرده است(.

به طور فاحشی تنزل پیدا « پروشنکو»حمایت از پرزیدنت 

درصد آرا سال گذشته انتخاب شد،  01کرد. پروشنکو با 

درصد نشان  ۳0نظرسنجی ها آرای او را در حدّ  اما اکنون

می دهند. رأی دهندگان از این جهت نا امید هستند که 

او به وعده های خود مبنی بر رسیدگی به مشکل 

جمهوری های خودخوانده طی چند روز یا صرف نظر از 

منافع تجاری خود، عمل نکرد. طرح های پیشنهادی او 

قدر کافی نیست که  آن« مرکزیت زدایی»برای افزایش 

رهبران جمهوری های خودخوانده را راضی کند، در حالی 

، به «یفکی»زمان از منظر نیروهای جنگ طلب که هم

 معنای اعطای امتیازات بیش تر است.

با وجود آتش بس، هنوز صداهایی که خوهان اقدام 

قاطعانه تر برای انزوای جمهوری های خودخوانده 

. رهبر پارلمانی حزب هستند، به گوش می رسند

پروشنکو، که اخیراً خواهان تحریم کامل دو جمهوری 

، رئیس «لئونید کوچما»بود، در تابستان استعفا داد. 

قطع تمامی »، خواهان ۳۲۲5جمهور اوکراین در دهۀ 

روابط اقتصادی و سیاسی با این مناطقِ تحت کنترل 

 است. در واقع، او می گوید که این« جنگجویان و روسیه

جمهوری ها باید برای مطیع شدن، گرسنگی داده شوند. 

به عالوه درگیری میان راست افراطی و حکومت 

پروشنکو وارد عرصۀ علنی شده است. درگیری اخیر 

و پلیس در غرب « رایت سکتور»مسلحانه میان گروه 

اوکراین بر سر کنترل بازار سیاه و امتناع گردان های 

ب نشینی، رسیدن به یک گرای شرق اوکراین از عقراست

 مصالحۀ بلندمدت را بسیار دشوارمی کند.

 پتانسیل ایجاد یک آلترناتیو

هرچند شاید به نظر برسد که دنیایی تفاوت میان اوضاع 

اوکراین و سوریه وجود دارد، اما واقعیت این است که این 

موقعیت ها بسیار شبیه اند. در اوکراین و سوریه، اقدامات 

استبدادی و جنگ طلبان محلی، با  نظامی رژیم های

حمایت ناتو، امپریالیسم غرب و نیروهای نظامی روسیه، 

سرمنشأ فالکت های بی شمار کارگران هستند. بحران 

اقتصادی که بر روسیه تأثیر می گذارد، با خواست ریاضت 

و کاهش بودجه، تشدید می شود و خود به فقر، فساد و 

 درماندگی دامن می زند.
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سیل ایجاد یک آلترناتیو در برابر این کابوس نیز اما پتان

ترین هست: طبقۀ کارگر اوکراین و روسیه، در زمرۀ بزرگ

طبقات کارگر اروپا هستند، و هر دو به یک اندازه از 

یورش عظیم به حقوق و استانداردهای زندگی خود، رنج 

می برند. اگر قرار باشد طبقۀ کارگر برای جلوگیری از 

ا، بیکاری و کاهش بودجه وارد عمل کاهش دستمزده

شود، ناگزیر با نیاز به تقابل با سیاست های استبدادی 

نخبگان حاکم رو به رو خواهد شد. و چنین مبارزه ای بر 

مبنای یک اتحادعمل، به معنای این خواهد بود که در 

نواحی ویران شده از تنازعات نظامی، طبقۀ کارگر کمیته 

بدهد، برای متحد کردن  های کارگری مشترک را شکل

تمامی ملیت ها در برابر مداخلۀ امپریالیستی و وادار کردن 

کلیۀ قوای خارجی به عقب نشینی؛ برای قادر کردن مردم 

به تصمیم گیری دربارۀ سرنوشت خود از طریق برگزاری 

انتخابات آزاد، علنی و تحت نظارت کمیته های کارگری 

دمکراتیک و دمکراتیک منتخب؛ برای تضمین حقوق 

ملی، از جمله حقّ تعیین سرنوشت، همراه با ساختن 

اتحادیه های کارگری مستقل و احزب کارگری توده ای 

و قادر به اجرای برنامۀ واگذاری زمین به توده ها و 

کارخانه ها به کارگران، به عنوان جزئی از طرح یک 

اقتصاد برنامه ریزی شدۀ دمکراتیک سوسیالیستی، در 

 نفدراسیون سوسیالیستی داوطلبانه در منطقه.قالب یک ک

۶۳/۳5/۹5۳0 

http://www.socialistworld.net/doc/7

384 

 نتانیاهو و پوزش خواهی از هیتلر

 

 ژان شائول

 برگردان: آرام نوبخت

اسرائیل، روز سه شنبه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 

هیتلر « راه حل نهایی»رهبری ملی فلسطینیان را مقصر 

مین کنگرۀ ۶۷دانست. نتانیاهو طی سخنرانی خود در 

صهیونیسم در اورشلیم، اعالم کرد که ریشه کن کردن 

شش میلیون یهودی اروپا و از جمله استفاده از اتاق های 

گاز، نه ایدۀ هیتلر، که ایدۀ مُفتی اعظم اورشلیم بوده 

 ست.ا

هیتلر نمی خواست در آن مقطع »نتانیاهو ادعا می کند 

یهودیان را ریشه کن کند، بلکه خواهان بیرون راندن 

یهودیان بود. حاج امین الحسینی نزد هیتلر رفت و گفت 

اگر بیرون شان کنی، همۀ آن ها به این جا "که 

)فلسطین که در آن مقطع تحت حاکمیت بریتانیا بود( 

پس با آن ها چه کار باید "تلر پرسید بازمی گردند. هی

 «"بسوزان شان". و حسینی پاسخ داد: "بکنم

http://www.socialistworld.net/doc/7384
http://www.socialistworld.net/doc/7384
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 کل این شرح مکالمه بین هیتلر و حسینی دروغ است.

حسینی یک رهبر ملی گرای بورژوا بود که برای جلب 

حمایت در برابر بریتانیا به آلمان آمده بود، آن هم به این 

ایجاد یک سرزمین وعدۀ  ۳۲۳۷دلیل که بریتانیا در سال 

را برای یهودیان در داخل فلسطین داده بود. منتها 

حسینی هم با سرزمین یهودیان در داخل فلسطین 

مخالفت داشت و هم مهاجرت آن ها به فلسطین. او در 

با هیتلر مالقات کرد. اما در  ۳۲1۳نوامبر  ۹۸تاریخ 

گزارش رسمی مالقات هیچ گونه اشاره ای به چنین 

ی کند. در واقع هیچ مدرکی وجود ندارد که مالحظاتی نم

با خبر بوده باشد، چرا که این « راه حل نهایی»او حتی از 

 طرح تا سال ها پنهان نگاه داشته شده بود.

طرح انحالل یهودیان، متعلق به هیتلر بود. در ژانویۀ 

، بیش از دو سال قبل از مالقات با حسینی، هیتلر ۳۲۶۲

سخنرانی داشت و در  -ان نازیپارلمان آلم -در رایشتاگ

آن جا به صراحت دربارۀ قصد خود مبنی بر ریشه کن 

 کردن نژاد یهود صحبت کرد.

محکومیت سخنان نتانیاهو از طرف مورخین، بازماندگان 

هولوکاست در اسرائیل و سیاستمداران دنیا، تقریباً جهانی 

بوده است. نتانیاهو علناً خود را با مدافعین هیتلر تداعی 

از  -کرده و خود را در صف چنین نیروهای ارتجاعی

قماش یورگ بابروفسکی، استاد تاریخ اروپای شرقی در 

قرار داده است. بابروفوسکی به  -دانشگاه هامبولت برلین

حمایت از ارنست نولته، از دیگر پوزش خواهان نازی ها، 

هیتلر بیمار روانی نبود، او »درآمده و اعالم کرده بود: 

اکنون بر مبنای چنین دروغ پردازی هایی «. ودشرور نب

دربارۀ تمایالت صلح جویانۀ هیتلر، هر نئو فاشیستی برای 

 پراکندن چنین دیدگاه هایی، احساس راحتی خواهد کرد.

صدر اعظم آلمان، آنگال مرکل که با خجالت در کنار 

نتانیاهو در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه ایستاده 

ولیت هولوکاست، با آلمانی ها است. بود، گفت که مسئ

تمام آلمانی ها، »سخنگوی او، اشتفن زایبرت اضافه کرد: 

تاریخ جنون نژادی مرگبار نازی ها را که منجر به 

گسست از تمدن، یعنی هولوکاست شد می دانند... ما می 

دانیم که مسئولیت این جنایت علیه بشریت، با آلمان و 

 «.خودمان است

انیاهو از هیتلر، نه یک گفتۀ نسنجیده، پوزش خواهی نت

که بخشی از یک سخنرانیِ آماده شده بود. این نخستین 

بار نبود که او چنین ادعایی را مطرح می کند. در سال 

یکی از معماران »نیز او ادعا کرده بود که حسینی  ۹5۳۹

 راه حل نهایی هیتلر بوده است.« اصلی

طلبی تاریخی البته مفتی اعظم، هدف اصلی تجدیدنظر

تر از نسبت دادن نتانیاهو نیست. هدف او چیزی کم

 جنایات نازی ها به مردم فلسطین نیست.

مردم فلسطین به هیچ وجه مسئولیتی در قبال هولوکاست 

بر عهده ندارند. هولوکاست محصول تناقضات جامعۀ 

سرمایه داری اروپا، در شرایط فوران جنگ جهانی دوم، 

سم آلمان بود. توحش و نسل کشی از با پیشگامی امپریالی

طرف نازی ها، از درون کنش و واکنش دو فرایند 

برخاست: هراس طبقۀ سرمایه دار از جنبش کارگری 
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سوسیالیستی، و میراث طوالنی و مهلک نفرت از 

یهودیان در اروپا که به یهودستیزی سیاسی تکامل پیدا 

 کرد.

ضح است: هدف سیاسی مالحظات نفرت انگیز نتانیاهو وا

این اظهارت تنها چند روز پس از آن مطرح شد که 

حکومت او، با اعالم تمهیداتی که شهروندان و ساکنین 

فلسطینی اسرائیل را عمالً تحت حاکمیت نظامی قرار می 

داد، قدم گذاشتن اسرائیل به عرصۀ جنگ داخلی را اعالم 

 داشت.

پیش از این حکومت های متوالی اسرائیل محاصرۀ هشت 

الۀ غزه را حفظ کرده و مانع دسترسی ساکنین آن به س

ابتدایی ترین مایحتاج نظیر بهداشت و درمان، سوخت و 

مصالح ساختمانی شده اند، و به این ترتیب غزه را به یک 

زندان بدون سقف تبدیل کرده اند که بی شباهت به 

هزار نفر از  ۹گتوهای ورشو نیست. سال گذشته، بیش از 

کشته شدند، « عملیات   تیغۀ حفاظتی»اهالی غزه طی 

به دنبال کازار بمباران هوایی که  ناحیه را به تلّی از 

هزار نفر  ۹05هزار نفر مجروح و  ۳۳ویرانه تبدیل کرد، 

آواره شدند. بنابراین هر کسی می تواند تصور کند که 

 نتانیاهو قصد ایجاد چه کابوس دیگری را دارد.

ی طوالنی دارد. او رهبر حزب دیدگاه های نتانیاهو، تاریخ

است؛ اسالف سیاسی این حزب را حزب « لیکود»

که « تجدیدنظرطلبان»و حزب مافوق راست « حیروت»

به وسیلۀ والدیمر ژابوتینسکی در فلسطین  ۳۲۹5در دهۀ 

بنیان گذاشته شد، تشکیل می دهند. او در جستجوی 

رقابت و سبقت جستن از رژیم های فاشیستی آلمان، 

یا و لهستان بود. پدر نتانیاهو، یکی از فعالین ایتال

، بعدها به منشی خصوصی ژابوتیسنکی «تجدیدنظرطلب»

 تبدیل شد.

به تفصیل در کتاب « لِنی برِنر»همان طور که 

توضیح می دهد، « صهیونیسم در عصر دیکتاتورها»

ترین اقدامی در مخالفت با کوچک« تجدیدنظرطلبان»

پایی نکردند، بلکه در عوض با آزار و شکنجۀ یهودیان ارو

فاشیست ها همکاری کردند تا با تحقق مهاجرت گسترده 

 به فلسطین، پروژۀ صهیونیستی دوام بیاورد.

وارد فعالیت های تروریستی در قالب « تجدیدنظرطلبان»

شدند )مناخیم بگین و « ارگون»و « اشترن»گنگ های 

وزیر اسحاق شامیر از رهبران این باندها، بعداً نخست 

شدند(؛ صهیونیست های حزب کار، فعالیت های آن ها را 

را انجام « دیر یاسین»تحریم کردند. بگین، کشتار بدنام 

سکنۀ روستا کشته شدند. این  ۹01داد که طی آن تمامی 

واقع نقش مهمی در بیرون راندن فلسطینی ها از زمین 

ها و خانه هایشان به عنوان پیش شرط اساسی بنیان 

 ولت اسرائیل داشت.گذاری د

و « حیروت»)که بعدها به حزب « تجدیدنظرطلبان»

تبدیل شدند( در سال های نخست دولت « لیکود»نهایتاً 

صهیونیستی یک نیروی سیاسی بی اعتبار بودند، و از این 

به حزب   ۳۲۳۷رو در حکومت وحدت ملی دوران جنگ 

کارگر پیوستند. از زمان شکست حزب کارگر در انتخابات 

سال آخر  ۶۸سال از  ۶۹به مدت ، رهبران آن ها ۳۲۷۷
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یا شاخۀ آن، « لیکود»در قدرت بوده اند )یا به عنوان 

 «(.کادیما»

نتانیاهو فرزند خلف پدر خود است، و همان تعریف و 

تمجیدهایِ به زحمت قابل پنهان سازی 

از هیتلر و طرح آن ها برای اشغال « تجدیدنظرطلبان»

نونی آن را کلّ فلسطین و اخراج یا پاکسازی ساکنین ک

 تکرار می کند.

نتانیاهو طی نُه سال نخست وزیری خود، با ترویج جنبش 

مافوق ناسیونالیستی شهرک نشینان و متعصبین دوآتشۀ 

مذهبی که حمالت خشن شان به فلسطینی ها اساساً 

بدون مجازات پیش رفته است، بیش از پیش سیاست 

 اسرائیل را به سمت راست چرخش داده است.

نین فردی به همراه نیروهایی که رهبری می این که چ

کند، می توانند به رهبران اسرائیل مبدل شوند، عالمتی 

است از یک جامعۀ بیمار.  شکست خفت بار چشم اندازی 

 -صهیونیستیِ استقرار یک سرزمین برای یهودیان جهان

جایی که در آن به بهای اخراج و شکنجۀ فلسطینیان، از 

ودی ستیری سابق در اروپا رها شرّ آزار و اذیت و یه

 این جامعه را به مرز انفجار کشانده است.  -شوند

اسرائیل به عوض آن که عدالت اجتماعی و برابری را 

برای کلیۀ شهروندان خود داشته باشد، به سمبل 

پاکسازی نژادی، جنگ و اشغال نظامی تبدیل شده است. 

از  اسرائیل جامعه ای است عمیقاً متالشی شده و یکی

بندی کشورهای جهانِ توسعه یافته که باالترین قطب

اجتماعی در آن به چشم می خورد. قتل فلسطینیان و 

نابودی مایملک آن ها، حمالت نژادپرستانه به کارگران 

مهاجر و سایر اقدامات خشونت آمیز نیروهای راست 

افراطی که دولت صهیونیستی کِشت کرده، گواهی است 

رایط دیکتاتوری، گتوها، پوگروم ها و بر بازتولید همان ش

جنگ داخلی که نسل اولیۀ یهودیان اروپا خود از آن 

 گریخته بودند، منتها این بار در داخل اسرائیل.

تنها یک راه برون رفت از این تناقاضات بدخیم جامعۀ 

اسرائیل وجود دارد. و آن هم اتحاد کارگران عرب و 

مایه داری و برای یهیود در مبارزۀ مشترک در برابر سر

ایجاد یک جامعۀ سوسیالیستی است، جامعه ای که 

مرزهای مصنوعی و تقسیم کنندۀ مردمان و اقتصادهای 

منطقه را ازهم خواهد گسست. تنها با این راه است که 

کارگران منطقه می توانند خود را از جنگ ها و ستم 

هایی که محرکۀ آن، سود سرمایه داران خارجی و طبقات 

 بومی است، رها کنند. حاکم

 ۹5۳0اکتبر  ۹۶

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

15/10/23/pers-o23.html 
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 سپتامبر و حمالت تروریستی پاریس 99

 پیتر شوآرتس

 برگردان: آرام نوبخت

بسیاری از رسانه ها حمالت تروریستی اخیر در پاریس را 

مقایسه کرده اند که طی آن  ۹55۳سپتامبر  ۳۳با حمالت 

برج های دوقلوی نیویورک و بخشی از پنتاگون در 

واشنگتن نابود شد. اگر از زاویۀ مقیاس این حمالت نگاه 

مبالغه آمیز است. با این  وضوحکنیم، چنین قیاسی به 

را از منظر واکنش های طبقۀ حاکم مشاهده  حال اگر آن

 کنیم، این قیاس کامالً بجا است.

طبقۀ حاکم ایاالت متحده، با پانزده سال جنگ بی وقفه، 

نقض گستردۀ قوانین بین الملل و برپایی چهارچوب یک 

 پاسخ داد. یدولت پلیس

سپتامبر هرگز روشن نشد، اما  ۳۳نۀ حادثۀ یزماگرچه پیش

این حمالت بهانۀ الزم را برای اجرای طرح هایی که 

دلیل  آورد.مدت ها قبل تدارک دیده شده بود، فراهم 

اصلی این فوران میلیتاریسم 

سپتامبر،  ۳۳امریکا پس از 

بحران امپریالیسم امریکا  در 

مقیاس جهانی و رشد تنش 

یکا های طبقاتی در خود امر

بود. این تدارکات با هدف حفظ 

هژمونی امریکا بر رقبای آن و 

هدایت کردن تنش های 

طبقاتی به بیرون علیه یک 

 دشمن خارجی بود.

همین امر در مورد واکنش طبقۀ حاکم به حمالت پاریس 

نیز مصداق دارد. اگرچه حمله کنندگان برای نهادهای 

ستند تقریباً امنیتی به خوبی شناخته شده بودند، اما توان

هرگونه مانعی وارد عمل شوند. مغز متفکر گروه، بدون 

ساله است، در بلژیک  ۹۷ «بدالحمید ابا عودع»که ظاهراً 

به طور غیابی به بیست سال زندان محکوم شده بود، اما 

داخل و خارج  بهبا این وجود قادر بود در موارد متعددی 

 فرانسه سفر کند.

 یحمالت بود که با نیرو این زنهادهای امنیتی تنها پس ا

پس از یک محاصرۀ سه ساعته،  وارد صحنه شد. کامل

در  «ابا عود»هزار گلوله شلیک کرد،  0که طی آن پلیس 

یک محلۀ به شدت مزدحم حومۀ پاریس کشته شد. 

تقریباً با اکثریت قاطع آرا، تمدید وضعیت فوق  ،پارلمان

پلیس بدون  ماه را تصویب کرد. ۶روز به  ۳5العاده از 

ه یورش برد و س، به آپارتمان هایی در فرانتفتیشمجوز 
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 تو آن ها را تح نمود به دلخواه خود مظنونین را دستگیر

 بازداشت خانگی درآورد.

بروکسل، پایتخت بلژیک، جایی که مهاجمان از آن می 

آمدند، عمالً از سوی حکومت بلژیک به مدت چند روز 

 تعطیل شد.

با  رئیس جمهور فرانسه طوالنی یه مدتفرانسوا اوالند، ک

در تاریخ بوده، خود را  مقبولیت های پایین ترین نرخ

 . بادرآورده استرئیس جمهور جنگ  دوباره به هیبت

به شرق دریای  «دو گول شارل»ناو هواپیمابر  رسیدن

جت جنگنده به سوریه اعزام  ۶5مدیترانه، فرانسه بیش از 

ای سرهم بندی کردن کرده است. اوالند در تالش بر

یک ائتالف بین المللی برای جنگ، در حال حاضر 

 مشغول سفر به دور دنیا است.

تشدید خشونت چه در سطح داخلی و چه در خارج، تنها 

در بستر تعمیق تنش های اجتماعی قابل درک است. 

سال ها، به خصوص از زمان بحران اقتصادی سال 

معیت در حال ، استانداردهای زندگی بخش اعظم ج۹55۸

تنزل بوده اند، در حالی که یک اقلیت انگشت شمار خود 

را غنی کرده است. شکاف عمیق اجتماعی و سیاسی که 

 حاکم سیاسی اکثریت عظیم جمعیت را از احزاب دستگاه

 ر شدن نیست.، قابل پُجدا می سازد

 بدون نما نظیر سیریزا، که وعده داده بودنیروهای چپ

دست زدن به بنیادهای جامعۀ سرمایه داری به بحران 

اجتماعی پایان دهد، به سرعت به راست چرخش کرده و 

 اکثراً خود را بی اعتبار کرده اند.

ر ایرسیدن صدها هزار پناهجو به اروپا از سوریه  و س

یش جامعه را قطبی پکشورهای های جنگ زده، بیش از 

وسیعی از  کرده است. در همان حال که بخش های

تقبال سمردم، با موجی از همدردی و حمایت، به ا

 نپناهندگان شتافته اند، نخبگان حاکم با تقویت و بست

خلۀ داخلی و همین طور امرزها و تسلیح دولت برای مد

 .خارجی واکنش نشان داده است

هفتاد سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، سرمایه داری 

ا در همان بن بستی می اروپا و جهان باری دیگر خود ر

، یعنی در آستانۀ ۳۲۶۲و  ۳۲۳1یابد که در سال های 

فته بود. نخبگان حاکم ای ،جنگ های اول و دوم جهانی

سرمایه داری، هیچ چیزی برای ارائه ندارند، به جز 

سرکوب اجتماعی، جدایی ملی و جنگ. همه چیز وابسته 

به ساختن احزاب جدید انقالبی است که جهت گیری 

تی را به مقاومت  کارگران سرناسیونالیتسیالیستی انسو

 اضافه کنند.

 ۹5۳0نوامبر  ۹0
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 «در روز روشن»سازماندهی حمالت پاریس 

 

 پاتریک مارتین

 برگردان: آرام نوبخت

گزارش های متعدد رسانه ها طی چند روز گذشته، نشان 

گرای درگیر در می دهد اکثر تروریست های اسالم

کشته برجای گذاشت،  ۳۶5انتحاری پاریس که حمالت 

و همین طور سازمانده مشهور حمالت مذکور، درست تا 

نوامبر برای سرویس های اطالعاتی  ۳۶پیش از حادثۀ 

از  یک فرانسه و بلژیک شناخته شده بودند؛ اما هیچ

نهادهای اطالعاتی و پلیسی اقدامی علیه آن ها برای 

 بار انجام ندادند.جلوگیری از وقوع این توحش مرگ

نکتۀ قابل توجه این جا است که این داده ها، از مجاری 

رسانه هایی در امریکا بیرون آمده که خود پیوندهای 

مانند نیویورک  -نزدیکی با نهادهای اطالعاتی دارند

و همین طور رسانۀ  -تایمز، واشنگتن پست، سی.ان.ان

 رسمی صدای امریکا و روزنامۀ اسرائیلی هاآرتص.

اکثر این »نیویورک تایمز در یک سرمقالۀ تکمیلی نوشت: 

افرادی که حمالت پاریس را انجام دادند، پیش از این 

روی رادار مقامات اطالعاتی فرانسه و بلژیک بودند، به 

طوری که تعدادی از حمله کنندگان تنها چند صد یارد 

دورتر از ایستگاه اصلی پلیس زندگی می کردند، آن هم 

 «.ای که به بهشت افراطیون شهرت داشتدر محله 

واشنگتن پست وضعیت را چنین جمع بندی کرد: 

مقامات بلژیک با برخی افرادی که گمان می روند در »

پشت حمالت تروریستی خونین هفتۀ گذشته در پاریس 

بوده اند، تماس نزدیک داشتند؛ این موضوع پرسش هایی 

ت مجریان چند را دربارۀ چگونگی فرار مظنونین از دس

 «.قانون مطرح می کند

سناتور دیک دوربین )ایالت ایلینوی(، به عنوان دمکرات 

طراز دوم سنا، گفت تعدادی از حمله کنندگان پاریس در 

فهرست ممنوعیت پرواز قرار داشتند و این نشان می دهد 

که آن ها برای دستگاه اطالعاتی امریکا نیز شناخته شده 

 بوده اند.

اکنونی نشان می دهد که امریکا، ترکیه عمدۀ توصیفات ت

نوامبر، به  ۳۶و عراق، همگی تا پیش از وقوع حوادث 

فرانسه دربارۀ در دست بودن چنین طرح هایی هشدار 

داده بودند، این در حالی است که ترکیه عمالً نام یک تن 

اسماعیل عمر »از عامالن حوادث را اعالم کرده بود: 

برای مقامات فرانسه  ۹5۳5، که خود از سال «مصطفی

با وجود  ۹5۳۶شناخته شده بوده است. مصطفی در سال 

پرونده ای پلیسی که فرد را یک تهدید  -«Sنشان »
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به سوریه سفر کرد، و سال بعد  -امنیتی معرفی می کند

به فرانسه بازگشت. او یکی از افراد مسلحی بود که تقریباً 

ز خودکشی، پیش ا« بتکالن»نفر را در سالن تئاتر  ۳55

 قتل عام کرده بود.

، در «سامی امیمور»یکی دیگر از ضاربین در بتکالن، 

به اتهام توطئه های تروریستی از سوی  ۹5۳۹اکتبر 

پلیس فرانسه بازداشت شده بود. به گفتۀ روزنامۀ 

مقامات با این ظن که وی در حال برنامه «: »تایمز»

ت او ریزی برای رفتن به یمن برای جنگ است، پاسپور

، به این قرار دادندقضایی  تحت کنترلرا مصادره و او را 

معنا که نامبرده از سفر ممنوع شد و می بایست به طور 

معمول به مقامات گزارش بدهد. با این وجود، یک سال 

بعد، آقای امیمور توانست به طور ناشناخته به سوریه راه 

 «.پیدا کند

ته نوشت که دسامبر گذش« لو موند»روزنامۀ فرانسوی 

امیمور، ماهانه با خانواده اش از طریق اسکایپ تماس 

داشت و این که پدرش به سوریه سفر کرده بود تا او را 

متقاعد به بازگشت به خانه کند. پلیس با پدر او پس از 

بازگشت صحبت نکرد و امیمیور در این سال بدون هیچ 

 مشکلی به پاریس بازگشت.

استادیوم »حاری در ، بمب گذار انت«بالل حذفی»

نیز زمانی برای مقامات بلژیک شناخته شد که « فرانسه

یکی از معلمان کالس او در یکی از مدارس بروکسل، 

گزارش « شارلی ابدو»نظرات او را در حمایت از کشتار 

داده بود. به گفتۀ یکی از سخنگویان وزارت دادگستری 

جا به روزنامۀ پُست، او سپس به سوریه رفت و از آن 

مطالبی را در محکومیت نیروهای حامی غرب به عنوان 

روی توئیتر منتشر کرد و هشدار داد که « کفار»

نباید دیگر احساس »کشورهای مداخله کننده در سویه 

 «.امنیت کنند، حتی در خواب خود

یکی از سخنگویان پلیس بلژیک به روزنامۀ پُست گفت: 

و بازگشته می دانستیم که حذفی به سوریه سفر کرده »

به مدت دو دهفته، »پس از بازگشت او به بلژیک، «. است

سرویس های امنیتی خط تلفن منزل محل زندگی او در 

حذفی به عنوان یک افراطی «. مولنبیک را شنود کردند

گرا که در سوریه جنگیده بود شهرت داشت، و در اسالم

فهرست های یک گروه مشاورۀ پلیسی و یک روزنامه 

کی نیز نام او آمده بود. او در ماه نوامبر، به نگار بلژی

 شرکت نمود. حمالتپاریس رفت و در 

یکی از بمب گذاران انتحاری در « ابراهیم عبدالسالم»

یکی از کافه های پاریس بود. او نیز بلژیکی بود، و 

مقامات از تالش وی برای رسیدن به سوریه در فوریۀ 

گزارش ها از اطالع داشتند، اگرچه وی بنا به  ۹5۳0

سوی مقامات ترکیه بازداشت و بازگردانده شد. پلیس می 

عبدالحمید ابا »دانست که او یکی از همدستان بلندمدت 

است، یعنی چهرۀ بلندپایۀ داعش در بلژیک. برادر « عود

ساله، که گمان می رود تنها حمله  ۹۳جوان او، صالح، 

از  کننده ای است که زنده باقی مانده، هنگام بازگشت

نوامبر سه بار از سوی  ۳1-۳۶پاریس به بلژیک در شب 

حرکت  ۀپلیس فرانسه متوقف شد. اما هر بار به او اجاز

 داده شد.
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، ظاهراً به عنوان سازمانده اصلی حمالت، «ابا عود»و اما 

طی تیراندازی با نیروهای پلیس فرانسه در ساعات اولیۀ 

هویت او هنوز که  -نوامبر همراه با یک مرد ۳۶صبح روز 

و یک زن از بستگان خود، کشته شد.  -در دست نیست

صدای عمومی شناختۀ شدۀ داعش بود، و با « ابا عود»

در نسخۀ ماه فوریۀ مجلۀ آنالین « ابو عمر البلجیکی»نام 

 مصاحبه کرده بود. -«دابق»به نام  -داعش

شرحی از آن به « صدای امریکا»در این مصاحبه که 

با افتخار می گفت که چگونه »عود  دست می دهد، ابا

روز روشن در بلژیک فعالیت می کند و هرگز گیر نیفتاده 

نام و عکس من در همه خبرگزاری ها »او افزود «. است

بودند، با این حال من توانستم در خاک کشور باقی بمانم، 

عملیات علیه آن ها را برنامه ریزی کنم و وقتی هم که 

در جایی پلیس او را «. بزنم الزم شد، از کشور بیرون

متوقف کرد، اما اجازه داد که برود )ظاهراً به این دلیل که 

او را نشناخته اند(. با این حال او این قدر بدنام بود که از 

سوی یکی از دادگاه های بلژیک به دلیل جذب جوانان 

سال حبس  ۹5به به طور غیابی به صوف داعش، 

 محکوم شده بود.

دورۀ ناپدیدن شدن آشکار  «ابا عود»ه در همان حال ک

خود را به مداخله در جبهۀ بنیادگرایان اسالمی به خاطر 

خدا نسبت داد، اما توضیح ساده تری هم وجود دارد. در 

در داعش فعال بود، این  او بخش اعظم این دوره که

گروه به عنوان جزئی از کارزار علیه اسد در سوریه با 

لژیک، و سایر قدرت های حمایت امریکا، فرانسه، ب

 امپریالیستی فعالیت می کرد.

، یعنی تا زمانی که ستیزه جویان داعش از ۹5۳1تا ژوئن 

مرز وارد عراق شدند، کنترل موصل را به دست گرفتند و 

رژیم دست نشاندۀ امریکا در بغداد را تهدید کردند، 

فعالیت های این گروه تحمل و حتی تشویق می شد. 

به رهبری امریکا  کارزار « ائتالف»، حتی پس از موصل

بمباران به شدت جسته و گریخته ای داشت، و این نشان 

می داد داعش هنوز یک دارایی امپریالیستی بالقوه، 

 کم در سوریه، محسوب می شود.دست

همان الگویی است که به حمالت تروریستی  این تداومِ

 باز ۹55۳سپتامبر  ۳۳نیویورک و واشنگتن دی.سی در 

می گردد: گروه های تروریست بنیادگرای اسالمی، از 

جمله القاعده، داعش و شاخه های بی شمار آن ها، ریشه 

هایشان به عملیات محرمانۀ آژانس های اطالعاتی 

 امپریالیستی، به خصوص امریکا، باز می گردد.

القاعده از دل نیروهای عرب درگیر در مداخلۀ امریکا 

حمایت شوروی در افغانستان برای سرنگونی رژیم مورد 

بیرون آمد، در حالی که جنگ در عراق،  ۳۲۸5در دهۀ 

نیای داعش را خلق کرد، و کارزار مورد حمایت امریکا 

برای سرنگونی در سوریه، این گروه را به نیرویی قدرتمند 

سوریه، قلمرو -تبدیل کرد که  در دو سوی مرز عراق

 دارد.

حمالت تروریستی  البته مورد دیگری هم وجود دارد:

گروه های ساخته و پرداختۀ امپریالیست ها، به بهانه ای 

تر نیروهای دولتی امنیت ملی تبدیل برای گسترش بیش

می شوند. به دنبال حمالت پاریس، سرویس های 
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اطالعاتی قدرت های امپریالیستی، و به خصوص سازمان 

امریکا، کارزار پرتب و در  FBIو  CIA،NSAهای 

 ی بهره برداری از این توحش به راه انداخته اند.تابی برا

مقامات امنیتی رده باالی امریکا، با ارائۀ یک سلسله 

سخنرانی ها، تقصیر حمالت اخیر را به گردن افشاگری 

های ادوارد اسنودن، رمزگذاری داخلی سازندگان تلفن 

و مشتی  ،های هوشمند و سایر تجهیزات ارتباطی

ال شده بر جاسوسی حکومت محدودیت های قانونی اعم

 انداختند.

رویدادهای  خصلت تقلبی این ادعاها، با ارزیابی خودِ

پاریس آشکار می شود. پلیس فرانسه پس از بازیابی یکی 

از موبایل های مورد استفادۀ حمله کنندگان، متوجه پیام 

شدند که  GPSهای متنی بدون رمزگذاری و داده های 

و « ابا عود»یت مکانی به آن ها امکان می داد موقع

دیگرانی را که ظاهراً بخشی از شبکۀ پشتیبانی حمله 

کنندگان را شکل می دادند، پیدا کنند. هیچ شواهدی 

وجود ندارد که هیچ یک از حمله کنندگان از ارتباطات 

رمزگذاری شده استفاده کرده باشند یا اصوالً با در نظر 

د دریافت داشتن چراغ سبزی که عمالً برای عملیات خو

 نیاز پیدا کرده باشند. ای کرده بودند، به چنین رمزگذاری

با توجه به اطالعات محدودی که تا به اآلن در دسترس 

قرار گرفته است، نمی توان یک توصیف کامل و نهایی از 

در پاریس رخ داد، ارائه  ۹5۳0نوامبر  ۳۶آن چه که روز 

تاری کرد، چه برسد به ریشه های آن در جهان تیره و 

با تروریسم بنیادگرای اسالمی  ،که عملیات اطالعاتی

 تقاطع پیدا می کند.

 -۳اما دو نتیجه است که نمی توان از آن فرار کرد: 

تبلیغات رسمی دربارۀ این یا آن حمالت تروریستی، با 

هدف راندن افکار عمومی به پشت دولت و سرویس های 

 نیمهنصفه و  اطالعاتی، متکی بر دروغ ها و حقایق

حکومت های امپریالیستی، که جنگ های  -۹هستند؛ 

وحشیانه شان برای نفت و امتیازات ژئوپلتیک در 

خاورمیانه، آفریقا و آسیای میانه، شرایط را برای ظهور 

گرایی میها کرده که خود سازمان های تروریستی اسالم

با آن ها همکاری کرده اند، باری دیگر از این توحش 

وان بهانه ای برای اجرای طرح های تروریستی به عن

تشدید نظامی گری در خارج  مبنی برطوالنی مدت خود 

و و الغای حقوق دمکراتیک در داخل، بهره برداری می 

 کنند.

 ۹5۳0نوامبر  ۹۳

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

15/11/21/pers-n21.html 
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و سقوط دمکراسی « وضعیت فوق العاده»

 فرانسوی

 

 الکس النتیه

 برگردان: آرام نوبخت

تمهیداتی که حکومت پرزیدنت فرانسوا اوالند در پاسخ به 

حمالت تروریستی روز جمعه در پاریس دارد اتخاذ می 

 سابقه به حقوق دمکراتیک است.کند، حمله ای بی 

فرانسه، وضعیت فوق « حزب سوسیالیست»حکومت 

هزار نفر را در قالب  ۳55العاده اعالم نموده و بیش از 

پرسنل امنیتی در سرتاسر کشور بسیج کرده است، از 

جمله پلیس عادی، ژاندارم، پلیس ضدّ شورش شبه 

 ینظامی و نیروهای نظامی. محال است که از خیابان ها

-شهرهای اصلی عبور کنید، بدون این که با افرادی سیاه

پوش یا با اونیفورم های آالپلنگی برخورد نکنید که 

مسلسل به دست دارند. این نیروهای شبه نظامی، از 

قدرت یورش به هر خانه و دستگیری یا کشتن هر 

مظنون به اقدامات تهدیدآمیز برخوردار شده اند، بدون آن 

تراضی از سوی دستگاه سیاسی یا ترین اعکه کوچک

 رسانه ها متوجه آن ها شده باشد.

در حال حاضر اوالند مشغول ارائۀ پیشنهاد اصالح قانون 

اساسی فرانسه است تا به این ترتیب رئیس جمهور اجارۀ 

اعالن حکومت فوق العاده، با قابلیت تمدید تا مدت زمان 

و پلیس نامعین را داشته باشد و قدرت اعطایی به ارتش 

را گسترش بدهد. این طرح پیشنهادی، که به صورت 

آنالین منتشر شد، پایۀ حقوقی الزم برای تبدیل فرانسه 

به یک نظام دیکتاتوری ریاست جمهوری را فراهم می 

 آورد.

، به شخص رئیس جمهور و ۳۲00قانون موجود از 

نیروهای امنیتی قدرت های بسیار مبسوطی در شرایط 

خشد. از تفتیش بدون حکم و دستگیری فوق العاده می ب

گرفته، تا برقراری حکومت نظامی و ممنوعیت انجمن 

های عمومی، توقیف و صدور حکم حبس خانگی هر 

فعالیت های وی برای امنیت و نظم عمومی »فردی که 

و همین طور انحالل « خطرناک به شمار می شود

 هرگونه سازمان مرتبط با افراد تحت بازداشت خانگی که

مشارکت داشته، یا آن را تسهیل »در اخالل نظم عمومی 

 «.یا مبادرت به آن کرده اند

تغییراتی که حزب سوسیالیست در اصالحیۀ قانون اساسی 

از گذشته نگران  معرفی می کند، قانون را به مراتب بیش

کننده می کند. اوالند اعالم کرده مادام که فرانسه با 

ه های تروریستی مشابه تهدیدی از جانب هر یک از گرو

با داعش رو به رو است، او مایل است این قوانین را 

 تجدید کند، یعنی برای یک دورۀ نامعین.
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با این حال بررسی این اصالحات روشن می کند که 

تمهیدات مذکور ارتباطی به مبارزه با داعش ندارد که خود 

در هر حال از دل سیاست قدرت های ناتو برای تأمین 

به نظامیان اسالم گرا به عنوان نیروهای نیابتی مالی ش

در سوریه پدید آمدند. حمالت مهیب « تغییر رژیم»جنگ 

پاریس، بهانه ای است برای اجرای تمهیداتی استبدادی 

که تهدید از سوی داعش نمی تواند توضیح منطقی آن 

 باشد.

دولت فرانسه در پوشش مبارزه با داعش، به خود قدرتی 

ر هر کسی می دهد که تهدیدی برای مطلق در براب

بداند. این مقولۀ مبهم و فراگیر، « امنیت و نظم عمومی»

مدت ها است که علیه حق به رسمت شناخته شدۀ 

 -اعتراض و اعتصاب در قانون اساسی استفاده شده است

حزب حکومت مانند مورد تصمیم سال گذشتۀ 

سوسیالیست فرانسه به اعمال ممنوعیت بر اعتراض به 

 جنگ دولت اسرائیل در غزه.

تغییرات قانونی سند حزب سوسیالیست، هرگونه ابراز 

اعتراض را به زمینه ای بالقوه برای بازداشت تبدیل می 

کند. قانون اصالح شده به جای اجازه به پلیس برای 

فعالیت شان برای امنیت و نظم »بازداشت افرادی که 

د هر ، به آن ها اجازه می ده«عمومی خطرناک است

که بسته به قرائن بتوان گفت رفتار او تهدیدی »فردی را 

بازداشت کند. حزب « در برابر امنیت و نظام عمومی است

سوسیالیست توضیح می دهد که تغییرات پیشنهادی به 

مردمی را که توجه پلیس یا »پلیس اجازه می دهد 

نیروهای امنیتی را با رفتار، دوستان، بیانیه ها یا طرح 

 هدف بگیرد.« د جلب کنندهای خو

الزامات این طرح ها بسیار گسترده است. برای بازداشت و 

دستگیری یک نفر، الزم نیست پلیس چیزی بیش از این 

بگوید که احتمال اخالل در نظم عمومی از سوی فرد 

مذکور در آتیه قابل تصور است، آن هم بر مبنای چیزی 

شر کرده یا که این فرد بر روی رسانه های اجتماعی منت

 به فردی از مرتبطین خود گفته است.

هر گونه بیانیه ای که با فراخوان به اعتصاب علیه کاهش 

دستمزدها یا تعطیلی کارخانه، یا اعتراض به جنگ یا 

هرگونه فعالیت قانونی از این دست اعالم همبستگی کند، 

 زمینه ای برای بازداشت یا حبس خانگی خواهد بود.

رد که قانونی که اکنون حزب ارزش یادآوری دا

سوسیالیست پیشنهاد به گسترش آن می دهد، در سال 

که در  -فرانسه وقت تدوین شد تا به حکومت ۳۲00

تالش نافرجام برای درهم شکستن مبارزۀ مردم الجزایر 

در برابر حاکمیت  ۳۲۳۹-۳۲01برای استقالل در جنگ 

برای چهارچوب قانونی الزم را  -استعماری این کشور بود

کند. این جنگ وحشیانه،  اعطاشکنجه و سرکوب گسترده 

هزار تن از مردم الجزایر را گرفت، و به  155تا  ۹05جان 

تنش های عمیق اجتماعی در داخل فرانسه انجامید که 

 فوران کرد. ۳۲۳۸در طی اعتصاب عمومی مه تا ژوئن 

در پشت تحرکات کنونی برای عمالً مضمحل کردن 

ر فرانسه، بحران مشابهی قرار دارد که حقوق دمکراتیک د

طبقۀ حاکم با آن دست به گریبان است. اوالً، همان طور 
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که تالشِ نهایتاً نافرجام حکومت حزب سوسیالیست به 

ممنوعیت سال گذشتۀ اعتراضات ضدّ جنگ اسرائیل با 

غزه نشان داد، حکومت برای منکوب کردن تمامی 

ی میلیتاریستی اعتراضات، شدیداً نیازمند سیاست ها

امپریالیستی فرانسه است. به دنبال حمالت پاریس، اوالند 

به سرعت به سوی گسترش کارزار بمباران در سوریه، به 

عنوان جزئی از تالش های طبقۀ حاکم فرانسه برای ابراز 

 منافع خود در عرصۀ جهانی، شتافته است.

 ثانیاً؛ دمکراسی بورژوایی دیگر قادر به مدیریت و حلّ و

فصل تنش های اجتماعی عظیم و فزایندۀ جامعۀ سرمایه 

داری معاصر نیست. در تمامی کشورهای سرمایه داری 

پیشرفته، از جمله فرانسه، دولت تحت کنترل یک اقلیت 

کوچک از نخبگان مافوق ثروتمند است که با نفرت و 

ترس به نارضایتی های رو به صعود توده های وسیع 

 کارگران می نگرند.

