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 نوزدهم کنگره مصوبی اسيس گزارش

 ) کارگر راه(  رانيای انقالب کارگران سازمان

شاخص های اصلی آن تنش های فزاينده ای است که دوره ای را از سر می گذرانيم که يکی از 

يکی از داغ ترين و خطرناک و منطقه ما  جامعه انسانی را در غالب مناطق جهان ما دربر گرفته اند

تقريباً در همه مناطق جهان ، طبقه کارگر ( به معنای وسيع کلمه )  اين تنش هاست.ی کانون هاترين 

د و تعرض عليه شرايط زندگی اکثريت قاطع مردم ، به نشرايط بسيار دشواری را از سر می گذران

تهاجمی پيدا می کند ؛ اين در حالی است که چپ در غالب مناطق جهان شکلی فزاينده ، خصلت کامالً 

برای ان در حال عقب نشينی است يا حتی کامالً به حاشيه رانده شده است. در چنين شرايطی همچن

از علل و ، ناگزيريم امروز ايران داشتن دورنمايی از شرايط عمومی پيکارهای سياسی و طبقاتی 

درکی (هرچند) کلی در دست ، جا به جايی های بزرگ جهانی فشارها و  ،سمت و سوی اين تنش ها 

  ه باشيم:داشت

هفت سال پس از ظاهر شدن نخستين نشانه های بحران  .بحران جهانی اقتصاد سرمايه داری -۱

، عليرغم بهبود نسبی پاره ای شاخص های  ) ۲۰۰۷( در اوت جهانی بزرگ اقتصاد سرمايه داری 

. سرمايه داری ديده نمی شود رهای مرکزیای از رشد چشم گير در کشوهنوز نشانه اقتصادی ، 

بنابراين نخستين سؤال بزرگ اين است که تيره تر شدن افق های رشد اقتصادی محصول چيست؟ تا 

اين سؤالی است که همه جريان های سياسی می کی ادامه می يابد؟ و چه پی آمدهايی خواهد داشت؟ 

 سوسياليستی نيز بدون داشتن پاسخی دقيق در باره آن کوشند پاسخی برای آن داشته باشند و جنبش

. در اين جا ناگزيريم فقط به اشاره به چند نکته ( که دست يابدنمی تواند به استراتژی طبقاتی روشنی 

 برخوردارند ) بسنده کنيم:  ويژه ایتوجه به آنها از اهميت 

امريکا ، ) در  ۲۰۰۹حدود پنج سال پس از اعالم رسمی پايان بحران بزرگ ( در اواسط سال  -يک 

حتی  ايه داری همچنان در چنگال بحران دست و پا می زنند. رشد اقتصادیِ اقتصادهای مرکزی سرم

ائين و اياالت متحد امريکا و بريتانيا که ظاهراٌ نسبت به ديگران ، رشد بهتری دارند ، آشکارا بسيار پ

( مانند اتحاديه اورپا شکننده است. وضعيت اورپا بدتر از آنهاست و در بعضی کشورهای پيرامونی 

هنوز ، قطب سوم سرمايه داری مرکزی ، ل ) رکود همچنان ادامه دارد. ژاپن ، اسپانيا و پرتغايونان 

اش خالص شود. دست رفته"  )"دو دهۀ ازdeflationرشد ناچيز و انقباِض ( نتوانسته از آهنگِ 

در پيش بينی قبلی اش در باره آهنگ  ه بود بين المللی پول که در ماه  آوريل  ناگزير شدصندوق 
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(سه  ۳\۶تجديد نظر کند و آن را ( به ترتيب ) تا  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۴رشد توليد جهانی برای سال های 

يک بار ديگر   ، در اواخر ماه ژوئيهپائين بياورد ؛ در صد (سه و نه دهم)  ۳\۹و و شش دهم) 

 ؛ در صد پائين بياورد(سه و چهار دهم)  ۳\ ۴پيش بينی اش را برای سال جاری تا  هناگزير شد

اوضاع چنان شکننده است  رشدی که در مقايسه با نرخ رشد پيش از بحران ، آشکارا پائين تر است.

بسياری از کارشناسان اقتصادی ، از احتمال زياد يک اُفِت بزرگ در همين آينده نزديک سخن می  که

ال داشته گويند و معتقدند هر حادثه کوچکی می تواند ريزش مجدد بازارهای مالی جهانی را به دنب

  باشد.

شواهد زيادی وجود دارد که بسته شدن افق های رشد اقتصادی به کشورهای مرکزی محدود  - دو

اين اقتصادها که پس از ريزش نخواهد ماند و "اقتصادهای نوخاسته" را نيز در بر خواهد گرفت. 

اکنون با مشکالت رشد خود را بازيابند ،  ه بودند، به سرعت توانست ۲۰۰۸بازارهای مالی در سال 

ف به معطو صادهایراموش نبايد کرد که غالب "اقتصادهای نوخاسته" اقتزيادی دست به گريبانند. ف

ات هستند که مهم ترين مقصد صادرات شان نيز کشورهای مرکزی سرمايه داری است و صادر

مخربی  بنابراين ، رکود در اقتصاد کشورهای مرکزی ، ناگزير روی آهنگ رشد آنها نيز اثرات

اکنون يکی از گوياترين شاخص های اين رابطه ، آهنگ رشد تجارت جهانی است که  خواهد داشت.

و  بحران دو برابر اين رقم بوداز ، در حالی که پيش  در صد است(دو و پنج دهم)  ۲\۵ساالنه حدود 

از آهنگ  پائين ترآهنگ رشد تجارت جهانی  ۲۰۱۴بدتر از همه اين است که در شش ماهه اول سال 

اقتصادهای ملی نمی توانند از طريق گسترش که رشد توليد صنعتی بوده که معنای اش اين است 

عامل ديگری که آهنگ رشد  صادرات ، رشد ضعيف بازارهای داخلی شان را جبران کنند.

است های پولی کشورهای مرکزی است که از "اقتصادهای نوخاسته" را اکنون پائين می آورد ، سي

"فدرال " منتقل می کنند. بازارهای مالی جهانی ، محدوديت رشد را به "اقتصادهای نوخاستهطريق 

 quantitative( نقدينگی يقرتزژوئيه اعالم کرده ) که برنامه های  ۱۶امريکا ( در رزرو" 

easingاين کار بی ، متوقف خواهد کرد کردهبی وقفه اجرا به اين سو ،  ۲۰۰۹از سال  ) را که .

، دسترسی به اعتبارات ارزان را در غالب "اقتصادهای نوخاسته" ( که در پنج سال گذشته از ترديد 

بهره مند می شده اند ) دشوارتر خواهد ساخت و افزايش بی حساب نقدينگی در بازارهای مالی جهانی 

اگر با افزايش نرخ بهره از طرف بانک های مرکزی کشورهای پيشرفته سرمايه داری ( که آن هم 

هفت ماه آينده بسيار محتمل است ) همراه شود ، اثرات نامطلوبی در نرخ رشد کشورهای  -در شش 

حقيقت اين است که در دنيای بازارهای مالی جهانی شده ، کشورهای پيرامونی خواهد گذاشت. 

سياست های پولی کشورهای مرکزی در امان بمانند. تأثير پيرامونی سرمايه داری نمی توانند از 
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به  ۲۰۰۸از ضی از کارشناسان اقتصادی تأثير اقتصادهای مر کزی بر اقتصادهای پيرامونی را بع

در مرحله اول ، با شروع بحران در کشورهای مرکزی اين سو ، به سه مرحله تقسيم می کنند: 

سرمايه داری ، ريزش بازارهای مالی به سرعت خصلت جهانی پيدا کرد و بحران ، چين و 

ادامه   ۲۰۱۳تا نيمه  ۲۰۱۰در مرحله دوم که از اوائل استه" را نيز در بر گرفت. "اقتصادهای نوخ

کشورهای مرکزی در رکود دست و پا می غالب داشت ، شرايط دوگانه ای حاکم شد و در حالی که 

زدند يا رشد بسيار ناچيزی داشتند ، چين و غالب "اقتصادهای نوخاسته" به سرعت از بحران بيرون 

شروع شده ، در حالی که  ۲۰۱۳در مرحله سوم که از نيمه سال رشد شتابانی دست يافتند.  آمدند و به

آهنگ کشورهای پيشرفته سرمايه داری لنگان لنگان با رشد اقتصادی بسيار پائينی حرکت می کنند ، 

آهنگ رشد اقتصادی چين از سال به نحو چشم گيری پائين می آيد.  "اقتصادهای نوخاسته" نيزرشد 

و به نظر در صد رسيده  ۷در صد ، اکنون به رقم رسمی ۱۳دام کاهش يافته و از مبه بعد  ۲۰۱۲

ادی کشورهايی مانند هند و رشد اقتص در صد باشد ۶بعضی از کارشناسان ممکن است حتی کمتر از 

و در صد کاهش يافته و بعضی کشورهای ديگر مانند روسيه  ۵به پائين تر از مکزيک  ، برزيل و

  ای جنوبی حتی با چشم انداز رکود روبرو هستند.افريق

مسلمات کليدی مکتب  بی اعتباری بسياری از، بحران بزرگ و اکنون چشم انداز رکود طوالنی  - سه

سرمايه ناپذيری بحران در اقتصاد گريز نظريه مارکس در بارهو اهميت های اقتصادی بورژوايی 

در اين  نشانده است. جهانجه بسياری از صاحب نظران را ، به نحوی بی سابقه ، در کانون توداری 

، يک بار ديگر ، در سال های اخير در ميان خوِد اقتصاددانان مارکسيست نيز ، ميان ، نظريه بحران 

انگيخته که بی ترديد در شکل دادن به استراتژی های مبارزاتی هواداران بحث های داغی را بر

  سوسياليسم تأثيرگذار خواهند بود.

توضيح  - الف، اينها هستند:  مهم ترين مسائل مورد اختالف که در کانون اين بحث ها قرار دارند

و عده ای ديگر ، علل بحران کنونی که عده ای آن را نتيجه اضافه انباشت يا کم مصرفی می دانند 

 کسانی که "گرايش نزولی - بمحصول عامل عميق تری که همان "گرايش نزولی نرخ سود" است. 

ت که از نرخ سود" را تعيين کننده می دانند ، معتقدند که بحران کنونی ادامه و تشديد همان روندی اس

عده ای در مقابل اينها ، ؛ ولی  در اقتصاد سرمايه داری های مرکزی شروع شده ۱۹۷۰نيمه دهۀ 

مهم تر می اقتصاد سرمايه داری را در بحران کنونی ) financialisation(ديگر که نقش مالی شدن 

، نه تنها به پيشرفت های دانند ، معتقدند که در سه دهه گذشته ، سرمايه داری های مرکزی 

تکنولوژيک بسيار مهمی دست يافته اند ، بلکه از طريق مالی شدن فزاينده و شتابان اقتصاد ، از 

ه هر بحران کعده ای معتقدند  -ج  آهنگ رشد نسبتاً باال و نرخ سود خوبی برخوردار بوده اند.
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شرايط و به يط مشخصی شکل می گيرد و بنابراين ، در توضيح آن بيش از همه بايد اقتصادی در شرا

بشود ؛ در حالی که عده ای ديگر به عوامل عمقی نظر دارند و توجه شکل گيری آن عوامل مشخص 

سرمايه داری  معتقدند کهعده ای  - دتوجه به قوانين عمومی سرمايه داری را مهم تر می دانند. 

دگرگونی های زيادی را از سر گذرانده و سرمايه داری امروز با سرمايه داری دوران مارکس 

تفاوت های زيادی دارد که بايد به آنها توجه بشود ؛ در مقابل ، عده ای ديگر بر مالحظات مارکس 

 است. نکرده  تأکيد دارند و معتقدند که عليرغم همه دگرگونی ها ، جوهر سرمايه داری تغييری

همه مارکسيست های درگير در بحث های کنونی ، عليرغم اختالف نظرهای موجود ، در چند اما 

ذاتی سرمايه داری است و تا سرمايه ، همه معتقدند که بحران  -الف نکته مهم وحدت نظر دارند: 

ه داری ، پيش بينی بحران نهايی سرماي -ب داری هست ، رهايی از بحران ناممکن خواهد بود. 

بدون پيکارهای طبقاتی پرولتاريا ، هيچ  -ج صرفاً با تکيه بر مالحظات اقتصادی ناممکن است. 

  نظام اجتماعی بهتری ببرد. ما را به طرفبحرانی نمی تواند 

 - الفبرای داشتن درک و ارزيابی روشنی از اين بحث ها ، الزم است به چند نکته توجه کنيم: 

که خصلت بحران های بزرگ سرمايه داری است ر می گذارانيم ، يکی از بحرانی که اکنون از س

عمومی (يا ساختاری) دارند و با بحران های دوره ای ( يا به اصطالح "سيکل های تجاری" ) 

از نيمه قرن نوزدهم تا کنون ، سرمايه داری فقط چهار . کافی است به ياد داشته باشيم که متفاوت اند

و ؛  ۱۹۳۰دهه  ؛  ۱۸۸۰دهه  دررا از سر گذرانده ( که سه بحران ديگر بحران بزرگ ساختاری 

بحران دوره ای را  ۳۳در حالی که در همين مدت ، مثالً اقتصاد امريکا روی داده اند )  ۱۹۷۰دهه 

در بررسی هر بحران اقتصادی عموماً و بحران های ساختاری خصوصاً ،  - ب تجربه کرده است.

بر گردش سرمايه (يا به قول ديويد هاروی ، "موتور اقتصادی سرمايه داری") عالوه بر قوانين حاکم 

به عبارت ديگر ، بررسی هر بحران  بايستی به نقش مسائل ديگر نظام سرمايه داری نيز توجه بشود.