مت اوالند، تجسم سلطۀ اشرافیت مالی است. اوالند حکو

ریاضت، سرنوشت ما »که بر مبنای وعد هایی نظیر 

انتخاب شده بود، خیلی زود نشان داد که « نیست

سیاستمداری مدافع ریاضت است و خود از عوامل ناظر بر 

 «.رشد صفر»بیکاری رو به صعود و اقتصادی با 

یگری چرخش حزب سوسیالیست به سوی استراتژی د

کرد، و آن چیزی نبود جز تالش برای منحرف کردن 

اعتراضات اجتماعی نسبت به سیاست های ارتجاعی 

داخلی، به واسطۀ یک سیاست خارجی متکی بر 

 ۹5۳۶میلیتاریسم و جنگ. زمانی که اوالند در سال 

مالی به راه انداخت، یکی از مقامات به کشور جنگی را در 

که حزب سوسیالیست امیداوار  گفت« لو پوئن»روزنامۀ 

است جنگ آن ها، نسخه ای مشابه با جنگ جزایر 

فالکلند به دست نخست وزیر وقت بریتانیا، مارگارت تاچر 

ماجراجویی نظامی که انتخاب مجدد »باشد؛ یعنی همان 

با این حال جنگ ها «. تضمین کرد ۳۲۸۶او را در سال 

، تنها به در سرتاسر امپراتوری استعماری کهن فرانسه

رشد تنش های اجتماعی در خاک فرانسه یاری رسانده 

 اند.

دینامیسم سیاسی در فرانسه، در هر کشور سرمایه داری 

چون آینه منعکس می شود. از زمان آغاز دیگری هم

، حکومت های ۹55۳در سال « جنگ علیه تروریسم»

رأس آن ایاالت متحدۀ امریکا، در در سرتاسر جهان، و 

هایی برای فرسودن و تکه پاره کردن  جستجوی راه

ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک بوده اند. آن ها همگی در 

زندانیان برای شکنجه، « توقیف های اضطراری»

شنودهای گستردۀ بدون حکم، و کشتارها با هواپیمای 

بدون سرنشین، شرکت داشته اند. بکارگیری واحدهای 

نون امری نظامی مسلح به اسلحۀ سنگین در داخل، اک

 رایج است.

از زمان سرکوب پلیسی شورش جوانان لندن در سال 

تا سرکوب شدید اعتراضات علیه قتل مایکل براون  ۹5۳۳

به دست پلیس شهر فرگوسن )ایالت میسوری( در سال 

گذشته، این تمهیدات آشکارتر از هر زمان دیگری به 

 سوی سرکوب مبارزۀ طبقاتی هدف گرفته می شوند.
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نهاد انتخاباتی برای دفاع از حقوق دمکراتیک  عمالً هیچ

در دستگاه سیاسی یا شرکت ها وجود ندارند. این وظیفه 

بر دوش طبقۀ کارگر می افتد که تعهد عمیق به اصول 

دمکراتیک را حفظ می کند. با این حال فضایی برای 

خشنودی سیاسی وجود ندارد. طبقۀ حاکم در برخورد با 

پاسخی در قبالش ندارد، با  بحران های درونی که هیچ

 تمهیدات استبدادی پیش می رود.

دفاع از حقوق دمکراتیک و اعتراض به اشکال حاکمیت 

دولت پلیسی، باید در بسیج سیاسی مستقل طبقۀ کارگر، 

متکی بر مبارزه ای علیه جنگ امپریالیستی و نابرابری 

اجتماعی و منشأ آن ها در نظام سرمایه داری، ریشه 

 شد.داشته با

 ۹5۳0نوامبر  ۳۲

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

15/11/19/pers-n19.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسانه ها و حمالت تروریستی پاریس

 

 بری گری

 برگردان: آرام نوبخت

بین  یکارزارحمالت تروریستی جمعۀ گذشته در پاریس، 

با هدف القای رعب و  هارسانه  را در سطح المللی

و توجیه تشدید جنگ های خاورمیانه و یورش به  ،وحشت

پا به  ،حقوق دمکراتیک در داخل ایاالت متحده و اروپا

 است. کرده

رسانه های حکومتی بی هیچ انتقادی تمام ادعاهای 

 در باب شانبیانیه های ریاکارانه  ی،مقامات حکومت

به  مسئولین کشتارهمدردی با قربانیان و محکومیت 

 همی پذیرند. هدف از این ها، بهر را عنوان تجسم شرارت

برداری از حملۀ اخیر برای مشروعیت بخشیدن به جنگ 

توحش و تمهیدات سرکوبگرانه ای است که این حمله و 

تروریستی پیشین را ایجاد نمود، و در عین حال  های

برای جنگ های گسترده تر و آماده کردن شرایط 

 دیکتاتوری همه جانبه.

http://www.wsws.org/en/articles/2015/11/19/pers-n19.html
http://www.wsws.org/en/articles/2015/11/19/pers-n19.html
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تر به سوریه و حتی درخواست اعزام سربازان و بمب بیش

حکومت ها، سیاست های  از سوی جاسوسی گسترده تر

شدیدتر علیه مهاجرین و سایر اقدامات غیر دمکراتیک، 

 هیچ ارتباطی به محافظت از هیچ کسی ندارد. هدف از

ی طرح های قبلی برای به دست درخواست ها، اجرا این

در  قراربیانه و سرکوب مردم میآوردن ذخایر نفتی خاور

 یستی است.لکشورهای امپریا

مشغول بازانتشار  «ان.ان.سی»به عنوان مثال خبرگزاری 

از دمکرات های برجستۀ  ،«ین فاینستایناد»ویدیویی از 

حسّ  یداست که در آن می گو «کمیتۀ اطالعات سنا»

فاجعۀ قریب الوقوع را دارد، درست مشابه با بروز یک 

سپتامبر  ۳۳همان حسی که پیش از حمالت تروریستی 

 داشت.  ۹55۳

سرمقاله ای را روز سه شنبه « واشنگتن پست»روزنامۀ 

منتشر کرد که سیاست اوباما در سوریه را به عنوان 

به باد انتقاد  ،سیاستی که به اندازۀ کافی تهاجمی نیست

سربازان »له، خواست افزایش اعزام امی گرفت. در این مق

به فراتر از سطحی که اوباما اوایل ماه « نیروهای ویژه

هواپیماهای استفاده از همین طور جاری ابالغ کرده بود، 

مناطق »اصطالح بمب افکن بدون سرنشین و ایجاد به

یم بشار به عنوان پایگاه حمله برای سرنگونی رژ« امن

 مطرح شده بود. ،اسد

ست، ستونی به قلم پدر همین نسخه از روزنامۀ واشنگتن 

 زیر، از مقامات سابق حکومت بوش «جیمز جفری»

واست ، خ«تربه تمهیدات نصفه و نیمۀ بیش نه»عنوان 

مطرح یک جنگ زمینی کالسیک تمام عیار در سوریه 

  شده بود.

« لیبرال»الح اصطاساساً همین خط از سوی مفسرین به

رک تایمز نظیر ریچارد کوهن و وروزنامۀ پست و نیوی

 می شود. رویجت نیز راجر کوهن

در عین حال شبکه ها و رسانه های خبری و مطبوعات، 

افزایش  برای را خواست مقامات پلیسی و اطالعاتی

 بهدولت  مجاز کردنقدرت جاسوسی حکومت از طریق 

ی تبلیغ می کنند. گذاررمزاز کار انداختن سیستم های 

، «جان برنان»، «ای .آی .سی»روز دوشنبه، سرپرست 

اعالم کرد که داعش می تواند به امریکا حمله کند و 

نامید که باید « بیداریزنگ »دهای پاریس را یک داروی

تر جاسوسی به از اعطای قدرت بیش« واهمه»به 

 حکومت ها پایان دهد.

ل درونی اشاره ایمی یک واشنگتن پست روز سه شنبه به

مشاور  ،«رابرت لیت»کرد که ماه اوت گذشته از سوی 

و بود ارسال شده  «ادارۀ راهبردی امنیت ملی»عمومی 

ملۀ تروریستی یا رویداد حدر شرایط یک »ادعا می کرد 

انه که بتوان نشان داد رمزگذاری قوی، مانع جنایتکار

 را ریاگذرمزتنظیم قوانینی که ، «اجرای قانون شده است

  .خواهد داشت برای تصویب از کار بیاندازد، فرصت خوبی

اساساً  سال جنگ تقریباً بی وقفه با مردمِ ۳1زدیک به ن

بی دفاع افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن وجود 

ا کداشته است.  پیش از این ها مداخالت امپریالستی امری

در پاناما، عراق، سومالی، بوسنی و صربستان، و همین 
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رائیل بر سا از ستم اکی امریاسطور حمایت نظامی و سی

زانۀ آن علیه همسیگان وفلسطین و جنگ های متجا

ی امریکا از دیکتاتوری های انعرب خود، همراه با پیشتیب

 را شاهد بودیم.خونین مصر و خلیج فارس 

این جنگ های امپریالیستی میلیون ها تن را کشته، کل 

ا میلیون تن را به پناهجو و ده ه به ویرانهکشورها را 

 نمبدل کرده اند. رئیس جمهور فرانسه، اوالند، و همتایا

ت اخیر پاریس کا، بریتانیا، آلمان و غیره، حمالیاو در امر

ت به اخطاب می کنند. اما این حضر« اعالن جنگ»را 

مشغول انجام  هاجز جنگ بی رحمانه با مردم این کشور

 چه کار دیگری بوده اند؟

توانید دست به چنین جنایاتی بزنید، بدون آن  شما نمی

این ها نکنید. انتقام  را ایجاد   یوزکه فضای نفرت و آر

گذشته،  ریشه های واقعی حمالت ترویستی چهارده سالِ

 سپتامبر هستند. ۳۳از زمان حادثۀ 

در این همهمۀ پوشش رسانه ها از حوادث پاریس، تقریباً 

 تسیاس مشروعیتبردن نمی توان اثری از به زیر سؤال 

های بنیادی حکومت های امپریالیستی یافت. مفسرین 

از توحش هایی نظیر تهاجم و  ،تمدارانسرسانه ها و سیا

صحبت می « هااشتب»به عنوان یک  ، حداکثراشغال عراق

هرگز رعب و وحشتی را که ایاالت متحده و  . اماکنند

متحدین اش ایجاد کردند به اسم درستش صدا نمی زنند: 

 جنایات جنگی.

این خشم اخالقی آنان، همیشه گزینشی بوده است. 

داعش و سایر گروه های جهادی اسالمی نظیر النصره، 

سال ها مشغول کشتار گستردۀ شهروندان غیرنظامی در 

ما رسانه های امریکا و اروپا یا از چنین سوریه بوده اند، ا

 این اقدامات یا تا زمانی کهو اقداماتی استقبال کرده اند، 

هدف گرفته می شدند،  بر ضدّ رژیم اسد و برای عزل او

 !به خرج می داده اند کاری پنهان در قبال آن

سپتامبر  ۳۳هر یک از حمالت تروریستی مهم از زمان 

ربه را داشته، آن هم از ضبه این سو، خصلت یک پس

سوی نیروهایی که حکومت های امپریالستی با آن ها 

برای  ،همکاری کرده بودند. تدارک دهندگان این حمالت

 و در بسیاری بودند نهادهای امنیتی و پلیسی شناخته شده

 تحت پیگیرد و نظارت قرار داشتند. موارد

مورد پاریس هم چنین است. داعش خود محصول ویرانی 

تباهی است که تهاجم امریکا و اشغال عراق و سیاست و 

واشنگتن برای  «نختن و حکومت کرداتفرقه اند»

ایجاد  سنی،بین شیعه و  ای تحریک کردن جنگ فرقه

. نیروهای جهادی اسالمی مرتبط با القاعده، از کرده است

جمله اسالف داعش و النصره، به عنوان نیروهای زمینی 

کا برای تغییر رژیم در لیبی یرما-نیابتی در جنگ ناتو

استفاده شدند و در سوریه نیز به کار گرفته شده اند. 

القاعده خود از دل نیروهای اسالمگرایی بیرون آمد که 

امریکا در جنگ نیابتی خود با اتحاد شوروی در افغانستان 

 تسلیح و بسیج کرده بود. ۳۲۸5طی دهۀ 

امل داعش از عو« ا عودد ابیعبدالحم»طبق گزارش ها، 

مغز متفکر حمالت پاریس بوده است، به یک  که ظاهراً

پا طی دو سال وسلسله حمالت نافرجام تروریستی در ار



 
 
 
 
 
 

 دورۀ سوم -نهمسال  -9384 آبان ماه  -98شمارۀ 

Worker 
Militant 

تمیلیتان  
 کارگر

54 
تار قرار گرفته شبوده و در فهرست کشده گذشته مرتبط 

با او بوده است. با این وجود در یکی از ویدیوهای داعش، 

 ید که می تواند بین سوریه و اروپا بدونوفتخار می گا

 هرگونه دخالتی رفت و آمد کند.

تحت شرایط جاسوسی تمام و کمال از کل مردم هر 

باقی جهان، و  کشورهای کشور امپریالیستی و اکثر

کم برخی از سازمان اعترافاتی مبنی بر این که دست

 هدهنگان حمالت تحت نظارت بوده اند، هیجانات دیوان

سرزده،  تجسس تربیشوار رسانه ها بر سر نیاز به قدرت 

د که با تمام قدرت وحک است. اما مانع از این نمی شضم

 ند.نکنچنین 

حمالت پاریس و پیامد آن، از چیزی پیروی می کند که 

تاکنون به یک الگوی استاندارد تبدیل شده است. جنگ 

ها به رهبری امریکا، منجر به حمالت تروریستی 

 نیروهایی در کشورهای امپریالیستی می شود که خودِ

امپریالیست ها به حرکت واداشته اند. اکنون کاشف به 

 ان حمالت، برای دولتگعمل می آید که تدارک دهند

ری موارد تحت پیگیرد بوده اند. با او در بسی شناخته شده

نحوی اطالع قبلی  هاین حال، نهادهای پلیسی و امنیتی ب

 نداشته اند.

 رسانه ها به سرعت وارد عمل می شوند تا از بهت و

برداری کنند و به جوّ ناامنی و ترس  هحیرت عمومی  بهر

تر و الغای حقوق خارجی بیش مجیه تهاجوبه منظور ت

 دامن بزنند. ،دمکراتیک در داخل

برای جلوگیری از هرگونه ارزیابی انتقادی یا درک 

سیاسی چنین حوادثی در بین مردم، هیچ وقت این الگوی 

، شکاف عظیمی تاریخی مطرح نمی شود. با این وجود

بین تصویر رسانه ها از حمایت مردمی از جنگ و اقدامات 

و احساسات واقعی توده های  از یک سو ضدّ دمکراتیک

به خوبی می وجود دارد. مردم  از سوی دیگر وسیع مردم

شتار پاریس، تماماً با جنگ های کیر ظحوادثی ن دانند

یت نه و خاورمیانه، جنگی هایی که از آن حمااآسیای می

 نمی کنند، رابطه دارد.

کل رسانه های حکومتی در این جنایات جنگی در خارج 

و حمالت جنایتکارانه به حقوق دمکراتیک در داخل، 

اصطالح روزنامه نگارانی که با همدست هستند. آن به

ند و یا خبرگزاری هایی که وذیه می شغولخرجی تمام ت

یگران می به خورد د« اخبار»تی را در پوشش لتبلیغات دو

در ید اب ،دهندگانشان جیره و مواجب به همراهدهند، 

 باشند. پاسخگو طبقۀ کارگر جهانیپیشگاه 

 ۹5۳0نوامبر  ۳۸

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

15/11/18/pers-n18.html 
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 تروریستی پاریسحمالت 

 الکس النتیه و بری گری

 برگردان: آرام نوبخت

حمالت وحشیانۀ تروریستی داعش در پاریس، اکنون به 

دستاویزی برای ایاالت متحدۀ امریکا، فرانسه و دیگر 

قدرت های امپریالیستی تبدیل شده است تا به سیاست 

های جنگ و تاراج شدت ببخشند؛ درست همان سیاست 

جوامع خاورمیانه را ویران و شرایط را برای هایی که کل 

رشد نیروهای ارتجاعی، از قماش همان کسانی که جمعه 

کشته و صدها مجروح بر جای  ۳۹۲شب گذشته 

 گذاشتند، مهیا کرد.

این نیروها خود از سوی واشنگتن و فرانسه و متحدین 

منطقه ای نظیر عربستان سعودی و ترکیه، تأمین مالی و 

د. داعش خود محصول دسیسه چینی های تسلیح شده ان

امپریالیستی در لیبی، سوریه و عراق است، درست همان 

طور که القاعده محصول مداخلۀ ضدّ شوروی در 

افغانستان بود. داعش و دیگر گروه های تروریستی 

مرتبط به القاعده، به عنوان ارتش های نیابتی، برای تغییر 

ییر رژیم در سوریه رژیم در لیبی و پیگیری جنگ برای تغ

 استفاده شده اند.

تهاجم جنایتکارانه به شهروندان غیرنظامی در پاریس، 

بینی تشدید بی رحمانۀ عملیات نظامی پیامد قابل پیش

 امپریالیسم امریکا و اروپا است.

کارگران سرتاسر جهان احساس همدردی عمیقی با 

یه قربانیان این کشتار گسترده در پاریس دارند. اما بیان

های ریاکارانۀ سیاستمداران و رسانه های سرمایه داری، 

تنها شایستۀ تحقیر اند. شمار کشته شدگان جنگ هایی 

سال گذشته به راه انداخته یا حمایت  ۳1که ایشان طی 

کرده اند، از رقم یک میلیون تن فراتر رفته است. رویکرد 

واقعی آن ها را می توان در بی اعتنایی شان به خاکستر 

نفر دیگر  ۶5نفر و مصدومیت بیش از  ۶5کم دن دستش

پزشکان بدون »در حادثۀ بمباران ماه گذشتۀ بیمارستان 

در قندوز افغانستان به دست نیروهای امریکا « مرز

 مشاهده کرد.

تنها بر آتش « جنگ علیه تروریسم»چهارده سال 

گسترش تروریسم و خشونت دمیده و میلیون ها نفر را به 

فراری از جنهم مناطق جنگی خاورمیانه، پناهندگان 

آسیانۀ میانه و آفریقای شمالی مبدل کرده است. اکنون 

که پیامدهای بربریت نواستعماری در داخلِ خودِ اروپا 

منفجر شده است، قدرت های امپریالیستِ مسئول این 

جنگ »جنایات، با احیای مفهوم شیادانه و رنگ باختۀ 

ک برای دست زدن به ، در حال تدار«علیه تروریسم

 تری هستند.جنایات به مراتب بزرگ

پس از آن که پرزیدنت فرانسوا اوالند حمالت پاریس را 

نیز این گفته  FAZخواند، روزنامۀ آلمانی « اعالن جنگ»

دوبله کرد. اکنون « یازده سپتامبر فرانسه»ها را با عبارت 

ارزش دارد به بیانیه ای که بالفاصله پس از حمالت 

به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون بر روی وب  ۹55۳

 سایت ما منتشر شد، مجدداً نگاهی داشته باشیم.
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ما با هشدار به صعود خشونت امپریالیستی امریکا در 

خارج و یورش به حقوق دمکراتیک در داخل، نوشتیم: 

تروریسم ضمن آن که فرسنگ ها با یک ضربۀ نیرومند »

له دارد، به دستاویزی به میلیتاریسم امپریالیستی فاص

برای آن دسته عناصر درون دستگاه حاکمیت امریکا 

مبدل می شود که از چنین رویدادهایی برای توجیه و 

مشروعیت بخشیدن به توسل به جنگ برای پیگیری 

منافع اقتصادی و ژئوپلتیک نخبگان حاکم، بهره برداری 

 می کنند...

تضمین تالش های بی امان امپریالیسم امریکا برای 

سلطۀ خود بر ذخایر نفتی منطقه... ایاالت متحده را در 

ضدیتی خشن با آمال و آروزهای دمکراتیک، ملی و 

حق و غیرقابل مهار توده های عرب قرار داده اجتماعی به

 است....

بمب افکن ها و یا ناوهای جنگی امریکا به لبنان، لیبی، 

الت متحده ایران، سودان و افغانستان حمله کرده اند. ایا

بدون آن که عمالً اعالن جنگ کند، عملیاتی نظامی را 

سال علیه عراق هدایت کرده است... با در  ۳۳برای تقریباً 

نظر داشتن این کارنامۀ خونین، چرا کسی باید حیرت کند 

آنان که از سوی امریکا هدف گرفته شده اند، در 

 «جستجوی تالفی برآمده اند؟

تامبر، پرسش های بسیاری سپ ۳۳درست مانند حمالت 

بالفاصله طرح می شود، این که چه کسانی دربارۀ طرح 

های حمالت در پاریس اطالع داشتند و چگونه آن را 

انجام دادند. در عصر تجسس فراگیر، این ادعا که هیچ 

یک از نهادهای امنیتی کشورهای ناتو از تدارکات حمله 

م به چنین کم طبقۀ حاکمطلع نبودند، معتبر نیست. دست

وحشی گری هایی به عنوان فرصتی برای اجرای سریع 

 طرح هایی می نگرد که مدت ها قبل تهیه شده بودند.

پیش از آن که حمالت پاریس به طور جدی بررسی شده 

باشد، نخبگان حاکم در امریکا و اروپا نقداً مشغول پارس 

کردن برای جنگ و تأکید بر این هستند که تهدید داعش 

ا واگذاری نیروهای جدید و گستردۀ پلیس به دولت تنها ب

 قابل پاسخ دادن است.

اوالند سه ماه وضعیت فوق العاده در فرانسه اعالم کرده 

است که تقریباً فرانسه را به یک دولت پلیسی تبدیل می 

کند: تعویق حقوق دمکراتیک ابتدایی، بستن مرزها، 

پلیس ممنوعیت اعتراضات واعطای نیروی گسترده به 

برای جستجو و بازداشت افراد. وزیر مالیۀ باواریا، 

، خواهان بستن مرزهای آلمان به روی «مارکوس سودر»

پناهجویان سوریه شده است. او با تأسف اعالم کرد که 

 «.همه چیز را تغییر می دهد»حمالت پاریس 

جیمز »فرماندۀ عالی سابق ناتو، دریادار امریکایی 

بازگشت ناتو به »با عنوان مطلبی را « استاوریدیس

تهیه و خواهان اتحاد ناتو برای واکنش به حملۀ « حمله

داعش از طریق ورود به جنگ در سوریه شده است. اما 

تشدید خشونت در سوریه و عراق، خود بخشی از یک 

طرح وسیع تر ژئوپلتیک است. حرکت به سوی خلع 

رئیس جمهوری سوریه، بشار اسد، یک جز از طرح های 

اجمی واشنگتن در برابر روسیه و چین است. این ته
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چون موانع کشورها از سوی نخبگان حاکم امریکا هم

هژمونی امریکا بر سرتاسر کرۀ زمین نگریسته می شوند و 

بنابراین هدف ویرانی اقتصادی و نهایتاً نظامی قرار گرفته 

 اند.

جنگ علیه »تشدید جنگ امپریالیستی زیر پوشش 

ده است با یک یورش بی امان به همراه ش« ترویسم

شرایط اجتماعی و شاخص های زندگی طبقۀ کارگر، 

حمله ای که از زمان بحران سرمایه داری جهانی در سال 

به سرعت شدت گرفته است. در هر یک از  ۹55۸

کشورهای امپریالیستی، جوانان و به خصوص جوانان 

ری مهاجر، سخت تر از همه ضربه دیده اند. آن ها با بیکا

گسترده، فقر و هیچ چشم اندازی برای یک آیندۀ شایسته 

 در نظام کنونی، رو به رو هستند.

باری با رشد بیزاری پیامدهای میلیتاریسم به طور مرگ

طبقۀ کارگر و جوانان مهاجر تقاطع پیدا می کند. با وجود 

مخالفت عمومی با جنگ امپریالیستی، ولی در غیاب یک 

جنگ، این خشم هیچ گونه  جنبش سازمان یافتۀ ضدّ

مجرای مترقی برای خروج نمی یابد. این امر بخشی از 

آن ها را در برابر موعظه های گروه هایی نظیر القاعده و 

 داعش آسیب پذیر می کند.

مسئولیت اصلی غیاب یک جنبش در برابر جنگ، متوجه 

سازمان های متعدد عناصر چپ سابق و خرده بورژوایی 

و  -رأس جنبش های اعتراضی بودنداست که زمانی در 

آن ها را پشت احزاب و سیاستمداران طبقۀ حکم کانالیزه 

سال گذشته، به شدت به راست و  ۳0اما طی  -می کردند

مستقیماً به اردوگاه امپریالیسم چرخش کرده اند. سازمان 

فرانسه، « حزب ضدّ سرمایه داری نوین»هایی نظیر 

در « سیریزا»سپانیا، در ا« پودموس»آلمان، « حزب چپ»

در امریکا، از « سازمان سوسیالیستی بین المللی»یونان و 

جنگ ها به رهبری امریکا برای تغییر رژیم در لیبی و 

سوریه حمایت کرده و پوششی سیاسی برای جنگ 

افروزی های واشنگتن در برابر روسیه و چین ایجاد کرده 

 اند.

شونت گذاری های پاریس و متعاقباً تشدید خبمب

امپریالیستی در سوریه و عراق، نیاز عاجل به ایجاد یک 

جنبش بین المللی ضدّ جنگ را برجسته می کند. تنها 

نیروی اجتماعی که می تواند امپریالیست ها را خلع سالح 

کند و به جنگ پایان بخشد، طبقۀ کارگر است. جنبش 

جدید در برابر جنگ امپریالیستی می بایست متکی بر 

گر باشد، طبقۀ کارگری که در فراسوی مرزها در طبقۀ کار

یک مبارزۀ انقالبی برای پایان دادن به جنگ و پایان 

 دادن به منشأ آن، سرمایه داری، متحد و بسیج شده باشد.

 ۹5۳0نوامبر  ۳۳
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حمالت تروریستی پاریس: جنبش کارگری 

 چگونه باید واکنش نشان دهد؟

 برگردان: آرام نوبخت

تروریسم نیروهای ارتجاعی بنیادگرای شب گذشته، 

اسالمی باری دیگر نقاط مختلفی را در شهر پاریس هدف 

 ۳55کشته و بالغ بر  ۳۹۸قرار داد که تاکنون بیش از 

مجروح با وضعیت وخیم را بر جای گذاشته است. این 

حمله ای است سراسر ارتجاعی علیه مردم عادی و اکثراً 

ا، سالن های کنسرت جوانی که شبی را در رستوران ه

موسیقی و استادیوم فوتبال سپری می کردند. ما ضمن 

محکوم نمودن باند جنایتکار مسئول این کشتار، 

 همبستگی خود را با مردم پاریس اعالم می داریم.

نیروهای ارتجاعی و راست افراطی فرانسه و دیگر نقاط، 

در تالش اند با مقصر دانستن مهاجرینی که که اخیراً قدم 

به خاک اروپا گذاشته اند، از این واقعه بهره برداری 

سیاسی کنند. می توانیم بیش از این را انتظار داشته 

باشیم، آن هم نه فقط از طرف راست افراطی، بلکه 

جریان »گراتر همین طور از طرف سیاستمداران راست

آن ها نیز از این حمالت برای مقصر جلوه دادن «. اصلی

 استفاده خواهند کرد.اجتماعات مسلمان 

عالوه بر این، طبقۀ حاکم، مانند موارد پیشین، از این 

حملۀ وحشیانه برای تحدید آزادی های دمکراتیک، 

افزایش قدرت نیروهای امنیتی، قانونی کردن جاسوسی 

تر از شهروندان و نظایر این ها استفاده خواهند کرد. بیش

در ماه « دوشارلی اب»تمهیدات مشابهی که بعد از کشتار 

ژانویۀ امسال اتخاذ شد، به جلوگیری از حملۀ دیروز 

 نینجامید است.

جنبش کارگری باید در برابر هرگونه تالشی برای مقصر 

نشان دادن مهاجرین، پناهجویان و اجتماعات مسلمان 

بیفتد. کارگران « وحدت ملی»مقاومت کند و نباید به دام 

ی تردید، به دنبال و جوانان در فرانسه و دیگر کشورها، ب

احساسات حقیقی رعب و وحشت، تنفر و تأسف به حرکت 

درخواهند آمد. همین دیروز موجی از همبستگی مردم 

پاریس را شاهد بودیم که درهای منازل خود را به روی 

مردمی گشودند که در حال فرار از این حمالت بودند و به 

شده دلیل فقدان وسایل نقلیه، در خیابان ها سرگردان 

 بودند.

طبقۀ حاکم تالش خواهد کرد با استفاده از این 

احساسات، کل مردم را پشت خود به صف کند. اما برای 

، مفاهیم آزادی، برادری «ایر فرانس»یک کارگر اخراجی 

و برابری همان معنایی را ندارد که برای کارفرمای ایر 

فرانس دارد، یعنی برای کسی که با بی رحمی تمامی 

نفر از همین کارگران را اخراج کرد. هیچ گونه هزاران 

 وحدت ملی میان این دو نمی تواند وجود داشته باشد.

چنین باید ریاکاری طبقۀ حاکم و نمایندگان آن در ما هم

فرانسه و دیگر کشورهای جهان را که قربانیان بیگناه این 

حمالت نیستند، رد کنیم. این حمالت تروریستی، جدای 

بنیادگرایی اسالمی ارتجاعی در کشورهایی  از ظهور اخیر

نظیر سوریه، عراق، لیبی و غیره نیست، بلکه خود پیامد 

مستقیم وغیرمستقیم مداخالت امپریالیستی در این 
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کشورها است. امپریالیسم ایاالت متحدۀ امریکا، بریتانیا و 

همین طور فرانسه و متحدین آن ها مانند ترکیه، قطر، 

وهایی نظیر داعش، طالبان، النصره عربستان سعودی، گر

 و سایر گروه های جهادی ارتجاعی را داده اند.

ما باید هرگونه تالش برای معرفی این حمالت در 

اسالم در برابر ارزش »یا « نبرد تمدن ها»چهارچوب یک 

را رد کنیم؛ همۀ این ها با هدف توجیه « های اروپایی

حض و کذب م« دشمن مشترک»وحدت ملی در برابر 

است. کارگران و فقرای لبنان، سوریه، یمن، افغانستان، 

پاکستان، ترکیه، نیجریه و دیگر کشورهای خاورمیانه و 

فراتر از آن نیز از این تروریسم ارتجاعی به یکسان آسیب 

می بینند. روز پنج شنبه، تروریست های داعش یک بمب 

گذاری انتحاری را در بیروت انجام دادند که طی آن ده 

ا نفر جان باختند. همین هفته، صدها هزار تن در ه

افغانستان علیه توحش طالبان راهپیمایی کرده اند. البته 

در افغانستان، این ایاالت متحده بود که ابتدا نیروهای 

ارتجاع سیاه را در مبارزه علیه رژیم حزب دمکرات خلق 

تأمین  ۳۲۸5افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی در دهۀ 

 پشتیبانی کرد.مالی و 

بنابراین مبارزه علیه تروریسم نمی تواند از مبارزه علیه 

مداخلۀ امپریالیستی و جنگ، از مبارزه علیه نظامی که 

شرایط را برای رشد بنیادگرایی مذهبی مهیا می کند، جدا 

 شود.

 ۹5۳0نوامبر  ۳1

 

 و موج خروشان جنگ 0191سال 

 بیل فن آوکن

 ۹5۳0ژانویۀ  ۹۶

 آرام نوبختبرگردان: 

پرزیدنت باراک اوباما، سه شنبه شب، طی سخنرانی خود 

در کنگره دربارۀ وضعیت عمومی کشور، ادعا کرد که با 

گذشت یک دهه و نیم از آغاز قرن جدید، ایاالت متحدۀ 

ورق »سال جنگ بی وقفه را  ۳۶امریکا تاریخ بیش از 

از مداخالت در عراق و « درس های پرهزینه ای»و « زده

 غانستان گرفته است.اف

این اظهارات اوباما همان قدر به واقعیت ارتباط دارد که 

گذشتن سایۀ »ادعاهای توهمی و دروغین او مبنی بر 

از فراز سر اقتصاد امریکا، و این که امریکا به « بحران

ی که «بهود»خود، با تجربۀ « صنعت پرتب و تاب»یُمن 

و با  می گذارد ثیرتأ« تریزندگی مردم بیش»بر 

، «از سر گرفته اندنهایتاً رشد دوباره را »دستمزدهایی که 

 «.از رکود بیرون آمده است»

ادعاهای نخ نمای اوباما دربارۀ فروکش موج جنگ، دروغ 

بودن خود را درست در ادامۀ سخنرانی خود او نشان داد. 

اوباما از کنگره درخواست کرد تا با تصویب یک الیحۀ 

بدون  (AUMF« )روی نظامیمجوز استفاده از نی»

کاخ سفید پنج ماه پیش که محدودیت زمانی، جنگی را 

 در عراق و سوریه به راه انداخت، پوشش دهد.
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رئیس جمهور امریکا این ادعای تردیدآمیز را مطرح کرد 

 -که نهادهای اطالعاتی امریکا دیگر شکنجه نمی کنند

در حالی که عوامل دخیل در برنامۀ شکنجه در دورۀ 

برخوردار شده  پیگردکومت بوش، از  معافیت کامل از ح

اند. در عین حال، اوباما با رجزخوانی اعالم کرد که کاربرد 

به آن صورت که باید، محدود »حمالت موشکی پهبادها، 

فهرست های »این حمالت، بر مبنای «. شده است

د که در نشست های کاخ سفید نصورت می گیر« مرگ

 Terror« )ی مرگسه شنبه ها»موسوم به 

Tuesdays یکی از تحلیل های می شوند( تنظیم .

اخیر از این ترورهای هدفمند نشان می داد که طی 

تن در پاکستان،  15تالش های صورت گرفته برای ترور 

 نفر را قتل عام کرده بودند. ۳۳1۷پهبادهای امریکایی 

، با انعکاس «امید و تغییر»اوباما، این قهرمان سابق 

شعارهای سلف خود، جورج دابلیو بوش، اعالم کرد: همان 

ما به تعقیب تروریست ها و انهدام شبکه های آنان »

ادامه خواهیم، و ما حق داریم که این امر را به طور 

؛ از زمانی که من برای انهدام میکجانبه انجام دهی

تروریست هایی که تهدید مستقیم ما و متحدین مان 

کردم، این اقدام را بی رحمانه هستند دولت خود را آغاز 

-به بیان دیگر، امپریالیسم امریکا هم«. انجام داده ایم

چنان حقّ حمله به هر کسی، در هر جای این کرۀ خاکی 

را برای خود مفروض می داند، گور پدر قوانین بین 

 المللی!

مبنی بر این که  -همان خطوط ابتدایی سخنرانی اوباما

ۀ یازده سپتامبر، مأموریت نخستین بار از زمان حادث»

یک دروغ  -«جنگی ما در افغانستان به پایان رسیده است

هزار سرباز هنوز  ۳0که تقریباً  همان حالآشکار بود. در 

در کشور باقی هستند، نیروهای عملیات ویژه به مأموریت 

های تجسس و انهدام مخالفان رژیم مورد حمایت 

ن میان، فرماندۀ امریکا در کابل ادامه می دهند، در ای

تمدید »ارشد امریکا در افغانستان اعالم کرد که گزینۀ 

 نیروهای اشغالگر امریکایی را محفوظ دارد.« مأمویت

ورق »در بستر وضعیت جاری جهانی، ادعای اوباما دربارۀ 

تاریخ، نه به معنای حرکت به جلو به سوی یک « زدن

 گرد به سویدورۀ جدید صلح، بلکه در عوض یک عقب

تنش های عمیق جهانی است، تنش هایی که بشریت را 

یک قرن پیش به کام یک جنگ جهانی فاجعه بار فرو 

 برد.

امپریالیسم امریکا تقریباً در همۀ قاره ها درگیر مداخالت 

است، مداخالتی که خطر بوده میلیتاریستی بی پروا 

برافروختن یک جنگ جهانی جدید را در بردارد. نخستین 

، تنها شاهد تشدید این تهدیدها بوده ۹5۳0ل سه هفتۀ سا

 است.

بار میان نیروهای رژیم در شرایطی که نبردهای مرگ

و مخالفین آن در شرق « یفکی»مورد حمایت امریکا در 

اوکراین ازسر گرفته شده است، پنتاگون اعالم کرده که 

مشغول اعزام سربازان امریکایی به این کشور برای تعلیم 

نیرویی تحت تسلط شبه  -جدید« گارد ملی»و رایزنی با 

است. حکومت اوباما طرح پیشنهادی  -نظامیان فاشیستی

که تقریباً  یروسیه را برای یافتن راه حل صلح آمیز نزاع
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هزار نفر را از ماه آوریل به این سو گرفته است،  0جان 

 نامید.« شغال روسیطرح اِ»رد کرد و آن را یک 

من شور و شوق از ویرانی اوباما در سخنرانی خود ض

حاصل از تحریم های اعمالی امریکا، اتحادیۀ اروپا و ناتو 

روسیه منزوی است و »بر روسیه، با غرور گفت که 

 «.اقتصاد آن، متالشی

واشنگتن مصمم است جنگ در اوکراین را ادامه دهد، تا 

به این ترتیب شکست ژئوپلتیکی قاطعانه ای را به روسیه 

دید امریکا، این یک گام مهم برای عرض  وارد بیاورد. از

حتی اگر به  -است« اوراسیا»اندام هژمونی آن بر منطقۀ 

 یک جنگ هسته ای باشد. قیمت

در آسیا، امپریالیسم امریکا با اتهامات بی اساس خود به 

، «سونی»کرۀ شمالی در مورد هک کردن شرکت 

و  عامدانه به آتش بیار تنش ها با کرۀ شمالی تبدیل شده،

در عین حال به دنبال تقابل با چین است. وزارت خارجۀ 

امریکا خواست کرۀ شمالی به گفتگو را پس زده و با 

 انجام رزمایش های نظامی مشترک با کرۀ جنوبی در

بهار، به تنش ها بر سر شبه جزیرۀ کره شدت می  فصل

زمان تنازعات با چین را در دریای بخشد. امریکا هم

 ی کند.جنوب چین تغذیه م

امپریالیسم امریکا هرچند طالیه دار حرکت به سوی 

جنگ است، اما تنها نیست. قدرت های امپریالیستی 

کوچک تر نیز منافع خود را طلب می کنند. آلمان و ژاپن 

هر دو در حال کنار دور انداختن ژست های صلح طلبی 

در دورۀ پسا جنگ جهانی دوم هستند و آن  شانسابق 

ی عریان میلیتاریسم. فرانسه با بهره هم به نفع احیا

برداری از حمالت تروریستی اخیر در پاریس، مشغول 

توجیهِ شدت بخشیدن به مداخالت امپریالیستی در 

خاورمیانه، آفریقا و فراتر است. سربازان کانادایی در 

معرکۀ جنگ عراق درگیرند، در حالی که استرالیا نقش 

ی واشنگتن را «محور آسیا»شریک متجاوز در سیاست 

 برای خود در نظر گرفته است.

در همان حال که اوباما ادعا می کند در حال نبرد با 

در سوریه و عراق است، اسرائیل به عنوان « تروریسم»

متحد اصلی امریکا در خاورمیانه مشغول تسلیح و کمک 

درست همان  -به شاخۀ وابسته به القاعده در سوریه است

و در این میان  -ر گذشته کردکاری که خود واشنگتن د

به حمالت تحریک آمیز با هدف روشن کردن جرقه های 

 جنگ منطقه ای دامن می زند.

، محرک این ۳۲۶۲و  ۳۲۳1درست مانند سال های 

بحران عمیق،  عبارت است از فوران میلیتاریسم جهانی،

طوالنی و ساختاری سرمایه داری جهانی، بحرانی که طی 

ای امپریالیستی به دنبال نجات آن هر یک از قدرت ه

 خود به بهای رقبایشان هستند.

همان طور که لئون تروتسکی، از رهبران انقالب روسیه، 

، «جنگ و انترناسیونال»در جزوۀ جاودانه اش با عنوان 

یک قرن پیش نوشت، علت بنیادی جنگ در تضادهای 

 میان تر از همه تضادنظام سرمایه داری جهانی، مهم

ملت که -نی تولید سرمایه داری و نظام دولتخصلت جها
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سرمایه داری و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید در آن 

 ریشه دارند، نهفته است.

همان طور که تروتسکی اشاره کرد، جنگ جهانی که در 

عظیم ترین تالشی در »به ناگهان آغاز شد،  ۳۲۳1سال 

تاریخ یک نظام اقتصادی بود که به دلیل تناقضات های 

ورشکستگی »این جنگ، بیانگر «. اتی خود ویران شدذ

وظیفه شان هدایت »تمامی آن کسانی بود که « تاریخی

به اسم آن و بهره برداری  نجامعۀ بورژوازی، سخن گفت

 «.از آن بوده است

روشی است که سرمایه داری به واسطه »هرچند جنگ 

اش، در اوج تکامل خود، به جستجوی حلّ تضادهای 

، اما به گفتۀ تروتسکی طبقۀ «برمی آید الینحل خود

روش انقالب خود، با روش »کارگر می بایست 

 به آن واکنش نشان دهد. «سوسیالیستی

صدسال پس از نوشته شدن این عبارات، نظام سرمایه 

بشریت را با تهدید به فاجعۀ به مراتب عظیم تر  ،داری

بدیل  به جنگ جهانی هسته ای سوم رو به رو می کند، و

کرده بود،  رسیمت ۳۲۳1هایی که تروتسکی در سال 

 می بخشد. عظیم تر ی بسقدرت و فوریت

تنها راه خروج طبقۀ کارگر بین المللی از فاجعه ای که 

سرمایه داری جهانی تدارک می بیند، ساختن یک جنبش 

ضدّ جنگ توده ای بر مبنای برنامۀ انترناسونالیسم 

 سوسیالیستی است.

 ۹5۳0ژانویۀ  ۹۶

 تالشی سرمایه داری و حرکت به سوی جنگ

 

 نیک بیمز

 برگردان: آرام نوبخت

قابل توجه ترین جنبۀ نشست این هفتۀ شورای راهبری 

(، تصمیماتی نبود که این ECB« )بانک مرکزی اروپا»

تر نرخ های رسمی بهره و آغاز هیئت برای کاهش بیش

گرفت؛ هرچند به خرید اوراق بهادارِ به پشتوانۀ دارایی، 

 که این تصمیمات خود حائز اهمیت بودند.

بلکه جنبۀ برجستۀ آن در عوض احساس عمیق کسالتی 

بود که نشست را مختل کرده بود. چرا که مقامات مالی 

با این واقعیت رو به رو شدند که با وجود گذشت شش 

، نه فقط ۹55۸سال از تالشی نظام مالی جهانی در سال 

« بهبود»موعه ای از سیاست ها برای آن ها به یافتن مج

اقتصادی نزدیک تر نیستند، بکه وضعیت دارد به مراتب 

 حادتر می شود.
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چنان پایین از سطح در شرایطی که تولید منطقۀ یورو هم

است، این چشم انداز ماللت  ۹55۷پیشین خود در سال 

آور خود را در مالحظات رئیس بانک مرکزی اروپا، 

کس کرد. او در صحبت های خود به منع« ماریو دراگی»

« فقدان نیروی حرکت رشد ادواری»، «ریسک نامطلوب»

اشاره کرد. روز بعد گزارشی، « فقدان اعتماد به آینده»و 

ظاهراً با هدف تأکید بر این نظرات، منتشر شد که نشان 

می داد سرمایه گذاری در منطقۀ یورو در سه ماهۀ دوم 

 سال جاری کاهش داشته است.

ن گرایش های حاد در اقتصاد اروپا، تنها گویاترین نمود ای

تحوالت جهانی هستند. در ژاپن، به عنوان سومین 

اقتصاد بزرگ جهان، گمان می رفت که سیاست های 

خواهد « آبه نومیکس»اقتصادی شینزو آبه موسوم به 

توانست به واسطۀ یک طرح انگیزشی مالی و پولی، به 

اکثراً متفق القول اند که این  رونق بیانجامد؛ اما اکنون

 «.از نفس افتاده اند»سیاست ها نیز 

گفته می شود که چین، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ 

است، چرا که نگرانی ها از « وارفتن»جهان نیز در حال 

بی ثباتی نظام مالی، به خصوص در بحبوحۀ سقوط بازار 

ۀ امالک و سرمایه گذاری امالک به عنوان تأمین کنند

، قوت گرفته ۹55۸بخش عمدۀ توسعۀ اقتصادی پس از 

 است.

با رشدی اقتصادی که  -این که اقتصاد ایاالت متحده

درصد در نیمۀ نخست امسال بوده  ۳تنها در مجموع 

هنوز هم یک کورسوی امید محسوب می شود،  -است

 خود عالمتی بر وخامت چشم انداز اقتصادی جهانی است.

-می کند که سقوط مالی سپتامبر این آمار و ارقام روشن

، نه یک رویداد تصادفی، بلکه شروع آن ۹55۸اکتبر 

 چیزی بوده است که به فاجعۀ کنونی مبدل شده.

 ۹۹ابعاد این تالشی، در شواهدی آشکار گردید که روز 

اوت طی جلسۀ رسیدگی در یکی از دادگاه های امریکا 

، «فدرال دادگاه دعاوی» ارائه شده به ارائه شد. در سند

، رئیس بانک مرکزی امریکا در بحبوحۀ «بن برنانکه»

، بدترین ۹55۸سپتامبر و اکتبر »گفت:  ،اوج بحران

 "بحران بزرگ"جهان، حتی بدتر از  خبحران مالی در تاری

مورد در خطر  ۳۹نهاد مالی مهم امریکا،  ۳۶بود. از 

 «.ورشکستگی طی یک یا دو هفته قرار داشتند

دار این تالشی را می توان در هر جنبۀ پیامدهای دامنه 

 حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دید.

نخبگان حاکم در سطح جهانی، در حالی که هیچ راه حل 

اقتصادی برای بحران نظام سود ندارند، در حال تشدید 

حمالت خود به طبقۀ کارگر هستند و مصمم اند هرگونه 

م بشکنند، ت را با بکارگیری ابزارهای نظامی درهممقاو

درست همان طور که رویدادهای فرگوسن )ایالت 

 میسوری( به روشنی نشان می دهد.

نابرابری اجتماعی رو به رشد است؛ داده های بانک 

مرکزی امریکا نشان می دهد که میانۀ درآمد بین سال 
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« بهبود»، یعنی دورۀ به اصطالح ۹5۳۶و  ۹5۳5های 

 درصد کاهش یافته است. 0اقتصادی، 

ی وضعیت ژئوپلتیک کنونی، با میلیتاریسمِ هر دم ویژگ

فزاینده تشخیص داده می شود که چشم انداز جنگ 

 ۳۲۶۲جهانی دیگری را بیش از هر زمان دیگری از سال 

 به این سو، نزدیک تر می کند.

لئون تروتسکی با تحلیل علل اصلی آغاز جنگ جهانی 

و  ، رابطۀ میان بحران اقتصاد جهانی۳۲۳1اول در سال 

چرخش به سوی میلیتاریسم را ترسیم کرد. مالحظات او، 

 .ندذره ای موضوعیت خود را برای امروز از دست نداده ا

سال های منتهی به آغاز جنگ جهانی اول، درست مانند 

، شاهد رشد طوفانی اقتصادی بود. اما ۹55۸دورۀ پیش از 

، محدودیت های رشد، فرارسید و ۳۲۳1-۳۲۳۶در سال 

 جهانی چرخشی اساسی را از سر گذراند.اقتصاد 

، منحنی ۳۸۲5تروتسکی توضیح داد که از اواسط دهۀ 

شیبی تند به باال صعود  ااصلی انکشاف سرمایه داری ب

کرده بود. اما این صعود، شرایط را برای یک فروپاشی 

 کرد.می مهیا 

، بحرانی رخ داد که صرفاً ۳۲۳1سال »تروتسکی نوشت: 

نبود، بلکه آغاز عصر رکود اقتصادی  یک نوسان دوره ای

طوالنی مدت بود. جنگ امپریالیستی کوششی بود برای 

 «.خروج از بن بست

به شدت »تر با آهنگ دورۀ پیش، توسعۀ اقتصادی بیش

از محدودیت های بازار، »بود، چرا که بورژوازی « دشوار

 «.به رعشه افتاده بود

ست حادتر که سیا نموداین تنش هایی طبقاتی را خلق »

 «.شد ۳۲۳1کرد و همین منجر به جنگ در اوت 

البته تاریخ خود را تکرار نمی کند. اما شباهت ها میان 

و دوران ما، حیرت انگیز است. در  ۳۲۳1دورۀ منتهی به 

، تقریباً یک سال پیش از این که نظام مالی ۹55۳سال 

آغاز به تجربۀ آشفتگی و اضطراب فزاینده کند، اقتصاد 

شاهد باالترین سطح رشد خود در طی بیش از سه جهانی 

 دهه بود.

مطابق با قرائت رسمی از رویدادها، ویژگی اقتصاد امریکا 

بود که طی آن نهایتاً بر « مدرنیزاسیون عظیمی»

 ۳۲۸5و  ۳۲۷5مشکالت پیش روی اقتصاد در دهه های 

در « بازارهای نوظهور»غلبه شده بود. چین و به اصطالح 

یان جدیدی برای اقتصاد جهانی بودند. حتی حال ایجاد بن

افریقا نیز به عنوان مبنای جدیدی برای توسعۀ سرمایه 

 ی جهانی نگریسته می شد.ردا

با این حال، این توسعه روی ماسه های روان ساخته شده 

. مالی بود، یعنی: رشد تصاعدی سوداگری و طفیلی گری

یش از چون یک قربانی بیماری سل تا پسرمایه داری هم

 غوطه رفتن در یک فاجعه، گونه هایش سرخ شده بود.

طبقات حاکم هیچ راه خروجی ندارند به جز تزریق منابع 

بازارهایی که از  -بی شمار پول نقد به بازارهای مالی
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همراه با تشدید  -زده اندپیامدهای قطع نقدینگی وحشت

میلیتاریسم، به طوری که هر یک قدرت های بزرگ 

در جستجوی یافتن راه حلی به بهای رقبای  سرمایه داری

 خود است.

حرکت به سوی جنگ، با ظهور تنازعات طبقاتی در داخل 

نیز تغذیه می شود، به طوری حکومت ها تالش می کنند 

تنش های داخلی را به بیرون منحرف کنند، در حالی که 

نظامی را برای دفاع از نظم سرمایه -سازوبرگ پلیسی

انفجارهای اجتماعی به خاطر وخامت داری در برابر 

 شرایط اجتماعی و افزایش نابرابری ایجاد می کنند.

تولیدکنندگان  -راه برون رفت طبقۀ کارگر بین المللی

برای  ثروت اجتماعی که می تواند آینده ای شایسته را

عبارت است از تکامل یک جنبش توده  -همه تأمین کند

یونالیسم سانای برنامۀ انترنبای ضدّ جنگ بر م

کان قدرت سلیستی. طبقۀ کارگر می بایست اسوسی

سی را در دستان خود بگیرد و آن را به سوی بازسازی اسی

ی نیازهای بشر بگرداند و نه ااقتصادی جهانی برمبن

ر فت دیگری از این فاجعه  مین سود. هیچ راه برونافر

ی جهانی دارد بشریت را به قعر آن فرو رای که سرمایه دا

 در کار نیست. ،ردمی ب

 ۹5۳1سپتامبر  ۳

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

14/09/06/pers-s06.html 

 

 سوسیالیسم و مبارزه علیه جنگ امپریالیستی

 * بیانیۀ کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم

 برگردان: آرام نوبخت

 ۷0. یک صد سال پس از آغاز جنگ جهانی اول و ۳

سال پس از شروع جنگ جهانی دوم، نظام امپریالیستی 

 باری دیگر بشریت را با فاجعه ای تهدید می کند.

به  ۹559. تالشی سرمایه داری جهانی که در سال ۹

غارتگرانۀ قدرت های  انگیزۀنقطۀ جوش رسید، به 

شتاب  ،جهان مجددامپریالیستی برای تقسیم و بازتقسیم 

تر، در دو دهۀ پس از انحالل عظیمی بخشیده است. پیش

اتحاد شوروی، قدرت های اصلی امپریالیستی در جنگ 

بالکان، خاورمیانه، آسیای میانه و آفریقا، ویرانی و ی ها

د. آن ها بارها مرگ را به میلیون ها نفر تحمیل کرده ان

بار بی اعتنایی خود را نسبت به فالکت بشریت به اثبات 

رسانیده اند. اکنون، یک مرحلۀ کیفیتاً نوین در بحران 

مرحله ای که در آن قدرت  -امپریالیسم سر رسیده است

را نوید می یک آتش افروزی هسته ای خطر های اصلی، 

 دهند.

نیادی . خطر یک جنگ نوین جهانی، از تضادهای ب۶

نظام سرمایه داری نشأت می گیرد؛ تضاد میان انکشاف 

ملت های -جهانی و تقسیم آن به دولت یک اقتصادِ

ر تولید در آن ریشه ازابمتخاصم که مالکیت خصوصی بر 

دارد. این امر حادترین تجلی خود را در تحرکات 

امپریالیسم ایاالت متحده برای سلطه بر سرزمین پهناور 

http://www.wsws.org/en/articles/2014/09/06/pers-s06.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/09/06/pers-s06.html
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 تاآن نواحی که  ی، به خصوص تمامدمی یاب اوراسیا

سیه و چین از آن بی ودهه به دلیل انقالب های ر ینچند

بهره بود. در غرب، ایاالت متحده در تبانی با آلمان، 

کودتایی فاشیستی را برای به زیر کنترل درآوردن 

اوکراین هماهنگ کرده است. اما جاه طلبی های آن به 

تجزیۀ فدراسیون این جا ختم نمی شود. هدف نهایی، 

ت است انیمه مستعمر از روسیه، تقلیل آن به یک رشته

برای باز کردن راه به سوی تاراج  ذخایر طبیعی وسیع 

محور »آن. در شرق، سیاست حکومت اوباما موسوم به 

به سوی محاصرۀ چین و تبدیل آن به یک نیمه  ،«آسیا

مستعمره هدف گرفته شده است. در این جا، هدف عبارت 

از تضمین سلطه بر کار ارزان که یکی از منابع  است

ارزش اضافی از طبقۀ کارگر و در  کسب جهانی کلیدی

 حکم خون در رگ های اقتصاد سرمایه داری است.

. در حال حاضر، واشنگتن این اهداف را ضمن همکاری 1

با دیگر قدرت های امپریالیستی اصلی دنبال می کند. با 

ره مطابق با هم نیست. این حال، منافع آن ها هموا

امپریالیسم آلمان، که در قرن بیستم دو نبرد با ایاالت 

متحده داشت، در حال احیای جاه طلبی های امپراتوری 

خود است. آلمان با تضمین موقعیت مسلط خود در اروپای 

غربی، در جستجوی تبدیل به یک قدرت جهانی است. 

پیگیری جاه به همین ترتیب، ژاپن نیز در آسیا به منظور 

طلبی های دیرینۀ خود برای هژمونی منطقه ای، مجدداً 

به سوی میلیتاریسم در حرکت است. برای قانونی کردن 

سفیدکاری  جهتاین چرخش، تالش هایی سیستماتیک 

جنایات هولناک نازی ها و ارتش سلطنتی ژاپن در دهه 

 صورت می گیرد. ۳815و  ۳8۶5های 

از جمله بریتانیا،  -تی. تمامی قدرت های امپریالیس0

مشغول مشارکت کامل در این  -فرانسه، کانادا، و استرالیا

کرۀ  هر یک از مناطقنبرد برای حوزه های نفوذ هستند. 

زمین، منشأ نبردی تلخ است: نه فقط مستعمرات و نیمه 

 مستعمرات سابق در خاورمیانه، آفریقا و آسیا، که همین

ن و حتی جوّ زمین و نواحی قطبی شمالگان و جنوبگا طور

مجازی. این تنازعات، در عوض تنش هایی را می  یفضا

زایند که منجر به گرایش های جدایی طلب، شکاف های 

 قومی و جنگ های گروهی می شود.

. رژیم های روسیه و چین، وزنۀ مقابل تحرکات جنگ ۳

یگارشی لنمایندۀ ا ،شکل نمی دهند. این دو راامپریالستی 

بازگشت سرمایه داری به  لد که از دجنایتکاری هستن

ی سر بر آوردند و تنها در تسنیدست بروکراسی های استالی

جستجوی دفاع از منافع خود هستند. آن ها نه فقط 

پیش روی توده  کِامسئولیت سیاسی مخاطرات وحشتن

 به چنینبرعهده دارند، که هم را و چین یههای روس

در شکاف  ایجاد به دامن می زنند که تنهاناسیونالیسمی 

 .رساندگر خدمت می ارطبقۀ ک

که  نه فقط ممکن، ،. یک حمام خون دیگر امپریالیستی۷

طبقۀ کارگر بر مبنای  مگر آن که اجتناب ناپذیر است،

. دو وارد مداخله شودیک برنامۀ مارکسیستی انقالبی، 

جنگ جهانی قرن بیستم، از تضاد میان اقتصاد جهانی و 

ملت برخاست. هر یک از -ح دولتنظام کهنه و منسو
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قدرت های امپریالیستی تالش کردند این تضاد را با تقال 

برای کسب هژمونی جهانی حل کنند. جهانی سازی تولید 

در طول سه دهۀ گذشته، با انجامیدن به یک جهش 

تضادهای شدت کیفی دیگر در ادغام اقتصاد جهانی، 

 رسانده اند.سرمایه داری را به نقطۀ اوج جدیدی  نیادیب

ملت، نشان دهندۀ آن -تصادم منافع امپریالیسم و دولت

 عقالیی است که تحت نظام سرمایه داری، سازماندهی

و بنابراین تکامل هماهنگ  ادغام شدۀ جهانییک اقتصاد 

نیروهای مولد، امکان ناپذیر است. با این حال، همان 

، امپریالیسم را به لبۀ پرتگاه هل می دهند کهتضادهایی 

انگیزۀ عینی انقالب اجتماعی را نیز ارائه می کند. جهانی 

سازی تولید به رشد عظیم طبقۀ کارگر انجامیده است. 

تنها این نیروی اجتماعی که هیچ گونه وفاداری به هیچ 

ملتی ندارد، قادر به پایان دادن به نظام سود، به عنوان 

 علت ریشه ای جنگ است.

رشد  -طبقۀ کارگر. تمامی مسائل عظیم پیش روی 8

 -نابرابری اجتماعی، توسل به اشکال استبدادی حاکمیت

اجزای الینفک این مبارزه هستند. بدون مبارزه علیه 

جنگ، مبارزه برای سوسیالیسم بی معنا است؛ و بدون 

ست. ا مبارزه برای سوسیالیسم، مبارزه علیه جنگ بی معنا

های  این طبقۀ کارگر است که با رهبری جوانان و توده

باید با  ،تحت ستم، بر مبنای یک برنامۀ سوسیالیستی

جنگ امپریالیستی مقابله کند: مبارزه برای تسخیر قدرت 

و  ،سیاسی، سلب مالکیت بانک ها و شرکت های بزرگ

از  متشکل آغاز وظیفۀ ساختن یک فدراسیون جهانی

 دولت های کارگری.

است . کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم، مصمم ۳5

که مبارزه با جنگ را در کانون فعالیت سیاسی خود قرار 

دهد. این کمیته می بایست به مرکز بین المللی 

پریالیستی و ماپوزیسیون انقالبی در برابر صعود خشونت ا

میلیتاریسم بدل شود. هیچ سازمان دیگری نیست که 

حتی هدف انجام این وظیفه را داشته باشد. پاسیفیست 

، سبزها و آنارشیست های بی شمار سابق، ها، لیبرال ها

ت پرچم دروغین حقوق بشر خود را در پشت تحرکات حت

جنگ امپریالیستی قرار داده اند. به همین ترتیب، گرایش 

نما نظیر پابلوئیست ها و حامیان سرمایه داری های چپ

کورکورانه با ضدیت »تی، پس از محکوم کردن لدو

ریکا علیه روسیه و چین ، در پشت تجاوز ام«امپریالیسم

 آرایی کرده اند.صف 

. ساختن انترناسیونال چهارم، تحت رهبری کمیتۀ بین ۳۳

 است. این تنها ابزارِحوری م کألۀ استراتژیسالمللی، م

است که طبقۀ کارگر به واسطه اش می  یقابل تصور

اول »متحد شود. گردهمایی آنالین  یتواند در سطح جهان

کشور،  8۹مه، با حضور افرادی از  1در تاریخ « ماه مه

رشد حمایت از چشم انداز انقالبی کمیتۀ بین المللی و 

همین طور پتانسیل تکامل آن به عنوان حزب جهانی 

. وظیفۀ کمیتۀ بین آشکار کردانقالب سوسیالیستی را 

ورها و شبخش ها در ک المللی، اکنون فعالیت برای توسعۀ

 ۹5۳1ژوئیۀ  ۶  مناطق جدید جهان است.

این سند صرفاً به منظور یک بحث جاری پیرامون *

 امپریالیسم و جنگ به فارسی ترجمه شده است.
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 در آسیا: دروغ بزرگ واشنگتن« صلح و ثبات»

 

 پیتر سیموندز

 برگردان: آرام نوبخت

به « یو.اس.اس. السن»به دنبال ورود سرزدۀ ناوشکن 

قلمروی ادعایی چین در دریای جنوب چین در ماه 

« اشتون کارتر»کا، یگذشته، هفتۀ پیش وزیر دفاع امر

تا اتحادهای نظامی واشنگتن و  داشتسفری در آسیا 

ش یپ ازمشارکت های استراتژیک در برابر چین را بیش 

 تثبیت کند.

ا چین دامن در همان حال که کارتر عامدانه به تنش ها ب

تالش کرد بگوید که ضمن حفظ خودداری، زد، اما 

برای صلح و ثبات است.  ییچنان نیروایاالت متحده هم

تئودور  .یو.اس.اس» ۀروی عرش بر ادنتاو با ایس

ناو  این در دریای جنوب چین، اعالم کرد که« تلروزو

تأثیری که ایاالت متحده در » ی است ازهواپیمابر نماد

بات تا چندین دهه در این منطقه از جهان جهت ایجاد ث

او تأکید کرد که حضور نظامی تدریجی «. داشته است

به قصد حفظ این »، «توازن مجدد»امریکا در آسیا یا 

 «.)تأثیر( بوده است

« ثبات»هیچ کسی نباید فریب این دروغ بزرگ را بخورد. 

در لغتنامۀ واشنگتن، مترادف است با سلطۀ امریکا؛ سلطه 

که همواره در آسیا و جهان به واسطۀ ابزارهای بی ای 

رحمانه و خشن دنبال کرده است. به عالوه امپریالیسم 

در سال « امریکا-جنگ اسپانیا»امریکا با پیروزی خود در 

و سرکوبی بی رحمانۀ مقاومت در برابر حاکمیت  ۳۸۲۸

استعماری خود در فیلیپین که صدها ها هزار کشته 

خویش را به صحنه اعالم کرده  برجای گذاشت، ورود

 بود.

ایاالت متحدۀ امریکا از طریق شکست امپریالیسم ژاپن 

در جنگ جهانی دوم بود که هژمونی خود را در آسیا 

، این دو قدرت نقداً بر سر ۳۲۹5تأمین کرد. تا اوایل دهۀ 

این که کدام یک بر چین سلطه خواهد داشت، با یک 

ز آن جایی که امریکا دیگر تصادم پیدا کرده بودند. ا

را به عنوان بهترین ابزار منافع خود « درِ باز»سیاست 

 «بحران بزرگ»درخواست کرده بود، ژاپن که به دنبال 

 ۳۲۶۳ه رفته بود، در سال طبحران اقتصادی غو خود در

برای به  ۳۲۶۷سپس در سال  و حمله برد، «منچوری»به 

حمله کرد.  این کشوردست گرفتن کنترل منابع چین به 

، که زندگی میلیون ها تن را «جنگ اقیانوس آرام»

گرفت، نهایتاً زمانی خاتمه یافت که امریکا بر هیروشیما و 
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ناکازاکی بمب های اتمی را انداخت. این جنایات هولناک 

ل این پیام به اتحاد ابیش از هر چیز به منظور ارس

 جماهیر شوروی و دنیا طراحی شد که ایاالت متحده در

به هر وسیله ای دست خواهد  ،جستجوی سلطۀ جهانی

 یازید.

 توانایی امپریالیسم امریکا به ایجاد ثبات دوباره در جهانِ

سرمایه داری به دنبال جنگ جهانی دوم، و استقرار 

 :موقعیت هژمونیک خود، متکی بر دو عامل اصلی بود

نخست، قدرت اقتصادی برجستۀ آن، و دوم، خیانت 

 نسبت بهی استالینیستی شوروی که سیاسی بورکراس

جنبش های انقالبی پساجنگ طبقۀ کارگر و توده های 

تحت ستم. امریکا در هیچ جایی بیش از آسیا با چالش 

های سترگ رو به رو نشده بود. در آسیا جنبش های 

چین جزئی از  ۳۲1۲گستردۀ ضدّ استعماری، که انقالب 

ر منطقه آن بود، حاکمیت سرمایه داری را در سرتاس

 تهدید می کرد.

امپریالیسم امریکا که فرسنگ ها با یک نیروی حامی 

در آسیا فاصله داشت، به دو جنگ طوالنی در دهه  حصل

 -۳۲05دست زد. جنگ کره )ژوئن  ۳۲۳5و  ۳۲05های 

( که از سوی امریکا و با هدف دفاع از ۳۲0۶ژوئیۀ 

« گمن ریسونیا»گرا و حامی امریکای دیکتاتوری راست

ه راه افتاد، شبه جزیرۀ کره را ویران کرد و منجر به ب

 ۳۲0۶میلیون ها کشته شد. بن بست نظامی در سال 

تمام شد، اما نه با یک معاهدۀ صلح، که با آتش بس، که 

گذاشت. می را برجای  عمیقمیراث بی ثباتی  چنانهم

-۳۲00وامبر نجنگ امریکا در ویتنام و باقی هندوچین )

 پراکندۀدنبال سال ها بمباران های  (، به۳۲۷0آوریل 

ا، بکارگیری ناپالم و سایر وحشی گری ها، چهار کامری

. این جنگ به عقب نشینی ماندمیلیون کشته بر جای 

 رژیم دست نشاندۀ آن منجر شد. طخفت بار امریکا و سقو

امپریالیسم امریکا تا چندین دهه موقعیت خود را در آسیا 

و  «سی آی ای»سازمان به واسطۀ دسیسه چینی های 

رژیم های پلیسی در تایوان، کرۀ جنوبی، فیلیپین،  تتقوی

تایلند و مالزی حفظ کرد. در اندونزی، یک کودتا با 

(، دیکتاتوری خونین ۳۳-۳۲۲0) «سی آی ای»هماهنگی 

 055کم را روی کار آورد، و به کشتار دست «سوهارتو»

 هزار تن انجامید.

دنت نیکسون یعاهده ای میان پرزامریکا نهایتاً از طریق م

بود که آسیا را  ۳۲۷۹و رهبر چین، مائو زدونگ در سال 

در ویتنام،  امریکاکرد. دقیقاً زمانی که شکست « باثبات»

 بردر در سرتاسر منطقه  آن را برای خطر تضعیف نفوذ

داشت، استالینیست های چین حیات دوباره ای به 

امریکا زمینه را  بط حسنۀ چین واواشنگتن بخشیدند. رو

برای بازگشت سرمایه داری به چین و تبدیل بخش اعظم 

شرکت های  برای ع سرشار کار ارزانبمنطقه به منا

 فراملی جهانی آماده کرد.

، و ظهور چین به ۳۲۷5جهانی سازی تولید از اواخر دهۀ 

، عمیقاً مناسبات جهان عنوان سرآمد انبار کار ارزان

المللی را دستخوش تغییر  ناقتصادی و استراتژیک بی

کرده اند. اگرچه چین یک قدرت امپریالیستی نیست، اما 

ابعاد اقتصاد آن و بسط روابط اقتصادی و تجاری آن در 
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ق و برتری آسیا و سرتاسر جهان، چالشی در برابر تفوّ

 جهانی امریکا است که واشنگتن نمی تواند تحمل کند.

، ۳۲۲۳از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در سال 

امپریالیسم امریکا بیش از قبل به طور بی رحمانه ای به 

تفاده از نیروی نظامی برای غلبه بر انحطاط اقتصادی سا

خی خود متوسل شده است. در واکنش به بحران یتار

، حکومت اوباما چین را ۹55۲-۹55۸مالی جهانی سال 

سفت و سخت در نوک پیکان حملۀ خود گذاشت. 

 ۹5۳۳رسماً در نوامبر  که امریکا ی«محور آسیا»سیاست 

اعالم شد، یک استراتژی دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی 

است با هدف واداشتن این دومین اقتصاد بزرگ  جامع

جهان به اطاعت از منافع واشنگتن، و در صورت لزوم از 

 طریق جنگ. 

، ایاالت متحده و متحدین آن، آن گذشتهطی پنج سال 

بر سر قلمرو  ای ت مبهم و منطقهزعااتن زمانی چه را که

دریاهای جنوب و شرق چین بود، به نقاط انفجار  در

خطرناکی برای جنگ تبدیل کردند. واشنگتن در سراسر 

منطقه درگیر آن چیزی بوده است که هیالری کلینتون 

همیشه آماده  دیپلماسیِ»وزیر امور خارجۀ اسبق امریکا 

. توطئه های برای تضعیف نفوذ چین نامیده بود« باش

حضور تدریجی نظامی حمایت  ا یکب امریکادیپلماتیک 

های  یدرصد تمام دارای ۳5 ،۹5۹5تا سال  می شود که

هند -در اقیانوس آرامرا ا کدریای و هوایی امری ینیرو

 مستقر خواهد کرد.

پریالیسم امریکا در آسیا، به ما یادآوری مکارنامۀ تاریخی ا

برای حفظ جایگاه مسلط  م امریکایسالریمی کند که امپ

خود از هیچ چیزی فروگذار نخواهد کرد، حتی استفاده از 

سالح های هسته ای. اقدامات امریکا کلّ منطقه را به تار 

مویی بند کرده است: هر گونه اشتباه یا محاسبۀ نادرست 

ه ای در منطقۀ خلع حدر دریای جنوب چین، یا سان

می تواند تا نظامی شدۀ میان کردۀ شمالی و جنوبی، 

قدرت  مابینسطح یک رویارویی به مراتب گسترده تر 

 های هسته ای شدت بگیرد.

تنها نیروی اجتماعی در این کرۀ زمین که قادر به توقف 

این تحرکات بی پروا به سوی جنگ است، طبقۀ کارگر 

از طریق ایجاد یک جنبش  آن هم جهانی است،

ان ضدّ جنگ با هدف پای بر سوسیالیستی و متحد

منشأ جنگ. سربخشیدن به نظام منسوخ سود به عنوان 

سیونال ااین چشم اندازی است که کمیتۀ بین المللی انترن

 چهارم در سرتاسر جهان برای آن مبارزه می کند.

 ۹5۳0نوامبر  ۳5

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

15/11/10/pers-n10.html 
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 واقعیت نئولیبرالیسم سوئد

 پر اولسون

 برگردان: آرام نوبخت

، «مدل سوسیال دمکراتیک»سوئد زمانی به عنوان نوعی 

ط، آوازه ای وبا خدمت عمومی و حمایت اجتماعی مبس

داشت. اما همۀ این ها طی دو دهه حمالت، در هم 

انقالب »که مجلۀ اکونومیست،  فرایندیشکسته است. 

 می نامد.« شخامو

وضعیت و  به سالمت از گردنۀ بحران گذشتهسوئد، 

نشان می دهد که کاستن از رفاهیات، پایین آوردن  کشور

حال  مالیات ها و اعمال سقف بر هزینه های دولتی، در

جواب دادن است. این پیامی است که مطبوعات سرمایه 

گرای داری، اتاق های فکر و حکومت های راست

 «فایننشال تایمز»سرتاسر جهان می دهند. حتی روزنامۀ 

ۀ را بهترین وزیر مالی «آندش بوریه»نیز وزیر مالیۀ سوئد، 

عده نیست. سال ها انامید. اما سوئد استثنا بر ق اروپا

سیاست های دست راستی، به طور جدّی بافت  ریاضت و

اجتماعی جامعه را تحلیل برده، در حالی که سرمایه داری 

 سوئد بیش از پیش بی ثابت و نامتوازان شده است.

مدل سوئدی قدیم دیگر وجود ندارد. در عوض سوئد به 

مدل نئولیبرالیسم مبدل شده است. در این جا آزادسازی 

از  سازی و مقررات زدایی اقتصادی، به معنای خصوصی

، به مراتب سریع تر از هر اقتصاد پیشرفتۀ دیگری بازار

بنیاد » سال گذشته است. این همان نتیجه ای است که

امریکا،  در فکر محافظه کار اتاقبه عنوان یک  «هریتیج

 گرفت.

، مطالعه «اکونومیست»شدت محافظه کار به  مجلۀاخیراً 

« دیک، اَبَرمدل بعدیکشورهای نور»ای را با عنوان 

منتشر کرد. در این نوشته که سوئد را به طور اخص 

دن به سمت چپ، رتلوتلو خو»برگزیده بود، می خوانیم: 

دولت به دادن این بار معکوس شده است: به جای بسط 

بازار، مردم نوردیک در حال بسط دادن بازار به دولت 

-حانه هممقالۀ مذکور این فرایند را با ژستی فات«. هستند

توصیف کرده بود، جایی که « انقالب خاموش»چون یک 

مدارس و خانه های  ادارۀدولت رفاه مضحمل شده، 

به دست شرکت های  ها سالمندان و مهدکودک

کامالً از بخش دست و پاگیر، و مقررات  خصوصی افتاده

 حمل و نقل برداشته است.

ی هزینه های عمومی به تولیدناخالص داخل نسبتِ ،سوئد»

درصد رسانده  1۲به امروز  ۳۲۲۶درصد در سال  ۳۷را از 

تر از بریتانیا است. به زودی سوئد می تواند دولتی کوچک

داشته باشد. عالوه بر این، نرخ باالی مالیات نهایی را با 

درصد تقلیل  0۷به  ۳۲۸۶درصد کاهش از سال  واحدِ ۹۷

و ارث آشفته بازار مالیات بر امالک، هدایا، ثروت داده و 

امسال سوئد در حال کاهش نرخ « را فسخ کرده است.

 «درصد است ۹۹درصد به  ۹۳.۶مالیات بر شرکت ها از 

 (۹5۳۶فوریۀ  ۳)اکونومیست، 

سوئد را تا جایی دگرگون کرده  ،«انقالب خاموش»این 

میلتون »است که مجلۀ اکونومیست نتیجه گرفت: 
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سی سوئد بیش از واشنگتن دی جایی مثل فریدمن در 

تغییرات عمیقی که «. بودن در خانه را می کند احساسِ

، به طور دقیق داده اندسال اخیر در سوئد رخ  ۹0طی 

دّ انقالب علیه تمامی دستاوردهای ضتری به عنوان یک 

 گذشته توصیف می شود.

بود که  ۳۲۸5این حکومت سوسیال دمکرات اواخر دهۀ 

مشهور در سوئد « تغییر سیستمی»آن چه را امروز به 

است، آغاز کرد. از آن زمان تاکنون، فارغ از این که کدام 

، این یورش گسترده به بوده اندحزب یا احزاب در قدرت 

بخش عمومی، همراه شده است با مقررات زدایی و 

 یعنی رفرم های به اصطالح بازارمحور. -خصوصی سازی

 حمله به رفاهیات، حمله به اتحادیه ها

اروپایی، سوئد یک بهبود برخالف اکثر کشورهای 

، به طوری که تجربه کرد ۹55۲پس از سال  را اقتصادی

درصد در  ۳.۳رشد ساالنۀ تولید ناخالص داخلی واقعی به 

درصد در سال بعد رسید. با این  1و متعاقباً  ۹5۳5سال 

ترین سقوط تولید در دورۀ بزرگ به دنبالحال این بهبود 

، ۹55۲داخلی در سال  ر بود، زمانی که تولید ناخالصضحا

 صد کاهش پیدا کرد. بیکاری هنوز بسیار باال استرد 0.0

کلیۀ افراد  درصدِ ۶5به  ،و بیکاری بلندمدت (درصد ۷.0)

به مراتب باالتر از سال  و این رقمبیکار افزایش یافته 

است. سال گذشته، کارگران شاهد  ۹55۸-۹55۳های 

 ند.بود خود درصدی دستمزدهای واقعی 5.1کاهش 

، ضربۀ سختی به سوئد زد، اما بنا به ۹55۲-۹55۸بحران 

دالیل متعددی این ضربه نسبتاً مقطعی و زودگذر بود و 

اساساً محدود به بخش صنعتی می شد که به شدت به 

سرمایه گذاری و تجارت جهانی وابستگی دارد. در سال 

درصد سقوط کرد و سرمایه  ۹5، تولید صنعتی ۹55۲

ده ها هزار کارگر صنعتی مشاغل خود  درصد. ۹۶گذاری، 

 -به یُمن مخارج خانوار ،را از دست دادند. بخش خدماتی

که خود به دلیل کاهش مالیاتی برای افراد شاغل و تداوم 

تر تحت تأثیر قرار کم -رونق اعتباری نیرو گرفته بوده

گرفت. با این حال، حتی در طول مسیر بحران نیز بدهی 

 یدرصد ۷ت و به دنبال افزایش خانوارها افزایش یاف

 برای، مردم آماده بودند که ۹55۲بهای مسکن در سال 

 خرید خانه یا آپارتمان وام دریافت کنند.

 -گرای وقت، حکومت راست۹55۲تا  ۹55۳از سال 

میانه »ی از چهار حزب بورژوایی سنتی به رهبری فائتال

بر مالیات  -بریتانیا(« محافظه کاران»)مشابه با  ها«رو

یعنی به میزان دستمزدها را چهار برابر کاهش می دهد )

تولید ناخالص  ازدرصد ۹.1میلیارد یورو یا  ۷تقریباً 

و مزایای  داخلی(. به عالوه مالیات بر شرکت ها و حقوق

را هم پایین  کرا هم کاسته، مالیات بر امال کارکنان

آورده و مالیات بر ثروت و ارث را ملغا کرده است. این 

کاهش مالیات ها بیش از هر کسی ثروتمندان را منتفع 

 کرد.

این اقدامات با فرونشاندن پیامدهای بحران  ،با این وجود

چون ، هم۹55۲-۹55۷سرمایه داری جهانی سال های 

از  د حکومتوقصم امامحرکی برای اقتصاد عمل کرد. 

جلب حمایت مردمی، ایجاد  این اقدامات، چیزی نبود جز

شکاف در درون طبقۀ کارگر و وادار کردن بیکاران به 
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کاهش  پذیرش دستمزهای پایین و مشاغل غیرایمن.

های مالیاتی برای بخش های مرفه، همراه شد با کاهش 

دورۀ بیماری. سوئد به  مزایای وحشیانۀ مزایای بیکاری و

از حقوق  در آن کشورهایی تبدیل شد که یکی از معدود

بازنشستگی با نرخی باالتر از دستمزدها مالیات اخذ می 

 شود.

انگیزۀ دیگری در پشت این سیاست حکومت بود: تضعیف 

حکومت پس از  ین تصمیماتحادیه های کارگری. نخست

، این بود که تغییرات خشن ۹55۳روی کار آمدن در پاییز 

که تحت کنترل  -ای بیکاریتری در صندوق های مزای

، ۹55۷. از ژانویۀ اعمال کند -اتحادیه های سوئد هستند

سهم پرداختی به این صندوق ها به طور قابل توجهی 

تی برای پرداخت های اافزایش یافتند و تخفیف مالی

صندوق مزایای بیکاری و عضویت اتحادیه، ملغا شد. به 

عنای آن دنبال این، تصمیمات دیگری اتخاذ شدند که م

تر در سهم های بیش باترجز اختالف به م نبودچیزی 

هر چه آمار به این معنا که مختلف پرداختی به صندوق. 

تر باشد، سهم بیکاری در بین اعضای یک اتحادیه بیش

 تر خواهد بود.پرداختی نیز بیش

در واقع هدف حکومت این بود که عضویت در اتحادیۀ 

تیب رابطۀ میان رو به این ت کارگری را بسیار پرهزینه کند

ادیه و بیمۀ بیکاری را بشکند. این یکی از حعضویت در ات

دالیل آن است که چرا اتحادیه های کارگری سوئد بین 

را از دست  عضو هزار ۹۷۶، ۹5۳۳و  ۹55۷سال های 

 دادند و این که چرا سطح متشکل شدن در اتحادیه های

 ۷5، به ۳۲۲۶درصد در سال  ۸0 نرخ در قیاس با کارگری

 درصد کاهش یافته است.

سیاست های نئولیبرالی به معنای اضمحالل سریع  این

، سوئد دومین طرح بیمۀ ۹550در سال »رفاهیات بود. 

، اما بنا به یک تبیکاری سخاوتمندانۀ جهان را داش

جدید، مزایای جایگزین درآمد برای سوئدی های گزارش 

سازمان همکاری و  بیکار در رتبه ای پایین تر از متوسط

و برای نخستین بار از سال توسعۀ اقتصادی قرار دارد. 

 0۹ -ی در سوئدراک، مدت زمان مزایای بیمۀ بی۳۲0۹

پایین تر از متوسط سازمان همکاری و توسعۀ  -هفته

 (۹5۳۹مه  ۳۹)روزنامۀ لوکال،  .«اقتصادی است

هزینه کردن بر روی مزایای رفاهی، نظیر حقوق 

به میزان ، تقریباً نکاری و کمک به معلوالبازنشستگی، بی

به این سو کاهش یافته و  ۳۲۲5یک سوم از اوایل دهۀ 

درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، که همین  ۳۶به 

کمی باالتر از متوسط سازمان تنها به سوئد را رتبۀ امر 

همکاری و توسعۀ اقتصادی هل می دهد. طی چند سال 

تر ور امنیت اجتماعی بزرگگذشته، سوراخ های روی ت

و افزایش بی سابقه ای در نابرابری دیده می  است شده

سوئد شاهد سریع ترین افزایش نابرابری در طول »شود. 

کشور عضو سازمان همکاری  ۶1سال گذشته در بین  ۳0

و توسعۀ اقتصادی بوده است، و تبعیض های فاحش با 

نرخی چهار برابر نرخ ایاالت متحده در حال افزایش بوده 

 .«است

 ادیعدم توازان اقتص
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، اساساً مدیون افزایش صادرت بود؛ ۹55۲بهبود پس از 

چرا که تقاضای جهانی، به ویژه برای کاالهای سرمایه 

، بیش از نیمی از صادرت فنی مهندسی محصوالت -ای

و همین طور برای کاالهایی  -سوئد را در برمی گیرد

نظیر آهن و فوالد، مجدداً آغاز به رشد کرده بود. سوئد 

ادرات خود را به آلمان و نروژ می فرستد، بخش اعظم ص

دو کشوری که طی دو سال اخیر، رشد را تجربه کرده اند. 

چنین از رونق چین و سایر سرمایه داری سوئد هم

 ۳۶کشورهای آسیایی منتفع شد: آسیا اکنون مقصد 

ترین بازار درصد صادرات سوئد است. اما اروپا هنوز بزرگ

درصد صادرات سوئد به  ۷5: بیش از به شمار می رود

 کشورهای اروپایی می رود.

، عالئمی از رشد آهسته تر ۹5۳۳در سه ماهۀ آخر سال 

در سوئد به چشم می خورد، چرا که  بحران اروپا وخیم تر 

شده و بهبود جهانی در حال از دست دادن سرعت خود 

پس از دو سال دستاوردهای بازار، ما اکنون به دلیل »بود. 

ضا و وخامت رقابت پذیری، ادان مساعد تقترکیب نه چن

 ۹5۳۶-۹5۳۹اندهی سهم بازار را در سال یزبینی پیش

آوریل  ۹1)پیش بینی اقتصادی بانک سوئد، « داریم

۹5۳۹.) 

از آن زمان تاکنون، اقتصاد وارد رکود شده، در حالی که 

درصد  ۸بیکاری رو به رشد است و ماه ژانویۀ امسال به 

به گفتۀ  نان به مراتب باالتر است.می رسد. بیکاری جوا

مرکز اطالعات منطقه ای سازمان ملل متحد در ماه 

باالترین نسبت بیکاری جوانان به بیکاری »مارس، سوئد 

کاری و توسعۀ اقتصادی مبه طور اعم را در سازمان ه

تر در سوئد، ساله و کم ۹1دارد. بیکاری در میان افراد 

 «.نرخ بیکاری است صد یا چهار برابر متوسطرد ۹1.۹

سرمایه داری سوئد شدیداً به تعداد محدودی از 

محصوالت وابسته شده است، در حالی که اتکا به 

تر نامتوازان و وابسته بیش را تقاضای جهانی، این اقتصاد

به رویدادهای کوتاه مدت کرده است. به دلیل وابستگی 

صنعت به بازارهای جهانی، مشکالت خاص اروپا ناگزیر 

ر صادرات آن تأثیر خواهد گذاشت. امسال، سوئد به رشد ب

ساز تقریباً به همان  آهسته باز خواهد گشت، و ساخت و

( داشت، ۹55۸بحران ) وقوع وضعیت دشواری که در سال

 باز می گردد.

مصرف خصوصی و گسترش بخش خدمات خصوصی، 

دیگر نمی تواند همان رونق پیشین را به تقاضا و رشد 

یل متعددی است. نخست، افزایش به دالد. این بخشب

ماه گذشته، شمار نیروی کار  ۳۸بیکاری و نابرابری؛ طی 

تر هزینه مازاد اخراج شده دو برابر شده است. کاهش بیش

 تر در شمعنای ازمیان رفتن مشاغل بی ههای اجتماعی، ب

و آموزش است و بحرانی  ،بخش بهداشت و درمان مثالً

به چشم می خورد. به عالوه، در بخش خرده فروشی نیز 

تری در مشاغل کاهش امنیت شغلی و وجود افراد بیش

بی ثبات، امکان اخراج کارگران به دست کارفرمایان را 

 آسان تر و ارزان تر کرده است.

 «انضباط مالی»وِردی به نام 

 و تمهیدات ریاضتیِ ستاین نیز نتیجۀ سیاست های را

اجرا شده است. حکومت فعلی سوئد را باید یکی از 
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کشورهای اتحادیۀ  طلب تریننئولیبرال ترین و جنگ 

به قانونی تبدیل شده است « انضباط مالی»اروپا دانست. 

درصد تولید  ۳که مستلزم مازاد بودجه ای معادل با 

سیکل یک ناخالص داخلی به طور متوسط در طول 

 در برابر هایت از محدود تجاری است، همراه با نظامی

 مخارج سالیانه.