که در شکل دادن به  یناگزير بايد يک بررسی تاريخی باشد ، با توجه به مجموعه عوامل مشخص

چگونگی بيرون آمدن از بحران کنونی در جهت دادن به بسياری از روندهای  - ج بحران نقش دارند.

ه نقش مهمی خواهد داشت و بنابراين ، خود می تواند زمينه ساز بحران های اقتصادی و اجتماعی آيند

و سياسی حادتر و ويرانگرتری باشد ؛ همان طور که مثالً چگونگی بيرون آمدن اقتصادی ، اجتماعی 

بود که شرايط گسترش نئوليبراليسم و جهانی شدن سيطره سرمايه مالی  ۱۹۷۰ن بزرگ دهه از بحرا

 را فراهم آورد.
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، برخالف دو بحران يکی از ويژگی های چشم گير بحران بزرگ کنونی اين است که  -چهار 

از بحران باشند ، خبری  که گشايندۀ راه برون رفت از سياست ها و طرح هايیساختاری پيشين ، 

، سرمايه داری با  ۱۹۷۰ و هم در دهه ۱۹۳۰به ياد داشته باشيم که هم در بحران بزرگ دهه نيست. 

تکيه به رژيم های انباشت کيفاً جديد ( به ترتيب ، رژيم های انباشت کينزی و نئو ليبرالی ) بود که 

رگ سرمايه مسأله کالفه کننده برای رهبران قدرت های بزتوانست خود را از رکود بيرون بکشد. 

داری اين است که اکنون ناگزيرند با تشديد نئوليبراليسم ، يعنی با توسل به همان سياست ها و طرح 

با هايی که سرمايه داری را به گرداب همين بحران کشاندند ، برای بيرون آمدن از آن تالش کنند. 

ان نئوليبراليسم نااميدی توجه به اين بن بست غير قابل انکار است که حتی بعضی از هارترين مدافع

شان را از توانايی (دست کم) کشورهای مرکزی سرمايه داری برای دستيابی مجدد به رشد اقتصادی 

اصلی ) يکی از طراحان Lawrence Summersمثالً الرنس سامرز ( ، آشکارا بيان می کنند.باال 

، اکنون با مهوری اوباما سياست های نئوليبرالی امريکا در دولت کلينتون و دوره اول رياست ج

) را ( که secular stagnationسرخوردگی از چشم انداز رشد اقتصادی ، مفهوم "رکود مداوم" (

و  از طرف اقتصاددانان کينزی مطرح شده بود ) دوباره بر سر زبان ها انداخته ۱۹۳۰در سال های 

ايه گذاری ، گرايشی درونی از بين رفتن فرصت های سرممی گويد در اقتصادهای پيشرفته به خاطر 

و در دهه های اخير ، اين گرايش فقط از طريق حباب های به طرف کاهش رشد به وجود می آيد 

مالی تا حدی خنثی شده ، ولی حتی حباب های مالی نتوانسته اند تقاضای کل را به حد کافی افزايش 

مايت از اين نظر سامرز در باره عده ای از سرشناس ترين اقتصاد دانان بورژوايی نيز به ح  بدهند.

ده جايزه ) برنPaul Krugman"رکود مداوم" برخاسته اند که از جمله آنها می توان از پل کروگمان (

 ) اسم برد که از مدافعان سياست های نئوکينزی است.۲۰۰۸سال در نوبل اقتصاد (

املی در تداوم رکود ع خود به توسل به سياست های نئوليبرالی برای پايان دادن به رکود ، حاال -پنج 

ی دولت در کنار سياست های مالی انقباضسياست های پولی بانک های مرکزی زيرا  .تبديل شده است

و ، خواه ناخواه ، فرصت های سرمايه گذاری در اقتصاد واقعی را کاهش می دهد های سرمايه داری 

در اين شرايط ، بخش اعظم  د.دامن می زن بيشتری  بورس بازی های مالیبه  در همان حال ،

که خودشان به وجود  رس بازنقدينگی تزريق شده به اقتصاد در دست همان بانک ها و بنگاه های بو

دهه گذشته بوده اند ، متمرکز می شود و منشاء بورس بازی  حباب های مالی پی در پی سه رندگانِ آو

به اين  ) ۲۰۰۸وط بازارهای مالی ( در فراموش نبايد کرد که از سقمی گردد.  رلگام گسسته ت یهاي

دهها تريليون دالر از طرف بانک های مرکزی قدرت های بزرگ سرمايه داری به بازارهای ، سو 

کافی است بدانيم که فقط نقدينگی تزريق شده از طرف فدرال رزرو امريکا و . مالی تزريق شده است
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عالوه بر اين تازه خمين زده می شود. تتريليون دالر  ۲۰بانک مرکزی انگليس مبلغی نزديک به 

دولت ها برای نجات بانک ها و شرکت های مالی در آستانه اين مبالغی است که از طرف 

از رکود خرج شد. اقتصاد ورشکستگی و بعدها به صورت مشوق های اقتصادی برای بيرون آمدن 

، خود به منبع بورس بازی  که بانک ها و شبه بانک ها روی آن نشسته اند اين کوه عظيم پول مفت

  اينها، کافی است های بيشتر و سودهای بادآورده تری در دست اينها تبديل می شود. به عنوان نمونه 

، اوراق قرضه  ورندخ بهره نزديک به صفر صد به دست می آبا نرکه  ینقدينگی عظيمباهمين 

 رند تا بدون هيچ زحمت و ريسکِ ) بخصدی در  ۵يا  ۴نرخ بهره تضمين شده  ( بادولتی امريکا را 

به اين ترتيب ، در گير شدن با اقتصاد واقعی ، به سودهای بادآورده بی سابقه ای دست يابند. 

مومی ( يا شان را به بدهی های عبانک ها و شرکت های ها که توانسته اند بدهی های  ثروتمندترين

، راحت تر از گذشته هی های دولتی با بورس بازی روی بد اکنون نه فقطدولتی ) تبديل کنند ، 

ت رياضت کشی اقتصادی و حذف تعهدات اجتماعی دولت را تنها راه نجا ثروتمندتر می شوند ، بلکه

 از بحران قلمداد می کنند!

، برای طبقه کارگر ( به معنای وسيع کلمه ) نقدترين و خطرناک ترين نتيجه ادامه رکود  -شش 

يا حتی کاهش ق های اشتغال ، کاهش امنيت شغلی ، عدم افزايش تيره تر شدن اف عبارت است از 

سطح مزد و حقوق ها و افزايش رقابت در بازار کار و بنابراين کاهش قدرت چانه زنی نيروی کار 

حتی در امريکا و بريتانيا که در حال حاضر نسبت به ديگر کشورهای مرکزی در مقابل سرمايه. 

ری برخوردارند ، بهبود اقتصاد ضرورتاً به معنای افزايش اشتغال سرمايه داری از رشد اقتصادی بهت

الزم برای بازگشت اشتغال به  در اين کشور زمان، اکنون نيست. مثالً طبق آمار "دفتر کار امريکا" 

، در حالی که اين دوره قبل از بحران کنونی ، سه سال و سال است  ۶دوره پيش از رکود ، بيش از 

و از بعد از جنگ ماه ؛  سهدو سال و  ۱۹۸۰دو سال و هشت ماه ؛ در دهه  ۱۹۹۰نه ماه ؛ در دهه 

همچنين بحران کنونی باعث شده که نسبت کارهای بود.  سال کمتر از دو ۱۹۷۰جهانی دوم تا دهه 

شاغالن ، با شدت بيشتری به کل تمام وقت به کارهای پاره وقت و نيز نسبت اشتغال زنان و جوانان 

 ۲۰\۴ ) ۲۰۱۳طبق آمار همان منبع ، شمار بيکاران و کم کاران امريکا ( در سپتامبر پائين بيايد. 

ميليون نفر با  ۵يا در انگليس هم اکنون حدود نفر بوده است. و چهار صد هزار) ميليون (بيست 

بايد دست بر سينه آماده باشند به بيان صريح تر ، قرارداد صفر ساعت در هفته کار می کنند ، يعنی 

اين البته به چند کشور محدود نمی  ، سر کار حاضر باشند! کردخبرشان کارفرما  هر زمانی که تا

شود ، بلکه در همه اقتصادهای پيشرفته سرمايه داری عموميت دارد. بنا به گزارش "سازمان 

) بيکاری دراز مدت در کشورهای مرکزی ۲۰۱۴همکاری و توسعه اقتصادی" (در اوائل سپتامبر 
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در امريکای دهه های در صد افزايش يافته است.  ۸۵ه با پيش از سقوط بازارهای مالی ، در مقايس

شرکتی که بيشترين نيروی کار را در استخدام داشت ، جنرال موتورز بود ، در حالی که  ۱۹۶۰ -۷۰

اگر کارگران آن روز شرکت صنعتی جنرال موتورز غالباً مشاغل تمام وقت   .اکنون وال مارت است

ند ، حقوق خوبی می گرفتند و از اتحاديه برخوردار بودند ؛ کارگران فروشگاه های زنجيره ای داشت

از حق عضويت در  کارهای پاره وقت دارند ، با درآمدی بسيار پائين و عمالً وال مارت ، غالباً 

تورم  با محاسبهتعجب ندارد که اکنون در امريکا سطح واقعی دستمزد ( يعنی  جای ند.اتحاديه محروم

 در صد پائين تر از چهل سال پيش است! ۱۰) 

حقيقتی که هر روز روشن تر از پيش خود را نشان می دهد اين است که جز از طريق برچيدن طرح 

های نئوليبرالی ، جلوگيری از کاهش اشتغال و بدتر شدن شرايط کار و زندگی اکثريت عظيم مردم از 

يم که برخالف گذشته ، حتی تکنولوژی های جديد نيز محاالت است. الزم است به ياد داشته باش

به صورتی شتابان کاهش خواهند داد. اگر در دهه فرصت های اشتغال را افزايش نخواهند داد ، بلکه 

وجود بياورد ،  های ميانی قرن بيستم ، "انقالب اتوموبيل" می توانست فرصت های شغلی عظيمی به

فرامليتی  شرکت شمار کارکنان اشتغال زيادی نمی طلبد: مثالً اکنون تکنولوژی اطالعات و ديجيتال 

 سراسردر  ۲۰۱۳سال ) يعنی يکی از غول های تکنولوژيک دنيای امروز ، در Apple incپل" (َ أ"

فراتر نمی رفت ؛ گوگل (البته بدون شرکت های ديگر زير کنترل اش ) فقط هزار نفر   ۸۰از دنيا 

شرکت "واتس آپ" نفر ؛ و  ۴۶۰۰داشت ؛ فيس بوک فقط حدود هزار نفر در استخدام  ۴۰حدود 

)WhatsApp ميليارد  ۱۹) که اوائل همين امسال از طرف فيس بوک خريداری شد ، با تجارتی

 نفر در استخدام دارد.  ۵۵، فقط  دالری

ی  تيره تر شدن افق های اشتغال ، کاهش درآمد اکثريت عظيم جامعه نسبت به توليد ناخالص مل -هفت 

به را انفجارآميز شدن نابرابری های طبقاتی و افزايش شتابان درآمد و دارايی های ثروتمندترين ها ، 

، حتی در ميان متفکران بورژوايی دورانديش تبديل کرده يکی از داغ ترين بحث های اقتصاد سياسی 

ثروتمندتر می  حاال ديگر ترديدی نمانده که ثروتمندترين های جهان حتی با رکود اقتصادی است.

ثروتمندترين ) صد تن  ۲۰۱۳بنا به گزارش بنياد خيريه آکسفام ( در اوائل سال شوند. مثالً 

ميلياردرهای جهان ( از کشورهای مختلف ، از امريکا و اورپا گرفته تا چين و روسيه و هند و 

همان آوردند.  ميليارد دالر سود بيشتر به دست ۲۴۰حدود  ۲۰۱۲مکزيک و اندونزی ) تنها در سال 

روتمندترين های جهان بيش از کل دارايی تن از اين ث  ۸۵گزارش می گويد ، مجموع دارايی های 

ارش "وال يا بنا به گزميليارد نفرند.  (سه و نيم )۳\۵های نيمه فقير کل جمعيت جهان است که 

 - ۲۰۱۰اصله بزرگ ترين شرکت امريکايی ( در ف ۵۰۰ش از مالياِت استريت جورنال" ، سوِد پي
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تا  ۱۹۹۸اين افزايش در فاصله ساالنه ، در حالی که ميانگين  داشتهدر صد افزايش  ۲۴۳)  ۲۰۰۹

سود  نرخ سود بی سابقه ،در اين در صد بوده. تازه بايد به خاطر داشته باشيم که  ۱۰فقط  ۲۰۰۷

اند ( و  شدهمخفی پناه گاه های مالياتی پوششی در شرکت های فرا مليتی امريکا که در حساب های 

خمين زده می شد ) محاسبه تريليون دالر ت( يک و چهار دهم)  ۱\۴بيش از  ۲۰۱۲حجم آنها در سال 

اعالم رسمی  ( يعنی ۲۰۰۹گزارش ديگری در همين زمينه نشان می دهد که از ژوئن  نشده است.

 ۱عايد ثروتمندترين  افزايش درآمِد کل خانوارهای امريکايیدر صد  ۹۵ بحران ) به اين سو ،پايان 

 - ۲۰۰۸(در حالی که اين نسبت در سال های حکومت بوش  در صد جمعيت آن کشور شده است.

افزايش اين  در صد. ۴۵)  ۱۹۹۳ - ۲۰۰۰در صد بوده و در دوره حکومت کلينتون ( ۶۵)  ۲۰۰۱

گسسته ای  اکنون تقريباً در همه کشورهای سرمايه داری چنان آهنگ افسار ی طبقاتی نابرابری ها

پيدا کرده که حتی پاره ای از ثروتمندترين سرمايه داران را هم نسبت به آينده سرمايه داری نگران 

مثالً صدها نفر از ثروتمندترين سرمايه داران امريکا حاال خواهان افزايش ماليات بر می سازد. 