هزینه های دولتی، نسبت به تولید ناخالص داخلی، 

چندین سال است که رو به کاهش بوده )طی حکومت 

درصد در  0۳.۸به  ۹55۳درصد در سال  0۹.۲فعلی، از 

سقوط کرده است(، در حالی که زیرساخت ها  ۹5۳۳سال 

ال گذشته، س ۹0قرار دارد. طی  فرسودگیدر وضعیت 

تر از متوسط اروپا، برای عملیات، تعمیر و سوئد کم

سرمایه گذاری در زیرساخت ها هزینه کرده است. به 

عنوان مثال هزینه روی عملیات و تعمیر راه آهن به 

تر از متوسط اتحادیۀ اروپا بود. حتی بودجۀ کم بمرات

، یعنی مشمول باشد حکومت های محلی نیز باید متوازن

 ی سالیانه شود.کاهش ها

این سیاست های خشن، بازار داخلی را تضعیف و گرایش 

تر را تقویت می کند. بیش های کنونی به سوی نابرابریِ

( در مقاله ای با عنوان ۹5۳۹مارس  ۹۳ خرویترز )به تاری

با ثروتمندتر شدن ثروتمندان، برابری سوئد، محو می »

از  سرد که پراً اعالم کیمرکز آمار اروپا اخ»نوشت:« شود

د دومین افزایش بزرگ را در درصدی از ئبغارستان، سو

 .« قرار داردخطر فقر آستانۀ جمعیت خود داشت که در 

روی دیگر سکه، این است که تعداد میلیونر ها )بر حسب 

 ۳۳سال گذشته رکورد دار شد:  ،دالر امریکا( در سوئد

 «۹5۳۹ثروتمندترین مردم جهان: »هزار نفر. در فهرست 

سوئدی به چشم می خورد.  ۳5، نام «فوربز»در نشریۀ 

میلیون نفر سکنه  ۲.0این در حالی است که سوئد تنها 

نفر از  ۳۳۲، مجموع ثروت ۹5۳۹دارد. در سال 

درصد تولید  15ثروتمندترین سوئدی ها معادل بود با 

ناخالص داخلی. شکاف میان ثروتمندان و فقرا، هرگز تا 

 بوده است.به این اندازه عظیم ن

از رشدی  ،ترین حالتددرآمد قابل تصرف خانوار، در ب

الی که رشد حنسبتاً کم برخوردار خواهد بود، در 

چنان مغلوب باقی می ماند. این که تمزدها همسد

، تر مالیات ها دست بزندحکومت باز هم به کاهش بیش

البته به استثنای کاهش مالیات بر شرکت ) محتمل نیست

بدهی خصوصی و خانوار به سطوحی هشداردهنده  (.ها

 ۳۷5 سطح رسیده است. سال گذشته بدهی خانوار به

درصد درآمدهای قابل تصرف خیز برداشت، در حالی که 

درصد بود. به گفتۀ  ۲5، ۳۲۲۳همین رقم در سال 

سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، سطح بهای منزل 

از ارزش تر یشدرصد ب ۶5 ،در سوئد، در قیاس با درآمد

و درآمد  می یابد . زمانی که بیکاری افرایشواقعی هستند

می شود، خانوارها با مشکالت بیش تری برای  تضعیف

آغاز به  نۀ وام ها رو به رو خواهند شد و حباب مسکیتسو

 ترکیدن خواهد کرد.

مضاف بر این، حکومت در یک بن بست است. سیاست 

یک شکست تمام و کمال « شغلی ترفیع»به اصطالح 
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است  ۹55۳: بیکاری اکنون به مراتب باالتر از سال بوده

و نرخ اشتغال پایین تر. تنها یک سوم بیکاران به مزایای 

بیکاری دسترسی دارند، مابقی مجبورند با مزایای 

، ۹55۳ی، خانواده یا دوستان زندگی کنند. در سال عاجتما

ۀ بیکاری که مرتبط با اتحادیه نظام بیم از کاراکثر افراد بی

دریافت می کردند. سیاست ترفیع  ، مزایابود ریهای کارگ

، «فردریک راینفلت»شغلی، به بیان نخست وزیر سوئد، 

مشاغل ساده برای افراد »ست ایجاد ابه یک سی

تقلیل پیدا کرده است؛ به بیان دیگر، یعنی « غیرماهر

 کم دستمزد. و مشاغل موقت

ین ها، حباب کنونی امالک قرار دارد که فراتر از همۀ ا

دیر یا زود از درون می ترکد. سوئد کشوری در جهان 

خود  است که بازار مسکن آن بسیار بیش از ارزش واقعی

ش گذاری می شود. به طوری که بهای مسکن به زار

درصد بیش تر تعیین شده است.  ۶5تا  ۹0طور تخمینی 

است، در  کتحرسوئد به سوی یک بحران جدید در 

است های راست و تئولیبرالیسم بیش از پیش یحالی که س

 بدنام می شوند.

جامعه علیه خصوصی سازی و تاراج خدمات  یفضا

سرمایه گذاری مخاطره »به دست شرکت های عمومی 

تن خچرخش کرده است. ائتالف حاکم در حال با ،«پذیر

شد، حکومت ی زمین است و اگر انتخابات امروز برگزار م

ت می خورد. اما نارضایتی از حکومت  به سآرا شک در

حزب  -SAPحمایت عظیم از سوسیال دمکرات ها )

یال دمکرات سوئد( تبدیل نشده است. با سکارگران سو

آرا  ۶۳.۲تنها از حمایت  SAPوجود جوّ ضدّ حکومتی، 

انتخابات  نسبت بهافزایشی ناچیز که این برخوردار است، 

 ۶5.۳را نشان می دهد که طی آن  ۹5۳5اخیر سال 

 ۳۲۳۳پایین ترین آرای خود از سال یعنی  -را درصد آرا

 به خود اختصاص داد. -به این سو

قیقی و سطح پایین مبارزه و حفقدان یک آلترناتیو چپ 

به عنوان حزبی « سوئد دمکرات»حزب آگاهی، به 

ی بهره برداری از ، فرصتی را براگراتسرا و راسیستی

این یتی بخشیده است. حمایت از افضای عمومی نارض

یعنی سومین حزب بزرگ  -درصد است ۳5تا  حزب

گرای راسیستی و پوپولیستی، در هر استاب رسوئد. احز

ی وجود دارند. از این جهت، ویک از کشورهای اسکاندینا

ی هشداری است از آن چه که در صورت عدم واسکاندینا

سازماندهی مقاومت جدی  رایری بگنبش کارآمادگی ج

 رخ خواهد داد.  ،در برابر سیاست های بازارمحور

 یو درمان یتشتاراج خدمات بهدا

درصد در نظرسنجی  ۸5به طور قابل توجهی، نزدیک به 

در بخش  انتفاعهای عمومی خواهان اعمال ممنوعیت بر 

کار عمومی به دنبال فرفاهی هستند. این چرخش در ا

خصوصی  خانه هایموجی از رسوایی های حیرت آور در 

نگهداری از سالمندان رخ داد )یک پنجم سرپرستی 

در دستان  مراقبت در منزل یا آسایشگاه،سالمندان، 

افشا  یشرکت های خصوصی است(. رسوایی های بسیار

محلی برای  آن شده اند، اما هیچ یک وحشتناک تر از

 المندان نبود که از سوی شرکت خصوصینگهداری س
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اداره می شد و در این بهشت  (Carema« )کارما»

 مالیاتی سودهای خود را پنهان می کرد.

( ۹5۳۹نوامبر  ۳۳گزارشی در سایت اخبار استکهلم )

یکی از بیماران به دلیل عفونت ناشی از »آشکار می کرد: 

 رسیدگی نامطلوب به جراحات درگذشت. برخی بیماران

به طور قابل توجهی از سوء تغذیه رنج می بردند. در 

غیر ضروری بوده است. فقدان  مواردی قطع عضو بدن،

زشکی، بروز سوانح بسیار، فقدان تجربه پعرضۀ داروهای 

پرسنل، همگی از جمله سوء رفتارهایی است که نبود و 

یکی از  -(Koppargårdenکوپارگوردن ) در پزشکی

سالمندان  مختصو اجتماعی  درمانیمراقبت های  راکزم

 -«کارما»در استکهلم با مدیریت شرکت خصوصی  واقع

 .«گزارش کرده است

ادارۀ  تتح خانه هایابهی در سایر شر موشرایط شرم آ

و سایر شرکت های خصوصی افشا شد،  «کارما»شرکت 

کسب سود انتفاع و که هدف از آن ها نه ارائۀ مراقب، که 

همه چیز فقط »کارما گفتند  ان شرکتداست. کارمن

«. دربارۀ صرفه جویی است و صرفه جویی و صرفه جویی

وهش ها نیز نشان می دهند که سطح استخدام کارمند ژپ

بخش عمومی  ر ازن تیپای آسایشگاه های انتفاعیدر 

است. شرکت های خصوصی فعال در بخش عمومی، 

همچون غارتگر عمل می کنند. این مالیات دهندگان 

ارستان و مکه به آن ها برای ادارۀ مدارس، بی هستند

به این پول از سالمندان پول می دهند، اما  تمنازل مراقب

س در بین سهام داران پمالیاتی منتقل و س بهشت های

تقسیم می شود. وقتی سوئد خدمات عمومی خود را 

این خدمات به  خصوصی کرده است، تأمین مالی عمومی

ریت آن مشمول بُرون طور کلی حفظ شده، اما مدی

  سپاری شده است.

 تاراج آموزش و پروش

آموزش، بخش دیگری است که تأثیرات مخرب 

خصوصی سازی را نشان می دهد، به طوری که نظام 

آموزشی در وضعیت بحران به سر می برد. رفرم های 

خصوصی « مدارس آزاد»بازاری، به رشد نجومی تعداد 

در تالش است انجامیده است، به طوری که حکومت 

ساعت را به عقب بکشد، یعنی به نظام آموزش قدیمی و 

اجتماعاً تبعیض آمیزی که یک اقلیت نخبه را ترفیع می 

 .، باز گردددهد

این چرخش به سوی سیاست آموزشی بازار محو، عمالً 

آغاز شد و همراه با سیاست های  ۳۲۸5در اواخر دهۀ 

کرات ها دیگری از این دست، مورد حمایت سوسیال دم

در دهۀ « مدارس کوپنی»قرار گرفت. معرفی نظام 

، به این معنا بود که تقریباً هر کسی می تواند ۳۲۲5

مدرسه را آغاز و از بودجۀ عمومی برخوردار شود. از آن 

زمان به بعد، افزایش عظیمی در شمار مدارس خصوصی 

درصد دانش آموزان  ۹5وجود داشته است. امروز، بیش از 

متوسطه در مدارسی خصوصی که با پول  ابتدایی و

 عمومی تأمین شده اند، شرکت می کنند.

، انتفاعیسوئد و شیلی تنها کشورهایی هستند که مدارس 

به طور عمومی از طریق پول مالیات دهندگان تأمین 

)یکی از دو اتحادیۀ  LRبه گزارش »مالی می شوند. 
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میلیون ها کرون از پول  ،د( مدارس خصوصیئمعلمین سو

به جای این که این پول را  ،دنمالیات دهندگان را می مک

در گزارشی  امروز در آموزش بهتر سرمایه گذاری کند.

 ۹5نزدیک به  ،ی از شرکت هاتکرد که مش اشارهاتحادیه 

از ادارۀ خصوصی مدارسی که از سوی  را میایون دالر

)رادیو « ه اندد، به دست آوردندولت تأمین مالی می شو

 (.۹5۳۹ژانویۀ  1سوئد، 

بندی می کرد که مدارس همان گزارش چنین جمع

م سرمایه گذاری امن برای بنگاه های شخصوصی به چ

 ارسخصوصی تشنۀ سود نگریسته می شوند. بخش مد

خصوصی، تحت کنترل شش شرکت خصوصی قرار دارد. 

است. « آکادمیا»ترین شرکت از این شش مورد، بزرگ

سرمایه گذاری تحت مالکیت یک بنگاه  شرکتاین 

جزایر گزنری  درقرار دارد که  EQTبه نام  مخاطره پذیر

به ثبت رسیده است.  )یکی دیگر از بهشت های مالیاتی(

هزار شاگرد در سوئد  10مدرسه و  ۳55آکادمیا بیش از 

میلیون دالر در  ۹۲دارد. این شرکت با سودآوری بیش از 

 را داشت. ، رتبۀ دوم۹5۳5سال 

مدارسی که از طریق شرکت های خصوصی اداره می 

دانش آموز خرج -تری را به ازای هر شاگردشوند، پول کم

تری نسبت به مدارس عمومی می کنند و معلمان کم

دارند. مدارس خصوصی فاقد کتابخانه، بوفه، زمین بازی 

و غیره هستند. در استکهلم شما می توانید در انباری ها 

هم مدارس خصوصی پیدا کنید. برخی دانش آموزان به 

جای دسترسی به زمین باری در زنگ تفریح، مجبورند 

معرفی مدارس  این کار را در زمین قبرستان انجام دهند!

تبعیض قومی و اجتماعی را افزایش داده و  ،خصوصی

چنین  LRاست.  باال بردهکاهش عمومی استانداردها را 

نه شاگردان و دانش آموزان و نه »جمع بندی کرد که 

سال گذشته  ۹5جامعه در کلیت آن، از مقررات زدایی 

ات بین المللی، از جمله عطبق مطال«. ندنفعی نبرده ا

PISA و TIMSS ج مدارس سوئدی در حال ینتا

عقب ماندن از رقبا است، در حالی که تعداد دانش 

آموزانی که صالحیت برنامه های دبیرستان را دارند، طی 

 شش سال متوالی کاهش یافته است.

مبارزه علیه خصوصی سازی و برای رفاه عمومی، 

تحوالت آتی را شکل خواهد داد. به همین دلیل است که 

)شاخۀ کمیتۀ  وسیالیست حزب عدالتس اعضای

انترناسیونال کارگری در سوئد( ابتکار عمل را با به راه 

به دست گرفتند. « انتفاعبدون ه رفا»انداختن کارزار 

ک جنبش گسترده و حقیقتاً مردمی ه یری که برزاکا

تبدیل شده و فعالین اتحادیه های کارگری، فعالین چپ و 

 غیره را گرد هم آورده است.

این کارزار و فراخوان آن به پایان دادن خصوصی سازی 

برای سرمایه گذاری گسترده در رفاه عمومی، دارد  و

حتی در این کارزار فضای جامعه را به خود جلب می کند. 

به طوری داشت، نیز انعکاس درون سوسیال دمکرات ها 

عمیقاً حول این موضوع دو دسته شده اند.  آن ها که

وصی سازی مدارس و خانه های رهبران آن از خص

دفاع می کنند. اما  انتفاعسالمندان و غیره متکی بر 

به عنوان . می کشندچالش ه اعضای حزب علناً آن ها را ب

( سال TUC) LOانعکاسی از این تغییر فضا، کنگرۀ 
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بر خالف میل رهبری، تصمیم  ۹5۳۹گذشته در ژوئن 

ت حمایت گرفت که از اصل عدم انتفاع در زمینۀ رفاهیا

کند. با این حال پس از کنگره، رهبری همین اصل را به 

محدود کردن سود و انتفاع تغییر داد؛ این نشان می دهد 

که رهبران کنونی اتحادیه های کارگری آمادۀ 

سازماندهی یک مبارزه در برابر حاکمیت سرمایه و 

 نئولیبرالیسم نیستند.

هم ترین صفوف نبرد، به آن چه که می تواند یکی از م

مبارزات تاریخ معاصر باشند، کشیده می شوند. کارزار رفاه 

عمومی، مبارزه ای است علیه سرمایه داری درحال 

تر را همچون آیۀ گندیدگی که خصوصی سازی بیش

الهی می داند. این مبارزه ای است برای سرنگونی نظام 

سرمایه داری کهنه و انگلی و جایگزینی آن با یک جامعۀ 

 سوسیالیستی دمکراتیک.

۹۸/0/۹5۳۶ 

http://www.socialistworld.net/doc/6

330 

 توضیح:

سرمایه گذاری مخاطره پذیر: سرمایه گذاری در بنگاه 

های نوپا و کسب و کارهای کوچک و در نتیجه 

ندمدت این سرمایه پرمخاطره، با چشم انداز رشد بالقوۀ بل

 گذاری.

بهشت مالیاتی: کشورهایی که در آن سرمایه گذاران، 

حساب های بانکی و شرکت ها، معاف از مالیات بوده و یا 

مالیات بسیار ناچیزی پرداخت می کنند )به عنوان مثال 

 سوئیس(

( نظامی بود که در سال Skolpengمدارس کوپنی )

د معرفی شد، و در سطح ابتدایی و متوسط در سوئ ۳۲۲۹

والدین امکان انتخاب بین مدارس عمومی و مدارس 

( را داشتند. این کوپن ها از Friskolorخصوصی )

محل صندوق های عمومی کمون محلی مستقیماً به یک 

مدرسه و بر اساس تعداد دانش آموزان آن پرداخت می 

 شود.
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 جهانی آهستگی رشد اقتصادی چیناهمیت 

 نیک بیمز

 برگردان: آرام نوبخت

اهمیت داده های اخیر تولید ناخالص داخلی چین، که 

شاهد رشد اقتصاد این کشور با آهسته ترین آهنگ از 

بود،  ۹55۲تا  ۹55۸زمان بحران مالی جهانی سال های 

چندان در خودِ این ارقام نهفته نیست، بلکه اهمیت آن در 

معنای این داده ها برای اقتصاد جهانی در کلیت آن 

است. داده های اخیر نشان دهندۀ پایان دورۀ رشد اقتصاد 

به بهای تزریق اعتبار و بدهی بود که رشد بازارها را برای 

اقتصادهای به اصطالح نوظهور و کشورهای صادرکنندۀ 

کاال، تأمین می کرد و به حفظ رشد اقتصاد جهانی در 

 یاری می رساند. کلیت آن

تر این تغییر شگرف منجر به بروز یک رکود عمیق پیش

در برزیل، انقباض اقتصاد کانادا )عامل مهمِ از دست 

کاری در رفتن قدرت حکومت هارپر(، پایان رونق معدن

استرالیا و بحران رو به رشد بازارهای نوظهورِ وابسته به 

از آن رشد چین، شده است. اما این ها تنها عالئمی 

 چیزی است که قرار است فرابرسد.

این برداشت که چین می تواند سکوی جدید و دائمی 

توسعۀ جهانی باشد، همیشه یک توهم بود. اما رشد 

جهانی تا مقطعی از طریق بسته های انگیزشی اعتباری 

که رژیم چین در واکنش به بحران مالی به کار گرفته 

میلیارد  055گیزشیِ تر از بستۀ انبود، حفظ شد. حتی مهم

دالری، تصمیمی بود که برای باز کردن شیرهای فلکۀ 

منابع مالی گرفته شده بود. تخمین زده می شود که 

اعتبارات چین به میزانی معادل با کل نظام مالی ایاالت 

 متحده بسط یافت.

حکومت چین از یک نظر راهی را پی گرفت که سایر 

های نرخ های حکومت ها و مقامات مالی با سیاست 

( دنبال QE« )تسهیل کمّی»بهرۀ نزدیک به صفر و 

کرده بودند، راهی که شاهد تزریق تریلیون ها دالر به 

نظام مالی بود. اما نسخۀ چینی از یک جنبۀ مهم متفاوت 

 از نسخۀ سایر مراکز سرمایه داری اصلی بود.

این اعتبارات به جای تغذیۀ سوداگری در بخش مالی، 

ی از نوع دیگری استفاده شد: ساخت برای سودگرا

شهرهای تماماً جدید و زیرساخت و متعاقباً توسعۀ صنایع 

مهمی که این شهرها را تأمین می کرد. مقیاس این 

 توسعه، در یک آمار حیرت انگیز خالصه می شود.

و  ۹5۳۳تخمین زده شده است که طی سه سال مابین 

یزان سیمان ، یعنی اوج رونق به واسطۀ اعتبارات، م۹5۳۶

استفاده شده در اقتصاد چین بیش تر از سیمانی بود که 

ایاالت متحده در کل قرن بیستم استفاده کرده بود. طبق 

، مصرف سیمان امریکا «واشنگتن پست»یک مقاله در 

گیگا تُن بود، در حالی که طی سه سال  1.1در این قرن، 

 گیگا تُن می رسید. ۳.1مذکور، مصرف چین به رقم 

دورۀ رشد به واسطۀ اعتبارات، اکنون به پایان رسیده  این

است. تبعات این فرایند، هم برای اقتصاد جهانی و هم 

برای طبقۀ کارگر چین و جهان، تنها زمانی درک می 
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شود که تحوالت اقتصادی چین را در چهارچوب جهانی و 

 تاریخی آن قرار دهیم.

ذیرش با پ ۳۲۷۸بازگشت سرمایه داری به چین از سال 

به مراتب آشکارتر مکانیسم های بازار آغاز شد. اما طی 

تنها یک دهه، این امر منجر به ظهور تنش های 

اجتماعی حادی شده بود که در جنبش اعتراضی مه تا 

 به اوج رسید.« تیان آنمن»در میدان  ۳۲۸۲ژوئن 

برای رژیم چین، جنبش دانشجویی نگرانی اصلی نبود. 

چیز دیگری از آن می هراسید، آن چه رژیم بیش از هر 

صعود به رو به رشد طبقۀ کارگر بود، همراه با مطالبات 

مستقل آن، که در پس این طبقه پدیدار می شد و چنان 

چه درهم شکسته نمی شد، می توانست به سرعت وارد 

صحنه شود. این منشأ سرکوب خونینی بود که به مراتب 

های مستقل  فراتر از پکن رفت و سرکوب تمامی سازمان

تیان »طبقۀ کارگر را هدف قرار داد. اما سرکوب جنبش 

به آن معنا نبود که تضادهای منجر به این « آنمن

اعتراض از میان رفته است. طی سه سال به دنبال 

سرکوب، یک نزاع درونی در صفوف باالیی رژیم بر سر 

این موضوع رخ داد که برای حفظ قدرت، کدام مسیر 

 باید پی گرفته شود. اقتصادی و سیاسی

-، کار را یک۳۲۲۳انحالل اتحاد شوروی در اواخر سال 

رهبر عالی »، «دنگ شیائوپینگ»سره کرد، به طوری که 

تأکید کرد که چنان چه چرخشی به سوی ادغام « مقام

تر در سرمایه داری جهانی صورت نگیرد، پکن بیش

 همانی راهی را خواهد پیمود که مسکو پیمود.

سفر »، که در به اصطالح «دنگ»جدید گیری جهت

تشریح شد، متکی بر این  ۳۲۲۹او در اوایل « جنوب

برداشت بود که به جای محدود کردن سرمایه گذاری 

خارجی به مناطق ویژه، درهای کل کشور باید به طور 

فزاینده ای به سوی سرمایه گذاری ابرشرکت های 

 جهانی باز شود.

رکت های بزرگ غرب اقتصاد چین، همزمان با حرکت ش

به سوی بُرون سپاری تولید در مناطق برخودار از کار 

ارزان برای فائق آمدن بر فشارهای نزولی بر نرخ های 

محور را تجربه کرد. این رونق با -سود، رونق صادرات

شتاب گرفت،  ۳۲۲۸-۳۲۲۷بحران مالی آسیا در سال 

پس از این بحران چین بیش از پیش به قطب تولید و 

 ت کاال در آسیا تبدیل شد.ساخ

اقتصادهای آسیای جنوب شرقی، به سوی تولید قطعات 

برای تولید و ساخت نهایی کاال در چین چرخش کردند، 

در حالی که تایوان و ژاپن عمدتاً تأمین کنندۀ سرمایه 

گذاری های مهم بودند. توسعۀ صادراتی به دنبال الحاق 

تر بیش ۹55۳در سال « سازمان تجارت جهانی»چین به 

 شد.

با این حال صرفاً مالحظات اقتصادی نبود که اقدامات 

رژیم پکن را تعیین می کرد. سیاست، نقش کم اهمیت 

مدت ها « حزب کمونیست چین»تری ایفا نکرد. رژیم 

قبل مشروعیت خود را که از ادعای هدایت کشور به 

سوی سوسیالیسم نشأت می گرفت، از دست داده و 

ی اجتماعی را کنار گذاشته بود، و مدعی حمایت از برابر
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بود که حاکمیت آن، موجب رونق اقتصادی بوده است. در 

نتیجه حزب کمونیست چین تالش کرد با توسل آشکارتر 

به ناسیونالیسم، قدرت را حفظ کند؛ به این معنا که نشان 

دهد این حاکمیت است که مسئولیت عروج چین را بر 

ه جایگاه درخور آن در نظم عهده دارد و این کشور را ب

 جهانی بازمی گرداند.

با نضج گرفتن توهمات رژیم پکن، توهمات همتایان بین 

المللی آن نیز شکوفا شد. در اواسط نیمۀ نخست قرن 

بیست و یکم، به نظر می رسید که پارادایم اقتصادی 

نوینی قوام گرفته است. سیاست های پول ارزان در 

صرفی را در امریکا و اروپا ایاالت متحده، یک رونق م

تغذیه کرد؛ به این ترتیب اروپا و امریکا به بازارهای اصلی 

اجناس تولیدی ابرشرکت های فراملی جهانی در چین 

تبدیل شدند. مازاد صادراتی حاصل از این فرایند، از سوی 

حکومت چین در خزانه داری های امریکا سرمایه گذاری 

داشتن نرخ های بهره  شدند و این امر به پایین نگاه

 کمک کرد.

به نظر می رسید که یک سیکل مساعد شکل گرفته 

است. ایاالت متحده از یک سو به دلیل واردات خود از 

چین با کسری تجاری باالیی رو به رو بود، در حالی که 

از سوی دیگر این کسری از محل مازاد تجاری چین 

 تأمین مالی می شد.

ته بین بورژوا که هرگز چیزی برای تمام اقتصاددانان کو

فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، تا چه رسد به درک 

تضادهای نظام سرمایه داری، این فرایند عالمت طلوع 

عصر جدید توسعۀ سرمایه داری بود. حتی صحبت هایی 

اشاره ای  -جدید« برتون وودز»وجود داشت از یک نظام 

که بنیان  ۳۲11 به توافقات پولی بین المللی در سال

تعیین کنندۀ رونق پساجنگ سرمایه داری بود. در سال 

با شور و شعف « صندوق بین المللی پول»، ۹55۳

گزارش داد که رشد اقتصادی جهانی آن سال، باالترین 

نرخ نسبت به سال های آخر رونق پساجنگ در اوایل 

 است. ۳۲۷5دهۀ 

 ،۹55۷اما این شور و شوق، دیری نپایید. در سال 

گندیدگی داخلی در قلب سیاست های پول ارزان در 

کشورهای سرمایه داری اصلی، بیش از پیش داشت 

، با سقوط بانک سرمایه ۹55۸آشکار می شد. در سپتامبر 

و تقریباً فروپاشی کل نظام ملی « لمان برادرز»گذاری 

 جهانی، این گندیدگی به سطح آمد.

یک وقفۀ  محور چین را با-بحران مالی، رشدِ صادرات

میلیون کارگر  ۹۶رعب انگیز رو به رو کرد، به طوری که 

از  ۹55۲و اوایل  ۹55۸شغل خود را در ماه های آخر 

 دست دادند.

رژیم با ترس از پیامدهایی که این بحران برای ثبات 

سیاسی داشت، برنامۀ انگیزشی و توسعۀ اعتباری را راه 

متاً در سطح اندازی کرد. با این حال این برنامه که مقد

ملی راه اندازی شد، نشان داد که هیچ راهی را برای 

برون رفت نشان نمی دهد. این برنامه بر این فرض بنا 

نهاده شد که پس از افول اقتصادهای سرمایه داری 

اصلی، بهبودی رخ خواهد خوهد داد و این بهبود، به رونق 
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چین نیرو خواهد بخشید. اما چنین چیزی رخ نداده است. 

در عوض، اقتصاد جهانی عمیق تر از قبل در باتالق 

گرایش های رکودی فرو رفته است. این منجر به کوهی 

از مشکالت در چین شد که روشن کرد تداوم نظام 

 انگیزشی، خود یک بحران مالی را ایجاد خواهد کرد.

شی »با روی کار آمدن رئیس جمهور بعدی چین، 

گیری جدید هت، یک ج۹5۳۶در اواخر سال « جینپینگ

گیری، چرخش دادن اقتصاد آغاز شد. هدف از این جهت

از اتکای سابق آن به سرمایه گذاری و ساخت و ساز به 

 -سوی گسترش مصرف داخلی و افزایش صنایع خدماتی

بود. باری دیگر،  -به ویژه صنایع متکی بر مالیه

مالحظات سیاسی نقش اساسی را ایفا کرد. رژیم امیدوار 

ه این وسیله بتواند پایگاهی اجتماعی و سیاسی بود که ب

برای خود در میان بخش اقشار متوسط مرفه ایجاد کند. 

با این حال بحران بورس در ماه ژوئیه و اوت، ضربه ای 

 کاری به این چشم انداز وارد آورد.

گیری جدید اقتصادی به هیچ رو راه برون رفتی جهت

برای جلوگیری از  تر از آنبرای اقتصاد چین و بسیار کم

تضادهای نظام سرمایه داری جهانی، ارائه خواهد کرد. در 

واقع چین به جای برانگیختن اقتصاد جهانی، خود با این 

چشم انداز رو به رو است که همراه با اقتصاد جهانی به 

 پایین کشیده شود.

در مصاحبه ای مکتوب با « شی»همان طور که 

خود از بریتانیا تصدیق  در آستانۀ دیدار رسمی« رویترز»

چین به عنوان اقتصادی که به طور تنگاتنگی با »کرد: 

بازارهای بین المللی مرتبط شده است، نمی تواند از 

عملکرد بی رمق اقتصاد جهانی ایمن بماند. ما نگرانی 

هایی دربارۀ اقتصاد چین داریم و به سختی در تالش 

ن اقتصاد چنین نگراهستیم به آن ها بپردازیم. ما هم

آهستۀ جهانی هستیم که بر همۀ کشورها، به خصوص 

 «.کشورهای درحال توسعه، تأثیر می گذارد

اقتصاد جهانی که فرسنگ ها با تجربۀ هرگونه بهبود 

بحران مالی « موج سوم»فاصله دارد، با آن چه که 

جهانی نامیده می شود، رو به رو است. به دنبال دو 

امریکا، و رکود و بحران  بحران نظام مالی -اول« موج»

این  -به منطقۀ یورو ضربه زد ۹5۳۹مالی که در سال 

بحران دارد شکل فشارهای رکودی و ضدّ تورمی رو به 

رشدی را به خود می گیرد که از چین ظاهر شده و بر 

 بازارهای نوظهور تأثیر گذاشته اند.

این بدان معنا است که طبقۀ کارگر در اقتصادهای 

پیشرفته، و همین طور چین و به اصطالح سرمایه داری 

اقتصادهای نوظهور، به مبارزات اجتماعی و طبقاتی 

مهمی پرتاب خواهند شد، مبارزاتی که تنها بر مبنای یک 

 برنامۀ سوسیالیستی بین المللی می تواند پیش برده شود.

 ۹5۳0اکتبر  ۹۶
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 رشد ادغام ها؛ الیگارشی مالی و امپریالیسم

 اندره دیمن

 برگردان: آرام نوبخت

مطابق با گزارش های مطبوعاتی روز پنج شنبه، شرکت 

در مراحل پیشرفتۀ « فایزر»و « آلرگان»های داروسازی 

ترین شرکت گفتگوها پیرامون ادغام و تشکیل بزرگ

داروسازی جهان هستند؛ این غول داروسازی، به ارزش 

یباً میلیارد دالر، در ایرلند مستقر خواهد شد و تقر ۶۶5

 هیچ گونه مالیات بر درآمدی نخواهد پرداخت.

 

ترین ادغام در سال جاری این ادغام، که تاکنون بزرگ

بوده است، تنها اخیرترین مورد در موجی از ادغام و 

تملیک شرکت ها است؛ موجی که گمان می رود سال 

را رکورددار تصاحب شرکت ها کند، و از حجم  ۹5۳0

تریلیون دالر در  ۶.1به ارزش معامالت ادغام و تملیک 

، یعنی یک سال پیش از سقوط وال استریت، ۹55۷سال 

 سبقت بگیرد.

یک روز پس از آن منتشر شد که « فایزر -آلرگان»بیانیۀ 

طرح هایی را برای خرید « وال گرینز»زنجیرۀ داروسازی 

 ۳۷.۹طی توافقی به ارزش « رایت اِید»رقیب خود 

ماحصل این ادغام، شرکتی  تریلیون دالر، اعالم داشت.

درصد بازار داروی ایاالت متحده را  1۳خواهد بود که 

سی »تحت کنترل خواهد داشت، در حالی که رقیب آن، 

درصد باقی را به دست خواهد گرفت.  0۸، «وی اس

درصد از این  5.۳تمامی دیگر شرکت ها مجموعاً تنها 

 بازار را در اختیار خود خواهند گرفت.

دیدترین مورد از ادغام شرکت های بخش این تنها ج

 01.۹بهداشت و درمان است. سال جاری شاهد خریدِ 

از سوی رقیب آن « سیگنا»میلیارد دالری شرکت بیمۀ 

میلیارد دالری  ۶۷، و همین طور تصاحب «آنتم»

بود. در نتیجۀ این ادغام، پنج « اِیتنا»به دست « هیومنا»

متی ایاالت ترین شرکت های بیمۀ سالتا از بزرگ

 متحده، طی چند هفته به سه شرکت تبدیل شدند.

و « رایت اِید -والگرینز»انگیزۀ مرکزی ادغام های 

، افزایش قدرت قیمت گذاری از طریق «فایزر-آلرگان»

تر بر بازار بود. تبدیل بازار دارویی اعمال انحصار بیش

امریکا به انحصار دوجانبه، تأثیر بسزایی در صعود بهای 

 ختی مصرف کنندگان دارو خواهد داشت.پردا

رشد انحصار در بخش بهداشت و درمان، منجر به آن 

شده است که هزینه های این حوزه در ایاالت متحده سر 

، یعنی آخرین سالی که ۹5۳۶به فلک بکشد. در سال 

داده های آن موجود است، بهای داروهای تجویزی با 
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عنی هشت برابر درصد افزایش یافت، ی ۳۹.۲برترین برند، 

 سریع تر از نرخ تورم.

« پویایی»این ادغام ها، نه فقط سالمت اقتصادی و 

اقتصادی را نشان نمی دهند، که برعکس انعکاس دهندۀ 

گندیدگی اقتصادی در قلب سرمایه داری جهانی هستند. 

، شانه به شانۀ پایین ۹5۳0ثبت رکورد ادغام ها در سال 

 ۹55۲-۹55۸ز سال ترین سطح رشد اقتصادی جهانی ا

 پیش می رود.

این ادغام ها، در نگاه نخست واکنش ابرشرکت ها به 

وضعیت کاهش تقاضا در میانۀ یک رکود اقتصادی و 

سقوط درآمدهای کارگران است، در حالی که وال 

تر به استریت این شرکت ها را برای پرداخت هر چه بیش

 سرمایه گذاران ترغیب می کند.

ی مرکزی جهانی، به رهبری سیاست های بانک ها

، که نرخ های بهره را نزدیک به صفر نگاه «فدرال رزرو»

داشته و تریلیون ها دالر را از طریق خرید اوراق قرضه یا 

( تزریق کرده اند، QE« )تسهیل کمّی»همان سیاست 

موج ادغام ها را همراه با بازخرید سهام و سایر فعالیت 

 ند.های تماماً انگلی، تسهیل کرده ا

ابرشرکت های مهم به جای استفاده از این منابع مالی 

تزریق شده به سیستم مالی در جهت سرمایه گذاری 

مولد، روی حجم عظیمی از پول نقد تلنبار شده به میزان 

تریلیون دالر نشسته اند، و از این مبالغ برای بازخرید  ۳.1

 تر بهای سهام و پُرتُفوی ثروتمندان وسهام )افزایش بیش

ابرثروتمندان(، باال بردن دستمزد مدیران رشد و انجام 

 ادغام و تملیک استفاده می کنند.

ادغام ها، در همان حال که سودهای سرشاری برای 

سرمایه گذاران و پرداخت های هنگفتی به مدیران 

اجرایی شرکت ها ایجاد می کنند، عموماً به اخراج های 

زایش سرعت دسته جمعی، کاهش حقوق و دستمزدها، اف

کار و تعطیلی کارخانجات و خرده فروشی ها می انجامند. 

چنین طفیلی گری مالی، فرایندی است که سرمایۀ مالی 

طی آن با بلعیدن نیروهای مولد جامعه سودهای خود را 

 باال می برد.

 ۹55۸هرچند این فرایندها به دنبال سقوط مالی سال 

یان بوده اند که شتاب گرفته اند، اما تا چندین دهه در جر

نتیجۀ آن فاجعۀ اجتماعی برای بخش های به مراتب 

گسترده تری از طبقۀ کارگر بوده است؛ میلیون ها کارگر 

امریکایی به وضعیت تنگدستی و افالس شدید تنزل پیدا 

 ۹5تر از درصد از آنان کم 15کرده اند، به طوری که 

 هزار دالر در سال درآمد دارند.

بار، همراه است با سطوح حیرت تفالکت اجتماعی خف

آور ثروت. به عنوان تنها یک مثال، مدیر صاحب نفوذ 

در شیکاگو، که سال قبل « سیتادل»گروه سرمایه گذاری 

میلیارد دالر درآمد داشت، اکنون در زمینۀ امالک  ۳.۶

میلیون دالر برای  ۶55ریخت و پاش مالی دارد، و تقریباً

می کند، ازجمله خرید  خرید امالک در سه شهر ولخرجی

سه طبقۀ کامل از آسمان خراش درحال ساخت واقع در 
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میلیون دالر  ۹55با پرداخت « سنترال پارک ساوث ۹۹5»

 که رکوردی برای امالک شهر نیویورک است.

حیات اقتصادی و سیاسی در ایاالت متحدۀ امریکا و البته 

سرتاسر جهان، زیر سلطۀ یک الیگارشی انگلی و دیوانۀ 

تجسم آن است. سیاست « گریفین»ول قرار دارد که پ

های بانک های مرکزی جهان و حکومت های سرمایه 

داری، تنها هدف خود را محافظت و افزایش ثروت این 

نخبگان مالی و پشتیبانی از تاراج ذخایر بشر در سرتاسر 

جهان به دست آن ها برای دارایی های شخصی شان، 

 تأیین کرده است.

ن خصوصیاتی است که انقالبی و تئوریسین این ها هما

روس، والدیمیر لنین، در مرحله ای به مراتب اولیه تر 

تکامل آنان تشخیص داده بود. لنین در شاهکار خود، 

( ۳۲۳۷« )امپریالیسم، باالترین مرحلۀ سرمایه داری»

توضیح داد که گرایش به سوی طفیلی گری مالی، 

تیجۀ سیاست های انحصار، دیکتاتوری و جنگ، صرفاً ن

ذهنی انتخابی رهبران سیاسی نیست، بلکه تجلی گرایش 

های بنیادی سرمایه داری در دورۀ انحطاط و بیماری آن 

 است.

ارتجاع سیاسی در هر لحظه، یک خصلت »لنین نوشت: 

فساد، رشوه در مقیاس کالن و »، که با «امپریالیسم است

ک ها تعریف می شود. سلطۀ بان« تمامی اَشکال شیادی

بر تمامی جوانب حیات اجتماعی، تجلی سیاسی خود را در 

فرسایش حقوق دمکراتیک در داخل کشور می یابد. 

 «.سرمایۀ مالی، برای سلطه و نه آزادی تقال می کند»

بین خصلت جنایتکارانۀ این اشرافیت مالی و خصلت 

جنایتکارانۀ سرمایۀ خارجی، پیوندی وجود دارد. جنگ در 

گران امریکا، بازتاب آینه وار از جنگ های داخل علیه کار

غارتگرانه ای است که امریکا علیه مردم خاورمیانه و 

آفریقا به راه انداخته است. نخبگان مالی، که عادت 

داشتند برای به جیب زدن میلیاردها دالر پول دست به 

« خطر کردن»قماربازی سوداگرانه بزنند، اکنون به سوی 

مرگ بار در سیاست بین المللی  ژئوپلتیک و بی پروایی

 خود گردش می کنند.

 ۹۳و  ۹5اما نتیجۀ تئوری لنین، که در تاریخ قرن های 

به اثبات رسیده، این است که امپریالیسم، عصرِ نه فقط 

ارتجاع و جنگ، که همین طور انقالب است. اکنون، 

همان طور که خصوصیات بنیادین سرمایه داری خود را 

شکل ممکن نشان می دهند، متعاقباً به عریان ترین 

تشدید تضادهای طبقاتی ناگزیر به طغیان های انقالبی 

 خواهد انجامید.

 ۹5۳0اکتبر  ۶5

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

15/10/30/pers-o30.html 
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 رکود مضاعف :ژاپن

 مایکل رابرتز

 برگردان: آرام نوبخت

( TPP« )مشارکت ترانس پاسیفیک»امضای اخیر پیمان 

به طور قابل توجهی به نفع امپریالیسم امریکا تمام خواهد 

را آخرین ناجی سیاست  TPPشد. اما رسانه ها، پیمان 

های اقتصادی نخست وزیر ژاپن، شینزو آبه، موسوم به 

معرفی می کنند که تا به اآلن به طور « آبه نومیکس»

مفتضحانه ای از به حرکت واداشتن اقتصاد ژاپن عاجز 

بوده است. صنعت ژاپن در عوض گشودن درهای بخش 

به شدت تحت حمایت کشاورزی و تولید برنج به روی 

بت، شاهد کاهش تعرفه ها و سایر محدودیت ها بر رقا

صادرات بخش تولید و ساخت کاال و سرمایه گذاری در 

 آسیا خواهد بود.

و « آبه نومیکس»اما تردید دارم که این برای نجات 

اقتصادی که بار دیگر به سوی رکود در بهترین حالت و 

سقوط در بدترین حالت خیز برداشته است، کفایت کند. 

سه محور داشته « آبه نومیکس»ر آن است که فرض ب

اصالحات »: تسهیل پولی، انگیزش مالی و است

مورد اول، به این معنی است که بانک ژاپن «. ساختاری

چنان دست به انتشار پول خواهد زد که گویی فردایی 

وجود ندارد، تمامی اوراق قرضۀ حکومت و شرکت ها که 

نگهداری می شود، را نزد بانک ها و صندوق بازنشستگی 

پول نقد به کسیۀ  ای و به اندازه ،خریداری خواهد کرد

این نهادها خواهد ریخت تا بتوانند به شرکت ها برای 

سرمایه گذاری و به خانوارها برای مخارج خود قرض 

بدهند. این قرار است که اقتصاد را از رکود ضدّ تورمی به 

از یک رونق تورمی تبدیل کند. این شعار بسیاری 

 اقتصاددان کینزگرا مثل پال کروگن بود.

بسیار خوب؛ چاپخانه ها قطعاً در این مدت مشغول کار 

درصدِ  ۷0بوده اند که بانک ژاپن دارایی هایش را به 

تولید ناخالص داخلی افزایش داده و هنوز هم می دهد؛ 

 (QE) یعنی تقریباً بیش از دو برابر برنامۀ تسهیل کمّی

در دورۀ بن برنانکه. اما نجاتی در  بانک مرکزی امریکا

 ۹ گذاری تورمکار نبوده است. تورم بازنگشته و هدف

درصدی، بیش از هر زمان دیگری دورتر به نظر می رسد. 

به  امریکا نیز ، سرپرست بانک مرکزی«جانت یلن»حتی 

صراحت سیاست بانک مرکزی ژاپن را نقد کرد و در یک 

ارۀ کارایی واقعی من تاحدودی درب»بیانیه گفت که: 

هرگونه سیاست پولی که اساساً متکی بر توانایی تئوریک 

بانک مرکزی برای تأثیرگذاری بر انتظارات تورمی عموم 

 «.باشد، تردید دارم
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محور دوم، انگیزش مالی، یعنی کاهش مخارج دولتی و 

. مخارج دولتی به دلیل نگرانی ها ه استمالیات ها بود

 ۹05در حدود  -خش عمومیدربارۀ افزایش بدهی ب

صد تولید ناخالص داخلی که باالتر از هر جای دیگر در

برای شرکت ها به  ت هامهار شد. مالیا -جهان است

شدت کاسته شد، اما مالیات بر فروش اجناس خریداری 

شدۀ خانوارها، به شدت باال رفت. این فرایند دو کار انجام 

جه در پن، شاهد یک صعود قابل تواداد: سرمایۀ ژ

اپن، شاهد سقوط تند درآمدهای ژسودآوری بود و مردم 

 مصرف. مجددواقعی و کاهش 

اما مشکل اصلی همین جا است. اگرچه شرکت های 

این سودها  بزرگ ژاپن اکنون در سود غلت می زنند، اما

رمایه گذاری نمی سدر تکنولوژی یا تأسیسات جدید  را

 ،ر آمدن آبهکنند. سودهای شرکتی ژاپن از زمان روی کا

ر به ضو در حال حا اند صد صعود کردهرد 05نزدیک به 

 هستند. ۹55۸طور قابل توجهی باالتر از نقطۀ اوج سال 

 

چنان به موجودی نقدی خود شرکت های ژاپن هم

 چسبیده اند.