ان از وارن بافت ثروتمندان و افزايش حداقل دستمزد کارگران هستند که از جمله آنها می تو

)Warren  Buffett) ران اونز ، (Ron Unzر (ئ) ، نيک هنآNick  Hanauer استيو ، (

در چنين فضايی است ) نام برد. Leo Hinderly) ، لئو هندرلی (Steve Silbersteinسيلبراستين (

بحث  ) با عنوان "سرمايه در قرن بيست و يکم"Thomas Pikettyکه انتشار کتاب توماس پيکتی (

و هفته نامه "اکونوميست" لندن  حتی در رسانه های مسلط بر می انگيزد دررا گسترده واقعاً هايی 

يکی از متعصب ترين تريبون های دفاع از "بازار آزاد") با لحنی آشکارا تحسين آميز ، پيکتی را (

و صدا تبديل  حادثه ای پرسر"مارکس مدرن" می نامد که کتابش ، برخالف اثر مارکس ، يکشبه به 

استدالل بنا به اين در حالی است که شد و در صدر پرفروش ترين کتاب های آمازون قرار گرفت. 

، افزايش فزاينده نابرابری و قطبی شدن فقر و ثروت يک گرايش کامالً طبيعی در محوری پيکتی 

وت قاعدتاً بيشتر از صاحبان ثر نرخ افزايش درآمدِ در اين نظام است ، زيرا  سرمايه داری بازار آزاد

. و توصيه محوری او برای مقابله با نابرابری افسار گسسته ، وضع ماليات نرخ رشد اقتصادی است

البته فراموش نبايد کرد که اين  تصاعدی نه تنها بر درآمدها ، بلکه بر دارايی های ثروتمندان است.

اتی که در بحث های خوِد طرفداران نگرانی های گسترده در باره افزايش افسار گسسته نابرابری طبق

نسبت به آينده نظام سرمايه داری آنها را نگرانی ، سرمايه داری ديده می شود ، بيش از هر چيز 

 ۳۴يعنی باشگاه ) OECDنشان می دهد. در شرايطی که حتی "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (

( که رمايه داری جهانی در پنجاه سال آينده کشور مدافع بازار آزاد ، در ارزيابی اش از چشم انداز س

در باره افزايش نابرابری های اقتصادی هشدار می دهد و تقريباً منتشر شد )  ۲۰۱۴در اوائل ژوئيه 
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معلوم از جمله حتی ماليات تصاعدی بر ثروت ، حمايت می کند ، و از همان توصيه های پيکتی ، 

  زار آزاد" را در خطر می بينند.است که اربابان بی مروت دنيا نيز نظام "با

گرچه نگرانی از پی آمدهای افزايش افسار گسستۀ نابرابری های طبقاتی حتی بخشی از  -هشت 

، اما بسيار بعيد است سرمايه داری جهانی بتواند ثروتمندترين سرمايه داران جهان را نيز دربر گرفته 

مالی شدن و جهانی  - اوالً هد ؛ به چند دليل: خود را از مسير ويرانگری که در آن افتاده ، نجات بد

شدن سرمايه داری در سه دهه گذشته ، در روند بازتوليد سرمايه داری دگرگونی های مهمی ايجاد 

فراموش نبايد کرد که تقريباً ناممکن شده است. کرده که کنترل آن از طريق مکانيزم های پيشين 

طريق دستکاری دارائی های مالی جهانی و انواع  صرفاً از اکنون بخش بزرگی از سرمايه داران

گوناگون معامالت مالی بورس بازانه ثروتمند می شوند و نه از طريق درگير شدن در اقتصاد واقعی 

به عبارت ديگر ، اکنون بخش فزاينده ای و به کارگيری نيروی کار و بهره کشی مستقيم از کارگران. 

به "سود" (در معنای دقيق اين کلمه) باشند ، از طريق "بهره"  متکیآن  که از سرمايه داران بيش از 

و "رانت" ثروت می اندوزند. اينها در موقعيتی قرار گرفته اند که برای شان واقعاً "پول ، پول می 

، افزايش خطرناک حجم بورس نتيجه طبيعی نيرو گرفتن فزاينده اين بخش از سرمايه داران زايد". 

کافی است به ياد داشته باشيم که اکنون در غالب حجم کل اقتصاد است. ه ببازی های مالی نسبت 

کشورهای پيشرفته سرمايه داری مجموع بدهی ها (يعنی بدهی های ملی ، بدهی شرکت های 

توليد  الی و بدهی خانوارها) چندين برابرغيرمالی ، بدهی سيستم بانکی و انواع شرکت های م

ت مالی و بورس بازی های بی و اين به انواع گوناگون معامال هر يک از اين کشورهاستناخالص 

که کنترل شان می تواند کل بنای نظام مالی جهانی را در هم بريزد و مقدس ترين دامن می زند  پايان

بنابراين هيچ دولت سرمايه داری جرأت درافتادن با  مقدسات سرمايه داری را به خطر بيندازد.

ادامه سياست های نئوليبرالی نيز نه تنها تناقضات نظام مالی اما اشت. بازارهای مالی را نخواهد د

 ترازنامه اقداماتدر واقع ، . می انجامدبه تناقضات بزرگ تری جهانی را کاهش نمی دهد ، بلکه 

را به کورۀ کوه عظيمی از نقدينگی اين بوده که قدرت های مرکزی سرمايه داری در چند سال گذشته 

بی مهارتر کرده اند. مثالً اکنون دارائی های  ريخته اند و آن رای های ويرانگر بورس باز گدازان

تريليون دالر تخمين  ۵حدود نقدی و شبه نقدی شرکت های امريکايی در داخل و خارج از آن کشور 

باال رفتن نسبت بخش  - ثانياً . کشور ، يعنی تقريباً يک سوم کل توليد ناخالص داخلی آنزده می شود 

ی در کل اقتصاد ، خواه ناخواه نسبت سرمايه گذاری در اقتصاد واقعی را کاهش می دهد و مال

مستقيماً  در برابر سرمايه دارانِ را فوذ سياسی سرمايه داران رانت خور بنابراين وزن اقتصادی و ن

تصادفی نيست که حتی در سرمايه  درگير در اقتصاد واقعی ، در ساختارهای قدرت باال می برد.
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در صد  ۸۵مثالً  اری های دموکراتيک ، اکنون دولت ها به صورت گروگان بانک ها درآمده اند.د

،  ميزان کمک هايی که برای تبليغات انتخاباتی  ۲۰۱۲اعضای مجلس نمايندگان امريکا در انتخابات 

شان شان از يک صدم يک درصد باال دريافت کرده بودند ، از مجموع کمک هايی که از بقيه حاميان 

آنهايی که عمدتاً بهره يعنی رآمد سرمايه داران رانت خور ( هر چند د - ثالثاً گرفته بودند ، بيشتر بود. 

جزئی از کل بگير و رانت بگير هستند ) محصول ارتباط مستقيم با نيروی کار طبقه مولد نيست ، اما 

امعه مکيده می شود. ارزش اضافی توليد شده است که به شيوه های مختلف از اکثريت زحمتکش ج

حذف خدمات نقل مردم يا و مثالً بورس بازی های مالی روی مسکن ، بهداشت ، آموزش و حمل 

اجتماعی دولت ، جز تعرض به "دستمزد اجتماعی" زحمتکشان معنايی ندارد. به عبارت ديگر ، باال 

واقعی و بنابراين  رفتن نسبت بخش مالی در کل اقتصاد ، نه تنها نسبت سرمايه گذاری در اقتصاد

فرصت های اشتغال و دستمزد های واقعی زحمتکشان را کاهش می دهد و قدرت چانه زنی آنها را 

در مقابل سرمايه تضعيف می کند ، بلکه همچنين با تعرض به دستمزد اجتماعی آنها ، سهم نيروی 

 کار را در کل درآمد ملی پائين می آورد. 

، کاری نيست که از طريق صاد قمار خانه ای" سرمايه مالی حقيقت اين است که رهايی از "اقت

اصالحات صاحبان و گردانندگان خوِد اين قمارخانه هولناک شدنی باشد ؛ چنين کاری به "جنبش 

کافی  مستقل اکثريت عظيم و در خدمت اکثريت عظيم" نياز دارد که حتماً از پائين می تواند برخيزد.

درصد  ۱ونه "جنبش اشغال وال استريت" با دست گذاشتن روی رابطۀ است به ياد داشته باشيم که چگ

درصد در جامعه امريکا ، در عرض چند ماه ، تمام دنيا را متوجه نابرابری های وحشتناکی  ۹۹و 

 ساخت که حتی در "بهشت" سرمايه داری بيداد می کند.

می گذاراند ، مسلماً فقط  آنچه سرمايه داری جهانی اکنون از سر بحران عمومی سرمايه داری. - ۲

در  وبحران ساختاری همه جانبه ای است که خصلت عمومی دارد بلکه يک بحران اقتصادی نيست ، 

که توجه به بعضی از آنها از اهميت ويژه ای برخوردار  حوزه های مختلف خود را نشان می دهد

 است: 

اقتصاد کشورهای مرکزی به سه روند دراز مدت در چهار دهه اخير ، دگرگونی هايی در  -يک 

و با بحران  وجود آورده اند که در شکل دادن به سرمايه داری جهانی امروزه نقش کليدی داشته اند

پائين آمدن آهنگ رشد اقتصادی  -الف : بزرگ چند سال اخير برجستگی بی سابقه ای پيدا کرده اند

باال آمدن  -ب؛ مستقيم دارد  که با صنعت زدايی در غالب اين کشورها ارتباطکشورهای مرکزی 

بدهی ( حکومت ها ، خانوارها ، شرکت های غير مالی و مالی ) که تعهدات مالی سنگينی بر دوش 
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افزايش شديد نابرابری درآمد و ثروت که عواقب اجتماعی  -ج مردم اين کشورها گذاشته است ؛ 

عينيت آنها را غيرقابل انکار هم اکنون تداوم اين روندها نه تنها . به بار آورده استبسيار گسترده ای 

، بلکه به تدريج ذهنيت توده های وسيع مردم را متوجه می سازد که وعده های سرمايه داری کرده 

  سراب مرگباری بيش نيستند.

اشتغال يکی از نتايج قطعی و گريزناپذير  ديگر جايی برای ترديد نمانده که اتفاقی شدن کار و -دو 

پاره وقت و پا در هوا را حتی در ی شدن سرمايه داری است که اشتغال موقتی ، و جهانمالی شدن 

است. در شرايطی که اقتصاد کشورهای پيشرفته مرکزی به يک پديده کامالً عادی تبديل کرده 

يا به حاشيه رانده شده است و کار مزدی برای  از ميان رفتهمعيشتی در بخش اعظم مناطق جهان 

نها وسيله ادامه زندگی است ، به خطر افتادن کار و اشتغال آشکارا يک تهديد اکثريت بزرگ مردم ت

و سرمايه با بهره برداری از ارتش ذخيره بی سابقه ای که در مقياس جهانی در اختيار حياتی است. 

فشار برای درهم شکستن هم بستگی طبقاتی کارگران را به اشکال گوناگون ، همه جا و بی دارد ، 

نهادی شدن اين وضع به معنای نهادی شدن عدم امنيت حياتی است برای ش می دهد. گسست افزاي

حاال بهتر می شود ديد که سرمايه داری ( به قول "مانيفست" ) "قادر به تأمين اکثريت جمعيت جهان. 

 حيات بردگان اش در نظام برده داری اش نيست".

برای سود ، می توانست در جهت بهبود  اگر روزی موتور محرک سرمايه داری ، يعنی توليد  -سه 

امکان  ، حتی در مواردی که ظاهراً برای مردم کار می کند ،شرايط زندگی مردم کار کند ، اکنون 

کافی است مثالً نگاه کنيم به حوزه های اکثريت مردم را به خطر می اندازد. بهبود شرايط زندگی 

منطق سود ، دسترسی اکثريت عظيم مردم را چگونه حرکت با که کليدی مسکن ، بهداشت و آموزش 

همين بحران بزرگ ( که با ترکيدن به اين نيازهای حياتی دشوارتر می کند و حتی ناممکن می سازد. 

حباب مسکن در امريکا شروع شد ) نشان داد که سرمايه مالی با انواع بورس بازی ها ، نه تنها 

هم  "دارايی های موهوم" اقليتی راحتی ند ، بلکه هزينه مسکن را برای اکثريت مردم گران تر می ک

ناهمخوانی منطق ند ، برباد می دهد. زکه با استفاده از سيستم رهن برای "خانه ملکی" عرق می ري

سود با نيازهای مردم حتی از اين هم فراتر می رود و عمالً صاحبان سرمايه تصميم می گيرند که 

سرمايه داری منطق سود در يی بايد چشم پوشی کنند. در واقع مردم به چه نياز دارند و از چه چيزها

 برای مردم به وجود می آورد و در همان حال، نيازهايی جهانی با عموميت دادن به مصرف گرايی 

برآورده شدن بسياری از نيازهای حياتی آنها را ناممکن می سازد و همه اينها از طريق دستکاری   ،

نتخاب آگاهانه مردم صورت می گيرد تا اقليت بسيار کوچک ان اذهنيت ، ساليق فرهنگی و تو

اين ناهمخوانی منطق سود با خير عمومی اکنون تا   به حداکثر ممکن سود دست يابند.ثروتمند بتوانند 
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بحران آنجا پيش رفته است که حتی شرايط وجودی نوع انسان را در سياره ما به خطر انداخته است. 

انبوهی از شواهد غير قابل انکار ، اکنون به مرحلۀ بازگشت ناپذيری می رسد محيط زيست که بنا به 

که مقابله با آن بدون مهار و نهايتاً برچيدن سيستم ، فاجعه بارترين محصول نظام سرمايه داری است 

   جهنمی سود ، امکان ناپذير است.  

بحران عمومی سرمايه داری زوال سرمايه داری دموکراتيک يکی ديگر از نشانه های مهم  -چهار 

تحمل را است و نشان می دهد که سرمايه ديگر حتی در کشورهای مرکزی نيز نمی تواند دموکراسی 

و تا اوائل قرن بين بوده اند  دسرمايه داران هميشه به دموکراسی بالبته فراموش نبايد کرد که کند. 

پس و ی ، مالکيت خصوصی را برچينند ؛ بيستم می ترسيدند که اکثريت پائين با دست يافتن به حق رآ

می توانند با توجه به رونق اقتصادی و فضای جنگ سرد ، دريافتند که  بود کهاز جنگ جهانی دوم 

. اما با عروج آن را همچون سپری برای مقابله با خطر راديکاليزه شدن جنبش کارگری به کارگيرند

همه جا دموکراسی شدت يافت و در دهه های اخير گاری سرمايه داری با نئوليبراليسم بارديگر ناساز

دموکراسی های سرمايه داری بی وقفه از درون خالی شده اند و بخش مهمی از کارکردهای شان را 

چشم گير بوده بسيار سطح در چند مخصوضاً از دست داده اند. روند پوک شدن اين دموکراسی ها 

و تضعيف مقاومت ل های مختلف زحمتکشان کاهش وزن اتحاديه های کارگری و تشک - الف: است

که توازن نيرو ها را در ميدان سياست به نفع و هست  هجمعی طبقاتی ، مهم ترين عاملی بود

کاهش وزن احزاب توده ای که با پايه اجتماعی شان پيوند فعالی  -ب د. نزمی بورژوازی به هم 

آنها رأی می دادند ، پاسخگو باشند. داشتند و ناگزير بودند تاحدی به خواست های مردمی که به 

نه فقط ميزان مشارکت در انتخابات ، اکنون تقريباً در همه کشورهای مرکزی سرمايه داری ، اوالً 

ثانياً همگونی و همگرايی فزاينده ای ميان احزاب  .استکاهش يافته نيز عضويت در احزاب بلکه 

. تصادفی استی آنها عمالً از ميان رفته اصلی صورت گرفته و تفاوت در خطوط اصلی پالتفرم ها

نيست که گاهی خشن ترين و جسورانه ترين طرح های نئوليبرالی توسط احزاب سوسيال دموکرات 

احزاب با تضعيف رابطه شان با مردم ، به زائدۀ همه اين ثالثاً گردانندگان به اجراء گذاشته می شود. 

کوچکی از و حمايت کانون های اصلی قدرت و اقليت دستگاه دولت تبديل شده اند و برای جلب توجه 

طرح های اين احزاب سياسی بيش از آن که در  ، با يکديگر رقابت می کنند. رابعاً  ترين هاثروتمند

"کارشناسانه" از رهنمودهای به تبعيت پاسخ به خواست ها و نيازهای رأی دهندگان باشند ، 

ند که زير کنترل ثروتمندترين اربابان اقتصاد قرار ) تهيه می شوthink - tanksهايی (پژوهشکده 

حياتی و کليدی به طور فزاينده از زير کنترل و نظارت نمايندگان تصميم گيری های  -ج دارند. 

منتخب مردم خارج می شوند و در دست نهادها و دستگاه هايی قرار می گيرند که اصالً به مردم 
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در همين چند سال اخير ، جايی برای ترديد باقی نمی ادی اقتصمثالً تجربه بحران  .نيستندپاسخگو 

و گذارد که ( به قول ديويد هاروی ) هدايت اقتصاد جهانی به وسيله "ديکتاتوری بانک های مرکزی" 

يا رسوايی سيستم نظارت و مراقبت بر شبکه  صورت می گيرد.دفاع از منافع ثروتمندان  در جهت

شجاعانه ادوارد اسنودن افشاء شد ) نشان داد که دولت های  با اقدامهای ارتباطات جهانی (که 

 هایحتی کدغلبه قطعی نئوليبراليسم ، با  -د  دموکراتيک سرمايه داری تا چه حد بی مهار شده اند.

، سياست سال پيش  پنجاهاست. مثالً اگر  فاصله گرفتهايدئولوژی مسلط نيز از گفتمان دموکراتيک 

تا آنجا که حتی برای رسيدن به "اشتغال کامل" راه نجات تلقی می شد ، های کينزی و توزيع مجدد 

ترين رؤسای جمهوری امريکا ) يادآوری می کرد که  یراستدست ريچارد نيکسون ( يکی از 

ناگزيرند در برابر خرافه های هايکی حکومتی "امروزه ما همه کينزی هستيم" ؛ اکنون همه مسؤوالن 

اد" ( يعنی ثروتمندتر شدن ثروتمندترين ها )  را شرط دفاع از "بازار آزفرود بياورند و سر تعظيم 

تفاوت آن قدر زياد است که اگر امروز کسی معرفی کنند. و رفاه عمومی الزم برای رشد اقتصاد 

به بخواهد نرخ حد اکثر ماليات به همان نرخ دوره رياست جمهوری نيکسون برگردانده شود ، حتماً 

 تهم خواهد شد. سوسياليست بودن م

تا کی می تواند ادامه يابد و سرمايه داری را به کجا می تشديد بحران عمومی سرمايه داری  -پنج 

در پاسخ به چنين سؤالی است که بعضی ها دورنمای زوال و ازهم پاشی نظام سرمايه داری را برد؟ 

جامعه شناس آلمانی ) Wolfgang Streeckدر افق های نزديک مطرح می کنند. ولفگانگ اشتريک (

به نه فروپاشی آن او می گويد سرمايه داری به آستانه فروپاشی رانده شده ، ولی يکی از آنهاست. 

. بعالوه ،  فروپاشی ، بلکه به صورت يک روند مداوم و تدريجی خواهد بودصورت يک حادثه واحد 

بلکه می تواند به هرج و  نيست ،بهتر آن ضرورتاً منوط به شکل گيری يک نظام اجتماعی جايگزين 

را  یسيستم نهادهاي، ستون اصلی نظريه اشتريک اين است که سرمايه داری مرج عمومی بيانجامد. 

از طريق نيروهای اجتماعی متعادل کننده ، کنترل می کردند ، نابود که روند انباشت سرمايه را 

در کاال سازی افراطی هم گی را گسستعلت اصلی اين مهار   و بنابراين ، بی مهار شده است. ساخته

اقتصاد دان و جامعه ) Karl Polanyiپوالنی ( کار ، طبيعت و پول می بيند ؛ سه حوزه ای که کارل

موهوم" می ( در کتاب معروف اش: "دگرگونی بزرگ" ) آنها را "کاالهای امريکايی  -شناس مجار 

قابل استفاده شدن شان می انجامد.  ناميد ؛ حوزه هايی که کاالسازی کامل آنها به تخريب و غير

و زوال تدريجی سرمايه داری را در پنج "به هم ريختگی  مهار گسستگیاشتريک نشانه های 

: رکود ؛ هستندمی بيند که در سرمايه داری پيشرفته امروزی مشهود مرتبط با هم سيستميک" 

از نظر او ، به هم ريختگی  ؛ غارت حوزه عمومی ؛ فساد ، و آنارشی جهانی.بازتوزيع اوليگارشيک 
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تنش بنيادی هستند که مارکس ميان خصلت اجتماعی فزاينده همان برجسته شدن  هدوم و سوم ، نشان

و در مورد ابعاد بی سابقه فساد ( يا به هم ريختگی چهارم ) روی توليد و مالکيت خصوصی می ديد. 

ی سرمايه داری امروزی عمالً بزرگ ترين شرکت هااين واقعيت شگفت انگيز دست می گذارد که 

برفراز قانون قرار دارند و بنابراين تصادفی نيست که پرونده همه اختالس ها و قانون شکنی های 

نظريه اشتريک (صرف نظر از ضعف و قوت های شان بيرون از دادگاه ها حل و فصل می شوند. 

تنها پيکار طبقاتی وده و آن ) هشداری است در باره خطر بربريتی که در برابر بشريت دهان گش

 زحمتکشان می تواند جامعه انسانی را از غلتيدن به کام آن برهاند.

مختلف با و تنش در مناطق همزمانی چند جنگ نظم بين المللی حاکم و تنش ها و تناقضات آن.  - ۳

کرده  ، بحث در باره زوال هژمونی امريکا را بارديگر داغ متعدددر سطوح  بحران  ها و آشفتگی ها

نکته به چند است. برای درک مشخصات نظم موجود بين المللی و رابطه هژمونی امريکا با آن توجه 

 اهميت دارد:

شود ، ناممکن است. نظم بين المللی حاکم بدون آنچه "سرمايه داری جهانی" ناميده می  فهميدن -يک 

ه داری که بنياد تعيين کننده آن بنابراين ، نظم بين المللی حاکم نمی تواند از بحران عمومی سرماي

است ، مصون بماند. همچنين ترديدی نمی توان داشت که اين هر دو زير هژمونی امريکا قرار دارند. 

زوال موجود ضرورتاً به معنای  بين المللیاما بحران سرمايه داری جهانی و حتی بحران نظم 

شکل گيری يک نظم بين ، به معنای  دست کمهژمونی امريکا نيست. زيرا زوال هژمونی امريکا ، 

از لحاظ المللی چند قطبی است ، چيزی که هنوز از آن خبری نيست. نگاهی به گذشته می تواند 

موقعيت بريتانيا که نيروی هژمونيک نظم بين المللی رابطه اين مفاهيم را روشن تر سازد. تجربی نيز 

گيری ژاپن در آسيا ، اياالت متحد در نيمکره با قدرت در قرن نوزدهم بود ، از اوائل قرن بيستم ، 

(که برای باز تقسيم مناطق غربی ، و به ويژه آلمان در اورپا ، به خطر افتاد. در جنگ جهانی اول 

شکست آلمان و متحدان اش نتوانست هژمونی  نفوذ ميان قدرت های امپرياليستی رقيب درگرفت)

باز برای بازتوزيع مناطق نفوذ بود) درهم شکستن انگليس را بازسازی کند و جنگ جهانی دوم (که 

هژمونی امريکا را به دنبال داشت. مقايسه فاصله دو جنگ (که قطعی هژمونی انگليس و استقرار 

هژمونی مستقری وجود نداشت) با شرايط کنونی به حد کافی گوياست: برخالف آن دوره ، ترديدی 

 ی در مقابل امريکا ديده نمی شود.در افق مشهود کنونی ، رقيبنمی توان داشت که 

های موجود در يک نظم  دولتقدرت هژمونيک ضرورتاً به معنای قدرت رهبری کننده همه   -دو 

امريکا به قدرت رهبری کننده دنيای سرمايه داری که پس از جنگ جهانی دوم بين المللی نيست. مثالً 
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 که قطب مقابل امريکا (يعنی اتحاد شورویجهان شاهد يک نظم بين المللی دو قطبی بود تبديل شد ، 

رسماً خود را مخالف نظام سرمايه نه تنها در مقابله همه جانبه با امريکا بود ، بلکه ) و متحدان آن 

تالفی از کشورهای ئ) ا ۱۹۵۵؛ بعالوه ، پس از کنفرانس باندونگ ( در سال  داری اعالم می کرد

بپيوندند و نبودند به هيچ يک از دو قطب دوره جنگ سرد آسيائی و افريقائی به وجود آمد که حاضر 

مخصوصاً در مقابل فشارهای امريکا ايستادگی می کردند و سعی می کردند رابطه خوبی با اتحاد 

دو مفهوم ، قبل از جنگ جهانی اول حتی چشم گيرتر بود و اين شوروی داشته باشند. تفاوت بين 

نبود که قدرت های بزرگ ديگر از آن تبعيت می کنند. حتی اصالً به معنای اين هژمونی بريتانيا 

بريتانيا و فرانسه برقرار شد ، اصالً به  ميان ۱۹۰۴) که از سال Entent Cordialفاهم دوستانه" (ت"

(سابقاً) فقط ائتالفی بود ميان اين دو قدرت معنای پذيرش رهبری بريتانيا از طرف فرانسه نبود ، بلکه 

ها به رهبری امريکا ،  گردن نگذاشتن بعضی قدرت به همين دليل ، حاال نيز ان.رقيب در مقابل آلم

 به خودی خود ، نمی تواند نشانه ريزش هژمونی جهانی امريکا باشد. 

ديدار شد ) مشخصاتی دارد که از لحاظ نظم بين المللی کنونی ( که با فروپاشی اتحاد شوروی پ  -سه 

ايه جهانی شدن يا (بهتر بگوئيم) همه جاگير شدن سرمايه داری شکل بر پ اوالً تاريخی بی سابقه است: 

، بلکه مهم تر از گرفته که خود به لحاظ تاريخی بی سابقه است ؛ نه تنها به دليل همه جاگير شدن اش 

قريب به اتفاق کشورها به همديگر از طريق سرمايه  آن ، به دليل گره خوردگی اقتصادی اکثريتِ 

نظم بين المللی  ثانياً ون مانعی جدی تقريباً همه مرزهای سياسی را درهم می نوردد. مالی که عمالً بد

؛ نه صرفاً به دليل قدرت نظامی بی همتای امريکا ، بلکه مهم تر از آن به کنونی تک مرکزی است 

 ثالثاً دليل اين که "سرمايه داری جهانی" تک مرکزی است و بر مدار مرکزيت امريکا شکل گرفته. 