 

یا  می کنند صرف سرمایه گذاری در خارجیا آن را  و

 خرید دارایی های مالی.
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صعب در ژاپن هنوز بسیار  ۳۳ای بهبود هزینۀ سرمایه

؛ به طوری که سفارشات ماشین به نظر می رسد الوصول

ماه گذشته  ۳5با سریع ترین آهنگ خود در  ،۳۹آالت

به عنوان  -. سفارشات ماشین آالتستکاهش داشته ا

در ماه اوت  -نمایندۀ هزینه های سرمایه ای خصوصی

 درصد کاهش یافت. ۶.0سبت به یک سال پیش، نامسال 

درصدی ماه  ۳1.۳ترین کاهش از زمان کاهش این بزرگ

ف است و یعض ،است. بنابراین مصرف ۹5۳1نوامبر 

                                                           

(، منابع مالی مورد استفادۀ یک CapExهزینۀ سرمایه ای ) ۳۳ 

شرکت جهت تحصیل یا به روزرسانی دارایی های فیزیکی نظیر 

امالک، ساختمان های صنعتی یا تجهیزات است. هزینۀ سرمایه 

ای اغلب به منظور پروژه ها یا سرمایه گذاری های جدید بنگاه 

یا افزایش حوزۀ  صورت می گیرد. شرکت ها عموماً برای حفظ

خود این هزینه را انجام می دهند. این  یعملیات و فعالیت ها

مخارج می تواند همه چیز را از تعمیر سفت گرفته تا ساختمان، 

 خرید تجهیزات یا ساخت یک کارخانۀ جدید دربربگیرد.

 Machine« )سفارشات ماشین آالت»داده های  ۳۹ 

Orders گان ابزار ماشینی انجمن سازند»(، ارقامی هستند که

( هر ماه منتشر می کند. این ارقام، شاخصی از JMTBA« )ژاپن

 اقتصاد ژاپن هستند. 

بیکاری به طور  در این میانبی رمق.  ،سرمایه گذاری

 است. ۳۲۲5-۳۲۷۳مداوم باالتر از متوسط سال های 

 

شکست خورده است. ژاپن اکنون بر لبۀ  «آبه نومیکس»

 ۹طی  GDPت )انقباض اس« رکود فنی»پرتگاه یک 

یک نهادۀ  -اوت هسه ماهۀ متوالی(. تولید صنعتی ما

 5.۳بال کاهش نبه د -اساسی در تولید ناخالص داخلی

 5.0برخالف انتظار ماه گذشته نیز ماه ژوئیه،  یدرصد

کاهش مجدد تولیدات  . به طور کلیافت داشتدرصد 

در سه ماهۀ سوم، تقریباً قطعی است، و شماری از  صنعتی

بینی را پیش GDPان را واداشته تا کاهش ناقتصاددا

در طی دو سال خواهد بود  نکنند. این دومین رکود ژاپ

 (۳۶رکود مضاعفیعنی )

 قرار دادنبا هدف  را یک سیاست جدید اًاکنون آبه مجدد

اً تولید ناخالص داخلی مجدد رشد اسمی و نه واقعیِ

این به معنای باال بردن تورم  در نتیجه امتحان می کند.

. آبه می گوید که خواهد بوداندازۀ رشد واقعی  همان به

درصدی تولید ناخالص  ۹5مت او، افزایش وهدف حک

                                                           

اقتصاد پس از که شکل، زمانی است -Wرکود مضاعف یا  ۳۶ 

تجربۀ رکود، با یک دورۀ کوتاه رونق رو به رو می شود و سپس 

 دورۀ دیگری از رکود را تجربه می کند.
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داخلی اسمی )پیش از تعدیل بر حسب تورم( تا سال 

به شمار هدف بسیار مالیم  کاست. این در واقع ی ۹5۹5

اسمی در سال رشد  درصد 1تر از کمعمالً یعنی ، می رود

  .)واقعی GDPدرصد  ۹درصد تورم و  ۹)

 

از  «آبه نومیکس»اما این هدف، چیزی است که دور اول 

هم  «آبه نومیکس»تحقق آن عاجز ماند و در دور دوم 

مطلقاً چیزی به چشم نمی خورد که دال بر موفقیت آن 

واقعی، از افزایش اشتغال به همراه  GDPباشد. رشد 

افزایش بهره وری به ازای هر کارگر شاغل ناشی می 

شود. در شرایطی که که اشتغال ساکن یا رو به کاهش 

درصد در سال، در آن  ۳تر از است و رشد بهره وری کم

صورت برای تحقق هدف جدید،  تورم می بایست به 

آبه »دور اول زایش یابد. در فدرصد در سال ا ۶بیش از 

واقعی از سه ماهۀ نخست  GDP، رشد «نومیکس

 5.0۸ نسبت به سال قبل، به بعد، به طور متوسط ۹5۳۶

وده درصد ب 5.۲۶ به طور متوسط درصد و رشد تورم

 است.

اکنون به نظر می رسد که اقتصاددانان کینزی، مانند پال 

آبه »کروگمن، شکست سیاست تسهیل پولی تحت 

ند و در عوض اآلن یک بستۀ را بپذیر« نومیکس

انگیزشی بزرگ را پیشنهاد کنند، حتی اگر این بسته 

شود.  GDPموجب باالتر رفتن نسبت بدهی دولتی به 

اکنون اقتصاددانان کینزی استدالل می کنند که ما باید 

ژاپنی ها را متقاعد کنیم که این بدهی ها هرگز پرداخت 

خرج کردن  نخواهند شد؛ به این ترتیب مردم شروع به

خواهند کرد، چرا که انتظار افزایش تند تورم را دارند و 

این همان چیزی است که نیاز داریم! این منطق کج و 

 معوج، کل پاسخ کینزگرایان به رکود ژاپن است. 

اقتصاددانان کینزی و آبه به موضوع اصلی اشاره نمی 

کنند: چرا سرمایه گذاری شرکت های ژاپنی با وجود 

اال، تا این حد آهسته است؟ درست است که سودهای ب

سوددهی بنگاه های ژاپن بهبود یافته است، و این طرح 

این « آبه نومیکس»بود. اما « آبه نومیکس»اصلی پشت 

کار را با فشردن شاخص های زندگی خانوارهای ژاپنی 

 انجام داد. این پیامد سیاست های مدلِ کینزی بود!
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ه گذاری شرکت ها، به با این حال بهبود در سرمای

خصوص در شرکت های بزرگی که سرمایه گذاری شان 

چنان اساساً طی چند سال گذشته یکنواخت بوده، هم

ضعیف است. با در نظر داشتن این که در سیکل های 

قبلی، سرمایه گذاری شرکت ها به طور تنگاتنگی ردّ پای 

سوددهی را دنبال می کرده است، بهبود آهستۀ اخیر در 

مایه گذاری شرکت ها استثنا است. سرمایه گذاری سر

شرکت ها هنوز پایین تر از نقطۀ اوج پیش از بحران است 

 .۹5۳۹و نه چندان باالتر از سال 

 

یکی از خصوصیات قابل توجه بنگاه های ژاپن طی چند 

است، که موقتاً  ۳1دهۀ گذشته، افزایش تولید برون مرزی

به دلیل بحران مالی جهانی قطع شد. طی دو دهۀ 

گذشته، بنگاه های ژاپن به بیرون بسط یافته اند تا از کار 

ارزان بهره برداری کنند و تقاضا را در کشورهای میزبان 

درصد  ۷باال ببرند. سرمایه گذاری خارجی با نرخی معادل 

                                                           

(: تولید و shore ProductionOffبرون مرز سپاری ) ۳1 

ساخت کاال یا مونتاژ در کشوری دیگر، به ویژه در کشوری با 

 .برای سرمایه داران ترکار ارزان یا مقررات دست و پاگیر کم نیروی

تا  ۹555هۀ درصد در میانۀ د ۳۹و  ۳۲۲5در میانۀ دهۀ 

پیش از بحران مالی جهانی رشد کرد. بنا به یافته های 

، برای بنگاه های بزرگ، به «صندوق بین المللی پول»

ویژه بنگاه هایی که تولید را به خارج گسترش داده اند، 

اهمیت تری جهت سرمایه  سوددهی داخلی عامل کم

 گذاری آن ها محسوب می شود.

 

فزاینده ای در جستجوی سرمایه سرمایۀ ژاپن به طور 

گذاری در آن سوی آب ها است، یعنی جایی که 

سوددهی باالتری را انتظار دارد. بنابراین رشد اقتصادی، 

اشتغال و درآمد برای کارگر ژاپنی، در وضعیت کسادی 

 باقی می ماند. و بحران دوباره نزدیک می شود.

https://thenextrecession.wordpress.c

om/2015/10/09/japan-double-dip/ 
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 وخامت چشم انداز اقتصادی ژاپن

 نیک بیمز

 برگردان: آرام نوبخت

، روز جمعۀ گذشته طی نشستی تصمیم «بانک ژاپن»

 (QE« )تسهیل کمّی»خود را به عدم گسترش برنامۀ 

اعالم داشت؛ آن هم احتماالً به این دلیل که گسترش 

برنامۀ مذکور، به معنای اعتراف ضمنی به این امر می بود 

 ۳۳0که برنامۀ مالی عظیم بانک ژاپن برای خرید ساالنه 

میلیارد دالر دارایی، ناتوان از احیای این سومین اقتصاد 

بزرگ جهان بوده است. اما این برنامه در واقعیت امر 

 شکست خورده است.

که داده های  -انتظار می رود تولید ناخالص داخلی

پس از  -نوامبر منتشر خواهد شد ۳۳مربوط به آن روز 

درصدی در سه ماهۀ دوم سال، با نرخ سالیانۀ  ۳.۹کاهش 

درصد در سه ماهۀ سوم کاهش بیابد. چنین نتیجه  5.۹

ده ش« رکود فنی»ای به آن معنا خواهد بود که ژاپن وارد 

 سه ماهۀ متوالی(. ۹است )یعنی رشد منفی طی 

با نرخ رشدی که در پایین ترین  -آهستگی اقتصاد چین

 ۹55۸سطح خود از زمان بحران مالی جهانی سال های 

و پیامدهای آن، از جمله پایین آمدن رشد  -است ۹55۲تا 

اقتصادهای نوظهور و ضعف هزینه های سرمایه ای در 

 انقباض اقتصادی ژاپن هستند.ژاپن، نیروی محرک این 

، رئیس بانک مرکزی «هاروهیکو کورودا»، ۹5۳۶آوریل 

ژاپن، با وعدۀ  دو برابر کردن پایۀ پولی کشور، پایان 

دادن به تورم منفی و به حرکت درآوردن اقتصاد راکد، در 

میانۀ هیاهوهای بسیار برنامۀ تسهیل کمّی را راه اندازی 

ریباً دو سال و نیم، اثری از کرد. با این حال با گذشت تق

فرونشستن فشارهای موجود به سمت تورّم منفی به 

 چشم نمی خورد.

بانک ژاپن که تعهد کرده بود طی شش ماه تورم را به 

درصدی آن برساند، مهلت خود را به مارس  ۹هدفِ 

تمدید کرد. داده های دولت که روز جمعه منتشر  ۹5۳۷

الص مصرف کننده شد، نشان می داد که شاخص بهای خ

)بدون در نظر گرفتن اقالم انرژی و مواد خوراکی( در ماه 

درصد کاهش داشت.  5.۳سپتامبر نسبت به سال پیش 

 ۳.۶سایر داده ها نشان می داد که هزینه های خانوار 

درصد در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل 

کاهش پیدا کرده است. سطوح مصرف در ژاپن اکنون 

 هستند. ۹5۳۹تر از سال  پایین

نه فقط سیاست های پولی بانک ژاپن شکست خورده، که 

 چشم انداز اقتصادی نیز به روشنی رو به وخامت است.

سیتی »، اقتصاددان ارشد «کیچی موراشیما»به گفتۀ 

تعدیل سیاست های پولی بانک ژاپن »در ژاپن: « گروپ

تورم طی دو سال و نیم گذشته، تأثیر محدودی بر رشد و 

 «.ژاپن داشته است

تری را بر اقتصاد گذاران، تأثیر به مراتب بیشسیاست

انتظار داشته اند. وخامت چشم انداز اقتصادی جهانی، از 

جمله تحوالت چین، شرکت های ژاپنی را نسبت به بسط 
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سرمایه گذاری و باالبردن دستمزدها محتاط تر خواهد 

 «.کرد

ست بانک ژاپن، در کنفرانس مطبوعاتی به دنبال نش

بینانۀ خود را حفظ کند تالش کرد لحن خوش« کورودا»

اساساً به » و گفت که تأخیر در رسیدن به تورمِ هدف 

روند »بوده است و این که « دلیل سقوط بهای نفت

اما این «. اصلی قیمت ها به طور ممتد رو به بهبود است

که چنین صحبت هایی خریداری دارد یا خیر، محل 

 ست.تردید ا

برای گزینه « هیچ محدودیتی»با گفتن این که « کورودا»

های سیاستگذاری بانک ژاپن وجود ندارد، امکان 

را باز « تسهیل کمّی»تر بکارگیری تمهیدات بیش

 گذاشت.

شرکت اعتباری »، اقتصاددان ارشد «یاسوناری اوئنو»

، از جمله کسانی بود که تحت تأثیر این صحبت «میزوهو

ت. او گفت که تصمیم بانک مرکزی به ها قرار نگرف

خطر از دست رفتن اعتبار در »حفظ سیاست کنونی اش، 

میان سرمایه گذاران خارجی دربارۀ سیاست بانک را در بر 

دارد و آن را در معرض این تردیدها قرار می دهد که 

درصد، اکنون چیزی جز حرف  ۹هدفِ رساندن تورم به 

در زمینۀ سیاست « تغییر رژیم»با وجود «. پوچ نیست

اکنون شاید به خاطر »، او «کورودا»پولی به دست 

شکست های مشابهی که برای همتای سابق او 

 «.دردسرساز شد، به طور منصفانه ای نقد شود

رشد نگرانی ها در محافل تجاری دربارۀ اقتصاد ژاپن و 

چشم اندازهای آتی آن، در مصاحبۀ فایننشال تایمز با 

فدراسیون تجارت »، سرپرست «باراسادایوکی ساکاکی»

اقتصاد »( ترسیم شد. او گفت که Keidanren« )ژاپن

طی سه سال گذشته خوب کار کرده بود، داده های « آبه

مرگ و »اخیر به آن معنا است که کشور با لحظۀ 

 رو به رو بود.« زندگی

به گفتۀ او شرکت ها باید از طریق افزایش سرمایه 

زدها، به منظور روتق دادن به گذاری و باال بردن دستم

هزینه های مصرفی، به اقتصاد کمک کنند. این چشم 

انداز به زحمت در شرایط آهستگی اقتصاد چین محتمل 

 است.

اهمیت وضعیت ژاپن، زمانی برجسته می شود که در 

چهارچوب اقتصاد جهان در کلیت آن نگریسته شود. 

تجربۀ  ترین اقتصاد جهان، در حالایاالت متحده، بزرگ

رشد پایین تر است، به طوری که تولید ناخالص داخلی 

در  -درصد در سه ماهۀ سوم ۳.0واقعی با نرخ سالیانۀ 

 افزایش داشت. -درصد در سه ماهۀ دوم ۶.۲قیاس با 

 ۳.۲چین، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، نرخ رشد 

درصدی را به ثبت رسانده است، در حالی که رژیم چین 

درصد  ۸ضروری برای حفظ ثبات اجتماعی را سطح رشد 

تعیین کرده بود. ژاپن، به عنوان سومین اقتصاد بزرگ، در 

لبۀ پرتگاه بحران است. سایر اقتصادهای اصلی در منطقۀ 

آسیا نیز از آهستگی اقتصاد چین ضربه دیده اند، به 
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عنوان مثال اقتصاد تایوان و سنگاپور در سه ماهۀ سوم 

 رکود بوده اند. سال عمالً دستخوش

سطح تولید منطقۀ یورو، اگرچه بهبودی جزئی را نشان 

می دهد، اما هنوز مانده است که به وضعیت پیش از 

 بحران بازگردد. 

پیامد آهستگی رشد اقتصاد چین، بخش های وسیعی از 

اقتصاد جهانی را می درد و جلو می رود. آهستگی رشد 

اقتصادی کانادا در چین منجر به کاهش پنج ماهۀ رشد 

نیمۀ نخست سال شده است، همراه با افزایش های 

ناچیزی طی سه ماهِ منتهی به اوت. اقتصاد برزیل، که 

شدیداً به صادرت به چین وابسته است، در رکود باقی 

 است.

بازارهای به اصطالح نوظهور، که اکثراً متکی به صادرات 

 .یک یا دو کاال هستند، به شدت متأثر شده اند

بینی کرد که هفتۀ قبل، صندوق بین المللی پول پیش

رشد اقتصادی در آفریقای سیاه، امسال به پایین ترین 

خواهد رسید و تنها سال بعد افزایش  ۳۲۲۲سطح از سال 

 مالیمی خواهد داشت.

در گزارش منتشر شدۀ « فایننشال تایمز»همان طور که 

 صعود"شیفتگان داستان »دیروز خاطر نشان کرد: 

سال گذشته قویاً این  ۳0و رشد سریع قاره، طی  "آفریقا

گیر، را انکار می کرده اند که این عملکرد اقتصادی چشم

اساساً به خاطر فروش کاالها به چین بود. این اطمینان 

اکنون دارد به سختی به بوتۀ آزمون گذارده می شود. 

چشم اندازها به طور قابل توجهی تیره و تاره شده اند. 

روی حرکت رشد در بخش اعظم آفریقای سیاه، رو به نی

 «.خاموشی است

از  -در همان حال که اجزای مختلف اقتصاد جهانی

رکود یا بحران  -کشورهای اصلی تا بازارهای نوظهور

همه جانبه را تجربه می کنند، بازارهای بورس، با رونق 

گرفتن از پول فوق العاده ارزان بانک های مرکزی جهان، 

 ح قله ها ادامه می دهند.به فت

پس از افول تند ماه های اوت و سپتامبر، بازارهای 

جهانی در ماه اکتبر با تجدید نیروی خود، بازگشتند، به 

درصد باال رفت  FTSE ،۷.۸طوری که شاخص جهانی 

ترین دستاورد ماهانه در طی چهار سال بود(. )این بزرگ

موداری این عالمت سالمت اقتصادی نیست. در عوض، ن

از انبوه تضادهای رو به رشد است که خبر از فوران یک 

 بحران بزرگ می دهند.

 ۹5۳0نوامبر  ۶

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

15/11/03/japa-n03.html 
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 رایگارد ساحلی یونان ب ی از تالشویدیوی

 پناهجویان حامل قایق نغرق کرد

 کیت رندال

 برگردان: آرام نوبخت

گارد ساحلی ترکیه ویدیویی را منتشر کرده است که در 

گارد متعلق به آن مردی بر روی عرشۀ یک کشتی 

ساحلی یونان، در تالش برای غرق کردن قایق بادی 

مشاهده می شود. مملو از پناهجویان سوری در دریای اژه 

 مربوط به به گزارش خبرگزاری رویترز، تاریخ این ویدیو

 نوامبر است. ۳۹

هزار پناهنده از خاورمیانه و آفریقا به سفری  ۳55بیش از 

پرمخاطره به یونان از راه دریا دست زده و هزاران تن در 

سوار بر  ،هزار پناهنده 0این میان غرق شده اند. روزانه 

که به هیچ وجه مناسب سفر دریایی  «دیگنی»قایق های 

 به جزایر یونان می رسند. نیست،

ترکیه روز « مؤسسۀ دیپلماسی عمومی»این ویدیو که 

کشتی با یک منتشر کرد، مردی را بر روی عرشۀ  هجمع

ونان نشان می دهد که پس از ینشان گارد ساحلی 

نزدیک شدن قایق بادی پناهجویان به کشتی، تالش می 

یک میلۀ بلند غرق کند. وقتی  زتفاده اسبا اکند آن را 

قایق بادی شروع به غرق شدن می کند، پناهجویان با 

 فریاد و سوت می زنند. ،برای کمک بطراضا

در یک قایق نیمه غرق  را پناهجویان ،این فیلم در ادامه

شده نشان می دهد که برای گارد ساحلی ترکیه دست 

کشتی ترکیه تکان می دهند و منتظر نجات هستند. 

ترکیه برده « دیدیم»خارج کرده و به بندر را ظاهراً آن ها 

پناهجوی  0۸. بنا به گزارش رسانه های ترکیه، ستا

 سوری، شامل کودکان، روی عرشه بودند.

که وسیعاً در رسانه های ترکیه  وبه دنبال انتشار این ویدی

بازتاب یافت، مقامات ترکیه شدیداً مقامات یونان را مورد 

رد ساحلی ا، از گ«هاکان اوستم»ند. دریابان دانتقاد قرار دا

خیلی خوشحال »یونانی خود گفت:  نترکیه، به همتایا

ین اعمالی ناز چ دستور دهیدخواهم شد اگر به تیم خود 

 «.کنند خودداری

ساحلی یونان ادعاهای ترکیه را به طور کامل  دراگ

، قویاً نیوناپایگاه گارد ساحلی »تکذیب و اعالم کرد: 

گزارش های مندرج در مطبوعات خارجی و محتوای 

 را، مجعول سمعی و بصری بر روی یک سایت خارجی

به  یونانکه مطابق با آن یک کشتی از گارد ساحلی 

ظاهر در تالش برای غرق کردن یک کشتی شامل 

 «.، تکذیب می نمایداست بوده پناهندگان

مقامات  متشکل ازو ظاهراً طی یک نشست یاین وید

آنکارا به شهر ۀ پناهجویان در صه دربارۀ مخمبعالی رت

به سرپرست گارد ساحلی یونان،  ،نوامبر ۳۸تاریخ 

نشان داده شد.  «آتاناسیوس آتاناسوپولوس»دریاساالر 

بود  در ترکیه ت وزیر الکسیس سیپراسسوی همراه با نخ

برای شرکت در یک بازی فوتبال دوستانه میان ترکیه که 

ان و بحث دربارۀ بحران پناهندگی در ترکیه حضور و یون

 داشت.
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گارد ساحلی یونان هرگونه صحبت را تکذیب و اعالم 

گارد ساحلی یونان، قویاً تکذیب می کند که »کرد: 

صحبت هایی میان سران دو گارد ساحلی یونان و ترکیه، 

آن چنان که  در مطبوعات ترکیه گزارش شده است، 

 «.صورت گرفته

حلی یونان اعالم کرد که هرگونه تالش برای د سارگا

با ارزش ها و »، نمهاجری حاملغرق کردن یک قایق 

 «.فرهنگ ما ناسازگاز و مطلقاً قابل تأسف است

حکومت حزب سیریزا در یونان، در این مورد خاص هر 

ادعایی که بکند، بی قید و شرط حامی سیاست تند 

 اتحادیۀ اروپا در قبال پناهندگان است.

، کودک «آیالن کردی»زمانی که تصاویر پیکر بی جان 

سه سالۀ سوری بر روی یکی از سواحل ترکیه در ماه 

سپتامبر منتشر شد، جهان به بهت و خشم فرو رفت. از 

صد کودک در آب های بین آن زمان تاکنون، بیش از یک

 ترکیه و یونان غرق شده اند.

ترکیه را حکومت سیریزا می توانست حصار مرز یونان و 

ساخته شده بود،  ۹5۳۶که با کمک اتحادیۀ اروپا در سال 

باز کند و بنابراین مانع عبور پرخاطره از دریا شود و در 

عوض به پناهجویان اجازه بدهد که از مسیر امن زمینی 

به اتحادیۀ اروپا بروند. با این حال، حکومت سیپراس از 

ی ترسد که برداشتن این گام سر باز زده است و از این م

در صورت باز کردن مرز، اتحادیۀ اروپا با اعمال تحریم 

های سخت تر بر یونان، آن را تنها بگذارد تا خود به 

 ۹5۳0نوامبر  ۹۶ تنهایی هزاران پناهجو را مدیریت کند.

 راه پیشروی مبارزه علیه ریاضت در یونان

 الکس النتیه

 برگردان: آرام نوبخت

تن از مردم یونان در مشارکت گستردۀ صدها هزار 

اعتصاب اعتراضی یک روزه علیه ریاضت در روز گذشته، 

عالمتی است دالّ بر آن که طبقۀ کارگر در جستجوی 

ائتالف چپ )»مبارزه با اتحادیۀ اروپا و حکومت سیریزا 

 است.«( رادیکال

سیریزا به وعده های انتخاباتی خود در ماه  از زمانی که

 0در رفراندوم « نه»طلق ژانویه خیانت کرد و رأی م

ژوئیه را زیر پا گذاشت، اعتراض رو به رشد است. ملوانان، 

کارگران پست، کارگران راه آهن و مترو، بیمارستان و 

داروخانه، و معلمان، همگی فراخوان اعتصاب را دنبال 

کردند. دانش آموزان مقاطع متوسطه و دانشگاه ها نیز 

رهای اقصی نقاط راهپیمایی های گسترده ای را در شه

یونان علیه کاهش برنامه ریزی شدۀ هزینه های 

 اجتماعی به دست سیریزا برگزار نمودند.

سیریزا به شکل مضحکی و برمبنای اتحاد طوالنی مدت 

خود با اتحادیه های فراخوان دهندۀ اعتصاب، ژست 

هوادار این اعتصاب علیه سیاست های خود را گرفته 

 است. 

سیریزا اعالم  حکومت «اری کارگذدپارتمان سیاست»

مطالبات کارگران و بسیج کارگران به طور اعم، »کرد که 

دارد به طور اخص حساس می شود، که از این رو باید 
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علیه سیاست های نئولیبرالی و اخاذی مراکز اقتصادی و 

در ادامه «. سیاسی در داخل و خارج یونان، هدایت شود

ی افراطی نئولیبرالی مبارزه با سیاست ها»آمده است که 

تری که با مردم ما ضدّیت دارد، با شدت هر چه بیش

دپارتمان مذکور، متعهد شد که به مبارزه «. ادامه دارد

مسکن، دستمزدهای رضایتبخش و حقوق »برای 

دست « مستمری، بهداشت و درمان و آموزش برای همه

 بزند.

ه به به این می گویند شیادی! سیریزا و اتحادیۀ اروپا شان

حقوق اجتماعی که  نشانۀ هم برای حمله به بنیادی تری

طبقۀ کارگر در قرن بیستم به دست آورد، مشغول 

همکاری هستند. بهداشت و درمان همگانی دیگر در 

یونان وجود ندارد، و سیریزا در حال تهدید به تخلیۀ 

اجباری گستردۀ خانواده هایی با بازپرداخت عقب افتادۀ 

اهش حداقل حقوق بازنشتگی به رقم وام های رهنی، ک

یورو در ماه، و تحمیل کاهش های جدید  ۶۲۹فالکت بار 

 در بودجۀ آموزشی است.

هر یک روزی که می گذرد، گواه جدیدی است بر 

طبقۀ کارگر. این حزب  باسیریزا  دشمنی بی رحمانۀ

، «چپ رادیکال»اعالم کرده بود که به عنوان یک حزب 

مردم استفاده نخواهد کرد. با این  از پلیس برای حمله به

ه، برای حمله و بازداشت کارگران بحال، روز چهارشن

اعتصابی علیه اخراج های دسته جمعی و کاهش حقوق 

 در Spider Generalدر تأسیسات بازیافت 

، پلیس اعزام شد. دیروز حکومت سیریزا به «گیانینا»

با پلیس دستور داد که میدان های آتن را از معترضین 

نه به تفاهمنامه های جدید و قدیم »پارچه نوشته های 

 پاکسازی کند.« ریاضتی

صعود مبارزۀ اجتماعی در برابر سیریزا، تنها با فوریتی 

گیری دوبارۀ استراتژیک و سیاسی تر نیاز به جهتبیش

جامع طبقۀ کارگر را مطرح می کند. کارنامۀ حکومت 

که شکل سیریزا یک هشدار جدی است مبنی بر این 

های بسیج اجتماعی نظیر اعتصاب اعتراضی یک روزۀ 

 مذکور، شکست خورده اند.

از زمان آغاز تهاجم ریاضتی اتحادیۀ اروپا در پنج سال 

اعتصاب ملی یک روزه  1۳تر از پیش، کارگران یونان کم

اتخاذ سیاست های  جهتی اعمال فشار بر حکومت ابر

سیاست های چ یک هیمطلوب تر، نداشته اند. اما این ها 

ریاضتی حکومت های پاسوک، دمکراسی نوین و سیریزا 

را تغییر نداد یا حتی به طور قابل توجهی آهسته نکرد. 

ترین حمله را به این حکومت ها در مجموع بزرگ

استانداردهای زندگی کارگران یونان از زمان اشغالگران 

 جنگ جهانی دوم انجام داده اند.جریان در  ها نازی

از تجارب حکومت سیریزا، برای شمار به مراتب پس 

تری از مردم روشن شده است که احزاب کنترل بیش

پاسوک و احزاب یعنی  -کنندۀ مبارزات اتحادیه ها

حامی ریاضت  -خودخوانده ای نظیر سیریزا« رادیکال»

سرمایه داری یونان  نظام هستند. آن ها طبقۀ کارگر را به

به مرگ، درحال تالشی زیر  مقید می کنند؛ نظامی که رو

بار بدهی ها، ناتوان از ایجاد مشاغل جدید برای میلیون 
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و متعهد به پیوندهای خود با یورو، اتحادیۀ اروپا  ،ها بیکار

 و ناتو است.

امروز کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم در حال انتشار 

درس های سیاسی »یک بیانیۀ مبسوط است زیر عنوان 

که راه پیشروی کارگران، « یزا در یونانخیانت سیر

جوانان و روشنفکران سوسیالیستی را که در جستجوی 

مبارزه با این دستگاه سیاسی ارتجاعی هستند، تشریح می 

 کند.

این بیانیه ضمن بازنگری بحران بدهی یونان و ردّ 

ادعاهای سیریزا در دفاع از این سیاست ها، به اهمیت 

یریزا به عنوان یک حزب سیاسی و تاریخی افشای س

ارتجاعی و ضدّ طبقۀ کارگر اشاره می کند. طبقۀ کارگر 

-چپ»نمی تواند با انتخاب حکومت های سرمایه داری 

در برابر بحران های اقتصادی بی سابقه و  د، از خو«گرا

 تهاجم وحشیانۀ کلّ طبقۀ حاکم دفاع کند.

اکتبر اکنون به طبقۀ کارگر یادآوری می شود که چرا در 

، کارگران روسیه وادار به سرنگونی سرمایه داری ۳۲۳۷

طی انقالبی به رهبری حزب بلشویکِ لنین و لئون 

تروتسکی شدند. هیچ راهی برای پیشروی نیست، به 

استثنای مسیر انقالبی. این مستلزم حمله به طبقۀ سرمایه 

روهای یدار، مصادرۀ ثروت آنان، تسخیر بانک ها و ن

دست طبقۀ کارگر است، و ایجاد دولت اصلی مولد به 

های کارگری که سیاست های سوسیالیستی را در سراسر 

 اروپا و جهان پی بگیرند.

چنین بنیان سیاسی و تاریخی ایجاد احزاب این بیانیه هم

در یونان و در سطح جهان را برای رهبری طبقۀ کارگر 

ت انقالبی توضیح می دهد؛ این بیانیه ادر چنین مبارز

ف طبقاتی عمیقی را توضیح می دهد که انتقادهای شکا

تروتسکیستی کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم را از 

سیاست های سیریزا از سوی احزاب خرده  اتتوجیه

بورژوا و آکادمیسین های ضدّ مارکسیست و سمپات 

 سیریزا در جهان، جدا می کند.

ند، به این نیروهای سیاسی که به استقبال سیریزا شتافت

گام  سیریزانادرست پیش بینی می کردند که انتخاب 

مهمی علیه ریاضت خواهد بود و با بی اعتنایی به این 

حمالت نسبت به طبقۀ کارگر واکنش نشان دادند. جهان 

دارد،  شانبینی آن ها، که ریشه در منافع طبقاتی ممتاز 

ضدّ »وم ترین تجلی خود را در ادعاهای ممس

ارنستو »فسور وپر« پسا مارکسیستی» و« راسیونالیستی

طبقۀ کارگر  که تأکید او بر این ؛ی فقید می یابد«الکالئو

یک نیروی سیاسی به انتها رسیده، در درون  مثابۀبه 

نیروها به عنوان همین  سیریزا بسیار پرنفوذ بود. امروز

ن سیاسی افشا شده اند و شریک و همدست یمرتجع

 هستند.حمالت سیریزا به مردم یونان 

کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم، به تنهایی بر مبنای 

دفاع خود از اصول و تداوم تاریخی تروتسکیسم، در تقابل 

با سیریزا قرار گرفت و هشدار داد که این حزب به 

کارگران حمله خواهد برد. این بیانیه، تکامل جناح های 

حامی  استالینیست وسابقاً رادیکال دانشجویی به احزاب

سرمایه داری را در دورۀ بازگشت سرمایه داری در اتحاد 
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جماهیر شوروی، تحلیل می کند. چنین تحلیل هایی به 

کمیته اجازه داد که دربارۀ سیریزا هشدارهای منحصر به 

د، که این خود اثباتی نفرد و دوراندیشانه ای مطرح ک

شم انداز چبرای دفاع از  مبارزه تاریخی از چندین دهه

 قالبی مارکسیسم است.ان

بر مبنای این میراث است که کمیتۀ بین المللی 

انترناسیونال چهارم در جستجوی ایجاد احزاب جدید در 

یونان و سراسر جهان است. ما خوانندگان سایت در یونان 

و جهان را تشویق به مطالعۀ این بیانیه، بحث حول آن، 

د کسب درس های تجربۀ سیریزا و مبارزه برای ایجا

کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم به عنوان رهبری 

 انقالبی طبقۀ کارگر جهانی می کنیم.

 ۹5۳0نوامبر  ۳۶

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

15/11/13/pers-n13.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبارزه برای رهایی زنانسوسیالیسم و 

 جس اسپیر

 برگردان: آرام نوبخت

شماری روی شانه های زنان بی ،زنان کنونی جنبش

مبارزه  ،در تمامی اشکال آن ،که علیه ستم ایستاده است

کردند و به اصالحات قابل توجهی نیز دست یافتند. از 

تا جنبش کارگری و حقوق  گرفته جنبش سقط جنین

ی، زنان در صف اول مبارزه برای حقوق تمام مردم نمد

)و دیگر زنان  «رزا پارکس»تحت ستم بوده اند. این 

-سیاهپوست پیش از او( بود که در اتوبوس های تفکیک

آالباما( از دادن صندلی خود به ایالت ) گومریشدۀ مونت

رد و همین جرقه های کمرد سفیدپوست امتناع  کی

بود  «مادر جونز». این نمود جنبش حقوق مدنی را روشن

که علیه کار کودک در اوایل قرن بیستم اعالن جنگ 

باعث شد که چشمان یک ملت به روی این کرد و 

 ،با یک چنین سنتی است که زنان امروز موضوع باز شود.

را  در ساعت دالر ۳0ارزه برای حداقل دستمزد بمسیر م

 پیش می برند.

دو تن از نخستین  ،«رشِکارولین دورُ»و  «مارتینا فلپس»

سیاتل  درکارگران فست فود بودند که از محل کار خود 

، «کشما سوآنت»بیرون رفتند و دست به اعتصاب زدند. 

 موسوم به پس از پیروزی در کرسی شورای شهر، کارزار

«15 Now » ۳0را در حمایت از حداقل دستمزد فدرال 

ه های به راه انداخت. همۀ این ها جرق ،دالر در ساعت

جنبشی را روشن کرد که شاهد بود سیاتل به نخستین 

http://www.wsws.org/en/articles/2015/11/13/pers-n13.html
http://www.wsws.org/en/articles/2015/11/13/pers-n13.html
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 ۳0که حداقل دستمزد  می شودشهر بزرگ کشور تبدیل 

تصویب می رساند. این  به دالر را درست یک سال بعد

پیروزی به دنبال دهه ها شکست جنبش کارگری از راه 

افته حول یک یو بیانگر قدرت یک کنش سازمان رسیده

 است. و روشن مطالبۀ شفاف

مبنی بر این  «وال مارت» فروشگاه زنجیره ای بیانیۀ اخیر

تر از میزان پرداختی به کارگران آن کم ۹5۳۳که تا فوریۀ 

افزایشی برای بیش از  -بوددالر در ساعت نخواهد  ۳5

نشانۀ دیگری است از  -هزار کارگر در سطح کشور 055

های ملموسی این که کارگران با ورود به مبارزه، دستاورد

 ایجاد می کنند. جمیعت نیروی کاربرای کل 

 نابرابری درآمدی

اگرچه ایاالت متحده درحال تجربۀ یک بهبود اقتصادی 

چنان به است، اما رکود عمیق است. بسیاری مردم هم

مبارزه در زیر بار سنگین بیکاری، اشتغال ناکافی، 

 دستمزدهای نابرابر یا پایین، و هزینه های روبه رشد

کارگران  اکثریتِ ،معیشت، به مبارزه ادامه می دهند. زنان

با دستمزدهای پایین را شکل می دهند؛ زنان اکثریت 

در  سنت ۳۶و  دالر ۹کارگران محرومی هستند که 

تر از حداقل دستمزد، دریافت ساعت، یعنی به مراتب کم

تحت ، تناسبیمی کنند؛ به همین دلیل زنان به شکل بی

 قرار داشته اند.تأثیرات سوء 

دالر در  ۳0حقوق محیط کار و تعیین حداقل دستمزد 

شان را ساعت برای کارگرانی با حقوق پایین که اکثریت

 به بهبود زنان تشکیل می دهند، به شکل قابل توجهی

کمک خواهد شرایط اقتصادی و نیروی اجتماعی زنان 

اگر گروه های جریان اصلی حقوق زنان و اتحادیه  کرد.

دالر را به مبارزۀ  ۳0کارگری بزرگ مبارزه برای  های

تر علیه تبعیض جنسی پیوند می دادند، در آن وسیع

دالر،  ۳0صورت هر دو مبارزه تقویت می شد. مباره برای 

مستلزم وحدت میان زنان و مردان کارگر با دستمزدهای 

پایین است که مشغول نبرد با یک دشمن مشترک 

ین وحدت می تواند گامی هستند: شرکت های بزرگ. ا

باشد که سرمایه  یبزرگ به سوی غلبه بر شکاف های

 داری بر ما تحمیل می کند.

نابود کردن ریشه های تبعیض جنسی و 

 خشونت علیه زنان

نابرابری های میان مردان و زنان و خشونت علیه زن، از 

این ایدۀ عمیقاً جاافتاده نشأت می گیرد که زنان، مایملک 

د، برای ارضای نیازهای مردان وجود دارند و مردان هستن

باید وابسته به مردان و مطیع آن ها باشند. این ایده ها از 

نقش زنان در میراث بازتولید و مالکیت در جوامع طبقاتی 

ولد  و به زاد ،زندگی جنسی زنان سرچمشه می گیرد.

کودکانی که دارایی مرد را به ارث خواهند برد، تقلیل می 

زنان بنابراین خود به عنوان مایملک نگریسته یافت، و 

 می شدند.

ستم اقتصادی بر زنان، خود متضمن این خشونت 

چنان با ساختاری است. دلیل شمارۀ یک این که زنان هم

شرکای پرخاشگر خود باقی می مانند، این است که 

شرکای آن ها دسترسی این زنان به پول را تحت کنترل 
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وانایی اقتصادی برای فرار از این ت به این ترتیب دارند و

 رابطه را برایشان باقی نمی گذارند.

لیگ ملی »از دانشگاه گرفته تا ارتش و منازل بازیکنان 

، تعرض جنسی و خشونت نسبت به زنان یک «فوتبال

اپیدمی است. در رأس خشونتی که زنان با آن مواجه می 

این نهاد ها قرار دارد که به  سازی وسیع خودِشوند، پنهان

تر بر قربانیان و دفاع از مرتکبین چنین اقداماتی ستم بیش

یک فرهنگ زن ستیزی و ستم که باید  ؛ یعنیمی پردازند

 درهم شکسته شود.

ان و معترضین به نطی سال های اخیر، نسل جدیدی از ز

. ستدر حال مبارزه و مقاومت بوده ا ،تبعیض جنسی

با اعتراض زنان و مردان  ،دانشگاه هاتجاوز جنسی در 

تر برای خواهان مقررات و محافظت سخت ی کهجوان

 کمپین رو به رو شده است. به خصوص هستند، قربانیان

#CarryThatWeight زنان برای  بخشالهام

ربانی تجاوز بود تا به او قپیوستن به همبستگی با یک 

دوش  بهکمک کنند که بتواند بار این تجربۀ خود را 

دانشگاه را این عدم پاسخگویی دردآور از سوی و  بکشد

، هزاران نفر در سرتاسر ۹5۳۳محکوم نماید. در سال 

شرکت کردند  (slutwalk« )رژۀ روسپی ها»جهان در 

 قربانیان را به چالش بکشند. شدن تا محکوم

تضعیف ایده  برایتاریخ بارها و بارها نشان می دهد که 

چیزی مؤثر تر از اتحاد زنان  های تبعیض جنسی، هیچ

برای ایفای یک نقش کامل در جامعه و تولید و همین 

طور سازماندهی و مبارزۀ جمعی زنان و مردان برای منافع 

 مشترک خود نیست.

پیش از آن که زنان در طول جنگ جهانی دوم به شکل 

، از آن ها انتظار می رفت راه بیابندگسترده به مراکز کار 

ود را بزرگ کنند، آشپزی و نظافت انجام که فرزندان خ

شریک خود باشند. از آن جا که جنگ  نفوذدادند و تابع 

خانه ها ربه اکثریت عظیم مردان نیاز داشت، بسیاری از کا

کار بدون کارگر الزم باقی ماند، زنان برای  زو مراک

 ارتش نیروی کارزیاد وارد بسیار نخستین بار در تعداد 

شدند. به محض آن که جنگ تمام شد، بسیاری از زنان 

در محیط های کار باقی ماندند، شانه به شانۀ مردان کار 

د، نشان دادند که برابرند و در کنار مردان برای نکرد

مبارزه زدند. دسته به  مزدهای بهتردستو شرایط کاری 

این تجربه به تضعیف ایده های تبعیض جنسی در محیط 

جامعه به طور کلی یاری رساند، و هم بنیانی های کار و 

میالدی ایجاد  ۷5و  ۳5را برای جنبش زنان در دهه های 

کرد و هم الگویی برای چگونگی تداوم مبارزه برای پایان 

دادن به تبعیض جنسی، تعرض جنسی و خشونت علیه 

 زنان.

 ست آوردن حق واقعی انتخابدبه 

رف از صِحقوق باروری و حق انتخاب، چیزی بیش 

وضعیت قانونی سقط جنین است. زنانی که هنوز 

استطاعت غلبه بر موانع پرهزینه ای نظیر سفر طوالنی به 

ساعتۀ انتظار و  ۷۹، دوره های کلینیکترین نزدیک

مشاوره های های اجباری که همگی می تواند مستلرم 
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چندین روز مرخصی باشد، ندارند، از دسترسی به بهداشت 

 شده اند.باروری محروم 

سوسیالیست ها مدافع حق واقعی انتخاب هستند: 

دسترسی همۀ زنان به مراقبت های رایگان و باکیفیت 

باال برای جلوگیری از بارداری و همین طور سقط جنین 

چنین خواهان تأمین رایگان و ایمن. سوسیالیست ها هم

هر آن چه زنان و خانواده ها برای انتخاب زندگی نیاز 

هستند. بدون تأمین اقتصادی، مراقب رایگان از دارند، 

قبت های پزشکی، دسترسی به غذای سالم، راکودکان، م

مسکن و آموزش مناسب، بسیاری از زنان احساس می 

ت های کافی بشتوانه هستند و توانایی مراقپکنند که بی

 الزم برای پرورش فرزند را ندارند.

 موضوعیت سوسیالیسم

بشر به  «دی ان ای»که در  ستم بر زن، چیزی نیست

ثبت رسیده باشد. ریشه های مادی این پدیده، همان 

جامعۀ طبقاتی است که در آن زندگی می کنیم، و همان 

نظام اقتصادی سرمایه داری که برای بقای خود به چنین 

جامعه ای وابسته است. هرگونه استراتژی با هدف کسب 

ادن به ستم بر تر برای زنان و نهایتاً پایان دبیش قوقح

زن، بدون دست بردن به ریشه ها قادر به پیروزی هایی 

 ماندگار نخواهد بود.

اما پرسش این است که بعد از نابودی ریشه ها، ما چه 

 چیزی به جای آن خواهیم کاشت؟

تحت نظام سرمایه داری، تصمیمات بر اساس حداکثر 

صاحبان سهم و مالکان  -کردن سود یک اقلیت ناچیز

اتخاذ می شوند. با تضعیف مقاومت طبقۀ  -مالی سرمایۀ

تی، نژادی، مذهبی و یکارگر از طریق شکاف های جنس

ل چنین شکاف هویت جنسی، کارگران متقاعد به تحمّ

هایی می شوند. با غلبه بر این شکاف است که ما می 

توانیم به طور مؤثری به سازماندهی و مبارزه برای 

ضمن آن که کل نظام پیروزی های ملموس دست بزنیم، 

 سرمایه داری را به چالش بکشیم.

از طریق مبارزۀ جمعی برای بهبودهای مشخص و 

دالر در ساعت، مراقبت و  ۳0حداقل دستمزد  -عینی

 آموزش رایگان کودک، مسکن و شغل شایسته برای همه

ما اعتماد به نفس و این اعتقاد را رشد خواهیم  -و غیره

دارد که باید قدرت اقتصادی و سیاسی را از دستان 

مدیران ارشد شرکت های بزرگ قبضه کرد و آن را در 

دستان طبقۀ کارگر قرار داد.  به محض آن که قدرت در 

دستان طبقۀ کارگر باشد، یک جامعۀ سوسیالیستی 

د، و بدین ترتیب دمکراتیک می تواند ساخته شو

و تصمیمات اقتصادی بر مبنای تأمین و رفع نیاز مردم 

محیط زیست و نه بر اساس حداکثر کردن سود عده ای 

 گرفته خواهد شد. ،قلیل

 ریشه های تعیض جنسی و ستم بر زن

، برای حقوق ۳۲۷5و  ۳۲۳5جنبش زنان در دهه های 

رد کار برابر، و برخو ازایسقط جنین، دستمزد برابر در 

ئون زندگی، از ورزش گرفته تا محیط شبرابر در تمامی 
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کار، به مبارزه دست زد و پیروزی های قابل توجهی هم 

به دست آورد. با این حال این دستاوردها یک به یک 

درحال بازپس گرفته شدن هستند، به ویژه دسترسی به 

 .نازلمراقبت های باروری ایمن و با بهای 

جدیدی از زنان و مردان جوان  زنان، نسل قوقحمله به ح

را به این سؤال واداشته که: چرا باید به مبارزه برای 

همان حقوقی ادامه بدهیم که مادربزرگ های ما به دست 

 مختلف تری به مناصبتر و بیشبیش آوردند؟! زنانِ

شمار عظیمی از حرفه های  ،زنان ؛دست پیدا می کنند

می  شکل ی راسبسیار تخصصی نظیر پزشکی و مهند

دهند، و در تقریباً هر شاخه ای که تالش کرده اند، به 

برتری دست یافته اند. پس چرا عقاید تبعیض جنسی و 

 جان سختی می کنند؟هنوز ستیزی زن

بسیاری را به این نتیجه رسانده که  ،این پرسش ها

مردان نسبت به زنان  ویژۀ مشکل، پدرساالری و امتیاز

است و در نتیجه راه حل، تغییر رویکرد مردان نسبت به 

زنان است، آن هم از طریق آموزش، این که مردان 

، و از طریق پایان دهندخود  به امتیازات ویژۀبیاموزند 

نقش های رهبری. اگرچه آموزش  ایفای تشویق زنان به 

 یفایا به مردان دربارۀ مسائل زنان و تشویق زنان به

نقش های رهبری گام های مهمی به سوی متحد کردن 

زنان در یک مبارزۀ مشترک برای رهایی  مردان و

مشترک است، ولی در واقعیت امر ریشۀ تبعیض جنسی و 

را هدف نمی گیرند. آن ها مردان را مقصر  االریپدرس

و  -در کارگران شکاف می اندازد این خود که -می دانند

های تبعیض جنسی و خشونت  نه شرایطی که ایده

 را تولید می کنند. ساالرانهمرد

ریشۀ تبعیض جنسی و پدرساالری چیست، و چگونه می 

توان به طور مؤثر آن را از بنیان های جامعۀ بشری دور 

 انداخت و به رهایی زنان دست یافت؟

نیست که « طبیعی»نابرابری میان مرد و زن یک امر 

اشت. داده های باستان همواره وجود داشته و خواهد د

شناسی نشان می دهد که مردان و زنان در طول بخش 

پیش از ظهور تمدن که که خود با  -اعظم تاریخ بشر

عموماً به عنوان دو جنس  -ظهور کشاورزی ممکن شد

برابر زندگی می کردند. پیدایش جامعۀ طبقاتی، و تقسیم 

 -جامعه میان کسانی که برای گذران زندگی کار می کنند

و کسانی که کنترل منابع مورد  -کارگران یا طبقۀ کارگر

نیاز برای تولید را در دست دارند و از ثمرۀ کار کارگران 

درگذشته مالکان برده و اربابان فئودال،  -زندگی می کنند

عاملی بوده است که زنان  -و امروز طبقۀ سرمایه دار

 منتها نه بدون مبارزه! درآیند.تحت انقیاد مردان 

ی بازپس اخ مردان و زنانی است که بریاریخ تمدن، تارت

گیری هر آن چه در دورۀ تکامل جامعۀ طبقاتی از دست 

عنی کنترل کامل و برابر بر ذخایر و یبودند، مبارزه کردند: 

منابع و نیروی تعیین آیندۀ خود. بنابراین پایان دادن به 

ان با مبارزه برای پای دارد ستم بر زن، پیوند تنگاتنگی

بخشیدن به جامعۀ طبقاتی و برای یک نظام اقتصادی 

تحت کنترل و ادارۀ دمکراتیک بنا به منفعت مردمی که 
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کار می کنند. این چیزی است که با غلبه بر شکاف میان 

 مرد و زن قابل تحقق است.

در مبارزه برای  ۳۲۳۶در سال  «هلن کلر»همان طور که 

ها، برای ترینکشور برای ثروتمند» حق رأی زنان گفت:

ستثمارگران اشرکت ها، بانکداران، سفته بازان امالک و 

کار اداره می شود. مطمئناً پیش از آن که بتوانیم زنان را 

مردان را با هم آزاد سازیم.  ورها کنیم، ما باید زنان 

حق اکثریت بشر، کارگران هستند. مادام که مطالبات به

حقیر  -آن ها مالکیت و کنترل زندگی و معاش -آن ها

شمرده شود، ما نه می توانیم حقوق مردان را داشته 

 «.را باشیم و نه حقوق زنان

برای دامن زدن به یک مبارزۀ مؤثر برای جامعه ای که 

 زنان درصدی ها باشد، جامعه ای که در آن ۲۲به نفع 

یگان از فرزند، امزد برابر در ازای کار برابر، مراقبت های ر

دسترسی آزاد و برابر به مراقبت های آموزش رایگان و 

پزشکی باروری دریافت می کنند، ضروری است که 

تمامی کسانی که تحت ستم  را در میان ترین وحدتبیش

یکی این نظام هستند، یعنی طبقۀ کارگر، به وجود آوریم. 

انع در برابر این مبارزۀ مشترک، بقایای وترین مبزرگاز 

مردان  دربارۀسیتی سفت و سخت ایده های تبعیض جن

سیستم  ، این ایده ها از آن رو تقویت می شوند کهاست

 وزنان  .بیش از زنان می دهد خرده نانی به مردان کنونی

مردان به یک مبارزۀ دائمی علیه تبعیض جنسیتی در 

ه بتمامی اشکال آن نیاز دارند. مؤثرترین روش برای غل

 است. انهمبارزۀ متحد و تبعیض، خودِ یداوربر پیش

 زنان نابرابری های ریشه

 «معنای مارکسیسم»پال داماتو، فصلی از کتاب 

 باران رادترجمه: 

گونه  زاد و ولد -بازتولید نیاز دارند  و به تولید جوامع همۀ

 تا این مثل، تولید بیولوژیکی های جنبه که حالی در ها.

 که تولید نهادی دربارۀ این را نکرده بود، اما تغییر اواخر،

. گفت توان نمی خانواده، مثل را در خود جای داده، یعنی

 روابط مدرن اقتصاددانان عموماً به شیوه ای مشابه،

گذشته معطوف می دانند، از این رو،  را به داری سرمایه

 متشکل هسته، واحد تغییرناپذیرِ خانوادۀ مدافعان در مقام

سگ را به  یک و چند کودک، زن، یک مرد، یک از

آن طور که  هسته، خانوادهۀ این نسبت می دهند.گذشته 

امور را حفظ می  «طبیعی» نظم کنند، می استدالل آن ها

 یک نه نهاد است، یک خانواده که است این حقیقت. کند

در گذر از یک شیوۀ تولید به  تاریخاً بیولوژیکی، و واقعیت

 زنان وضعیت تغییر کرده است. از این رو، شیوه ای دیگر

 دستخوش تغییر شده توجهی، قابل به طور نیز، جامعه در

 .است

 سرشت را برآمده از جنس دو بین باور رایج، روابط

 پرورش زن در مقامو  مرد در مقام نان آور تغییرناپذیر

پیوسته چنین بوده و چنین  نتیجه در-دهنده می داند

 تاریخی شواهد را زن نقش نگاه به این اما. خواهد ماند

 زنان در جوامع پیشاطبقاتی، از بسیاری در. کند تأیید نمی

سهیم  و خانه داری کودک پرورش از مولد فراتر کار

تقسیم جنسیتی شدید کار حاکم  چنین جوامعی، بودند. در
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آن ها را از  که کارهایی راغب بودند انجام به مردان بود.

به  زنان،. برای مثال شکار: محل سکونت دور می کرد

کارهای نزدیک به خانه را  انجام به تمایل خاطر باروری

 ها، توت انواع و ریشۀ گیاهان آوری جمعمانند  داشتند:

نخستین  در آن، از پس. پز و پخت و لباس و پوست تهیه

 به آوری جمع از طبیعی طور به زنان جوامع باغبانی،

به استثنای  مورد، دو هر در. رسیدند برداشت و کاشت

 مواد اصلی تهیۀ تنها منبع شکار آن در که روزهای سرد،

 و جمع آورندگان عنوان به زنان نقش بود، غذایی

 .بود تر مهم مردان شکار از گروه بقای برای کشاورزان

 و گروه حیاتی بود بقای برای زنان کار بدین خاطر که هم

 هنوز اقتصادی اجباری این که مناسبات دلیل هم به

به معنای  مردان از متفاوت کارهایی انجام نداشت، وجود

 گزارش موارد از بسیاری در مقابل، در ستم مردان نبود.

 انتخاب قدرت تصمیم گیری نهایی در مواردی چون شده،

ازدواج، با  زمان متارکۀ جنگ، تصمیم به جنگ، فرماندۀ

بی بنیان  و واقعیات، این استدالل کودکانه این. زنان بود

داند، در هم را که دلیل ستم بر زن را قدرت مردان می 

نیز باید  کودکان استدالل، این اساس بر می شکند.

 این با. ستم بزرگساالن قرار می گرفتند تحت همواره

جوامع  این در نسبی آزادی با برخورداری از کودکان حال،

به آن  برانگیز بحث نظریۀ این آن چه. رشد می کردند

می رسد، این است که مردان به زنان ستم می کنند چون 

 .می توانند و برای هیچ چیز توضیحی ندارد

 جنسی بسیار روابط پیشاطبقاتی، جوامع از بسیاری در

شئ و  تر و غالباً عاری از حس حسادت و مالکیت آزادانه

 در. است عجین جنسی روابط امروز با واره گی است که

تبار  که  تبار مادرمادرگاهی )ماتریلوکال(  و اغلب جوامع 

ترس از  بدون مردان می پندارند، زنان و را از نیای مادر

را  ازدواج از نامحدود قبل جنسی آزادانه روابط ننگ،

کار تولیدی  و می توانستند باروری زنان تجربه می کردند.

جوامع تفاوتی بین این دو قائل  که آن چرا را درآمیزند،

 نبود.

ساکنان جزایر  مردم نگار، برونیسالو مالینوفسکی،

 ۳۲۹۲ سال را در مالنزی غرب شمال واقع درتروبریاند 

 تبار، مادر ای قبیله جامعۀ این در. مورد مطالعه قرار داد

نقش  ای دارند، قبیله زندگی در توجهی قابل سهم زنان»

 -جادوگری و آیین ها، اقتصادی، رهبری در بخش

 همچنین حیات جنسی و آداب تمام عمیقاً که واقعیتی

 مالینوفسکی «ر قرار داده است.ازدواج را تحت تاثی نهاد

 بزرگساالن اجبار بدون کودکان که خاطر نشان می کند

 غیر و طبیعی غیر»تروبریاندها  نزد اجبار بزرگ می شوند،

 دارندکنجکاوی اجازه کودکان» .جلوه می کند« اخالقی

او «. شرم کشف کنند و ترس بدون را خود جنسی های

بزرگترها  دخالتدر زندگی جنسی کودکان، » می نویسد

 «به چشم نمی خورد.

دستخوش تغییر  زنان وضعیت طبقاتی، جامعۀ ظهور با

 و کشف در کلیدی نقش زنان جمع آورنده، در مقام،. شد

 از بسیاری در و بومی سازی نباتات ایفا می کردند، توسعۀ

 وضعیت نیویورک، شمال در ایروکوا مانند باغبانی، جوامع

می  شکار مردان. ماند باقی در جایگاه عالی خود زنان

کاشت را انجام  زمین برای پاکسازی سنگین کار کردند و
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پرورش محصوالت را به  و کاشت زنان اما می دادند،

 کردن اهلی و اختراع گاوآهن سنگین. عهده داشتند

 عمدۀ به کارگران مردان. حیوانات شرایط را تغییر داد

در  خود قدیمی نقش دلیل به و بدل شدند، کشاورزی

را  حیوانات کردن اهلی مسئولیت همچنین شکارچی، مقام

تولید  بر حوزۀ دیگر، عبارت به مردان،. از آن خود کردند

مازاد جامعه را در  ثروت از این رهگذر و چیره شدند،

 به خاطر مردان، از برخی یا دست کم، اختیار گرفتند،

 این به قول انگلس نشان دولت. و طبقاتی جامعۀ ظهور

و در عین  «زن در جهان جنس تاریخی شکست» دهندۀ

حال، انقیاد اقتصادی اکثریت مردان به دست اقلیتی از 

 مردان ثروتمند بود. 

 مالکیت کردن حیوانات، اهلی و کشاورزی توسعۀ با

 سازمان یک عنوان به خانواده. خصوصی پدیدار شد

خانواده تعیین می  مرد طریق از آن تبار در که مردساالر

به شیوه ای توسعه یافت که میراث پدر را برای  دش

 مردان همسر جدید، خانوادۀ تک در. فرزندان تضمین کند

 انگلس. زنان انتظار پاکدامنی داشتند اما نه برای خود از

تحقیر  زن، را نیز اشغال کردند، خانه قلمرو مردان» نوشت

تولید  برای صرفاً ابزاری مرد، شهوت بردۀ، شد و برده

 «مثل.

تنها با ظهور جامعۀ طبقاتی  نتیجه کار، در جنستی تقسیم

 از اندکی تعداد که یافت، زمانی دامنه ای ستمگرانه

 و زنان. را در دست گرفتند کشاورزی مازاد کنترل مردان

و  سرف بدل شدند یا برده به بخت تیره مردان بیشتر

 خانوادۀ در. درآمدند جدید حاکم طبقۀ تحت انقیاد

 در کنار تربیت کودکان، کارهای مختلفی زنان مردساالر،

را بر  (غیره  و شیردوشی، کاشت،) خانواده بقای برای

 تغییرات داری سرمایه توسعۀ اما. عهده داشتند

 کار را جنستی تقسیم که تکنولوژیکی را در پی آورد

 زنان کامل رهایی برای را شرایط منسوخ کرد و کمابیش

 .فراهم آورد
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 شینزو آبه و تسریع روند میلیتاریزه کردن ژاپن

 

 پیتر سیموندز

 برگردان: آرام نوبخت

وخامت رکود اقتصادی جهانی و تشدید تنش در بحبوحۀ 

، نخست وزیر ژاپن، در حال «شینزو آبه»های ژئوپلتیک، 

شتاب دادن به برنامۀ میلیتاریستی خود است. در همان 

حال که حکومت در صدد است از طریق مصوبات قانونی 

پارلمان، محدودیت های قانون اساسی در قبال نیروهای 

 ۹.۹ع ژاپن خواهان افزایش مسلح را پس بزند، وزیر دفا

 0.۳درصدی بودجۀ نظامی سال بعد به رقم بی سابقۀ 

 میلیارد دالر امریکا است. 1۹میلیارد ین، معادل با 

افزایش بودجۀ نظامی که رسماً روز دو شنبه اعالم شد، 

چهارمین افزایش بودجه از زمان روی کار آمدن حکومت 

یک دهه ، به دنبال ۹5۳۹در سال « آبه»گرای راست

کاهش هزینه های دفاعی است. این مبالغ اضافی اساساً 

برای تسلیحات جدید پیچیده، از جمله شش جنگندۀ اف 

هلیکوپتر  ۳۷، «گلوبال هاوک»، سه پهباد مدرن ۶0

(، و ساخت یک AAVآبی )-تجسسی، نفربرهای خاکی

 ، صرف خواهد شد.«کالس سوزیو»زیردریایی 

از سیاست موسوم به حکومت اوباما، به عنوان بخشی 

علیه چین، توکیو را تشویق به باال بردن « محور آسیا»

نیروهای مسلح خود و اتخاذ موضعی تهاجمی تر نسبت 

به این سو، حکومت  ۹5۳۹به پکن کرده است. از سال 

آبه به تنش ها با چین بر سر جزایر مورد مناقشۀ سنکاکو 

از  دیائویو در دریای شرق چین، و همین طور حمایت -

کارزار امریکا علیه ادعای مالکیت چین بر جزایر دریای 

 جنوبی چین، شدت بخشیده است.

گسترش نیروی دفاعی ژاپن همراه با افزایش تدریجی 

-حضور نظامی امریکا در سرتاسر منطقۀ اقیانوس هند

آرام، با هدف محاصرۀ چین رخ می دهد. ژاپن عمیقاً در 

علیه چین « تاگونهوایی پن-طرح نبرد دریای»چهارچوب 

قرار دارد؛ بر مبنای این طرح، پایگاه های امریکا در ژاپن، 

کرۀ جنوبی و گوآم، به عنوان سکوهای حمالت هوایی و 

موشکی علیه ارتش و اهداف زیرساختی چین قابل تصور 

 هستند.

« دفاع جزیره ای»تمرکز استراتژیک ژاپن بر ارتقای 

مجمع  یعنی تقویت و بسط حضور نظامی در -است

الجزایر جنوب شرقی نزدیک به خشکی چین. بودجۀ 

نظامی، عالوه بر خرید سخت افزارهای نیروی هوایی و 

دریایی، شامل ساخت یک ایستگاه رادار در جزیرۀ 
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و « میاکوجیما»، بسط پایگاه نظامی در «یوناگونی»

 خواهد شد.« اوشیما-آمامی»استقرار یک پایگاه جدید در 

ژاپن، این خطر را افزایش می دهد حضور تدریجی نظامی 

که وقوع یک سانحه یا محاسبۀ نادرست کوچک در یکی 

از انبوه نقاط اشتعال در آسیا، نزاعی را به ناگهان آغاز کند 

که تا سر حدّ یک جنگ جهانی، با مداخلۀ دولت های 

برخوردار از سالح های هسته ای، پیش رود. فروپاشی 

آغاز شد، این حرکت  ۹55۸اقتصادی جهانی که در سال 

به سوی جنگ را تغذیه می کند. تمامی قدرت های 

زده برای به چنگ آوردن اصلی، ضمن تقالی شتاب

بازارها، مواد خام و ذخایر کار ارزان، ولو از طرق نظامی، 

در جستجوی آن هستند که خود را به بهای رقبای شان 

 از شرّ بحران اقتصادی خالص کنند. 

امپریالیسم امریکا، در تالش برای  طی دو دهۀ گذشته،

استفاده از قدرت نظامی خود به منظور جبران انحطاط 

تاریخی و استقرار سلطۀ جهانی اش، در یک جنگ 

جنایتکارانه از پس دیگری در خاوریانه، بالکان و آسیای 

میانه درگیر شده است. آلمان نیز همانند ژاپن، در حال 

گیری است که به کنار زدن محدودیت های دست و پا 

دنبال شکست خود در جنگ جهانی دوم، به آن تحمیل 

شده و همین طور مشغول تدارکِ استفاده از نیروهای 

مسلح خود برای پیگیری منافع آلمان در اروپا و سرتاسر 

خطر « محور آسیا»جهان. درست همان طور که سیاست 

در  ۹5۳1جنگ با چین را دارد، کودتای فاشیستی سال 

ن نیز با مهندسی آلمان و امریکا، خطر رویارویی با اوکرای

 روسیه را افزایش داده است.

در عین حال، همۀ حکومت ها، از جمله ژاپن، در تالش 

اند که تنش های روبه رشد اجتماعی در داخل کشور خود 

را به سوی یک دشمن خارجی کانالیزه کنند. اقتصاد ژاپن 

دیده و تولید از آهستگی اقتصادی چین به شدت ضربه 

ناخالص داخلی آن در سه ماهۀ دوم سالی جاری با نرخ 

درصد کاهش داشته است. در همان حال که  ۳.۳ساالنۀ 

بود، شمار  ۶.۶نرخ رسمی بیکاری در ماه ژوئیه تنها 

 ۳.0کارگران در مشاغل نامنظم در دورۀ حکومت آبه با 

 15میلیون یا تقریباً  ۹5میلیون نفر افزایش به تقریباً 

درصد نیروی کار ژاپن جهش کرده است. میلیون ها نفر 

از جوانان مجبورند با والدین خود زندگی کنند و تعداد 

 ۳.۳مردمی که کمک دولتی دریافت می کنند، به بیش از 

تر از نیمی از کم -میلیون نفر در ماه مه رسید. فقر نسبی

درصد جمعیت در  ۳۳به رقم بی سابقۀ  -میانۀ درآمد ملی

 ل گذشته رسید.سا

آبه به منظور جلب حمایت ها برای میلیتاریسم مجدد، به 

کارزاری تبلیغاتی با هدف سفیدکاری جنایات جنگی 

دست زده  ۳۲15و  ۳۲۶5ارتش ژاپن در طول دهه های 

، سمبل نیرومند «یاسوکونی»است. بازدید او از معبد بدنام 

 ، برای مشروعیت دادن۹5۳۶میلیتاریسم ژاپن، در سال 

به این ادعاها طراحی شد که ژاپن به جنگی برای رهایی 

در آسیا در برابر استعمار غربی دامن زده بود، و همین 

«. کشتار نانجینگ»طور برای انکار توحش هایی نظیر 

آبه خود علناً کتاب های تاریخی درسی امریکا را به دلیل 

 ۹55اشاره به استفادۀ سیستماتیک ارتش ژاپن از تقریباً 



 
 
 
 
 
 

 دورۀ سوم -نهمسال  -9384 آبان ماه  -98شمارۀ 

Worker 
Militant 

تمیلیتان  
 کارگر

119 
)روسپی( که به بردگی جنسی وادار « زن آسایشگر»ار هز

 شدند، مورد انتقاد قرار داده است.

با این حال، جوّ ضدّ جنگ ریشه های عمیقی در ژاپن، و 

به خصوص در میان طبقۀ کارگر دارد. فتوحات استعماری 

امپریالیسم ژاپن در آسیا طی جنگ جهانی دوم، همراه 

سی در داخل. بود با سرکوب وحشیانۀ دولت پلی

اپوزیسیون ضدّ جنگ دوباره و دوباره در دورۀ پساجنگ 

اعتراضات گستردۀ علیه پیمان امنیتی  -سر برآورده است

، تظاهرات علیه ۳۲۳5ژاپن و ایاالت متحده در سال 

، و اخیراً تظاهرات ۳۲۷5و  ۳۲۳5جنگ ویتنام در ده های 

وسیع علیه مشارکت ژاپن در اشغال عراق به دست 

 .۹55۶ا از سال امریک

قوانین امنیتی اخیر حکومت، که در حال حاضر در مجلس 

اعالی پارلمان ژاپن )دیت( در حال بحث است، منجر به 

اعتراض های مردمی وسیع شده است. هدف از این 

آبه از « بازتفسیر»گذاری، اعطای قدرت قانونی به قانون

دفاع »قانون اساسی کشور در سال گذشته، و مجاز کردن 

یعنی مشارکت در جنگ های  -«جمعی از خود

است. همان طور که  -تجاوزکارانه به رهبری امریکا

دانان توضیح داده اند، این قوانین مستقیماً بسیار از حقوق

قانون اساسی را نقض می کنند. این ماده، جنگ  ۲مادۀ 

را برای همیشه انکار و اعالم می دارد که نیروهای 

هرگز حفظ نخواهند شد. این  زمینی، دریایی و هوایی

قوانین الگویی خواهند شد برای حذف کامل تمامی 

محدودیت های استفاده از ارتش برای پیگیری منافع 

 امپریالیسم ژاپن.

اعتراض های وسیع ضدّ جنگ در برابر تصویب این 

هزار نفر در  ۳۹5قوانین، اواخر هفتۀ گذشته به تقریباً 

منطقۀ  ۹55ر در تقریباً تتوکیو و راهپیمایی های کوچک

دیگر سرتاسر کشور گسترش یافت. حکومت آبه با این 

روی است و اطمینان دارد که احزاب وجود در حال پیش

( و DPJحکومتی اپوزیسیون، نظیر حزب دمکرات ژاپن )

(، خصومت مردمی را به JCPحزب کمونیست ژاپن )

مجاری امن پارلمانی هدایت خواهند کرد. هم حزب 

ژاپن و هم حزب کمونیست، حول مسالۀ کلیدی  دمکرات

، از موضع حکومت آبه در برابر «دیائویو -سنکاکو »جزایر 

 چین پشتیبانی کرده اند.

کارگران و جوانان در ژاپن، همانند همتایان خود در 

سرتاسر جهان، تنها با چرخش به سوی یک چشم انداز 

سیاسی جدید قادرند با لغزش خظرناک به سوی جنگ 

ابله کنند. کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم در مق

« سوسیالیسم و مبارزه علیه جنگ»بیانیۀ خود زیر عنوان 

، هشدار داد که جنگ نه فقط ۹5۳1ژوئیۀ  ۶به تاریخ 

ممکن، بلکه اجتناب ناپذیر است، مگر آن که طبقۀ کارگر 

 برای پایان دادن به سرمایه داری، وارد مداخله شود:

ملت، نشان دهندۀ آن -منافع امپریالیسم و دولتتصادم  »

 عقالیی است که تحت نظام سرمایه داری، سازماندهی

و بنابراین تکامل هماهنگ  ادغام شدۀ جهانییک اقتصاد 

نیروهای مولد، امکان ناپذیر است. با این حال، همان 

امپریالیسم را به لبۀ پرتگاه هل می دهند،  کهتضادهایی 

ب اجتماعی را نیز ارائه می کند. جهانی انگیزۀ عینی انقال

سازی تولید به رشد عظیم طبقۀ کارگر انجامیده است. 
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تنها این نیروی اجتماعی که هیچ گونه وفاداری به هیچ 

ملتی ندارد، قادر به پایان دادن به نظام سود، به عنوان 

 «علت ریشه ای جنگ است.

را به ما کارگران و جوانان ژاپن، سرتاسر آسیا و جهان 

حمایت و مشارکت در کارزاری  تشویق می کنیم که 

کمیتۀ بین امللی انترناسیونال چهارم، به منظور ایجاد 

جنبش متحد ضدّ جنگ طبقۀ کارگر جهانی، متکی بر 

برنامه و اصول انترناسیونالیسم سوسیالیستی، آغاز کرده 

 است.

 ۹5۳0سپتامبر  ۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احیای میلیتاریسم ژاپن

 

 پیتر سیموندز

 برگردان: آرام نوبخت

با گذشت تقریباً هفت دهه از پایان جنگ جهانی دوم، 

، نخست وزیر ژاپن، به «شینزو آبه»گرای حکومت راست

سرعت در حال میلیتاریزه کردن دوبارۀ کشور، رها کردن 

قانون اساسی، و نیروهای مسلح از قیدوبندهای حقوقی یا 

تجدیدنظر در تاریخ به منظور سفیدکاری جنایات و 

 قساوت های گذشتۀ امپریالیسم ژاپن است.

آبه مشغول تهاجمی ایدئولوژیک است که بازدید اخیر او 

معبد  -«یاسوکونی»دسامبر از معبد بدنام  ۹۳در تاریخ 

تن از جنایتکاران  ۳1کشته شدگان جنگ ژاپن، از جمله 

نشانه ای از آن بود. همان ماه، او  -ین جنگتراز اول ا

گرا را به هیئت مدیرۀ چهار تن از شخصیت های راست

( وارد کرد تا NHKسازمان ملی رادیو و تلویزیون ژاپن )

 گیری سیاسی خود را تغییر دهد.جهت

 

 کنیدبرای دریافت فایل، به سایت مراجعه 
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اهداف این انتصاب ها به سرعت برمال شده است. اواخر 

، با «کاتسوتو مومی»، NHKماه ژانویه، سرپرست جدید 

توجیه سوء استفادۀ سیستماتیک ارتش سلطنتی از صدها 

و  ۳۲۶5هزار زن به عنوان بردۀ جنسی در دهه های 

بابت این « مومی»، موجب خشم عمومی شد. ۳۲15

اظهار نظر خصوصی خود در مقام سرپرست سازمان 

 عذرخواهی کرد، اما مالحظات خود را پس نگرفت.

نائوکی »ر از گماشتگان آبه به نام همین هفته، یکی دیگ

، به عنوان «تجاوز نانجینگ»، اعالم کرد که «هیاکوتا

هرگز »گری های قرن بیستم، یکی از بدترین وحشی

 «.اتفاق نیفتاد

، سربازان ژاپن وارد این شهر شدند و طی ۳۲۶۷در سال 

چند هفته چنان موجی از تجاوز، قتل و ویرانی را آغاز 

هزار شهروند غیرنظامی و  ۶55ا کردند که طی آن ت

 سرباز چینی  کشته شدند.

« کشتار نانجینگ»ادعا کرد که « هیاکوتا»با این وجود 

رویدادی ساختگی است با هدف پنهان سازی جنایات 

امریکا در انداختن بمب های اتمی بر هیروشیما و 

ناکازاکی. این ادعایی است که تا به اآلن به گروه های 

شیه ای محدود بوده است. آن ها راست افراطی حا

و  ۳۲۶5جنایات هولناک امپریالیسم ژاپن در دهه های 

را با اشاره به جنایات امپریالیسم امریکا در جریان  ۳۲15

 جنگ جهانی دوم توجیه می کنند.

، تنها یک معنا «تجاوز نانجینگ»انکار جنایتی در مقایس 

د و دارد: این تدارکی ایدئولوژیک برای جنگ های جدی

 توحش جدید است.

حکومت ژاپن تنها نیست. پنج سال پس از فوران بحران 

، سرمایه داری در باتالق رکود ۹55۸مالی جهانی سال 

اقتصادی و آشفتگی مالی فرو رفته و در هر گوشۀ جهان، 

رقابت های مابین امپریالیست ها، مداخالت نواستعماری 

 و توطئه های دیپلماتیک را تغذیه می کند.

ادفی نیست در همان حال که آبه مشغول بازسازی تص

میلیتاریسم ژاپن است، حکومت ائتالفی جدید آلمان نیز 

سیاست سابق محدودیت نظامی خود را زیر پا می گذارد. 

حکومت ژاپن تنها حکومتی نیست که تاریخ را از نو می 

نویسد. حکومت های بریتانیا و استرالیا نیز عالوه بر 

د جنگ جهانی اول بهره برداری می سایرین از سالگر

کنند تا حمام خونی را ستایش کنند که جان میلیون ها 

نفر را در جنگ میان امپریالیست برای مستعمرات، بازارها 

 و سلطۀ استراتژیک گرفت.

عامل اصلی بی ثبات کنندۀ سیاست جهان، صعود 

میلیتاریسم امریکا است. مداخالت نواستعماری به رهبری 

کشورهای افغانستان، عراق، لیبی، و سوریه را امریکا، 

محور »ویران کرده است. ایاالت متحده به اسم سیاست 

ی اوباما، درگیر تهاجم همه جانبۀ دیپلماتیک برای «آسیا

 تضعیف چین و محاصرۀ نظامی آن است.

حکومت اوباما مسئول ترغیب ژاپن به اتخاذ سیاستی 

تعال جدید و تهاجمی تر نسبت به چین است و نقطۀ اش
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خطرناکی را در دریای شرق چین ایجاد می کند؛ یعنی: 

دیائویو. دیروز وزیر خارجۀ -جزایر مورد مناقشۀ سنکاکو

امریکا، جان کری، با همتای ژاپنی خود دیدار و مجدداً 

تصریح کرد که واشنگتن توکیو را به جنگ با چین بر سر 

 اند.این جزایر صخره ای خالی از سکنه باز خواهد گرد

ایاالت متحده با تحت فشار قرار دادن ژاپن برای 

میلیتاریزه شدن، نیروهایی سیاسی را به حرکت واداشته 

که قادر به کنترل شان نیست. حکومت آبه، ضمن 

تصریح اتحاد امریکا و ژاپن، مصمم است از منافع 

 امپریالیسم ژاپن دفاع کند.

دجۀ ، بو۹5۳۹آبه از زمان روی کار آمدن در دسامبر 

را برای « شورای امنیت ملی»نظامی را باال برده و یک 

متمرکز کردن سیاست خارجی و دفاعی در دستان خود 

ایجاد کرده است. او در صدد است که به محدودیت های 

قانون اساسی حول مداخلۀ نیروهای مسلح در جنگ های 

 تجاوزکارانه پایان دهد.

فع امپریالیسم این احیای میلیتاریسم هم برای پیگیری منا

ژاپن در خارج است و هم هدایت کردن تنش های 

حاصل از رشد بحران اجتماعی در داخل به سوی یک 

خارجی. آبه با وعدۀ پایان دادن به دو دهه تورم « دشمن»

منفی و رکود اقتصادی به قدرت رسید؛ با این حال 

م اما ا، با رونق بخشیدن به بازارهای سه«اقتصاد آبه»

ایجاد رشد پایدار، نشان داده که خیالی واهی  ناتوانی از

 است.

در « اجالس اقتصاد جهانی»ماه گذشته، آبه به روشنی در 

برنامۀ خود را ترسیم کرد. او روشن کرد که « داووس»

امپریالیسم ژاپن قرار نیست از جایگاه خود به عنوان 

 قدرت اصلی آسیا صرف نظر کند.

غروب  سرزمینِ»پن را نایی به کسانی که ژاتآبه با بی اع

طلوع »توصیف می کردند، تأکید کرد که « آفتاب

در کار است. توصیف او از چین به عنوان یک « جدیدی

آلمانِ پیش از  با قدرت جدید تجاوزکار و قابل مقایسه

-بازار اصالحاتجنگ جهانی اول، به موازات ترسیم 

تجارت پسندترین »محور برای تبدیل ژاپن به یکی از 

 بود.« اماکن در جهان

در دستگاه سیاسی ژاپن اعتراض قابل توجهی نسبت به 

راست روی های آبه به سوی میلیتاریسم وجود ندارد. 

« حزب کمونیست ژاپن»همراه با « حزب دمکرات ژاپن»

دعای ژاپن ضمن انتقادهایی مالیم از حکومت، تماماً از ا

به  -نسبت به جزایر مورد مناقشه در دریای شرق چین 

 -عنوان موضوع مرکزی در تنش های رو به رشد با چین

 پشتیبانی می کنند.

با این حال طبقۀ کارگر، تاریخی طوالنی از ضدیت با 

میلیتاریسم ژاپن دارد. جنایات رژیم دورۀ جنگ در دهه 

رجی نظیر گری های خا، به وحشی۳۲15و  ۳۲۶5های 

پلیس »یا « توکو»محدود نشد. « کشتار نانجینگ»

، در زمینۀ محو کردن تمامی اشکال انتقاد «تفتیش عقاید

یا مخالفت به خصوص در میان کارگران، همان قدر بی 

رحم بود که گشتاپوی نازی ها در آلمان. قانون اخیراً 
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تصویب شدۀ آبه در زمینۀ حفظ اسرار محرمانۀ دولتی، 

وسیعی را در ژاپن به دنبال داشت، دقیقاً از این  اعتراضات

در سال « قانون حفظ صلح»رو که این قانون، یادآور 

را به شدت افزایش می « توکو»است که نقش  ۳۲۹0

 داد.

حمالت تحریک آمیر آبه به چین، نظرات گماشتۀ او در 

NHK  ّو تحوالت « تجاوز نانجینگ»مبنی بر رد

رگران و جوانان ژاپن و دیگر مرتبط، هشدار تندی برای کا

کشورها است. تدارکات برای جنگ، همراه اند با کارزار 

دروغ پردازی و میهن پرستی افراطی که خبر از جنگی 

طبقاتی در برابر طبقۀ کارگر می دهد. کارگران می توانند 

تحرک به سوی جنگ و یورش به استانداردهای زندگی و 

د کردن مبارزه شان حقوق دمکراتیک خود را تنها با متح

در سطح جهانی حول یک برنامۀ سوسیالیستی برای 

 پایان دادن به نظام ورشکستۀ سود، متوقف کنند.

 ۹5۳1فوریۀ  ۸

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

014/02/08/pers-f08.html 

 

 

 

 

 

 جنبش صلح و نارضایتی عمیق در ژاپن

 

 تیموتی بی

 برگردان: آرام نوبخت

جامعۀ ژاپن، در بحران عمیقی به سر می برد. پس از دهه 

ها رکود اقتصادی، نخبگان حاکم مشغول تالش هایی 

نومیدانه برای احیای اقتصاد هستند، و در عین حال 

 تالش هایی برای تشدید جوّ ناسیونالیستی بر ضدّ چین

برای باال بردن میزان حمایت ها. با این وجود، جنبش 

توده ای اخیر در برابر تفسیر مجدد از مادۀ موسوم به 

در قانون اساسی کشور، نشان می دهد که « صلح طلبی»

ظرفیت نظام سیاسی در حال رسیدن به محدودیت های 

 خود است.

https://www.wsws.org/en/articles/2014/02/08/pers-f08.html
https://www.wsws.org/en/articles/2014/02/08/pers-f08.html
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رژیم پساجنگ ژاپن، زیر بار افزایش مالیات ها، پایان 

ل مادام العمر و کاهش مالیاتی برای ابرشرکت ها، اشتغا

درحال خُرد شدن است. پناه بردن دوباره به میلیتاریسم، 

تنها میخ دیگری بر تابوت توافقات پساجنگ به شمار می 

درصد کاهش  0۶درصد به  ۳۲رود. مشارکت انتخاباتی از 

یافته، که این نشانه ای از فروریختن توهمات مردم 

ت بورژوایی است. در عین حال، سهم نسبت به سیاس

حزب کمونیست از آرا در انتخابات سال گذشته، دو برابر 

میلیون رأی دیگر را به  ۹درصد،  ۳۶شد و با رسیدن به 

سوی خود جلب کرد. وضعیت برای تحوالت پر تب و 

تاب انقالبی در ژاپن آماده است، و جنبش علیه تغییر مادۀ 

 نها آغازِ این راه.صلح طلبی در قانون اساسی، ت

 قانون اساسی ژاپن: ۲طبق مادۀ 

مردم ژاپن، ضمن اشتیاق صادقانه به صلح بین المللی »

بر مبنای عدالت و نظم، برای همیشه جنگ را به عنوان 

حق حاکمیت ملت و استفاده یا تهدید به استفاده از جبر 

به عنوان ابزار حلّ و فصل منازعات بین المللی را انکار 

د. برای تحقق هدف پاراگراف سابق، نیروهای می کنن

زمینی، دریای و هوایی، و همین طور سایر عوامل بالقوۀ 

جنگ، هرگز حفظ نخواهند شد. حق تعدّی دولت، به 

 «.رسمیت شناخته نخواهد شد

پس از دورۀ وحشت جنگ جهانی دوم، صلح طلبی به 

اجبار به مردم ژاپن تحمیل شد. ایاالت متحدۀ امریکا 

بود که تهدید از جانب یک قدرت نظامی مستقل در  مایل

اقیانوس آرام را رفع کند، و به دنبال پیروزی، این فرصت 

را یافت تا ارتش ژاپن را مضحمل و عدم بکارگیری قوۀ 

قهریه را در قانون اساسی ژاپن جای دهد. با این حال به 

زودی پیشمان شد. صلح طلبی در میان مردم ژاپن پایه 

ی پیدا کرد، چرا که مردم ژاپن آن را ابزاری های حمایت

برای هدایت هزینه های صرف شده در امور نظامی به 

سوی اهداف و وظایف اجتماعاً مفید می دیدند. ژئوپلتیک 

جنگ سرد، امریکا را وادار به تحمل هزینۀ دفاع از ژاپن 

 نمود.

همراه با محو شدن خاطرات جنگ جهانی، نیاز به مقابله 

اتحاد شوروی در منطقه افزایش یافت،و با با چین و 

پدیدار شدن سودهای بالقوۀ ارتش ژاپن، طبقات حاکم 

امریکا و ژاپن، آغاز به جستجوی راه هایی برای 

میلیتاریزه کردن دوبارۀ دولت ژاپن کردند. این پروژه 

بدون اعتراض و مخالفت با آن پیش نرفته است. در 

 ارتشی را در عمالً ۳۲01همان حال که ژاپن از سال 

داشته است، اما از سال « دفاع از خود»قالب نیروی 

حافظ »تنها قادر به شرکت در مأموریت های  ۳۲۲۹

در  ۹551سازمان ملل متحد بوده، و تنها از سال « صلح

جنبه های حمایتی چنین مأموریت های شرکت داشته 

است. همۀ این ها در چهارچوب انحطاط امپریالیسم 

ل رخ دادن هستند، در حالی که رقابت با امریکا در حا

امپریالیسم چین برای نفوذ منطقه ای رو به صعود است. 