سيستم "صرفاً متکی بر حق وتوی عملی آن در نهادهای برجای مانده از اقتصادی امريکا زيت مرک

بازارهای مالی "سرمايه نيست ، بلکه بيش از همه با نقش دالر به عنوان ارز کليدی در  "برتون وودز

يا حق نامحدود چاپ ( که امريکا تنها کشوری است ، داری جهانی" تضمين می شود. در اين سيستم 

و از اين  مهم ترين ارز بين المللی استدر عمل ، انتشار ) پولی را دارد که  اگر دقيق تر بگوئيم

عمالً به طور نامحدود به کشورهای ديگر بدهکار باشد. البته طلب کاران امريکا با  طريق می تواند

آن برخوردار  به دست آوردن دالر می توانند اوراق قرضه امريکا را بخرند و از نرخ بهره ثابت

ندارد طال ، بلکه با داری جهانی" امروز ، نه با استا ، نظام مالی "سرمايهباشند. به اين ترتيب 

اسناد خزانه داری" امريکا کار می کند.  -الر يا (اگر دقيق تر بگوئيم) با استاندارد "دالر استاندارد د

دالر دفاع کنند ، زيرا بخش بزرگی از  در اين نظام مالی ، طلب کاران امريکا نيز ناگزيرند از ارزش
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ذخاير ارزی شان را به صورت اوراق قرضه امريکا نگه می دارند و بنابراين ، از کاهش ارزش 

 دالر متضرر می شوند! 

و هم سيستم مالی بين نقش هژمونيک امريکا در جهان سرمايه داری فراموش نبايد کرد که هم  -چهار 

) ۱۹۴۰. اگر اولی (در دهه شکل گرفته بودندشدن نظم بين المللی بی پيش از تک قطالمللی کنونی ، 

، ورشکسته و درهم شکسته از جنگ بيرون گرفت که قدرت های ديگر سرمايه داری شکل هنگامی 

آمده بودند و امريکا فاتح اصلی جنگ محسوب می شد و اقتصاد آن به تنهايی نيمی از توليد ناخالص 

امريکا در جنگ ويتنام هنگامی شکل گرفت که ) ۱۹۸۰(در دهه ومی جهان را تشکيل می داد ؛ د

و بود  ، به يک چهارم کاهش يافتهنسبت به توليد ناخالص جهان  آنوزن اقتصاد و شکست خورده 

درست در شرايطی که دالر به عبارت ديگر ، زير فشار اقتصاد های ژاپن و آلمان قرار داشت. 

از دست داد ، به جای طال نشست و مهم تر اين که قدرت های  قابليت خود برای تبديل به طال را

ا به عنوان جايگزين طال پذيرفتند و حتی (برخالف تصور شايع) جدا ديگر سرمايه داری نيز آن ر

سازی دالر از طال ، به طور يک جانبه از طرف دولت نيکسون صورت نگرفت ، بلکه با رأی زنی 

روه هفت" که به عنوان يک شورای ثابت ، از آن به بعد شکل قدرت های اصلی سرمايه داری (يا "گ

 اوالً دو عامل مهم در اين عروج شگفت انگيز دالر نقش تعيين کننده داشتند: گرفت) عملی شد. چرا؟ 
 گره خوردگی (و حتی وابستگی) اقتصاد ديگر قدرت های بزرگ سرمايه داری با اقتصاد امريکا بود.

انی در اقتصادامريکا ، بحران بزرگ تری را در اقتصاد خوِد آنها به بار آنها می دانستند که هر بحر

خواهد آورد. فراموش نبايد کرد که پرتحرک ترين سرمايه داری های آن روز ، يعنی ژاپن و آلمان ، 

استفاده از بازار امريکا ، يعنی بزرگ ترين بازار مصرفی جهان ، نمی توانستند ، پيش بتازند. بدون 

نقش هژمونيک آن را تضمين می کرد ، بلکه درت نظامی بی منازع امريکا بود که نه تنها ق ثانياً 

سرمايه داری در مقابل قدرت نظامی اتحاد شوروی و پاسدار مرکزی قدرت های همچنين سپر دفاعی 

  آنها در دنيای پيرامون سرمايه داری محسوب می شد.و سلطه منافع مشترک 

، موقعيت جهانی دالر را تقويت کرد: بنا به  ۱۹۷۰ند بحران دهۀ نيز مان  ۲۰۰۸بحران  -پنج 

از کل ذخاير ارزهای خارجی گزارش شده در  ۲۰۱۱گزارش صندوق بين المللی پول ، در سال 

در صد به صورت يورو ؛ و کمتر از  ۲۶در صد به صورت دالر نگهداری می شدند ؛  ۶۱جهان ، 

کل دارائی های   ۲۰۱۴تا مارس  ۲۰۰۷فاصله مارس  در صد به صورِت ين (ژاپن). همچنين در ۴

 ۶تريليون دالر به حدود  ۲نگهداری می شدند ، از خارجی که به صورت اسناد خزانه داری امريکا 

موقعيت دالر  ۱۹۷۰همان عواملی که در بحران اقتصادی دهه در واقع  تريليون دالر افزايش يافت.

؛ با اين  ردند ، در بحران بزرگ اخير نيز نقش کليدی داشتندرا به مثابه ارز تعيين کننده ، تقويت ک
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از از دالر ( و بنابراين نبودند که به ناگزير تفاوت که اين بار فقط کشورهای مرکزی سرمايه داری 

، بلکه کشورهای ديگری هم که متحدان امريکا  می کردندمرکزيت امريکا در اقتصاد جهانی ) دفاع 

هر چند به لحاظ سياسی و ژئوپوليتيک ، نه متحد مثالً چين ها پيوسته بودند. محسوب نمی شوند ، به آن

بلکه بزرگ ترين رقيب امريکا محسوب می شود ، ناگزير است از ثبات دالر حمايت کند ؛ زيرا هم 

بزرگ ترين صادر کننده به امريکا و بنابراين از سقوط دالر بزرگ ترين طلب کار امريکاست و هم 

درنگی در اين تجربه ها جای ترديدی باقی نمی گذارد که بحران اقتصادی (حتی . آسيب می بيند

هنگامی که از خود امريکا شروع می شود) ضرورتاً به تضعيف مرکزيت امريکا منتهی نمی شود ، 

موقعيت آن را دراقتصاد جهانی تقويت کند. بايد توجه داشته باشيم که اکنون می تواند برعکس بلکه 

به حق وتوی آن در صندوق بين المللی امريکا در اقتصاد جهانی ، بيش از آن که متکی نقش مرکزی 

به اين سو ،  ۲۰۱۰پول باشد ، به خاطر اهميت آن در بازارهای مالی جهانی است. در واقع از سال 

"فدرال رزرو" امريکا از طريق برنامه های تزريق نقدينگی به بازارهای مالی و تعيين نرخ بهره ، 

بانک مرکزی تمام "سرمايه داری جهانی" عمل کرده  همچون آشکاران بازارها را هدايت کرده و اي

 است.

چه امريکا به لحاظ اقتصادی ، تکنولوژيک و نظامی بزرگ ترين قدرت جهان است (يا گر -شش 

 لاما در موقعيتی نيست که بتواند همه قدرت های ديگر را تحت کنترل کامدست کم هنوز چنين است) 

به اگر حتی قدرت های مرکزی سرمايه داری (يا کشورهای عضو "گروه هفت") . خود دربياورد

به دالر وابسته اند و به لحاظ نظامی زير چتر حمايتی امريکا قرار دارند و بنابراين لحاظ اقتصادی 

ان به ناگزيرند به رهبری آن گردن بگذارند ؛ قدرت هايی مانند چين و روسيه ، عليرغم وابستگی ش

، از استقالل سياسی ، قدرت نظامی و وزن ژئوپوليتيک انکار بازارهای مالی تحت کنترل امريکا 

با توجه به اين  موقعيت های دشواری برای امريکا ايجاد کنند.می توانند ناپذيری برخوردارند که 

و نظامی ، واقعيت است که امريکا می کوشد با فشرده تر کردن صفوف متحدانش از طريق اقتصادی 

با چالش های احتمالی از طرف چين و روسيه به مقابله برخيزد و تا حد امکان بال و پر آنها را قيچی 

مشاهده سياست "چرخش آسيائی" دولت اوباما بازوی نظامی اين استراتژی را می توان هم در کند. 

ا در شرق آسيا و که هدف آن ايجاد پيوند نظامی فشرده تر و فعال تر ميان متحدان امريککرد 

؛ هم در گسترش پنهان و پيدا ، ولی بی وقفۀ ناتو به طرف شرق و  برای مقابله با چين استپاسيفيک 

و هم در ايجاد "آفريکوم"  ايجاد شکاف هرچه بيشتر ميان جمهوری های شوروی سابق و روسيه ؛

)AFRICOMبا گسترش  برای مقابله عمدتاً  ۲۰۰۶يی اياالت متحد" (که در سال ) يا "فرماندهی آفريقا

و حتی  که با احتياط را ا صورت گرفت). اما بازوی اقتصادی اين استراتژی نفوذ چين در قاره افريق
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در مذاکرات  اوالً در دو جبهه می شود مشاهده کرد: پنهان کاری بسيار زياد ، تدارک ديده می شود ، 

) که ميان  TTP = Trans-pacific Partnershipبرای ايجاد همکاری اقتصادی ترانس پاسيفيک (

( کانادا ، مکزيک ، پرو ، شيلی ، نيوزيلند ، استراليا ، برونی ، مالزی ، امريکا و يازده کشور ديگر 

کشورهای ديگری نيز  در جريان است. و البته، قيانوس آرام در دو سوی اسنگاپور ، ويتنام و ژاپن ) 

در  ثانياً . به آنها بپيوندندوذ اقتصادی چين در اين منطقه ، با هدف مقابله با گسترش نفبعداً قرار است 

امريکا و اتحاديه اورپا ميان ) TTIP(برای ايجاد همکاری اقتصادی ترانس آتالنتيک که  یمذاکرات

. هر دو طرح (اگر عملی شوند) گام بسيار بزرگی خواهند بود در جهت امريکايی تر دارد جريان

م اقتدار دولت امريکا را در کشورهای ديگر افزايش خواهند داد  و زيرا ه کردن اقتصاد جهانی ؛

عمالً آن را به قوه مجريه واقعی در همه اين کشورها تبديل خواهند کرد و هم تاخت وتاز شرکت های 

. و به همين دليل بزرگ فرامليتی را (که اکثر شان نيز امريکايی هستند) بی مهار تر خواهند ساخت

ان کاری بسيار وقيحانه ای پيش برده می شوند و به احتمال زياد به محض علنی هم هست که با پنه

 شدن ، با مخالفت های وسيع مردم در همه اين کشورها و از جمله امريکا روبروخواهند شد. 

که قلمرو نفوذ امپرياليسم امريکا چنان گسترده ، تناقض بزرگ نظم بين المللی کنونی اين است  -هفت 

تغييراتی . خوِد امريکا را فرسوده و فرسوده تر می سازدحران زده است که کنترل آن ناهمگون و ب

استراتژيک امريکا در دوره اوباما ديده می شوند ، اين فرسودگی انکارناپذير را که در طرح های 

خودداری مصرانه اوباما از به  -الف  نمونه از چشمگيرترين اين تغييرات: چندمثالً نشان می دهد. 

ب در جنگ هايی که احتمال طوالنی شدن و عميق تر درگيری ها زياد است. نيروی زمينی  یارگيرک
تغييرات ساختاری در نيروی های مسلح امريکا ؛ از جمله کاهش وزن نيروی زمينی ؛ افزايش بی  -

اشتن واد -ج ؛ و حتی کاهش قابل توجه در بودجه نظامی.  از هواپيماهای بدون سرنشيناستفاده سابقه 

و افغانستان به مشارکت فعال در اقدامات نظامی مورد نياز ؛ مانند آنچه در ليبی  امريکامتحدان 

از طريق فشار به ژاپن و آلمان برای تغيير در قوانين اساسی شان در جهت صورت گرفت يا 

کا ، تأکيد بر چند جانبه گرايی در سياست خارجی امري -د  صورت می گيرد. ميليتاريزاسيون مجدد

گرفتند و نه تنها هزينه  به جای سياست ها و اقدامات يکه تازانه ای که مثالً در دوره بوش صورت

های بزرگی به بار آوردند ، بلکه به شکست های غير قابل انکاری منجر شدند و به نفوذ امريکا 

 ضربه زدند.

وزن و ميدان ابتکار عمل  پی آمدهای مهمی خواهند داشت و اين نوع تغييرات استراتژيک ، بی ترديد

، همان  افزايش خواهند داد را ( صرف نظر از اين که متحد امريکا باشند يا نه )قدرت های ديگر 

 طور که اکنون مثالً در خاورميانه می بينيم.
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بعضی ها در فضايی که فرسودگی قدرت ژئوپوليتيک امريکا چشم گيرتر می گردد ،  -هشت 

به جهان  ای جنوبی)، هند ، برزيل و افريق روسيه ،چين ورهای بريکس (اميدوارند تقويت ائتالف کش

و حتی فراتر از آن ، راهی برای مقابله با نئوليبراليسم در برابر کشورهای  تک قطبی پايان بدهد

 توسطقطعيت يافتن تأسيس "بانک جديد توسعه" ( اين اميدواری مخصوصاً پس از پيرامونی بگشايد. 