امریکا به کمک ژاپن برای مهار کردن توسعۀ چین نیاز 

دارد و در عین حال بورژوازی ژاپن دیگر احساس نمی 

 کند که امریکا توانایی دفاع از منافع آن را دارد.
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وند آهستۀ میلیتاریسم، و با این وجود، علیرغم این ر

، مادۀ «شینزو آبه»نهایتِ تالش های نخست وزیر ژاپن 

قرار نیست به این زودی ها مورد تجدیدنظر قرار گیرد.  ۲

پرولتاریای ژاپن متعهد به دفاع از آن چیزی است که 

ژاپن می داند، و برای این « قانون اساسی صلح طلب»

یمان امنیتی ژاپن در برابر پ ۳۲۳5منظور، خاطرات مبارزۀ 

با امریکا را زنده کرده است، پیمانی که خاک ژاپن را در 

 اختیار پایگاه های نظامی امریکا قرار می داد.

مردم ژاپن عالقه ای به مداخله در ماجراجویی های 

امپریالستی از طرف بورژوازی ژاپن و متحدین امریکایی 

آن ها ندارند. ماجراجویی های سابق امپریالیستی 

میلیون نفر کشته در طی جنگ  ۶ورژوازی ژاپن، با ب

جهانی دوم و توحش گسترده در چین و کره، پایان 

میلیارد  ۹15تر از خوشی نداشت. برنامۀ تسلیح مجدد، کم

دالر هزینه نخواهد داشت، و این در حالی است که 

 حکومت با ریاضت اقتصادی، فقرا را مجازات می کند.

برای پراکنده کردن این اپوزیسیون مردمی، با « آبه»

کارزاری را « دفاع جمعی از خود»معرفی ایدۀ به اصطالح 

به منظور بازتفسیر قانون اساسی به راه انداخته است. این 

در ژاپن اجازه می دهد « دفاع از خود»ایده، به نیروهای 

به جای صرفاً  -از متحدین خود« دفاع»که در عملیات 

شرکت و فروش سالح به  -فظت از قلمرو ژاپنمحا

قدرت های خارجی را تصویب کنند. این ایده در ژاپن 

بسیار بدنام است و در بین متخصصین حقوقی بحث های 

گسترده ای دربارۀ ماهیت مغایر با قانون اساسی این اقدام 

وجود دارد. اما با یک اقتصاد دستخوش رکود، رشد 

بسیار پرمنفعت سالح در نارضایتی اجتماعی و فروش 

آیندۀ نزدیک، حتی ابتدایی ترین حق دمکراتیک برای 

تصمیم گیری دربارۀ تمایل یا عدم تمایل مردم به تغییر 

 نظام قانون اساسی خودشان هم جایگاهی ندارد.

صلح طلبی در ژاپن، محصول توازان قوا پس از جنگ 

جهانی دوم، با انقالب چین و صعود اتحاد جماهیر 

ی بود و نه تغییر فوری تصمیم طبقۀ حاکم ژاپن. شورو

جنگ و میلیتاریسم نه به خاطر سیاستمداران دمدمی 

، بلکه به دلیل تضادهای «تعهد به صلح»مزاج و بدون 

واقعی توسعۀ اقتصادی و اجتماعی رخ می دهند. 

، صرفاً تجلی نیازهای امپریالیسم ژاپن در «آبه»مانورهای 

سم و امپریایسم نمی توانند از این دوره است. میلیتاری

نظام سرمایه داری جدا شوند. بلکه الزاماً  از آن نشأت می 

گیرند و در نهایت زمانی می توانند ریشه کن شوند که 

نظام سرمایه داری خود ملغا شده باشد. برای پایان دادن 

به جنگ، ما باید به سرمایه داری پایان دهیم! این جنبش 

کاف ها در درون رژیم است، و نشان دهندۀ نخستین ش

راه را برای یک مبارزه، نه فقط علیه امپریالیسم، که 

همین طور علیه خود سرمایه داری در یکی از کلیدی 

 ترین دژهای نظام هموار می کند. 

http://www.marxist.com/peace-

movement-reveals-deep-disconent-

in-japan.htm 
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 ظهور دوبارۀ میلیتاریسم ژاپن

 پیتر سیموندز

 برگردان: آرام نوبخت

تصمیم کابینۀ ژاپن در روز سه شنبه مبنی بر پذیرش 

دفاع »قانون اساسی، مقولۀ « بازتفسیر»بیانیه ای که با 

یک نقطۀ عطف تند را قانونی می سازد، « جمعی از خود

در احیای میلیتاریسم ژاپن است. این بیانیه، به بهانۀ 

کمک به سایر ملت ها، گام مهمی به سوی پایان دادن 

به محدودیت های قانون اساسی حول استفاده از نیروی 

نظامی است، که به این ترتیب به امپریالیسم ژاپن اجازه 

به می دهد پیوندهای نظامی جدیدی را شکل بدهد و 

جنگ های تجاوزکارانه ای در همکاری با متحدین خود 

 دامن بزند.

هیچ کسی نباید فریب این ادعاهای نخست وزیر ژاپن، 

را بخورد که گویی بیانیۀ مذکور، با آن « شینزو آبه»

عبارات گنگ، ضامن آن است که ارتش ژاپن نیرویی 

 برای صلح خواهد بود. حکومت های ژاپن یکی از پی

در قانون اساسی « صلح طلبی»اصطالح دۀ بهدیگری، ما

را که صراحتاً جنگ را محکوم و اعالم می کند که 

نیروهای مسلح هرگز حفظ نخواهند شد، از نو تفسیر 

کرده اند تا به این ترتیب به ژاپن امکان ایجاد یکی از 

سهمگین ترین ارتش های جهان را بدهند. اکنون آبه 

می نامد، « بی پیشگیرانهصلح طل»آزاد است آن چه را که 

دنبال کند؛ مفهمومی که هیچ چیزی به جز پیگیری 

منافع اقتصادی و استراتژیک توکیو از طریق ابزارهای 

 نظامی و تحریکات دیپلماتیک نیست.

بیانیۀ ژاپن در بستر یک بحران اقتصادی عمیق جهانی 

رخ می دهد، بحرانی که رقابت های ژئوپلتیک و تنش 

ن را تغذیه می کند. پیامد فوری تصمیم های سرتاسر جها

حکومت آبه، نشان دادن چراغ سبز به همکاری های به 

محور »مراتب نزدیک تر ژاپن در چهارچوب سیاست 

ی حکومت اوباما و تدارکات آن برای جنگ با چین «آسیا

است. برنامه ریزان استراتژیک پنتاگون، پایگاه های 

ی از هرگونه جنگ با نظامی امریکا در ژاپن را جزئی اساس

 چین مدّ نظر دارند.

ی اوباما، آسیای شرقی را به یک «محور آسیا»سیاست 

انبار باروت تبدیل کرده است. طی چهار سال گذشته، با 

تشویق واشنگتن، توکیو جدال با پکن بر سر جزایر 

)جزایر صخره ای و خالی از سکنۀ « دیائوبو-سنکاکو»

ع کوچک که چهار دریای شرقی چین( را از یک موضو

دهه در حال جوشیدن بوده، به یک مسألۀ خطرناک 

تبدیل کرده است. کشتی ها و هواپیماهای ژاپنی و چینی 

امروز به طور مداوم مانورهای خطرناکی را در فاصلۀ 

بسیار کم از یک دیگر انجام می دهند که همین امر 

چشم انداز بروز یک سانحه یا محاسبۀ نادرست و تبدیل 

 یک درگیری آشکار را افزایش می دهد. آن به

در همان حال که ژاپن اهداف خود را تحت پرچم اتحاد 

امریکا دنبال می کند، هیچ تضمینی نیست که این امر 

ادامه پیدا کند. واشنگتن با ترغیب فعاالنۀ میلیتاریزه شدن 
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دوبارۀ ژاپن بنا به به اهداف کوته بینانۀ خود، به نظر می 

ایاالت  -کند که دو قدرت امپریالیستیرسد فراموش می 

 ۳۲10تا  ۳۲1۳جنگ خونینی را از  -متحده و ژاپن

داشتند که جان ده ها میلیون نفر را گرفت، آن هم دقیقاً 

اقیانوسیه. حکومت -به خاطر سلطه بر چین و منطقۀ آسیا

اوباما، بازتفسیر حکومت آبه از همان قانون اساسی را 

گری امریکا در دورۀ ستوده است که پس از اشغال

پساجنگ، در تالش برای مهار میلیتاریسم ژاپن تدوین 

 شده بود.

در بحبوحۀ فروپاشی اقتصادی جهانی، طبقۀ حاکم ژاپن 

به جد از ضعف و آسیب پذیری خود پس از دو دهه رکود 

اصالحات »اقتصادی آگاه است. امپریالیسم ژاپن، از آغاز 

توسل به میلیتاریسم ، وادار به ۳۸۳۸در سال « مِیجی

شده است تا از منافع خود در برابر رقبای نیرومندتر دفاع 

کند. آبه در حال تسلیح مجدد و تقویت پیوندهایی در 

سرتاسر منطقه و جهان است، به خصوص به منظور 

چه در تبانی با  -پیشبرد اهداف نخبگان حاکم ژاپن

 امریکا، چه به طور مستقل و چه در برابر آن.

فروم اقتصاد »انویه، آبه در سخنرانی خود در ماه ژ

، وضعیت کنونی آسیا را به وضعیت «داووس»در « جهانی

اروپای پیش از جنگ جهانی اول ارتباط داد. آبه با یک 

مقایسۀ نادرست میان چینِ امروز و امپریالیسم آلمان در 

توسعه »و « تجاوزکار»، تالش کرد پکن را ۳۲۳1سال 

برنامۀ حکومت خود را برای معرفی کند تا « طلب

 میلیتاریزه شدن دوباره توجیه کند.

با این حال، شباهت های دنیای امروز و یک قرن پیش 

که بسیاری از مفسرین اشاره می کنند، یک حقیقت 

بنیادی را در خود دارد. تضادهای بنیادی سرمایه داری که 

در دو جنگ جهانی طی قرن بیستم فوران کرد، بشریت 

طور مهارناپذیری به سوی یک آتش افروزی مهیب را به 

پرتاب می کنند. میلیتاریزه شدن دوبارۀ ژاپن، هشداری 

برای کارگران و جوانان در هر جایی است که این تحرک 

 به سوی جنگ، در حال شدت گرفتن است.

تدارکات حکومت آبه برای جنگ، مانند همتایان او در 

ار ایدئولوژیک برای سرتاسر جهان، شانه به شانۀ یک کارز

سفیدکاری جنایات مهیب امپریالیسم ژاپن در دهه های 

پیش می رود. هدف از تحریفات تاریخی،  ۳۲15و  ۳۲۶5

ایجاد پاگاهی از هواداران اجتماعی جنگ است. اما غارت 

های میلیتاریسم ژاپن و روش های دولت پلیسی آن نیز 

ن باقی چون داغی ماندگار بر آگاهی طبقۀ کارگر ژاپهم

ماند. به همین دلیل است که آبه به روش های ضدّ 

متوسل شد. هر گونه تالش برای « بازتفسیر»دمکراتیک 

اصالح قانون اساسی، به دلیل مخالفت گستردۀ کارگران 

 محکوم به شکست خواهد بود.

هیچ تردیدی نیست که احیای میلیتاریسم ژاپن، تنش 

واهد کرد. ارتش هایی را با چین و سرتاسر آسیا تشدید خ

های ژاپن توحش مهیبی را به نمایش گذاردند، از کره و 

چین تا ماالیا، اندونزی، و بخش اعظم آسیای جنوب 

شرقی. حکومت های چین و کرۀ جنوبی، در تالش برای 

باال نگاه داشتن پایگاه حمایتی ناچیز خود در جامعه و 

توجیه حرکت خود به سوی میلیتاریسم، از این خاطرات 
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برای شدت دادن به ناسیونالیسم و شووینیسم در داخل 

بهره برداری می کنند. در فیلیپین، حکومت آکینو از آن 

جا که خود را در صف تحرکات جنگی توکیو و واشنگتن 

در برابر پکن قرار می دهد، در جستوی آن است که 

 خاطرات اشغالگری ژاپن در دورۀ جنگ را دفن کند.

متحده و سرتاسر جهان، مخالف  در ژاپن، چین، ایاالت

گستردۀ مردمی در برابر سر بر آوردن خطر جنگ و 

میلیتاریسم وجود دارد، اما این فضا هیچ نمودی در 

دستگاه سیاسی هیچ کشوری نمی یابد. تنها ابزار 

جلوگیری از یک جنگ جهانی جدید، عبارت است از 

ایجاد یک جنبش متحد متشکل از طبقات کارگر ژاپن، 

امریکا، سرتاسر آسیا و جهان برای الغای سرمایه  چین،

داری و استقرار سوسیالیسم در سطح جهانی. این همان 

چیزی است که کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم به 

 تنهایی متعهد به مبارزه برای آن است.

 ۹5۳1ژوئیۀ  ۶

 

 

 

 

 

 

 احیای میلیتاریسم ژاپن

 پیتر سیموندز

 ۹5۳۶اوت  ۶

 آرام نوبختبرگردان: 

 

، «شینزو آبه»گرای نخست وزیر ژاپن، حکومت راست

هفتۀ گذشته با انتشار گزارش وزارت دفاع که برای 

نخستین بار پیشنهاد برخورداری ژاپن از ظرفیت های 

حمالت تهاجمی را مطرح می کرد، گام دیگری به سوی 

 بازتسلیح و احیای میلیتاریسم ژاپن برداشت.

آبه از زمان روی کار آمدن در ماه دسامبر گذشته، به 

سرعت به سوی اجرای پالتفرم خود مبنی بر ساختن 

خیز « ارتشی نیرومند»و برخوردار از « یک ژاپن نیرومند»

او هزینه « لیبرال دمکرات»برداشته است. حکومت حزب 

های نظامی را برای نخستین بار طی یک دهه افزایش 

با چین بر سر جزایر مورد مناقشۀ داده و به تنش ها 
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در دریای شرق چین ادامه داده است. « دیائویو-سنکاکو»

گزارشی که وزارت دفاع ماه گذشته منتشر کرد، برای 

نخستین بار روی چین و نه کرۀ شمالی به عنوان 

 اصلی متمرکز می شد.« تهدید»

صعود میلیتاریسم ژاپن عامدانه از سوی حکومت اوباما و 

، با هدف «محور آسیا»ن بخشی از سیاست به عنوا

محاصرۀ نظامی چین، ترغیب شده است. واشنگتن مکرراً 

تری بزرگ« نقش استراتژیک»از توکیو خواسته است که 

حزب »ایفا کند و در جدال سال گذشتۀ حکومت سابق 

با چین بر سر جزایر مورد مناقشه، از آن « دمکرات ژاپن

برای گسترش ارتش  پشتیبانی کرده است. آبه اکنون

صلح »ژاپن و پایان دادن به قیدوبندهای مادۀ موسوم به 

در قانون اساسیِ پساجنگ جهانی دوم ژاپن، در « طلبی

 است.« محور آسیا»حال بهره برداری از سیاست 

را « دفاع از خود»گزارش هفتۀ گذشته، اگرچه هنوز 

برای « توانمندی های جامع»توجیه می کرد، خواهان 

با حمالت موشک های بالستیک می شد که الزاماً  مقابله

شامل نیروی هوایی و ظرفیت های موشکیِ قادر به حمله 

ایتسونوری »به پایگاه های موشکی دشمن خواهد شد. 

، وزیر دفاع ژاپن، پیشنهاد کرد که در صورت «اونودرا

رویارویی ژاپن با تهدید، ارتش ژاپن به حمالتی 

دفاع از »گزاش برای افزایش پیشگیرانه دست بزند. این 

پیشنهاد ایجاد نیرویی مشابه با تفنگداران نیروی « جزیره

-دریایی امریکا را داده بود که قادر به انجام عملیات آبی

 خاکی باشد.

« دفاع»حکومت حزب لیبرال دمکرات ژاپن، به اسم 

مشغول ایجاد ظرفیت های نظامی تهاجمی است تا منافع 

ژاپن را، چه در تبانی با امریکا و  استراتژیک امپریالیسم

چه به تنهایی، بی رحمانه دنبال کند. آبه، که به دیدگاه 

گرایش مشهور است، تصمیم های ناسیونالیستی راست

ژاپنی »قاطع خود به اصالح قانون اساسی را برای ابراز 

پنهان نکرده است. این ها « ارزش های سنتی»و « بودن

و  ۳۲۶5نگ در دهه های اسم رمز رژیم نظامی دورۀ ج

 ، سمبل و کارنامۀ توحش و تجاوز آن است.۳۲15

، در «تارو آسو»معاون نخست وزیر و وزیر مالیۀ کشور، 

حالی که عمیقاً با مانع اپوزیسیون مردمی گسترده در برابر 

تغییر قانون اساسی و احیای میلیتاریسم ژاپن رو به رو 

افراطی گرای شده، روز دوشنبه به مؤسسۀ راست

گفت که حکومت باید از رژیم نازی « بنیادهای ملی»

ما باید بی سر و صدا پیش برویم. »های آلمان بیاموزد: 

یک روز مردم فهمیدند که قانون اساسی وایمار به قانون 

اساسی نازی ها تغییر پیدا کرده است. هیچ کسی متوجه 

 «نشده بود. چرا ما از این رویکرد نمی آموزیم؟

کرد، « نشینیعقب»و بعداً از این مالحظۀ خود هرچند آس

اما بدون تردید مقصودش همان چیزی بود که به 

صراحت به زبان آورد. حزب لیبرال دمکرات، نمایندۀ 

بخش های مسلط طبقۀ حاکم ژاپن است که همواره 

قانون اساسی پساجنگ و دمکراسی پارلمانی را سدّ راه 

یم ترین بحران منافعشان می دیده اند. در میانۀ عظ

، حکومت، ۳۲۶5دهۀ « بحران بزرگ»اقتصادی از زمان 

همانند همتایان خود در سطح جهان، بی رحمانه در حال 
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از جمله از  -انداختن بار به گردن رقبای خارجی خود

و همین طور به گردن طبقۀ کارگر در  -طرق نظامی

 داخل است.

هشدار تندی از روش های ضدّ « آسو»نظرات 

کی است که حکومت آبه از آن برای اعمال تغییر دمکراتی

در قانون اساسی استفاده خواهد کرد. حزب لیبرال 

دمکرات پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی را در ماه 

کنونی « مادۀ صلح طلبی»آوریل منتشر کرد که نه فقط 

را خنثی می کند، بلکه حقوق دمکراتیک ابتدایی را نیز با 

مندرج در قانون اساسی، « حقوق»حذف هرگونه ارجاع به 

به دولت، و ایجاد شرایط برای « وظایف»تحمیل 

برقراری حکومت فوق العاده و انتصاب دوبارۀ امپراتور در 

منصب پیش از جنگ او به عنوان سرپرست دولت، 

 تضعیف می کند.

حرگت سریع به راست از سوی حکومت آبه، یک تالش 

پن به عنوان قدرت نومیدانه برای بازگرداندن موقعیت ژا

امپریالیستی برتر در آسیا پس از دو دهه رکود اقتصادی و 

صعود چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان برای 

سبقت گرفتن از ژاپن است. چرخش به سوی میلیتاریسم 

، بر «آبه نومیکس»به موازات برنامۀ اقتصادی آبه یا 

به منظور تضعیف رقبای « ین»مبنای کاهش ارزش 

اری به خصوص چین و کرۀ جنوبی و اعمال ریاضت تج

 بی رحمانه به کارگران است.

سیاست های حکومت آبه، انعکاسی است از پاسخ 

و  ۳۲۹۲بورژوازی ژاپن به بحران وال استریت در سال 

. با سقوط صادرات ژاپن و ۳۲۶5آغاز بحران بزرگ دهۀ 

به سقوط آزاد رشد اقتصادی، ارتش، با پشتیبانی امپراتور، 

جستجوی غلبه بر بحران از طریق بازتسلیح، تهاجم به 

و به طور کلی چین در سال  ۳۲۶۳در سال « منچوری»

حرکت هایی که با منافع امپریالیسم  -بر آمد ۳۲۶۷

 منجر شد.  ۳۲1۳امریکا تصادم داشت و به جنگ سال 

عروج میلیتاریسم، همراه شد با سرکوب وحشیانۀ هرگونه 

اینوکای »ترور نخست وزیر  اعتراض طبقۀ کارگر.

 -به دست راست های افراطی ۳۲۶۹در مه « تسویوشی

افسران رده پایین نیروی دریایی و دانشجویان دانشکدۀ 

نشانی بود از پایان دمکراسی  -افسری نیروی زمینی

پارلمانیِ نقداً بازمانده از رشد، و رژیمی که زیر سلطۀ 

مکراتیک را ارتش قرار داشت و باقی مانده های حقوق د

 ملغا و نهایتاً تمامی احزب و سازمان ها را تابع دولت کرد.

استقرار دوبارۀ سرمایه داری ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم 

تحت اشغال امریکا، وابسته بود به درهم شکستن طبقۀ 

کارگرِ رو به صعود، و بیش از هر چیز از طریق خیانت 

جنگ قانون اساسی پسا«. حزب کمونیست ژاپن»های 

که از سوی اشغالگران امریکایی تدوین شده بود، برای 

فرونشاندن خصومت مردمی گسترده نسبت به رژیم 

میلیتاریست دورۀ جنگ و برای تضمین این که ژاپن به 

جنگ علیه امریکا بازنخواهد گشت، طرحی شد. اما حزب 

بر  ۹55۲تا  ۳۲00لیبرال دمکرات، که تقریباً بی وقفه از 

د، هرگز از گذشتۀ میلیتاریستی خود کشور حکام بو

گسست نکرد و مدت ها است که به جاه طلبی های 

 دورۀ جنگ پناه برده است.« سنت های»بازگشت 
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دشمنی ریشه دار طبقۀ کارگر ژاپن با جنگ، میلیتاریسم و 

اشکال استبدادی حاکمیت، هیچ مجرای بروزی در 

دستگاه سیاسی نمی یابد؛ از جمله در درون حزب 

نیست )استالینیست( ژاپن که در در منجالب کمو

، ۳۲۶5ناسیونالیسم فرو رفته است. درست مانند دهۀ 

حکومت های ژاپن و سرتاسر جهان، در جستجوی آن 

هستند که خود را به واسطۀ سیاست هایی که به جنگ، 

ریاضت و دیکتاتوری ختم خواهد شد، از بحران اقتصادی 

کارگران و جوانان  جهانی رها کنند. ضرورت مبرم برای

ژاپن، عبارت است از ساختن یک حزب حقیقتاً انقالبی به 

عنوان بخشی از کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم، به 

مثابۀ جزئی از مبارزۀ طبقۀ کارگر بین المللی برای الغای  

 نظام ورشکستۀ سرمایه داری.

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

013/08/03/pers-a03.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظهور دوبارۀ میلیتاریسم ژاپن

 جان چان

 ۹5۳۶ژوئیۀ  ۳۶

 برگردان: آرام نوبخت

گزارش اخیر وزارت دفاع ژاپن که روز سه شنبه منتشر 

بی چون و چرای دیگری از تجدید دوبارۀ  نشانۀشد، 

گرای نخست وزیر ژاپن، میلیتاریسم تحت حکومت راست

است. این گزارش، لحنی خصمانه نسبت به « شینزو آبه»

چین دارد و قویاً بر گسترش ظرفیت های نظامی ژاپن و 

 برقراری پیوندهایی با واشنگتن تأکید می کند.

گذشته در  ( دسامبرLDP« )حزب لیبرال دمکرات»

انتخاباتی که ناسیونالیسم و میلیتاریسم ژاپن بر آن 

حزب » حکمفرما بود، پیروز شد. آبه، حکومت سابقِ

( را به دلیل ناتوانی از اتخاذ یک DPJ« )اپنژدمکرات 

موضع سخت در برابر چین حول موضوع جزایر 

محکوم کرده و وعدۀ ایحاد یک « دیائویو-سنکاکو»

 را داده بود.« یارتش قو»و « ملت قوی»

حکومت اوباما در امریکا عامدانه ظهور دوبارۀ میلیتاریسم 

ی خود «محور آسیا»ژاپن را به عنوان بخشی از سیاست 

ذیه کرده است. کاخ سفید، ژاپن غبا هدف محاصرۀ چین، ت

را به اتخاذ موضعی تهاجمی تر در آسیای شمال شرقی، 

قید و بهبود ظرفیت های نظامی، و رها کردن آن از 

در قانون اساسی « صلح طلبی»بندهای مادۀ به اصطالح 

 این کشور، ترغیب کرده است.

https://www.wsws.org/en/articles/2013/08/03/pers-a03.html
https://www.wsws.org/en/articles/2013/08/03/pers-a03.html
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گزارش مذکور، پیامد وعدۀ آبه به بازگشت مجدد به 

سیاست دفاعی ژاپن است. این سند به دو اقدام با 

خصلتی شدیداً تهاجمی اشاره می کند. نخست، نیاز به 

پایگاه های دشمن یک ظرفیت حملۀ پیشگیرانه در برابر 

در خارج، و دوم، ایجاد یک نیروی ژاپنی مشابه با نیروی 

 الت متحدۀ امریکا.اتفنگداران دریایی ای

که  -آبه در تالش برای دور زدن قانون اساسی

ژاپن را به محافظت از قلمرو « نیروهای دفاع از خود»

حمالت پیشگیرانه را به عنوان  -ژاپن محدود می کند

در برابر حمالت موشکی بالقوه توجیه  «دفاع از خود»

کرده است. به همین ترتیب، نیروی دریایی ژاپن به بهانۀ 

برای دفاع « جنگ جزیره ای»این که ارتش باید ظرفیت 

ازمجمع الجزایر طوالنی خود، به خصوص جزیره های 

مورد مناقشه با چین را داشته باشند، در حال توسعه یافتن 

 است.

ای نظامی در ژاپن، با تدارکات ساخت چنین ظرفیت ه

امریکا برای جنگ با چین جفت و جور شده است. پایگاه 

نبرد »های امریکا در ژاپن، بخشی مهم از طرح های 

پنتاگون است برای راه اندازی حمالت « هوایی-دریایی

هوایی و موشکی ویرانگر به پایگاه های نظامی چین و 

ج کنندۀ نیروی شبکه های مخابرات، همراه با محاصرۀ فل

 دریایی آن.

برخالف گزارش های دفاعی سابق ژاپن، این مورد آخر 

از سوی چین « تهدید»تمرکز را از کرۀ شمالی به 

صفحه را به چین و  ۹5چرخش داده است. این گزارش 

ارتش آن اختصاص می دهد، و پکن را برای نخستین بار 

به  تغییر وضع موجود به اجبار بنا»متهم به تالش برای 

تصریح خود، که با نظم موجود قانون بین المللی ناسازگار 

حزب دمکرات »می کند. در واقع، حکومت پیشین « است

با چین را از « ائویوید-سنکاکو»، عامدانه منازعۀ «ژاپن

این جزایر در سال گذشته ملتهب « ملی سازی»طریق 

 کرد.

آبه به سرعت گام هایی را برای تقویت ارتش ژاپن 

ه است. اوایل امسال، او نخستین افزایش بودجۀ برداشت

نظامی در طول بیش از یک دهه را اعالم داشت. او در 

حال حرکت به سوی تعدیل قانون اساسی است تا اجازه 

« ارتش معمول»به یک « نیروهای دفاع از خود»دهد که 

تبدیل شوند. در جبهۀ ایدئولوژیک، او وقایع اثبات شدۀ 

گری های ژاپن در دورۀ جنگ را، تاریخی دربارۀ وحشی 

نظیر وادار کردن زنان به بردگی جنسی، به چالش کشیده 

 است.

گزارش مذکور، در میانۀ تنش های رو به رشد با چین 

منتشر شد. نیروهای ژاپن، از جمله یک ناو بزرگ حامل 

درگیری با  دالّ بر هلیکوپتر، در چهارچوب سناریویی که

مایش مشترک به ساحل ، برای انجام یک رزاستچین 

غربی امریکا ارسال شدند. در عین حال، چین و روسیه 

ترین رزمایش دریایی مشترک خود را نیز به تازگی بزرگ

در دریای ژاپن برگزار کرده اند. این هشدارِ روشنی است 

 به ژاپن و امریکا.
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ناسیونالیسم در  بهاز گزارش ژاپن،  با بهره برداری چین

و خاطرۀ اشغال وحشیانۀ چین به  شدت دادداخل کشور 

را زنده کرد.  ۳۲15و  ۳۲۶5دست ژاپن در دهه های 

تدارکات جنگی، حضور نظامی و »پکن هشدار داد که 

از سوی ژاپن، نگرانی هایی را « مانورهای مکرر نظامی

افزایش داده « مقاصد واقعی و جهت های آتی آن»دربارۀ 

 است.

شور تشنۀ گزارش ژاپن، چین را به عنوان یک ک

ذخایرتوصیف می کند که به دلیل بحران های درونی 

نظیر گسترش شکاف ثروت و فقر، نارضایتی قومی و 

فساد، از هم گسسته است، و به سوی سیاست خارجی 

به عنوان ابزاری برای منحرف کردن  ی،گستاخانه تر

 کشیده می شود. ،تنش های اجتماعی در داخل

رمایه داری ژاپن گفت. اما همین را می توان در مورد س

پس از دو دهه رکود اقتصادی، آبه در جستجوی آن است 

که به بهای رقبای خود و از خالل سیاست های 

اقتصادی و نظامی تهاجمی تر، مانع افول ژاپن شود. او به 

تی می دمد تا توجه را از شکاف سآتش جوّ ناسیونالی

اجتماعی میان فقر و ثروت منحرف کند؛ شکافی که 

گزیر با اجرای تمهیدات ریاضتی از سوی حکومت، نا

 حادتر خواهد شد.

رژیم میلیتاریست ژاپن در واکنش به بحران بزرگ دهۀ 

اری در آسیا حرکت معت، به سوی جنگ های اس۳۲۶5

کرد و بی رحمانه مخالفت از سوی طبقۀ کارگر و فقرای 

روستایی را در داخل درهم شکست. حکومت آبه نیز با 

سرکوب مقاومت مردمی در برابر برنامۀ  تدارک برای

او، در جستجوی تضعیف  انگرا و حامی سرمایه دارراست

 حقوق دمکراتیک است.

 «حزب لیبرال دمکرات»که پیش نویس قانون اساسی

، ضمانت های رسمی برای حقوق دمکراتیک ارائه کرد

ارزش های »پایه ای را حذف کرده و در عوض بر 

شهروندان به اطاعت از دولت،  ژاپن، یعنی وظیفۀ« سنتی

تأکید می کند. به عالوه، نخست وزیر از قدرت اعمال 

در  در صورت جنگ و همین طور« وضعیت فوق العاده»

، «آشوب اجتماعی به دلیل ستیزهای داخلی» صورت

 برخوردار خواهد بود.

کل دستگاه سیاسی ژاپن، در حال صف بندی در پشت 

طی انتخابات سال  تدارکات آبه برای جنگ است. در

قبل، تمامی احزاب اصلی خواهان دفاع از جزایر 

به عنوان بخشی از قلمرو ژاپن بودند. « دیائویو-سنکاکو»

حزب دمکرات »، نخست وزیر پیشین از «یوکیو هاتویاما»

، اخیراً حتی به دلیل پیشنهاد این که ژاپن باید «ژاپن

د، به بحث با چین را بر سر این جزایر به رسمیت بشناس

 نکوهش شده است.« خائن»عنوان 

در میان کارگران عادی، خصومت عمیقی نسبت به 

احیای میلیتاریسم ژاپن و جنگ احساس می شود. اما این 

در کانال های سیاسی  برای ابراز خصومت، هیچ مجرایی

رسمی پیدا نمی کند. اتحاد ژاپن با امریکا، به کرّات 

، به خصوص این تبرانگیخته اس اعتراض های وسیعی را



 
 
 
 
 
 

 دورۀ سوم -نهمسال  -9384 آبان ماه  -98شمارۀ 

Worker 
Militant 

تمیلیتان  
 کارگر

124 
اواخر علیه تصمیم به اعزام  سربازان به حمایت از اشغال 

 .عراق به دست امریکا

محور »خطر درگیری رو به رشد است، چرا که سیاست 

ی امریکا به مسابقۀ تسلیحاتی در آسیا دامن می «آسیا

زند و نقاط اشتعال نظیر شبۀ جزیرۀ کره را ملتهب می 

را ایجاد  از این دست کیکند و حتی نقاط جدید خطرنا

می کند. تنها راهی که کارگران و جوانان ژاپن می توانند 

در مقابل جنگ بایستند، متحد شدن با برادران و خواهران 

طبقاتی خود در چین، ایاالت متحده و سرتاسر جهان در 

نبردی برای الغای نظامی سرمایه، این علت ریشه ای 

 جنگ، است.

ۀ ژاپنی کمیتۀ بین المللی این به معنای ساختن شاخ

انترناسیونال چهارم، جنبش تروتسکیستی جهانی است، 

که به تنهایی مشغول مبارزه برای بسیج طبقۀ کارگر بر 

مبنای انترناسیونالیسم سوسیالیستی در جهت پایان دادن 

به جنگ افروزی های حکومت های جهان، ریاضت و 

 دیکتاتوری است.

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

013/07/13/japa-j13.html 

 

 

 

 

 «هلموت اشمیت» کیش

 پیتر شوارتس

 / ویراستار: بتی جعفری برگردان: آرام نوبخت

نوامبر تا پیش  ۳5در روز « هلموت اشمیت»اخبار مرگ 

وارد مدح و ثنای پرتب و تاب از آن که رسانه های آلمان 

اعظم سابق بشوند، به زحمت بازتاب چندانی  این صدر

ساله می  ۲۷دسامبر امسال  ۹۶یافته بود. اشمیت، که 

، «راهنمای قرن»شد، در رسانه ها به عنوان یک 

و حتی یک « روح راهنما»، یک «اقتصاددان جهانی»

 ستایش شد.« فیلسوف»

سال  ۶۶ظم سابق که این شور و اشتیاق برای صدر اع

پیش به دنبال رأی عدم اعتماد از منصب خود کناره 

 مداران تر از ناامیدی نسبت به حکومتگرفت، بیش

نشأت می گیرد تا از کارنامۀ سیاسی خود وی. این 

تقدیس اشمیت که چند سال پیش از مرگ او آغاز شد، 

است، کسی « مرد عمل»وافر حکومت به یک  نیازتجلی 

کشور را از خالل شوک ها و بحران های بین که بتواند 

المللی، با مشت آهنین و بدون در نظر داشتن افکار 

 به وادی امن برساند.عمومی، به سالمت 

(، که اشمیت سال SPD« )حزب سوسیال دمکرات»در 

دار باقی ابه آن پیوست و تا زمان مرگ به آن وف ۳۲1۳

در ماند، او همیشه جزئی از جناح راست افراطی بود. این 

حتی بنا به معیارهای خودِ  این حزب که حالی است

https://www.wsws.org/en/articles/2013/07/13/japa-j13.html
https://www.wsws.org/en/articles/2013/07/13/japa-j13.html
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گرا سوسیال دمکراسی نیز در سطح جهانی حزبی راست

 محسوب می شود.

اشمیت هرگز یک سوسیالیست نبود، و در معنای بسیار 

 یک دمکرات محسوب می شد. او از این ،محدود خود

نپیوست که فی المثل این حزب رؤیای  SPDجهت به 

یک جهان عاری از سرمایه داری را داشت؛ بلکه پیوستن 

اشمیت از این رو بود که برای او، تحقق ایدۀ نظم و 

قابل تحقق بود تا به  SPDتر از طریق انضباط، بیش

و  (CDU) «اتحاد دمکرات مسیحی»ب اواسطۀ احز

از جنگ که مملو از  ( پسFPD« )حزب دمکرات آزاد»

نازی های سابق شده بودند. یکی از نقل قول های 

هر کسی رؤیا داشته باشد، »همیشگی اشمیت این بود که 

 «.باید به دکتر رجوع کند

مارکس،  لاز لحاظ ایدئولوژیک، او خود را نه بر کار

آگوست ببل و فردیناند السال، بلکه بر ماکس وبر و کارل 

در سرتاسر زندگی اش، به  پوپر متکی کرد. اشمیت

پراگماتیسم کوته بینانۀ خود می بالید. او سخنرانی 

با این  ۳۲۷1افتتاحی خود را به عنوان صدراعظم در سال 

در زمانۀ مشکالت فزایندۀ جهانی، ما »عبارات آغاز کرد: 

با واقع بینی و هوشیاری روی واقعیت متمرکز می شویم 

 «.و هر چیز دیگری را کنار می گذاریم

که مکرراً مورد اشاره قرار « منطق»برداشت اشمیت از 

می داد، به هیچ وجه واکاوی یک واقعیت پیچیده و 

سپس استخراج یک عمل دوربینانه نبود، بلکه یک 

واکنش پراگماتیک بود به مشکالت فوری بر مبنای عقل 

سلیم، یعنی همان پیش داوری های غالب جامعه. 

او مرد عمل »ندی کرد: چنین جمع ب« اشپیگل آنالین»

ست؛ نه کسی که تحوالت اقتصادی یا یبود، یک پراگمات

اجتماعی بلندمدت را پیش بینی و این را وارد تصمیم 

 «.گیری خود کند

 افسر ورماخت

هشت سال خدمت در ارتش هیتلر  ازشخصیت اشمیت، 

سالگی  ۳۲، او در سن ۳۲۶۷)ورماخت( تأثیر گرفت. سال 

به ارتش و سپس دو سال بعد با آغاز جنگ جهانی دوم به 

خود در خدمت خدمت فراخوانده شد. او بخش اعظم دورۀ 

ورماخت را در وزارتخانه ها گذراند، اما در جبهه های 

یه، در محاصرۀ شرقی و غربی هم خدمت کرد. در روس

صلیب آهنین درجه »لنینگراد شرکت کرد و نشان افتخار 

دریافت کرد. وقتی در پایان جنگ به اسارت بریتانیا « دو

 ساله درجۀ ستوان یکم داشت.  ۹۳درآمد، این جوان 

اشمیت همیشه تأکید داشت که او افسری وفادار بوده، اما 

هرگز یک نازی نبوده است. بخشی از این، دالیل 

خانوادگی داشت. پدر او فرزند نامشروع یک بانکدار 

یهودی بود و این چیزی بود که خانواده اش می توانست 

در دورۀ دیکتاتوری نازی ها پنهان کند. اما اشمیت 

مخالف نازی ها نبود، حتی اگر به خاطر گفته های استهزا 

در اواخر جنگ با مشکالتی هم « گورینگ»آمیزی دربارۀ 

 باشد. رو به رو شده

، نوشت: «سوددیچه»، سردبیر روزنامۀ «کورت کیستر»

احتماالً هیچ چیزی در زندگی هلموت اشمیت بیش از »
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جنگ و دورۀ خدمت او در ارتش بر او تأثیر نگذاشته 

سبک نظامی و »رفتار گستاخانۀ او، ناشکیبایی و «. است

نخستین حرفۀ »او، به این دلیل بود. « استبدادی رهبری

ان یک افسر بود و این را در سرتاسر زندگی اش او به عنو

 «.حفظ کرد

در سطح بین المللی، اشمیت همیشه شیفتۀ سیاستمداران 

سال، او دوستی نزدیکی با  15مستبد بود. به مدت 

، وزیر خارجۀ امریکا و معمار کودتای «هنری کیسینجر»

، «لی کوآن»خونین نظامی شیلی، و همین طور با 

گاپور با مشت آهنین بود. در ماه مه سالۀ سن ۶5 کمرانح

، اشمیت سفر پرالتهابی را به سنگاپور داشت تا ۹5۳۹

 لی داشته باشد.« هری»دوست خود،  باآخرین دیدار را 

)پارلمان فدرال( « بوندستاگ»در  ۳۲0۶اشمیت در سال 

انتخاب شد. با این حال برجستگی او در سطح ملی، از 

طوفان ویرانگر، شهر  آغاز شد، زمانی که یک ۳۲۳۹سال 

هامبورگ را درنوردید و بخش اعظم شهر، زیر آب رفت. 

شهر بود،  این اشمیت که مسئول پلیس در حکومت

عملیات نجات را هماهنگ کرد. او از تماس های خود در 

( برای درخواست Bundeswehrناتو و ارتش آلمان )

 هزار سرباز استفاده کرد. در ۹5هلیکوپتر، قایق و بیش از 

نفر در نتیجۀ سیل جان خود را از دست  ۶1۷نهایت، 

 ۳5 بهدادند. در ابتدا بیم آن می رفت که شمار قربانیان 

 هزار تن برسد.

حتی آن زمان نیز اشمیت، تمایل خود را برای به چالش 

کشیدن قوانین و قانون اساسی که استفاده از ارتش در 

ری امور داخلی را جایز نمی دانست، در شرایط اضطرا

در این ایام به قانون اساسی »نشان داد. او بعدها گفت: 

من مسئول سربازان نشدم، کنترل آن ها »، «نگاه نکردم

 «.را به دست گرفتم

 وزیر و رهبر حزبی در پارلمان

، اشمیت برای نخستین بار نقش سیاسی ۳۲۳۳در سال 

مهمی در سطح فدرال ایفا کرد. او رهبری گروه پارلمانی 

-CDUدمکرات را در ائتالف بزرگ  حزب سوسیال

CSU  ،ائتالف بزرگ»به عهده گرفت. از همان آغاز »

با طغیان های اجتماعی خشنی مواجه شد. در سال 

، کارفرمایان در مواجهه با «وورتمبرگ-بادن»، در ۳۲۳۶

اعتصاب کارگران مهندسی، به بستن کارخانه به روی 

حیۀ رور، صدها هزار تن واکنش نشان داده بودند. در نا

معدنچیان با تعطیلی معادن مبارزه کردند. نخستین عالئم 

 رادیکالیزه شدن، در میان دانشجویان به چشم خورد.

برای نخستین بار از  SPDتحت چنین شرایطی بود که 

به دنبال جنگ، در « جمهوری فدرال»زمان بنیان گذاری 

به « ویلی برانت»، SPDحکومت وارد شده بود. رهبر 

کورت گئورگ »در اعظم و وزیر خارجۀ معاون ص

و از  CDU حزب صدراعظم آلمان از -«رگکسین

تبدیل شد.  -سابق )حزب نازی( NSDAPاعضای 

، اتخاذ قوانین اضطراری «ائتالف بزرگ»وظیفۀ اصلی 

بسیار مناقشه انگیزی بود که حقوق دمکراتیک پایه ای را 

 محدود و متوقف می کرد.
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که به  SPDوظیفۀ به کار گرفتن نمایندگان پارلمانی 

 ۳۸-۳۲۳۷خصوص به دنبال شورش های دانشجویی 

، به اشمیت قرار گرفتندتحت فشار اجتماعی سنگینی 

 محول شد. او موفق شد.

با این حال، تشدید بحران اقتصادی جهان، منجر به رشد 

 ، صدها هزار۳۲۳۲تر مبارزۀ طبقاتی شد. در سپتامبر بیش

کارگر فوالد و فلزکار، به طور خودانگیخته ابزار آالت را 

پایین گذاشتند و دست از کار کشیدند. بورکراسی اتحادیه 

های کارگری، کنترل را از دست داد. تحت چنین 

که تاکنون در جناح راست طیف  -FDPشرایطی، 

کمک کرد که اکثریت  SPDبه  -سیاسی ایستاده بود

بات عمومی سال ادنبال انتخحکومتی را شکل بدهد. به 

، SPD-FDPدر ائتالف « ویلی برانت»، ۳۲۳۲

م شد. هلموت اشمیت، منصب وزارت دفاع را ظصدراع

، او به سرپرست وزارت مالیه ۳۲۷۹قبضه کرد. در سال 

 رسید.