در برزيل ) بيشتر شده است. اين بانک  ۲۰۱۴ژوئيه  ۱۶عضو بريکس در ور نشست سران پنج کش

شروع پنج کشور مؤسس ) ميليارد دالر سرمايه اوليه ( با سهم برابر  ۵۰کارش را با قرار است که 

می تواند به اين کشورها امکان بدهد که انحصار "صندوق بين المللی پول" را بشکنند و ظاهراً ،  کند

. نشست سران بريکس توسعه کشورهای پيرامونی به وجود بياورندهای رای برنامه تکيه گاهی ب

برای ميليارد دالری  ۱۰۰در کنار بانک توسعه ، يک "طرح ذخيره احتياطی"  ههمچنين تصميم گرفت

آن به صد در  ۴۱مقابله با مشکالت اضطراری در تراز پرداخت های کشورهای عضو ايجاد کنند که 

در صد به  ۵در صد به وسيله هر يک از سه کشور روسيه ، برزيل و هند ؛ و  ۱۸وسيله چين ؛  

توجه به واقعيت های مشهود نشان می دهد که اما متأسفانه ،  ی جنوبی ، تامين خواهد شد.وسيله افريقا

اعضای همه  ترديدی نيست کههر چند  - الفبه چند دليل: اين اميدواری ها پايه محکمی ندارند ؛ 

برخوردارند و با هژمونی سياسی يکس دولت هايی هستند که در مقابل امريکا از استقالل گروه بر

امريکا و حتی نظم موجود بين المللی تا حدی مشکل دارند ؛ اما فراموش نبايد کرد که هيچ کدام از 

کشورهای آنها نه تنها مخالفتی با نئوليبراليسم ندارند ، بلکه خشن ترين سياست های نئوليبرالی را در 

خودشان دنبال می کنند و آينده خودشان را در ادامه قاطع و بی رحمانه همين سياست ها می بينند. 

عضو بريکس به لحاظ طبقاتی در رديف نابرابرترين  یفراموش نبايد کرد که بعضی از کشورها

سه با يکه حتی در مقااست  ۶۳ای جنوبی دارند: مثالً ضريب جينی در افريق قرار کشورهای جهان

تعداد ميلياردر های هند ( که يکی از و  .۴۸و در چين  ۵۲و در برزيل  دورۀ آپارتايد بدتر شده

در ژاپن بيشتر است و شاخص اميد به زندگی  فقيرترين کشورهای جهان محسوب می شود ) از

ری گذشته از اين ، اعضای گروه بريکس ، نه همگونی چشم گيروسيه پوتين از چين پائين تر است. 

و نه حتی پيوندهای اقتصادی نيرومندی که آنها را به هم وصل کند. پنج کشوری که در دارند با هم 

نقطه سه قاره مختلف پراکنده اند ، حتی نمی توانند اشتراکات ژئوپوليتيک زيادی با هم داشته باشند. 

شورهای مرکزی اشتراک اصلی آنها اين است که می کوشند قدرت مانوور خود را در مقابل بلوک ک

هيچ يک از اين اما مشکل اين است که سرمايه داری که تحت رهبری امريکا قرار دارند ، باال ببرند. 

از سرمايه داری جهانی بُبرند ؛ بنابراين قدرت مانوور آنها تا جايی است که  قرار نيستکشورها 

ی توان گفت که ه جرأت م، بامريکا جلوی صادرات و معامالت شان را نگرفته است. به همين دليل 

"بانک جديد توسعه" حتی اگر اينجا و آنجا تسهيالتی برای کشورهای توسعه نيافته ايجاد کند ، نمی 
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امريکای توسعه ( يا بانک تجربه "بانک جنوب" در اين باره  تواند سدی در مقابل نئوليبراليسم باشد.

ميليارد دالر سرمايه اوليه و با  ۲۰با  ۲۰۰۹در سپتامبر کشور امريکای التين جنوبی که توسط هفت 

می تواند ) به صندوق بين المللی پول شروع به کار کرد  اين منطقههدف کاهش وابستگی کشورهای 

در متعهد  دولت برزيل ( که تازه با دولت های ديگر عضو بريکس مسلماً فرق دارد )باشد:  رروشنگ

و خنثی کردن طرح چاوز نقش برجسته ای مالی ساختن "بانک جنوب" به قواعد حاکم بر بازارهای 

حقيقت اين است که اعضای گروه بريکس هنوز جزو کشورهای "در حال توسعه"  -ب  داشت.

عمدتاً مديون صدور کاال است و حتی ( غير از آنها ؛ بعالوه ، رشد اقتصادی  محسوب می شوند

ريکس بيش از آن که در مقايسه با رشد اقتصادی کشورهای بمورد چين ) عمدتاً صادرات مواد خام. 

 ۲۰۰۲در سال  کشورهای مرکزی اهميت داشته باشد ، در مقايسه با کشورهای پيرامونی مهم است.

در صد کل توليد ناخالص داخلی  ۴۷مجموع توليد ناخالص داخلی برزيل ، روسيه ، هند و چين 

ين چهار کشور نيز رشد . و در ميان ا۲۰۱۲در صد آن در سال  ۶۳کشورهای پيرامونی بود و 

 ۹۰اقتصادی چين بوده که با شتاب بيشتری جلو رفته است: توليد ناخالص داخلی چين در اوائل دهه 

چهار برابر هر يک از آنها. اما مقايسه خوِد  ۲۰۱۲و در سال کشور ديگر بوده سطح سه تقريباً هم 

: ضوح بيشتری نشان می دهداقتصاد چين با کشورهای پيشرفته سرمايه داری ، ضعف آن را با و

خالص داخلی ( برمبنای "برابری قدرت خريد") پس از امريکا ، دومين نااکنون چين به لحاظ توليد 

، جزو کشورهای نسبتاً فقير اقتصاد جهان محسوب می شود ؛ اما به لحاظ توليد ناخالص داخلی سرانه 

به لحاظ ذخاير ارزی در رديف اول جهانی  از مثالً ترکيه و ايران. چين ؛ آشکارا پائين تر جهان است

در  .تخمين زده می شدتريليون دالر (دو و سه دهم)  ۲\۳حدود  ۲۰۰۹در سال قرار دارد و ذخاير آن 

 ۲\۴سال به حدود  نبزرگ ترين شرکت امريکايی در هما ۱۰فقط  ارزش بازاری سرمايۀحالی که 

ارزی چين را به صورت سرانه در نظر بگيريم  دالر می رسيد. اگر ذخايرتريليون (دو و چهار دهم) 

دالر است و مال  ۵۶۰۰دالر می شود ؛ در حالی که ذخاير ارزی سرانه کره جنوبی  ۱۸۰۰، فقط 

شرکت های بزرگ ) FDI(ير "سرمايه گذاری مستقيم خارجی" دالر. در سال های اخ ۸۴۰۰ژاپن 

ميليارد دالر  ۱۴۸به  ۲۰۰۰دالر در سال ميليارد  ۲۸و از چين با شتاب زياد در حال افزايش بوده 

رسيده بود ؛ اما حجم کل سرمايه خارجی شرکت های چينی ، از مال حتی روسيه ،  ۲۰۰۸در سال 

کمتر از يک دهم و در مقايسه با ، و در مقايسه با مال بريتانيا  برزيل آشکارا  کمتر است ياسنگاپور 

کشورهای مرکزی سرمايه داری از  شورهای بريکس وبا مقايسه ک -ج  کمتر از يک بيستم.، امريکا 

چين با پشت سر گذاشتن  ۲۰۱۱در سال لحاظ تکنولوژيک ، ضعف آنها را بهتر می توان دريافت: 

) جهان تبديل شد ؛ اما سهم سود چين از صنايع PC، به بزرگ ترين بازار کامپيوتر شخصی (امريکا 

در صد. همچنين چين در  ۷۲د است و مال امريکا در ص ۲سخت افزار و نرم افزار کامپيوتر فقط 
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به بزرگ ترين بازار اتوموبيل جهان تبديل شد ؛ اما سهم سود آن از صنايع اتوموبيل فقط  ۲۰۰۹سال 

در صد  ۵۰سهم سود امريکا ، ژاپن و آلمان بيش از مجموع در صد مانده ، در حالی که  ۵در حد 

ازار در دست شرکت های خارجی است و سهم اصلی در صد ب ۷۰و حتی در خود چين بيش از  است

هم از آن فولکس واگن و جنرال موتورز است. شرکت بوئينگ به تنهايی بيش از نيمی از هواپيماهای 

 ن صادر کنندۀبه اين سو ، به بزرگ تري ۲۰۰۴تجاری چين را توليد می کند. چين از سال 

ری ) جهان تبديل شده ؛ اما سهم سود آن از ( و از جمله سخت افزار کامپيوتمحصوالت الکترونيک 

در صد است و سهم  ۲۵در صد است ، در حالی که سهم تايوان  ۳صنايع الکترونيک جهان فقط 

، ) در چين FOXCONNتايوانی فاکس کان (شرکت شعبه ) Hon Haiهون های (در صد.  ۳۳امريکا 

و نيز بزرگ ترين توليد ر بزرگ ترين صادر کننده اين کشو ،بزرگ ترين کارفرمای خصوصی 

و از شرکت های  است که بيش از يک ميليون کارگر در استخدام داردکننده صنايع الکترونيک جهان 

ل ، سونی ، نوکيا ، موتورال ، مايکروسافت و هيولت پاکارد ) مانند أپل ، دِ مختلف الکترونيک (

 ، يعنیدالر بود ميليارد ت دهم) (ده و هف ۱۰\۷فقط  ۲۰۱۳سوِد آن در سال سفارش می گيرد ؛ اما 

. در واقع شرکت های صنعتی چين به أپل از توليدات آن می برد تنها شرکت يک چهارم سودی که

در  هنوز نتوانسته اند خود را حتی به سطح شرکت های کره ای و تايوانی برسانند.لوژيک لحاظ تکنو

جهان را در صنعتی )  patentsدر صد حق امتيازهای ( ۶۰امريکا و ژاپن بيش از  ۲۰۱۰سال 

تازه بايد توجه داشت که در  .را در صد آنها(يک و هفتاد و نه صدم)  ۱\۷۹اختيار داشتند و چين فقط 

افق های مشهود کنونی ، از ميان کشورهای بريکس ، تنها چين ظرفيت اين را دارد که به جرگه 

  کشورهای پيشرفته جهان بپيوندد.

اری کنونی نابرابری های طبقاتی داخل کشورها در مقايسه با نابرابری ميان در نظام سرمايه د  -نه 

بعالوه ، اکثريت قاطع قدرت های و با شتاب تمام در حال افزايش.  استآشکارا چشم گير تر  کشورها

نئوليبراليسم در  همچنينپاسدار سرمايه داری و پيش برنده سياست های نئوليبرالی هستند و ، جهانی 

ورهای پيرامونی بی مهارتر و خشن تر از کشورهای مرکزی ، تاخت و تاز می کند. در غالب کش

، از نظر منافع طبقه کارگر ، تا چنين شرايطی ، اختالفات ميان قدرت های مختلف سرمايه داری 

حدی اهميت دارند که فرصتی برای باال بردن آگاهی سياسی و اشتعال مبارزات طبقاتی کارگران و 

فراهم می اورند. و دگرگونی های بزرگ معطوف به افق های رهايی ، بی هيچ ترديد ، زحمتکشان 

  از پيکارهای طبقاتی برخواهند خاست.

در شرايطی که تاخت و تاز سرمايه با شتابی َدم . وضعيت و ظرفيت های توده های زحمتکش - ۴

ت و حتی نابودی می راند ويرانگرتر و مصيبت بارتر می گردد و بشريت را به سوی بربري، افزون 
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را اشغال می کند ، اين است که بزرگ ترين سؤالی که ذهن همه مبارزان دنيای بهتر و انسانی تر ، 

چرا مقاومت طبقه کارگر و زحمتکشان و محرومان هم سرنوشت با آن به حد کافی گسترده و کارساز 

ما را متوجه تغييرات گسترده ای  نيست؟ هر تالشی برای پاسخ به اين سؤال کليدی ، خواه ناخواه ،

مالی شدن و با وضعيت توده های زحمتکش ايجاد شده است. می سازد که در دهه های اخير در 

مناسبات سرمايه داری با شتابی بی سابقه ، تمام  ، اوالً در دهه های گذشته جهانی شدن سرمايه داری 

و در نتيجه ، ديگر را تقريباً ريشه کن کرده گوشه و کنار جهان ما را در برگرفته و مناسبات توليدی 

با اين گستردگی ، نيروی کار عظيمی را در دسترس بازارهای سرمايه داری جهانی قرار داده که 

، بسياری از  غالب تئوری های وابستگیپيش بينی برخالف ثانياً ؛ قبالً هرگز سابقه نداشته است 

غالب محصوالت صنعتی جهان در اکنون و ی شده اند کشورهای توسعه نيافته با آهنگی شتابان صنعت

شمار کارگران  ۲۰۰۲کشورهای پيرامونی توليد می شوند. کافی است به ياد داشته باشيم که در سال 

دسترسی به  ثالثاً دو برابر مجموع کارگران صنعتی کشورهای گروه هفت بود. چين ط فقصنعتی 

دايی در کشورهای مرکزی را باعث شده زی ، صنعت بسيار ارزان تر کشورهای پيرامون نيروی کارِ 

 و شکننده کرده است. کار سازمان يافته در اين کشورها را به شدت ضعيف  ،و در نتيجه 

وف به جامعه با توجه به اين واقعيت ها ، آيا دوران طبقه کارگر ، به عنوان عامل دگرگونی های معط

سؤال ، بهتر است به جای کلنجار رفتن با کليشه های  برای پاسخ به اينانسانی تر ، سپری شده است؟ 

ايدئولوژيک گوناگون ، به شناخت دقيق تری از وضعيت کنونی و ظرفيت های بخش های گوناگون 

بدتر شدن شرايط زندگی آنان امکان پذير می م سرمايه داری با وادست يابيم که تدهای زحمتکش توده 

  :وری چند نکته بسنده کنيمبه يادآناگزيريم فقط گردد. در اينجا 

صحنه جهانی ، می پايه اجتماعی مقاومت ( بالفعل و بالقوه ) در برابر سرمايه داری را در  -يک 

 -الف توان ( به تبعيت از گوران تربورن ، جامعه شناس سوئدی ) به چهار گروه بزرگ تقسيم کرد: 
که در نتيجه دست اندازی شرکت  متکی به مناسبات معيشتی پيشاسرمايه داری توده های زحمتکش

های بزرگ سرمايه داری ، زندگی شان در معرض خطر قرار گرفته است. اينها هر چند در غالب 

معموالً از ارتباطات گسترده با  ؛، ولی وزن سياسی کافی ندارند کشورهای پيرامونی وجود دارند 

طوح محلی انعکاس می يابد. و مقاومت شان بيشتر در س بخش های ديگر زحمتکشان نيز محرومند

اما هرجا که اينها با جريان های سياسی و اليه های اجتماعی ديگر گره خورده اند ، توانسته اند وزن 

که نمونه های آن را می توان در سياسی و ظرفيت های بسيج و سازمان يابی خود را باال ببرند 

يست های مائوئيست خود را سازمان مقاومت دهقانان بعضی ايالت های هند ديد که با کمک مارکس

و همچنين در مبارزات بوميان سرخ پوست رشته کوه های آند که مخصوصاً در بوليوی به ؛ داده اند 
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نبش بوميان جد. نائتالف حاکم به رهبری مورالس شرکت دارو در اند سياسی مهمی تبديل شده نيروی 

فق و جالبی است که به صورت "ارتش منطقه چياپاس ( در جنوب مکزيک ) نيز نمونه بسيار مو

کامالً پيشرو ،  یآزادی بخش زاپاتيست ها" در تمام ده سال گذشته توانسته دوام بياورد و با مواضع

که جمعيتی صدها توده های زحمتکش حاشيۀ توليد سرمايه داری  -ب هميشه الهام بخش بوده است. 