برانت، که به جستجوی فرونشاندن موج اعتصاب ها و 

اعتراض ها از طریق اعطای امتیاز و گسترش عظیم 

مومی برآمده بود، دیگر قادر به مهار کردن بخش ع

، ۳۲۷5ارواحی که احضار کرده بود، نبود. در اوایل دهۀ 

یعنی پایان نظام پولی پساجنگ و تحریم نفتی از سوی 

کشورهای عربی صادرکنندۀ نفت، دو ستون اصلی معجرۀ 

د: پایین بودن ارزش مبادلۀ مارک شاقتصادی آلمان نابود 

نفت. در میانۀ یک رکود مقدماتی،  آلمان و ارزان بودن

دوازده میلیون کارگر مبارزه ای را بر سر دستمزها در سال 

آغاز کردند. اتحادیۀ کارگران بخش  ۷1-۳۲۷۶های 

درصدی دستمزدها دست یافت.  ۳۳عمومی، به افزایش 

برانت بدون آن که از پیش وزیر مالیۀ خود را در جریان 

 قرار دهد، توافق کرد.

ن، برانت دیگر از دید طبقۀ حاکم یک صدراعظم بعد از ای

و  SPD، رهبر پارلمانی «نریهربرت و»قابل دفاع نبود. 

و وزیر داخلۀ  FDP، رهبر «هانس دیتریش گنشر»

وقت، از نزدیک با یک دیگر برای ایجاد تغییراتی وارد 

همکاری شدند. اگرچه آن ها از پیش می دانستند که 

، برای اطالعات «ومگونتر گی»منشی شخصی برانت، 

آلمان شرقی کار می کرد، اما او را همراه با برانت به 

وم در سطح عمومی افشا یتعطیالت فرستادند. زمانی که گ

 شد، برانت وادار به استعفا گردید.

 صدراعظم

، بوندستاگ، هلموت اشمیت را به عنوان ۳۲۷1در مه 

پنجمین صدر اعظم جمهوری فدرال انتخاب کرد. او پس 

تهاجم طبقۀ کارگر و آغاز موجی از کاهش هزینه  زدن

های اجتماعی و مشاغل را به خصوص در صنعت فوالد، 

هدف اصلی خود قرار دارد. او در این راستا از نزدیک با 

اتحادیه ها همکاری کرد، و شماری از مقامات اتحادیه 

 های کارگری اصلی نیز به حکومت وی پیوستند.

اسی و اتحادیه های چرخش به راست سوسیال دمکر

کارگری، که به شکلی مشابه با بسیاری دیگر از 

کشورهای صنعتی اصلی رخ داد، تنها آغاز یک تحول بود 

که تا به امروز نیز ادامه دارد: حملۀ دائمی به دستمزدها، 

حقوق اجتماعی و مشاغل با حمایت سوسیال دمکراسی و 
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 اتحادیه های کارگری. سومین و تاکنون آخرین صدر

گرهارد »اعظم سوسیال دمکرات جمهوری فدرال، 

و « ۹5۳5برنامۀ »، این مسیر را با سیاست های «شرودر

 ادامه داد.« 1هارتس »قوانین 

ترین دورۀ بحران مقام صدر اعظمی در بزرگاشمیت 

را نمود داد.  اش ه، دوباره تمایالت تمامیت خواهانخود

، زمانی که یک گروه از کماندوهای ۳۲۷۷سال 

هانس مارتین »(، RAF« )فراکسیون ارتش سرخ»

( را BDIسرپرست فدراسیون صنایع آلمان )« ریشالا

تا آن ها را وادار به آزادی بنیانگذاران زندانی  ندربود

RAF د، اشمیت با امتناع سرسختانه واکنش نشان نکن

 داد و از هرگونه امتیازی سر باز زد.

هواپیمای  زمانی که یک گروه تروریست کماندویی دیگر

ربود و آن را وادار به پرواز به  را گروگان ۸۳هانزا با لوفت

کرد، اشمیت با استفاده از  )پایتخت سومالی(« موگادیشو»

طی اقدامی بسیار  GSG-9یگان نیروهای ویژۀ 

پرمخاطره و به لحاظ قانونی سؤال برانگیز، گروگان ها را 

در  RAFآزاد کرد. صبح روز بعد، جسد سه عضو ارشد 

ادعا می شد که این افراد  -سلول های آن ها یافت شد

خودکشی کرده  ،به شدت امنیتی و تحت نظر در این بندِ

 اند.

اشمیت روش هایی را بنیان گذاشت که از آن زمان 

مبارزه علیه »تاکنون به طور معمول در به اصطالح 

استفاده می شود و در نقطۀ مقابل هر روال و « ترویسم

 نی قرار دارد.چهارچوب قانو

شهرت اشمیت به عنوان یک اقتصاددان جهانی، از دورۀ 

او به عنوان صدر اعظم می آید. او در تالش برای 

نظام جلوگیری از درغلتیدن اروپا و جهان به جنگ ارزی، 

معرفی کرد،  ۳۲۷۶سال  دررا « تونلمار در » موسوم به

)در مارس  ارز مشترک بعدی می داد ایجاد که خبر از

، این نظام معرفی شد. این نظام، در واقع ۳۲۷۹

مکانیسمی بود برای تنظیم نوسانات ارزهای دولت های 

از طریق محدودیت های ناچیزی در برابر  -«مار» -عضو

؛ به دنبال بحران های نفتی، سیاست های «تونل»-دالر

واگرای حکومت ها و تضعیف دالر، طی دو سال این 

ود را از دست داد و بخش های اصلی سازندۀ خ« مار»

دیگری چیزی نبود بیش از یک منطقۀ مارکِ آلمان، 

-متشکل از آلمان، دانمارک و کشورهای بنلوکس

ری والِ». او همراه با رئیس جمهور فرانسه، مترجم(

شاتو »، نخستین نشست گروه شش را در «ژیسکار دِستن

سازمان داد تا سیاست های  ۳۲۷0در سال « دو رامبولیه

 را در سطح بین المللی هماهنگ کند.اقتصادی 

با این حال، سیاست های اشمیت نشان داد که به شدت 

تا  ۲.0کوته بینانه است. با وجود افزایش بدهی عمومی از 

ی او، بیکاری و میلیارد مارک آلمان در طی دورۀ تصدّ 15

فقر به طور گسترده ای افزایش یافت. زمانی که به دنبال 

بریتانیا و  ،رت تاچر و رونالد ریگانسیدن مارگاربه قدرت 

زایش دادند و جرقه فامریکا نرخ های بهره را به شدت ا

های یک رکود جهانی را روشن کردند، اشمیت به بن 

 بست رسیده بود.
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نارضایتی اجتماعی رشد کرد. اتحادیه های کارگری وادار 

به فراخوان تظاهرات توده ای در شهرهای اصلی مختلف 

شدند.  ۳۲۸۹های حکومت اشمیت در پاییز علیه سیاست 

تر عزل شده زمانی که این تظاهرات رخ داد، اشمیت پیش

 بود.

بودند که تغییر سرپرست  FDPو « گنشر»مجدداً این 

، اوتو گراف ۳۲۸۹حکومت را رقم زدند. در اوایل سپتامبر 

( وزیر اقتصاد، یک گزارش اقتصادی FDPمبسدورف )ال

قبول کند،  SPDجنجالی منتشر کرد که امکان نداشت 

و بنابراین تغییری را در ائتالف آغاز کرد. سه هفته بعد، 

را با آرای  CDU، رهبر «هلموت کول»بودنستاگ 

FDP م جایگزین ظبه عنوان صدراع تا انتخاب کرد

ارجه شد. ن صدر اعظم و وزیر خواشمیت شود. گنشر معا

 سال در قدرت باقی ماند. ۳۳ ،کول

اشمیت با دفع کردن جوانان شورشی که از ویلی برانت 

حمایت کرده بودند، همین طور با  ۳۲۷5از دهۀ غدر آ

تصمیم راسخ به گسترش قدرت هسته ای و اجرای 

را بیش از  SPDپایۀ انتخاباتی  ،وتنا «دو جانبۀ تصمیم»

جانۀ ناتو، تصمیمی از )تصمیم دو پیش تضعیف کرده بود

است برای اعمال محدودیت متقابل  ۳۲۷۲سپتامبر  ۳۹

موشک های بالستیک میان بُرد و بلندبُرد در پیمان ورشو 

همراه با این تهدید که در صورت نقض توافق، ناتو سالح 

تری را در اروپای غربی به های هسته ای میان برد بیش

، بسیاری ۳۲۷5 . در اواخر دهۀمترجم( -کار خواهد گرفت

تنها در را شکل دادند و  «سبزها» ،جوییشاز رهبران دان

پس از آن که همگی ثروتمند، محافظه کار  -۳۲۸۳سال 

بازگشتند  SPD همراه بامجدداً  -و جنگ طلب شده بود

در سطح  SPDو به نخستین حکومت ائتالفی سبزها و 

 فدرال پیوستند.

ها هزار یک جنبش وسیع اعتراضی همراه با صدموج 

. استقراره استناتو برخ« دوجانبۀتصمیم »هوادار، علیه 

موشک های هسته ای میان برد امریکایی در خاک 

آلمان، در عین حال درگیر شدن در مذاکرات خلع سالح 

چنین شامل بخش هایی شوروی. این جنبش هم با اتحاد

 می شد. SPDاز 

 ژورنالیست

اشمیت پس از پایین آمدن از سمت پیشین خود به عنوان 

عمومی نداشت و بر فعالیت های  مقامصدر اعظم، هیچ 

دی »ژورنالیستی متمرکز شد. به عنوان ناشرهفته نامۀ 

و نویسندۀ کتاب های متعدد، او اغب حول « زایت

 می گرفت. یموضوعات سیاسی موضع

در سال  شدیداً منزوی بود. ابتدا، او SPDدر داخل 

نفر از  ۳1یک کنگرۀ حزبی در کلن، تنها  طی، ۳۲۸۳

حمایت کردند.  «دوجانبۀ ناتو تصمیم»از  هنمایند 155

شرودر بود که اشمیت و « ۹5۳5برنامۀ »ال بتنها به دن

میت شحزب او مجدداً به یک دیگر نزدیک تر شدند. ا

را تمجید کرد، اما گفت که « ۹5۳5برنامۀ »سیاست های 

اندازۀ کافی بُرد ندارند. او خواهان محدود کردن آن ها به 

ضوابط صالحیت برخورداری از مزایای بیکاری و تثبیت 

 شد.« 1هارتس »برنامۀ نرخ های مزایای 
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، اشمیت به عنوان یک مهمان افتخاری در ۹5۳۳سال  رد

 SPDدر برلین سخنرانی کرد.  SPDکنفرانس حزب 

، چرا که مسیر خود را با صدراعظم سابق آشتی داده است

گرایانۀ او از آن زمان به بعد به خط رسمی حزب راست

 تبدیل شده بود.

ول صدراعظم فقید حاین کیش شخصیتی که اکنون 

ساخته می شود، تجلی بحران عمیق جامعۀ سرمایه داری 

و نخبگان حاکم آن است. آن ها در مواجهه با رشد تنش 

گذشتۀ های سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی، حسرت 

 خوبی را دارند که هرگز وجود نداشته است.

تر از همه، اشمیت به عنوان سیاستمداری تحسین مهم

ی یددرت چهیبدون ی اره در شرایط اضطرکمی شود 

ثریت های موجود کقوانین و ا ننادیده گرفت نسبت به

نداشت. با درنظر داشتن کارزار فعلی نخبگان حاکم برای 

سلطه بر اروپا به عنوان ناظم  احیای میلیتاریسم آلمان،

، این را باید نآن و بستن مرزها به روی پناهجویا

 هشداری برای طبقۀ کارگر محسوب کرد.

 ۹5۳0نوامبر  ۳۶

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

15/11/13/schm-n13.html 

 

 

 

برای مبارزه با فاشیسم، با امپریالیسم مبارزه »

 «کنید

 

 کوبا« ال پاییس»گفتگوی تروتسکی با روزنامۀ 

 ۳۲۶۸سپتامبر  ۹۳

 برگردان: آرام نوبخت

ترین و دشوارترین چیز در سیاست، به اعتقاد من، مهم

تعیین کنندۀ مبارزۀ مرگ و  عمومیتعریف قوانین 

زندگی تمامی کشورهای جهان معاصر از یک سو، و 

این قوانین برای هر یک کشور  ترکیب خاصکشف 

بالاستثنا، از  مدرنواحد از سوی دیگر است. بشریت 

تا عشایر حبشه، زیر یوغ  گرفته کارگران بریتانیا

امپریالیسم زندگی می کند. این چیزی است که نباید 

ی فراموش کرد. اما این به هیچ رو بدان معنا لحظه ا

-نیست که امپریالیسم خود را در تمامی کشورها به یک

سان نمود می دهد. خیر. برخی کشورها، حامالن 

امپریالیسم هستند و دیگران قربانیان آن. این مرز تمایز 

اصلی میان ملل و دولت های مدرن است. از این زاویه و 

http://www.wsws.org/en/articles/2015/11/13/schm-n13.html
http://www.wsws.org/en/articles/2015/11/13/schm-n13.html
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و  فاشیسم مبرم که باید مسألۀ تنها از این زاویه است

 را در نظر گرفت. دمکراسی

 آرزویبه عنوان مثال دمکراسی برای مکزیک، به معنای 

وابستگی، اعطای قید  از مستعمره به فرار نیمهیک کشور 

زمین به دهقانان، ارتقای بومیان به سطحی باالتر از 

دمکراتیک  سائلفرهنگ، و غیره است. به بیان دیگر، م

دمکراسی  اما د. ونمترقی و انقالبی دار یمکزیک، خصلت

در بریتانیای کبیر چه معنایی دارد؟ حفظ هر آن چه که 

 متروپلوجود دارد، یعنی، بیش از هر چیز، حفظ حاکمیت 

بر مستعمرات. همین امر در ارتباط با فرانسه نیز صدق 

 پوششی است برای ،می کند. پرچم دمکراسی در این جا

 اقلیت ممتاز بر اکثریت تحت ستم.  هژمونی امپریالیستیِ

« اعمبه طور »یسم شبه همین شکل ما نمی توانیم از فا

صحبت کنیم. در آلمان، ایتالیا و ژاپن، فاشیسم و 

میلیتاریسم سالح یک امپریالیسم حریص، گرسنه و 

بنابراین متجاوز است. در کشورهای امریکای التین، 

وارترین وابستگی به امپریالیسم فاشیسم تجلی برده 

رم خارجی است. ما باید قادر باشیم که در پس یک فُ

 سیاسی، محتوای اقتصادی و اجتماعی را کشف کنیم.

 اتحاد»در برخی محافل روشنفکری ایدۀ در حال حاضر 

در برابر فاشیسم از  «تمامی دولت های دمکراتیک

وهم آلود  ایده را خیالی، این محبوبیت برخوردار است. من

عیف و ضو تنها قادر به فریب توده ها، به خصوص مردم 

می بینم. به راستی، کسی می تواند حتی  ،تحت ستم

لحظه ای فکر کند که چمبرلین، داالدیه یا روزولت قادر 

« دمکراسی»به انجام جنگی به خاطر اصل انتزاعی 

دمکراسی بود، آزادی  عاشق ایهستند؟ اگر حکومت بریتان

ند داده بود. همین در مورد فرانسه مصداق دارد. را به ه

دیکتاتوری فرانکو در اسپانیا را به  ،بریتانیای کبیر

حاکمیت سیاسی کارگران و دهقانان ترجیح می دهد، چرا 

و قابل اتکاتر امپریالیسم  شدنینرمکارگزار  ،که فرانکو

ا خواهد بود. انگلستان و فرانسه، اتریش را بدون یریتانب

جرأت  هیتلراگر   ندچهر ؛به هیتلر واگذار کردند مقاومت

 بدست بزند، جنگ اجتنا ها می کرد به مستعمرات آن

 ناپذیر می شد.

نتیجه این است که مبارزه با فاشیسم، بدون مبارزه با 

سم ناممکن است. کشورهای مستعمره و نیمه یامپریال

مره باید پیش از هر چیز علیه آن کشور امپریالیستی عمست

مستقیماً آنان را تحت ستم قرار می دهد مبارزه کنند،  که

فارغ از این که آیا این کشور نقاب فاشیسم را به چهره 

 دمکراسی را. نقاب دارد یا

در کشورهای امریکای التین، بهترین و مطمئن ترین 

روش مبارزه با فاشیسم، انقالب ارضی است. چرا که 

و قیام ه مکزیک گام های مهمی در این مسیر برداشت

. ژنرال سدیلو بین زمین و هوا به تعلیق درآمده بود

جمهوری خواهان در  رحمانۀبیبرعکس، شکست های 

زانا در اتحاد با آا به دلیل این امر است که حکومت یاسپان

رگران را ااستالین، انقالب ارضی و جنبش مستقل ک

کرد. یک سیاست اجتماعی محافظه کارانه و منکوب 

یمه مستعمره، به نعیف و ضدر کشورهای ارتجاعی  حتی

 معنای واقعی کلمه خیانت به استقالل ملی است.



 
 
 
 
 
 

 دورۀ سوم -نهمسال  -9384 آبان ماه  -98شمارۀ 

Worker 
Militant 

تمیلیتان  
 کارگر

132 
 ژاندارم منطقه -استالین

شما از من خواهید پرسید چگونه می توان توضیح داد 

حکومت شوروی که از دل انقالب اکتبر بیرون آمد، 

می کند؟ پاسخ ساده  منکوبجنبش انقالبی در اسپانیا را 

محافظه  ربورکراتیک ممتاز نوین، بسیا است: یک کاستِ

وراها قرار شکار، حریص و مستبد، موفق شده بر فراز 

لکه از ببگیرد. این بورکراسی به توده ها اعتماد ندارد، 

کراسی به دنبال روابط حسنه با رآنان می هراسد. این بو

طبقات حاکم، به خصوص امپریالیست های 

ابل اطمینان قاست. استالین برای اثبات « دمکراتیک»

آماده است نقش ژاندارم در سراسر جهان را  ،بودن خود

ترن، نار آن، کمیزکند. بورکراسی استالینیستی و کارگایفا 

ترین خطر در برابر استقالل و اکنون بیانگر بزرگ

 پیشرفت مردمان ضعیف و مستعمرات است.

تر از آن است که به خود شناخت من از کوبا بسیار کم

شما داشته  میهناجازه بدهم قضاوت مستقلی دربارۀ 

د قضاوت کنید که کدام یباشم. شما بهتر از من می توان

وضعیت کوبا  در موردباال،  مندرج در یک از نظرات

. تا جایی که به من باز می گردد، امیدوارم که کاربرد دارد

داشته باشم و  یتی()هائ« مروارید آنتیل»به بتوانم سفری 

ته باشم که شتری با مردم شما دازدیک آشنایی بیشناز 

روزنامه گرم ترین و صادقانه ترین همین از طریق 

 درودهایم را به آن ها می فرستم.

 کویوآکان

 

 دمکراسی، پاسیفیسم و امپریالیسم

 لئون تروتسکی

 ۳۲۳۷ژوئن 

 برگردان: آرام نوبخت

به قلم لئون تروتسکی در مقالۀ زیر دربارۀ پاسیفیسم، 

 سومین سال جنگ جهانی امپریالیستی نوشته و ابتدا در

(، یک ارگان انقالبی Vperiod« )به پیش» نشریۀ

، منتشر شد. امروز، در ۳۲۳۷ژوئن  ۶5روس، به تاریخ 

 آستانۀ یک جنگ جهانی نوین، زمانی که پاسیفیست ها

 مبنی بر به انحراف کشاندن قدیمی خود بازیِ مشغول

کارگران از مبارزۀ انقالبی ضدّ جنگ هستند، به هنگام 

 -به نظر می رسدبودن این مقاله بیش از پیش آشکار 

 سردبیر

*** 

هرگز در هیچ زمانی به اندازۀ لحظۀ کنونی، یعنی دوره 

دیگر را در شاهراه های بزرگ سیاره ای که مردم یک

مان کشتار می کنند، این مقدار پاسیفیست وجود نداشته 

 است.

هر عصری، نه فقط تکنولوژی و شکل سیاسی خود، که 

همین طور شیوۀ ریاکاری خاص خود را نیز دارد. زمانی 

دیگر را به افتخار آموزه های مسیح و بود که ملت ها یک

عشق همسایۀ خود نابود می کردند. اکنون مسیح را 

مانده به یاری می طلبند. ملت های حکومت های عقب
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دیگر را زیر پرچم پاسیفیسم می یک پیشرفته گریبان

درند.... یک اتحادیۀ ملل و یک صلح پایدار. کرنسکی و 

، برای «فرجام پیش از موعد صلح»تسرتلی به اسم یک 

 یک تهاجم فریاد می زنند.

ی در کار نیست تا آن را با «جوونال»برای این عصر، 

طنز گزنده توصیف کند. با این وجود ما مجبور به اعتراف 

مندترین ها هم در پیشگاه بی تتیم که حتی قدرهس

اخالقی بی شرمانه و حماقت چاپلوسانه، یعنی دو عنصری 

که با جنگ جاری آشکار گردیده اند، ضعیف و ناچیز جلوه 

 خواهند کرد.

 ریشه های پاسیفیسم

پاسیفیسم از همان ریشه های تاریخی نشأت می گیرد 

رای عقالیی که دمکراسی. بورژوازی، تالشی غول آسا ب

کردن مناسبات بشری انجام داد، یعنی برای جایگزین 

کردن سنت کور و احمقانه با نظامی از منطق انتقادی. 

محدودیت اصناف بر صنعت، امتیازات طبقاتی، حکومت 

این ها میراث سنتی قرون وسطی  -مطلقۀ سلطنتی

بودند. در عوض دمکراسی بورژوازی خواهان برابری 

اد و روش های پارلمانی برای رتق و قانونی، رقابت آز

 فتق امور عمومی بود.

طبیعتاً ضوابط ناسیونالیستی آن نیز در حوزۀ مناسبات بین 

المللی به کار گرفته می شود. در این جا جنگ را کشف 

حل مسائل ظاهر  جهتچون روشی کرد، که برایش هم

بود. « منطق»می شد، روشی که انکار تام و تمام همۀ 

دمکراسی بورژوایی شروع به آن کرد که با زبان  بنابراین

شعر، فلسفۀ اخالقی و حسابگری، به ملت ها یادآوری 

تر منتفع کند که آنان از ایجاد شرایط صلح ابدی بیش

خواهند شد. چنین بود ریشه های منطقی پاسیفیسم 

 بورژوایی.

پاسیفیسم از زمان زایش خود رنجور و بی رمق، اما همراه 

عارضۀ اساسی بود؛ عارضه ای که خصلت با یک 

را به  خود، بورژوازی دمکراسی بورژوایی است؛ انتقادهای

سطح پدیدۀ سیاسی رهنمون می کرد، بی آن که جرأت 

 کند به علل اقتصادی پدیده ها نفوذ کند.

 «صلح ابدی»ایدۀ 

، در «منطقی»ایدۀ صلح ابدی بر مبنای یک توافق 

 یه مراتب بدتر از ایده هاب ،دستان واقعیت سرمایه داری

آزادی، برابری و برادری عمل کرد. سرمایه داری زمانی 

تماعی جکه شرایط صنعتی را عقالیی کرد، سازماندهی ا

ی را ابزارهایچنان مالکیت را عقالیی نکرد، و بنابراین 

نابودی مهیا کرد که حتی قرون وسطای  برای

 نمی دید.را هم  شهم هرگز خواب« متوحش»

ردن دائمی مناسبات بین المللی و رشد بی وقفۀ تلخ ک

میلیتاریسم، تماماً بنیان واقعیت در زیر پای پاسیفیسم را 

سست کرد. با این وجود از همین ها بود که پاسیفیسم 

حیات دوباره ای یافت؛ حیاتی که  از مرحلۀ اولیۀ آن 

همان طور متفاوت بود که غروب سرخ و بنفش از طلوع 

 گون...آفتاب پنجه لعل
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پاسیفیسم به لحاظ نظری و سیاسی، بر همان بنیانی 

استوار است که نظریۀ هارمونی منافع اجتماعی. تضادهای 

ی همان ریشه های اقتصادی رمیان ملت های سرمایه دا

را دارد که تضادهای میان طبقات. و اگر این احتمال را 

بپذیریم که لبۀ تیغۀ مبارزۀ طبقاتی می تواند به تدریج 

ند شود، در آن صورت این مستلزم پذیرش مالیم شدن ک

و تنظیم شدن تدریجی روابط بین المللی نیز هست. منشأ 

، اش ایدئولوژی دمکراسی، با تمام سنت ها و توهمات

 خرده بورژوازی است...

 «اگر جنگ سر برسد...»

)ویلیام جنینگز( برایان، عجوالنه و با هیاهو، بیزاری 

از  را به طور اعم« ان کوچکانس»و  دهقانانطبیعی 

چیزهایی مثل سیاست جهانی، خدمت وظیفۀ سربازی و 

مالیات های باالتر نمایان کرد. با این حال برایان در 

ار طومار اعتراضی و طهمان حال که داشت چندین ق

هئیت نمایندگی به همفکران پاسیفیست خود بر مسند 

د تا حکومت می فرستاد، هر چه در توان داشت انجام دا

 تیغۀ انقالبی کلّ جنبش را بشکند.

برایان در زمان یک نشست ضدّ جنگ در شیکاگو طی 

اگر جنگ فرا برسد، ما همگی البته »تلگرامی نوشت که: 

از حکومت حمایت خواهیم کرد؛ با این حال، در این 

حظه، این وظیفۀ مقدّس ما است که هر آن چه در توان ل

برابر رعب و وحشت جنگ نت از ملت در اداریم برای صی

 «.به کار بریم

این چند کلمه، دربرگیرندۀ کل برنامۀ پاسیفیسم خرده 

انجام هر آن چه در توان داریم در برابر »بورژوای است: 

یک مجرای  ایجادهدۀ ع ازبه معنای بر آمدن « جنگ

خروج برای خشم عمومی در قالب یک تظاهرات بی 

ش به حکومت ر است، البته پس از این که از پیطخ

در صورت جنگ، با مخالفتی جدّی تصمین داده باشند که 

 از سوی جناح پاسیفیست رو به رو نخواهد شد.

پاسیفیسم رسمی، آروزی چیزی بهتر از این را نمی 

توانست داشته باشد، و اکنون می توانست به طور 

را تضمین کند. « آمادگی امپریالیستی»بخشی رضایت

برایان، تنها یک چیز برای افشای پس از بیانیۀ خود 

مخالفت های پرسر و صدای او با جنگ الزم بود و آن 

صرفاً اعالن جنگ بود. برایان دقیقاً به اردوگاه حکومت 

چرخش کرد. و نه فقط خرده بورژوازی، که همین طور 

اگر حکومت ما »توده های وسیع کارگران، به خود گفتند: 

د ویلسون در مقام با یک پاسیفیست رک و راست مانن

ریاست آن اعالن جنگ می کند، و اگر حتی برایان هم از 

حکومت در این جنگ حمایت می کند، پس البد این 

اکنون واضح «. حق است....جنگی اجتناب ناپذیر و به

است که چرا پاسیفیسم مقدس نما و مشابه فرقۀ مذهبی 

از سوی عوام فریبان بورژوا، چنین به نفع « کوآکرها»

 حافل مالی و صنعت جنگ است.م
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برنامۀ سوسیال دمکراسی سوئد در سال 

9990 

 

 برگردان: آرام نوبخت

متن زیر، شامل دو نسخۀ کوتاه شده از برنامۀ سوسیال 

دمکراسی سوئد می شود. تمامی مورخین قبول دارند که 

برنامۀ »)آلمان( و « برنامۀ گوتا»این برنامه بر مبنای 

بوده است. هیچ یک از ترجمه ها )دانمارک( « گیمله

مطالباتی را که در پایان برنامه می آمد، فهرست نکرده 

اند. با این وجود، این بهترین نسخۀ موجود به زبان 

کنار گذاشته  ۳۸۲۷در سال « گوتا»انگلیسی است. برنامۀ 

 شد.

*** 

کار، منشأ کلّ ثروت و فرهنگ است، و از این رو تمامی 

 ه کسانی تعلق گیرد که کار می کنند.عواید حاصله، باید ب

در جامعۀ کنونی، ابزار کار، در انحصار یک طبقۀ معین از 

سرمایه داران است. این که طبقۀ کارگر وابسته به این 

ابزار نگاه داشته می شود، دلیلِ نهایی فالکت و تمامی 

اَشکال ستم است. بنابراین هدف حزب سوسیال دمکرات 

الغای شیوۀ موجود تولید )نظام  کارگران، عبارت است از

مزدی( و تبدیل ابزار کار، سرمایۀ خصوصی کنونی، به 

مالکیت مشترک جامعه، که تنها راه تضمین جبران کامل 

کارگر در ازای کار او است. حزب به عنوان گام نخست، 

خواهان تشکیل اتحادیه های تولیدیِ برخوردار از سوبسید 

ان و در مقیاسی به اندازۀ دولتی، تحت کنترلِ فعال کارگر

کافی بزرگ است، به طوری که بتوانند به طور موفقیت 

 آمیزی با تولید سرمایۀ کالن رقابت کنند.

هدف غایی سوسیالیسم، به هیچ رو نمی تواند فوراً محقق 

شود. با این وجود، سوسیالیسم باید نه فقط یک تئوری، 

آتی، که  یک گمانه زنی دربارۀ سازماندهی احتمالی جامعۀ

یک حقیقت زنده باشد؛ باید دغدغۀ خود را تالش های 

واقعی طبقۀ کارگر، نیارهای کنونی آن، مبارزات روزمرۀ 

آن با کسانی که سرمایۀ جامعه و همین طور قدرت 

اجتماعی و سیاسی در جامعه را تحت انحصار درآورده اند، 

 قرار دهد.

که  -ی آنمبارزه برای رهایی طبقۀ کارگر از جایگاه کنون

مبارزه ای نه برای  -پایین تر از جایگاه مردم آزاد است

امتیازات و حقوق ویژۀ طبقاتی جدید، بلکه برای حقوق 

برابر و تعهدات برابر برای همه و برای الغای حاکمیت 

 طبقاتی است.

*** 

 ترجمۀ آنگمن
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« مقدمه و نکات منتخب»آنگمن می گوید که منبع او از 

رسد که ترجمۀ او از منبع متفاوتی است، اما به نظر می 

منتشر شده، صورت گرفته  ۳۸۸۳و نه  ۳۸۸0که سال 

 است.

کار، منشأ اصلی کلّ ثروت و فرهنگ است، و از این رو 

تمامی عواید باید به کسانی تعلق گیرد که کار می کنند. 

در جامعۀ کنونی، ابزارهای کار در انحصار سرمایه داران 

به کسانی که هزاران سال  هستند. وابستگی کارگران

فرایند کار را به تصرف خود درآورده اند، دلیل کلیۀ نیازها 

و فالکتی است که وزن آن هنوز بر دوش کارگران، این 

ارزشمندترین اعضای جامعه، می افتد. به منظور رهایی 

طبقۀ کارگر از این وابستگی، ضروری است که مازاد 

دسترس تمامی  تولید کارگر، به مالکیت مشترک و در

اعضای جامعه تبدیل شد، به طوری که این مازاد به 

تمامی کارگران تعلق گیرد و به شکلی عادالنه تقسیم 

شود. رهایی کارگران از وابستگی به تمامی عناصر 

ارتجاعی که در نظام اجتماعی کنونی بر کارگران حاکم 

هستند، باید به وظیفۀ طبفۀ کارگر تبدیل شود. بر مبنای 

اصول ابتدایی، حزب سوسیال دمکرات سوئد با تمامی  این

ابزارهای قانونی پیشنهادی، برای این مهم تالش خواهد 

 کرد:

پایان دادن به نظام مزدی و هر گونه ستم به هر شکلی 

 که خود را آشکار کند.

حزب سوسیال دمکرات سوئد، مستلزم برپایی جوامع 

ت کنترل تنها تعاونی تولیدکنندگان، با مساعدۀ دولتی، تح

توده های کارگر، به منظور پیشبرد راه حل این مسأله 

 است.

حزب سوسیال دمکرات تحت نظام سرمایه داری کنونی 

 خواهان آن است که:

تمامی کسانی که اصول ابتدایی سوسیال دمکراسی را به 

آن صورت که در این برنامه اظهار شده است تصدیق می 

ال دمکرات کارگران کنند، به عنوان اعضای حزب سوسی

 پذیرفته می شوند.
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برنامۀ حزب کارگران سوسیال دمکرات سوئد 

(9981) 

 

 (۳۸۲۷نویسنده: این کوک )

 برگردان به انگلیسی: دانیل براندل

 برگردان به فارسی: آرام نوبخت

اتخاذ  ۳۸۲۷سال نخستین برنامۀ سوسیال دمکراسی، در 

اکسل »شد. این سند تقریباً به طور کامل به دست 

نوشته شد. او از برنامۀ سوسیال دمکراسی « دانیلسون

آغاز کرد که در سال « ارفورت»آلمان، موسوم به برنامۀ 

در شهر ارفورت تدوین شده بود. سوسیال  ۳۸۲5

از این « یالمار برانتینگ»و « اکسل دانیلسون»دمکراسیِ 

انقالبی بود که خواهان تغییر تمام و کمال جامعه می نظر 

به معنای آن  -حتی در دوران طفویت خود-شد، اما هرگز

چه که بعدها به کمونیسم شهرت یافت، انقالبی نبود. 

تر از همان آغاز حق برعکس، سوسیال دمکراسی پیش

 رأی عمومی به عنوان هدف اصلی خود تعیین کرده بود.

در نوشتۀ خود زیر « حزب چپ»ضو ، ع«یوهان لونروت»

سوئد شاید کشور صنعتی »می گوید: « چپ سوم»عنوان 

سرمایه داری پیشرفته ای باشد که قوی ترین سنتی 

رفرمیستی و ضعیف ترین سنت مارکسیستی انقالبی را در 

 «.جنبش کارگری خود داشته است

، یک نسخۀ ساده از ۳۸۲۷با این حال برنامۀ سوئدی 

دمکراسی آلمان نبود. برای سوئد، نوشته  برنامۀ سوسیال

های منحصر به فردی دربارۀ نقش اتحادیه های کارگری 

وجود داشت. برای جنبش کارگری سوئد از همان ابتدا 

روشن بود که جنبش سیاسی و اتحادیه ای کارگران، دو 

شاخه از یک درخت واحد هستند. هر کسی باید به یاد 

شکل  ۳۸۸۲ا در سال آورد که اکثریت آنان که حزب ر

تا  -دادند، نمایندگان اتحادیه ها بودند و این که حزب

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری »زمان شکل گیری 

به عنوان هماهنگ کنندۀ  -۳۸۲۸( در LO« )سوئد

اتحادیه ها در سطح ملی فعالیت کرد. بنابراین برای 

 ۸سوسیال دمکراسی جوان، بنابراین طبیعی بود که تعیین 

اعت روزکار را در صدر دستورکار سیاسی خود قرار س

 دهند.

توجه به این نکته مهم است که یکی از بنیان های حزب 

جدید، این ایدۀ مارکسیستی بود که جامعه به طبقات 

تقسیم شده، هر طبقه بر مبنای جایگاه آن در تولید قابل 

تعریف است و سوسیال دمکراسی، حزب طبقۀ کارگر 

تاریخ حزب، بیانگر درک سوسیال  است. این در کل

 دموکراسی از خود بوده است.
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بنابراین حزب باید یک حزب طبقاتی باشد، که به این 

معنی، یک حزب توده ای، یک جنبش مردمی دمکراتیک 

نیز باید باشد. این ایده بعدها و در زمانی به یکی از 

موضوعات حیاتی تبدیل شد که حزب کمونیست آتی از 

دمکراسی جدا شد. طبق تئوری حزب لنینیستی، سوسیال 

یک حزب سوسیالیست باید یک حزب نخبه، متشکل از 

تعداد قلیلی از کارگران باشد که به واسطۀ آگاهی باالتر 

 خود، می توانند پیشتاز طبقۀ کارگر باشند.

 -تا درجه ای در قرن جدید -فکر جنبش مردمی، بعدها

ت. سازمان ها و محتوای ایدئولوژیک گسترده تری یاف

که جنبش  -اتحادیه های رو به رشد سوسیال دمکرات

های مردمی جدید نظیر انجمن آموزشی کارگران 

(ABFبه آن اضافه شدند )-  به عنصری از یک جامعۀ

نوین در دل جامعۀ کهنه تبدیل شدند. این ها، با 

موجودیت و الگوی خود در قلب جامعۀ بورژوایی، جامعۀ 

 رو را وعده دادند. سوسیالیستیِ پیش 

 برنامۀ حزب کارگران سوسیال دمکرات سوئد

 (۳۸۲۷ژوئیۀ  1مصوب چهارمین کنگرۀ استکهلم )

 تز اصلی عمومی

سوسیال دمکراسی از این رو متفاوت از سایر احزاب 

سیاسی است که کامالً خواهان تغییر سازمان اقتصادی 

جامعۀ بورژوایی، پیشبرد رهایی اجتماعی طبقۀ کارگر، 

 تأمین و تکامل فرهنگ مادی و معنوی است.

دلیل اصلی نواقضی که به جامعۀ امروز ما ضمیمه شده 

است، در واقع شکل سرمایه دارانه و خصوصی تولید 

است، که مناسبات خرده بورژوایی کهن را منحل کرده، 

ثروت را در دستان تعداد معدودی گردآورده و جامعه را 

سرمایه داران، همراه با  تقسیم کرده است به کارگران و

 -اقشار میانی، بخشاً از طبقات اجتماعی کهنۀ رو به زوال

و بخشاً  -کشاورزان خرد، پیشه وران و مغازه داران خرد

 عناصر جدید آتی.

حق مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، در دوران اولیه یک 

شرط طبیعی تولید بود، چرا که حق تولیدکننده نسبت به 

ا تضمین می کرد. اما به همان ترتیب محصول خویش ر

که تولید در مقایس انبوه، صنایع دستی را کنار می زند؛ 

ماشین آالت، افزارها را کنار می زنند؛ تجارت جهانی و 

تولید در مقیاس انبوه، تمامی مرزهای بازار را می شکنند؛ 

درست به همان ترتیب تولیدکنندگان واقعی نیز به طبقه 

مبدل می شوند، طبقه ای که باقی  ای از مزدبگیران

مانده های رو به زوال طبقات متوسط کهنه را در خود 

دارد، و فقدان مالکیت و در نتیجه وابستگی و ستم را 

 چون داغ اجتماعی بر پیشانی اش حمل می کند. هم

توسعۀ فنی فوق العادۀ فرایند کار، افزایش غیرقابل باور 

گی حوزه های جدید بهره وری کار انسان، گشایش همیش

تولید، همۀ این ها، که ثروت ملی به واسطۀ آن تکثیر 

شده است، تنها از یک سو به تمرکز غیرطبیعی ثروت و از 

 سوی دیگر به رشد عظیم طبقۀ کارگر منجر می شود.
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اما در عین حال، این مناسبات و این گرایش شوم در 

تکامل جامعه، کارگران را به یک عمل متقابل بازمی 

-دارد. آن ها به مثابۀ یک طبقه سازمان می یابند تا بیش

ترین سهم ممکن از دستمزد را از محصول کار به دست 

آورند. بنابراین اتحادیه ها شکل می گیرند، هر چه به 

طور مداوم در حال پیشروی باشند، مبارزه میان کارگران 

و کارفرمایان در سطح بازار ملی و بین المللی کار نیز 

وسیع تری به خود می گیرد؛ مبارزه ای که هرگز  اشکال

متوقف نخواهد شد، تا زمانی که طبقۀ کارگر دیگر طبقه 

 ای از مزدبگیران نباشد.

این دستاورد تنها از خالل الغای انحصار خصوصی 

سرمایه داری بر ابزار تولیدی و تبدیل آن به مالکیت 

لید جمعی و تمام جامعه قابل تحقق است، و جایگزینی تو

بی برنامۀ اجناس با یک تولید سوسیالیستی و متناسب با 

 نیازهای واقعی جامعه.

بنابراین سوسیال دمکراسی خواهان سازمان سیاسی طبقۀ 

کارگر، تصرف قدرت عمومی و دگرگونی تدریجی به 

ابزار حمل و نقل،  -مالکیت اشتراکی بر تمامی ابزار تولید

ت، کارخانجات و جنگل ها، معادن، آسیاب ها، ماشین آال

 است. -زمین

در هر کشور با شیوۀ سرمایه دارانۀ تولید، منافع طبقۀ 

کارگر یکسان است. با توسعۀ تجارت جهانی و تولید برای 

بازار جهانی، جایگاه طبقۀ کارگر در یک کشور به جایگاه 

سایر طبقات کارگر در تمامی دیگر کشورها وابسته می 

ن رو، یک دستاورد است که شود. رهایی طبقۀ کارگر از ای

هر فرد فرهیخته ای باید در آن شرکت جوید. حزب 

سوسیال دمکرات سوئد خود را بخشی از سوسیال 

 دمکراسی در تمامی کشورها معرفی می کند.

 برنامۀ سیاسی

۳ 

حق رأیِ عمومی، برابر و مستقیم در انتخابات سیاسی و 

ون شهرداری برای تمامی شهروندان در سن قانونی، بد

 تبعیض بین دو جنس مخالف.

 روز انتخابات، یکشنبه یا یک روز تعطیل است.

 ]در پارلمان[الغای مجلس اعال 

۹ 

 مسلح کردن عمومی جامعه به جای ارتش دائمی.

 گری برای تنازعات بین المللی.دادگاه های میانجی

پارلمان، و در تحلیل نهایی شهروندان، دربارۀ جنگ و 

 صلح تصمیم می گیرد.

۶ 

 مذهب، امری خصوصی اعالم می شود.

 الغای کلیسای دولتی و بودجۀ کلیسا.

1 

 جدایی مدرسه از کلیسا.
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توسعۀ مدارس عمومی به مدارسی اشتراکی برای همه و 

 برای ارتقای فرهنگی. 

0 

 محاکمه همراه با هیئت منصفه در پرونده های جنایی.

برخورداری از وکالی حقوقی از طرف شهرداری های 

 محلی یا دولت.

 ارائۀ مشاورۀ حقوقی رایگان.

۳ 

مالیات متناسب )تصاعدی( بر درآمد و ثروت، و مالیات بر 

 ارث.

الغای کلیۀ مالیات های غیرمستقیم، که اصوالً بر طبقات 

 مولد فشار وارد می آورند.

تأمین نیازهای عمومی بودجه، توسعۀ نیرومند فعالیت 

عنوان تولیدکنندگان ایالت ها و شهرداری های محلی به 

 و رهبران حمل و نقل و توزیع.

 خوداظهاری مؤدیان مالیاتی.

۷ 

اعتبار مشترک از طریق دولت. تنظیم مستقیم اعتبار 

کشاورزی از طریق دولت. تدوین قوانینی که، با ارائۀ 

ضمانت هایی برای کشاورزی سهمیه ای، مانع سلب 

برداری مالکیت کشاورزان خرد بدون غرامت یا حق بهره 

 می شود.

۸ 

 یک قانون رفاهی کارا برای کارگران صنعتی، نخست:

 ساعت؛ ۸الف. روزکار عادی، حداکثر 

سال سن در  ۳1ب. ممنوعیت از استفاده از کودکان زیر 

 صنعت؛

ج. ممنوعیت کار شبانه در هر مورد دیگری، البته در 

شرایطی که فرایند تولید یا جامعه آن را غیرضروری کرده 

  باشد.

 د. ممنوعیت نظام پرداختی بُن کاال.

۲ 

نظارت بر کار حرفه ای و صنعتی در تمامی شاخه ها از 

 طریق یک بازرسی صنعتی مدرن.

۳5 

تعهد جامعه، به شکلی انسانی، برای مراقبت از تمامی 

 اعضای خود در شرایط بیماری یا سوانح و یا سالخوردگی.

۳۳ 

رگران کشاورز، برابری قانونی برای کارگران صنعتی، کا

ملوانان، خدمه و غیره از طریق الغای قوانین پیمانکاری و 

 تجدیدنظر قوانین دریا.

تضمین تمامی حقوق تشکل یابی، اجتماع، انتشار و بیان، 

 از طریق قانون اساسی.