و از دستفروشان ، و موسمی ، اتفاقی ران موقت ميليونی هستند و عمدتاً از دهقانان بی زمين ، کارگ

بخش اعظم آنها زاغه نشينان بسياری از شهرهای آسيا ، امريکای دوره گرد فقير تشکيل شده اند و 

اکنون شمار جمعيت حاشيه توليد در کشورهای مرکزی نيز  و افريقا را تشکيل می دهند. هرچندالتين 

هستند. مثالً ت عظيم آنها همچنان در کشورهای پيرامونی آشکارا در حال افزايش است ، اما اکثري

ال آسيب پذير" امرار شمار کسانی را که از طريق "اشتغ ۲۰۱۳در سال  "سازمان جهانی کار" 

) در صد ۳يعنی ميليون نفر ( ۴۷ميليون نفر گزارش می کند که فقط  ۱۵۳۹حدود  ، معاش می کردند

در صد نيروی کار  ۹۰؛ در حالی که مثال حدود  می کنند آنها در امريکا و اتحاديه اورپا زندگی

جزو همين زحمتکشان حاشيه توليد محسوب می شوند و در اقتصاد هند )  یميليون نفر ۵۰۰ اً حدود(

بسيار  ظرفيتدارای عيت عظيم محروم در همه کشورها مسلماً ماين ج. دارندغير رسمی فعاليت 

ليه ثبات و آرامش نظام سرمايه داری محسوب می شود. انفجاری است و بنابراين تهديد بزرگی ع

غالباً در محيط زندگی آنان مجال گسترش می اقدامات جمعی و بنابراين سازمان يابی اين زحمتکشان 

 ، در حلبی آبادها و زاغه های شهرهای گوناگونيابد. آنها برای بهبود شرايط زندگی مصيبت بارشان 

برای حفظ پناهگاه های شان  )می نامد"سياره زاغه ها"  ق آن رابه حمايک ديويس  که سياره ما (

و امکانات آب و برق دسترسی به ايستند و برای معموالً ناگزير می شوند در برابر زمين خواران بي

آنها در صورت ارتباط با اليه های اجتماعی و جريان های سياسی پيشرو ،  ابتدايی زندگی بجنگند.

شان را در سمت افق های روشن برابری خواهانه و ضد سرمايه داری بسيج نيروی عظيم د نمی توان

. مثالً در سال های اخير ، نقش اينها در خيزش های "بهار عرب" و جنبش هايی که عليه سياست کنند

دريای سياه ( از اسپانيا گرفته های ه کنارمديترانه و  شمالیسواحل های رياضت کشانه نئوليبرالی در 

بلغارستان و رومانی ) شکل گرفتند ، چشم گير بوده است. البته فراموش نبايد کرد که  تا يونان و

همين توده های زحمتکش ، اگر تحت تأثير جريان های ارتجاعی قرار بگيرند ، ظرفيت اين را هم 

همه چيز بستگی به اين دارد که  دارند که به نيروی ضربت درگيری های قومی و مذهبی تبديل شوند.

های پيشرو بتوانند با دست گذاشتن روی نگرانی ها ، نيازها و خواست های حياتی و کامالً نيرو

توده عظيم کارگران مزد بگير که از  -ج  حمتکش ، با آنها گره بخورند.انسانی اين توده های عظيم ز

ه کارگران مزد بگير (يا طبقه کارگر ، بنيروی کارشان امرار معاش می کنند. طريق فروش منظم 

برخالف هياهوی همه آنهايی که می کوشند مبارزات طبقاتی را متعلق به دورانی معنای اخص کلمه) 
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سپری شده قلمداد کنند ، در جامعه سرمايه داری هنوز همچنان اهميت تعيين کننده دارند و شمارشان 

يش يافته است. ) در دهه های گذشته ، با آهنگی شتابان افزانيز (همراه با جهانی شدن سرمايه داری 

رانده شده حالت تدافعی ، کارگران به مرکزی در غالب کشورهای ترديدی نمی توان داشت که  البته

هاجم های گسترده ت برابرمهمی دست بزنند و در اند و نمی توانند به حرکت های ضد سرمايه داری 

در بعضی کشورهای  اما به اعتراضات محدود و کوتاه مدت دست می زنند ؛ سرمايه داری معموالً 

، بنگالدش ، اندو نزی و غيره ، مبارزات کارگری در حال گسترش هستند و پيرامونی مانند چين 

تاکنون نيز در افزايش درآمد و بهبود شرايط کار بخش های قابل توجهی از کارگران اثر گذار بوده 

کند ، اوالً عرضه وسيع  در اين کشورها نيز آنچه برای حرکت های کارگری محدوديت ايجاد میاند. 

که همبستگی و قدرت چانه زنی کارگران را نيروی کار ارزان ( يا همان "ارتش ذخيرۀ کار" ) است 

ضعيف تر می سازد ؛ ثانياً رژيم های ديکتاتوری ( يا شبه ديکتاتوری ) که تشکل های مستقل 

البته تشکل های ی سازند. کارگری را سرکوب می کنند يا آنها را برای کارگران بسيار پرهزينه م

دارند ، جز رمستقل کارگری حتی در آن بخش از کشورهای پيرامونی نيز که از آزادی تشکل برخو

در موارد معدود ، عمق و تحرک زيادی پيدا نکرده اند. مثالً تالش های مکرر برای ايجاد احزاب 

ه گرفته تا اندونزی ، به شکست متکی به اتحاديه های کارگری در بسياری از اين کشورها ، از نيجري

و تنها در سه کشور (کره جنوبی ، افريقای جنوبی و برزيل ) پيشرفت هايی داشته اند که  انجاميده اند

تنها نمونه موفق آن هم "حزب کارگران" برزيل است که در دوازده سال اخير حزب حاکم اين کشور 

ه خاطر دسته بندی های ميان رهبران در کره جنوبی تالش هايی که صورت می گرفت ، ب بوده.

اتحاديه های مختلف کارگری ، به نتيجه نرسيدند و در افريقای جنوبی نيز خوِد قدرت گيری "کنگره 

را نيز که عمالً به  يیملی افريقا" ، با استراتژی سازش کارانه و ساختار ويژه اش ، اتحاديه ها

که يا "طبقه متوسط" توده های زحمتکش "يقه سفيد"  -د  دنبالچۀ آن تبديل شده اند ، بی اعتبار ساخت.

شمارشان با قطبی شدن ناشی از گسترش شتابان سرمايه داری مالی ، با آهنگی تند در حال افزايش 

. اکنون ترديدی نمی توان داشت که اليه های مختلف اين گروه از زحمتکشان ، نيروی اجتماعی است

شم گير است. مثالً ان با وضع موجود بسيار چمخالفت شفيت مهمی را تشکيل می دهند که بالقوه ظر

دانشجويان و جوانان تحصيل کرده ، بخشی از همين "طبقه متوسط" محسوب می شوند که در جنبش 

" در اشغال ، از "بهار عرب" گرفته تا يونان و اسپانيا و شيلی و  "جنبش ۲۰۱۱های اعتراضی سال 

در ترکيه و برزيل ، نقش  ۲۰۱۳همچنين در جنبش های سال امريکا شمالی و اورپای شمالی ، و 

رهبری کننده ای داشتند. می دانيم که همه اين جنبش ها خصلت ضدسرمايداری انکار ناپذيری داشتند 

ض و روند نابرابری های فزاينده و فلج کننده در سرمايه يعو مخصوصاً اعتراض عليه فساد ، تب

د نمجموعه اليه های ناهمگونی که "طبقه متوسط" ناميده می شو د.داری ، در آنها بسيار چشم گير بو
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و نه حامی گرايش های  هستندويژه ای  توليدی  ابطورنه حامل ، برخالف طبقه کارگر صنعتی ، 

مصرف دلبخواهی باشد. با اين همه ، کشش به شايد فقط در  و نقطه اشتراک آنهاخاصی در توسعه ، 

ا  ، نمی توان منکر اين حقيقت شد که آنها هم اکنون به نيروی سياسی با هر تعريفی از اين اليه ه

کشورهای پيرامونی از اهميت ويژه ای در مهمی تبديل شده اند و مخصوصاً توجه به "طبقه متوسط" 

نقش حساسی ايفاء کنند. مختلف برخوردار است زيرا آنها می توانند در پيروزی گزينه های سياسی 

ين اليه ها می تواند آنها را در جهات مختلفی براند. مثالً در شيلی اوائل دهه در واقع ناهمگونی ا

و همچنين "طبقه ، بسيج "طبقه متوسط" در تدارک کودتا عليه حکومت آلنده نقش مهمی داشت  ۱۹۷۰

از کودتای نظامی عليه چاوز استقبال کرد يا شش سال بعد ،   ۲۰۰۲متوسط" ونزوئال در سال 

ی تايلند با تظاهرات پی در پی زمينه را برای بازگشت نظاميان به قدرت فراهم ها""پيراهن زرد

طبقه متوسط" در جهت دموکراتيک و حتی "اما در عين حال تجربه های زيادی از حرکت  آوردند.

می شود مثالً از نقش اين اليه ها در مبارزه برای دموکراسی ضد سرمايه داری نيز وجود دارد که 

نام برد که در همراهی با جنبش کارگری صورت می گرفت  ۱۹۸۰ره جنوبی در دهه در تايوان و ک

که پيشتر اشاره شد ) می شود از نقش محوری آنها در راه اندازی "بهارعرب" در  ر؛ يا ( همان طو

نقشی که در اعتراضات عليه سياست های رياضتی دولت های سرمايه داری در و ؛ تونس و مصر 

  داشتند ، نام برد. ۲۰۱۳و  ۲۰۱۱شيلی و برزيل در سال های  يونان و اسپانيا و

، به اری برای سرمايه دانسانی و برخاسته از پائين  جايگزينکه شکل گيری يک  اگر بپذيريم -دو 

"جنبش مستقل اکثريت عظيم و در خدمت اکثريت عظيم" بستگی دارد ؛ سؤال بزرگ اين  شکل گيری

در جهت  می توانند و خوب است کهبزرگی که به آنها اشاره شد ، است که آيا چهار گروه اجتماعی 

و همه آنهايی که از آزادی و برابری عموم انسان  هواداران سوسياليسمهمگرايی حرکت کنند يا نه؟ 

ها دفاع می کنند ، نه تنها اين همگرايی را ممکن می دانند ، بلکه تالش می کنند اين امکان را به 

البته بايد توجه داشت که امکان با واقعيت يکی نيست و تالش برای تبديل اولی به  واقعيت تبديل کنند.

شکاف های واقعی ميان چهار گروه و خصلت علل که دومی ، در صورتی می تواند به نتيجه برسد 

دستگاه های ايدئولوژيک سرمايه داری ( که اکنون پاسخ اما  به دقت شناخته بشوند.بزرگ ياد شده ، 

منفی است ؛ که البته جای ياد شده در باال يرومند و تقريباً بی رقيب هم هستند ) به سؤال بسيار ن

انکار نقش تعيين کننده طبقه  -الف تبليغات آنها روی سه محور متمرکز است: شگفتی هم ندارد. 

کارگر در مبارزه برای دست آوردهای بزرگ اجتماعی و سياسی که جامعه انسانی را (مخصوصاً در 

يک اصل بديهی صورت رن بيستم) زير و رو کردند و حق آزادی و برابری همه افراد انسانی را به ق

آوردها را نتيجه توسعه سرمايه داری و بازار آزاد  کنند همه اين دستمی درآوردند. آنها سعی 
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معرفی کنند. اين در حالی است که آزادی بازار و سرمايه داران هميشه در مقابله با عموميت يافتن 

آن شدن ازادی و برابری بوده اند و در بهترين حالت ، آن را به صورت انتزاعی پذيرفته اند تا عملی 

ست که با هر تغييری در توازن نيرو به نفع کارگران ، عموميت آزادی ناممکن سازند. تصادفی نيرا 

معرفی طبقه  -ب و برابری پر رنگ تر شده و با تضعيف موقعيت کارگران ، رنگ باخته است. 

از طريق تقويت متوسط به عنوان پايه اجتماعی اصلی دموکراسی و تأکيد بر اين که موقعيت اين طبقه 

آنها مخصوصاً در دهه گذشته توانسته اند اين رف گرايی تقويت می شود. آزادی بازار و گسترش مص

که حاال حتی در اسناد احزاب کمونيست چين  و ويتنام نيز اشاره به طبقه نظر را چنان جا بيندازند 

و "حزب کارگران" برزيل به رهبری ديلما روسف می خواهد برزيل را به می شود  محوکارگر 

، مفهوم "طبقه متوسط" در اين آشفته بازار  !و نه کشور کارگران ) تبديل کندکشور "طبقه متوسط" ( 

بين اليه های بسيار فقير و ثروتمندترين اليه  يباً همه جمعيتِ رچنان مبهم و گل و گشاد شده که تق

 ۲بيشتر از روزانه بااليی را در بر می گيرد و در خارج از کشورهای اورپايی ، همه کسانی را که 

 ۱۰يا  ۵جزو "طبقه متوسط" به حساب می آورند و فقط ثروتمندترين دالر درآمد دارند ،  ۱۰يا  ۴يا 

با اندک درنگی در واقعيت های سرمايه اما درصد بااليی جمعيت را از اين مقوله مستثنی می کنند. 

و پيوند ، بی پايگی اين داستان پردازی های ايدئولوژيک در باره رسالت "طبقه متوسط" داری امروز 

در سرمايه آن با آزادی بازار و گسترش مصرف گرايی را می توان دريافت. حقيقت اين است که اوالً 

داری امروزی بخش اعظم زحمتکشان "يقه سفيد" و "بی يقه" در کنار زحمتکشان "يقه آبی" ، در 

ن می توانند جرگه طبقه کارگر قرار دارند و مانند همه کارگران فقط از طريق فروش نيروی کارشا

و با کارگران ديگر سرنوشت مشترکی دارند ؛ ثانياً در نتيجه تاخت و تاز سرمايه امرار معاش کنند 

مالی حتی اليه های بااليی "طبقه متوسط" آسيب پذيرتر می گردند ؛ ثالثاً فقط آن اليه هايی از "طبقه 

ال اند که سرنوشت شان را با ذی نفع و فعو جامعه انسانی تر متوسط" در مبارزه برای دموکراسی 

رابعاً واقعيت "طبقه متوسط" هرچه باشد ، تصويری که نوشت اکثريت محروم گره زده باشند ؛ سر

د ، آشکارا غير دموکراتيک است. اين ندستگاه های ايدئولوژيک سرمايه داری امروزی از آن می ده

آن ، رؤيای مصرف بی پايان هسته مرکزی تصوير ساخته و پرداخته "رؤيای امريکايی" است که 

است و تالش برای باال کشيدن خود در نردبان طبقاتی. اين تصوير همه اليه های اجتماعی پائين تر 

از "طبقه متوسط" را بازندگان به تقصير معرفی می کند که به حد کافی برای باالرفتن در نردبان 

 کردن مفهوم طبقه و اهميت پيکارهای( که برای بی اعتبار طبقاتی تالش نمی کنند. چنين تصويری 

که قاعدتاً آينده خود طبقه کارگر قرار دارد ايده آل های درست در نقطه مقابل  طبقاتی پرداخته شده ) 

خطرناک جلوه دادن  -ج  می بيند.و تالش جمعی و همبستگی با ديگران را در يک جامعه برابر 

سومين ،  ی حتی علنی ) از ضرورت مهار آنانتهيدستان نسبت به دموکراسی و دفاع ضمنی ( و گاه
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. در واقع ، در منطق دستگاه های ايدئولوژيک سرمايه محور تبليغات مدافعان سرمايه داری است

، که از حدی از رفاه برخوردار باشند و تهيدستان داری ، کسانی می توانند مدافع دموکراسی باشند 

د ، به طور طبيعی گرايش به برهم زدن دموکراسی درست به دليل اين که از حد اقل رفاه محرومن

وميت آزادی و برابری ، عالوه بر اما حقيقت اين است که دفاع از دموکراسی جامع و عمدارند. 

گاهی سياسی و پی بردن به فوايد دموکراسی ، به ذی نفع بودن در جامعيت دموکراسی و عموميت آ

به  کافیحساسيت ممکن است در آغاز هر چند  آزادی و برابری بستگی دارد و تهيدست ترين ها

از جامعيت آن نفع می برند و بنابراين در صورت آگاهی از فوايد دموکراسی را نداشته باشند ، ولی 

دموکراسی  ، حتماً به سرسخت ترين مدافعان جامعيت آن تبديل می شوند. در حالی که مثالً آدمی 

هم دموکراسی  هی سياسی کامل برخوردار بود و ظاهراً ازمسلماً از آگامانند جان استيوارت ميل که 

با حق رأی عمومی مخالفت می کرد ، با اين حتی ، از جامعيت آن وحشت داشت و  دفاع می کرد

حد اقل دستمزد تعيين خواهند کرد و منافع که اگر کارگران به حق رأی دست يابند ، برهان قاطع 

 عمومی جامعه را به خطر خواهند انداخت!

 محصول در مقابل مصيبت های سرمايه داری جهانی ، تنها ضعف مقاومت توده های زحمتکش  -سه 

بی ؛ نيست  (يعنی خود همين توده های زحمتکش)پايه های اجتماعی مقاومت  درشکاف و پراکندگی 

اعتبار شدن تجربه های "سوسياليستی" تاکنونی نيز در آشفته و پراکنده ساختن پيکارهای طبقاتی 

مثالً چين در سال های . داردسرمايه داری ، نقش مهمی معطوف به يک نظام جايگزين انسانی برای 

ی کارگری بسياری بوده ، اما خواست های آنها معموالً از سطح و اعتراض ها اخير شاهد حرکت ها

تشکل مستقل فراتر نمی رود و مهم تر از همه اين است که تقريباً در هيچ يک از کشورهای 

حرکت های سياسی مهمی که  خواست های سوسياليستی هنوز ، وسياليستی" موجود و سابق "س

محو شدن شعارهای سوسياليستی از پرچم پيکارهای طبقاتی روشنی داشته باشند ، ديده نمی شوند. 

، د ياين کشورها ، دليل روشنی دارد: آنها هنوز از نظامی که خود را "سوسياليستی" می نام  کارگران

کافی است و نمونه های موفق سرمايه داری را در مقايسه با آن مطلوب تر می يابند. ار می کنند فر

بسيار باالتر مثالً به ياد داشته باشيم که اکنون در سرمايه داری "کمونيستی" چين ، نابرابری اقتصادی 

ها را "سرمايه است از تايوان يا کره جنوبی ( يعنی کشورهايی که روزی حتی پال ساموئلسون ، آن

). حقيقت اين است که ژاپن ، تايوان و کره جنوبی ، توسعه شتابان  داری های فاشيستی" می ناميد

موزونی اجتماعی آشکارا بيشتری سپری کردند که با چين تحت رهبری حزب سرمايه داری را با 

رانی که در دهه ميليونی کارگ ۲۵۰"کمونيست" قابل مقايسه نبود. در چين هنوز هم دو سوم جمعيت 

های گذشته از روستاها به شهرها مهاجرت کرده اند و شهرهای بزرگ چين را ساخته اند ، طبق 
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و تا زمانی که مجوز رسمی اقامت ) مهاجران غير قانونی محسوب می شوند hukou( "هوکو" سيستم

شدن انواع  بی اعتبار در شهر نگرفته اند ، حق استفاده از سيستم تأمين اجتماعی را ندارند.

"سوسياليسم" های قرن بيستم ، البته پديده همه جاگيری است و به کشورهای "سوسياليستی" سابق و 

و بنابراين ، فرصت بی همتايی برای دستگاه های ايدئولوژيک سرمايه داری  موجود محدود نمی شود

اين واقعيت انکار با توجه به   فراهم آورده که سرمايه داری را نظامی بی جايگزين معرف کنند.

های "کمونيستی" يکی از ضرورت  دولت -غير دموکراتيک حزب ناپذير ، مرزبندی با "سوسياليسم" 

آنهايی که به اين ضرورت حياتی بی های حياتی پيکار برای سوسياليسم در قرن بيست و يکم است. 

ند ، ناآگاهانه به تبليغات توجهی نشان می دهند ، هرقدر هم که خود را کمونيست هايی آتشين قلمداد کن

مسلماً مرزبندی با ضد سوسياليستی دستگاه های ايدئولوژيک سرمايه داری ياری می رسانند. 

به معنای ناديده گرفتن دست آوردهای  "کمونيستی" یدولت ها -"سوسياليسم" غير دموکراتيک حزب 

 نبايد باشد. جه به هيچ وقرن بيستم نيست و جنبش های سوسياليستی و دوران ساز عظيم 

مجموعه تغييرات اجتماعی و سياسی چهار دهه گذشته ، هرچند آشفتگی ها و پراکندگی های  -چهار 

گسترده ای در پيکارهای ضد سرمايه داری به بار آورده اند ، اما ظرفيت توده های پائين را برای 

مساعدتری را برای شکل گيری ، زمينه بالقوه  سکاهش نداده اند ، بلکه برعکمقابله با سرمايه داری 

قرن طبقه کارگر و پيکارهای توده ای ضد سرمايه داری ايجاد کرده اند. بنابراين ، اگر قرن بيستم 

قرن "شورش توده ها" بود ، دليلی ندارد که قرن بيست و يکم قرن گردن گذاشتن آنها به مصيبت های 

مصيبت های  اوالً در مقايسه با قرن بيستم ،  فراموش نبايد کرد که اکنون فزاينده سرمايه داری باشد.

با بهبوِد آن  غير قابل جمع بودنسرمايه داری به حدی رسيده که پيش از اين هرگز سابقه نداشته و 

 می گرددبرای اکثريت قاطع مردم عريان تر و شناخته تر شرايط زندگی اکثريت مردمان سياره ما ، 

در همه جا ابعاد بی سابقه ای پيدا کرده و شمار کارگران ، قطبی شدن جامعه سرمايه داری  ثانياً ؛ 

وسيله ای برای ادامه  يعنی همه آنهايی که جز فروش نيروی کارشان( نيمه کارگران و زير کارگران 

زندگی ندارند و بسياری حتی آن را هم نمی توانند بفروشند و بنابراين به وادی فالکت و مصيبت 

و اليه های ميانی دائماً فقير تر می شوند و  انفجاری افزايش يافتهبه صورتی پرتاب می شوند ) 

انقالب اطالعات و ارتباطات زمينه مساعد بی سابقه ای برای آگاهی  ثالثاً شمارشان کاهش می يابد ؛ 

توده های زحمتکش از وضعيت همديگر ، آموختن از تجارب همديگر و گره خوردن با همديگر 

روز زحمتکشان حتی دو شهر در يک کشور واحد نمی توانستند بالفاصله با اگر ديفراهم آورده است. 

هم ارتباط بگيرند و از وضعيت همديگر خبر دار بشوند ، اکنون زحمتکشان دور افتاده ترين مناطق 

 با خبر، به فاصله فقط چند ساعت می توانند از دردها ، دست آوردها و تجربه های همديگر جهان 
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هان ما آماده و تشنه شورش همبسته ، آگاهانه و مستقل توده های صدها ميليونی بنابراين ج شوند.

ی اجتناب ناپذير که به خودی خود شکل بگيرد. چيزيک امکان است ، نه زحمتکشان است ؛ اما اين 

تجربه قرن بيستم نشان می دهد که جنبشی دوران ساز و جهان ساز در ابعادی چنين بزرگ ، به دانش 

واقعيت های عينی ، به تصوری روشن از سمت و سوی  پيشروی به طرف دنيايی بهتر  و آگاهی از

و و انسانی تر ، به درکی استراتژيک از امکانات و دشواری های مسير راه پيمايی سرنوشت ساز ، 

يافتن اشکال مناسب سازمان يابی و بسيج ، و باالخره ، به فداکاری های بزرگ انسانی و مبارزانی 

تجربه شکست ها و پيروزی های گذشته و وفاداری به متد مارکسيستی می گويند ، نياز دارد. پاکباز 

هم های مهمی را نيز ، بپذيريم که ندانسته ها بسيار زياد است و نياز به آموختن بی پايان ؛ اما چيز

ايی رهايی اُطراق در محدوده سرمايه داری مرگبار است و راه پيم -الف : از جمله می دانيم ،اکنون 

؛ و گرنه حتی پيشروترين فراتر رفتن از سرمايه داری شکل خواهد گرفت  عزم و برنامهبخش فقط با 

گروه های فشاری برای گرفتن امتياز از بخش های کارگران سازمان يافته ، در بهترين حالت ، به 

قول اريک هابسباوم) نه ، و بنابراين ( به شد  دتبديل خواهندسته و رسته خويش  به نفعسرمايه داران 

همگرايی  -ب کانونی برای بسيج عمومی مردم باشند و نه اميدی عمومی برای آينده. خواهند توانست 

بخش های مختلف زحمتکشان بدون توجه به خواست ها و نيازهای حياتی هر يک از آنها امکان 

ص خود را کنار بگذارند. ناپذير است و از هيچ يک از آنها نبايد انتظار داشت که خواست های اخ

و يافتن اشکال بسيج و سازمانيابی هر يک  اشکال بسيج و سازمانيابی همه آنها يکسان نيستهمچنين 

بخش هايی از تهيدستان شهری فقط از احتمال دارد از آنها از اهميت ويژه ای برخوردار است. مثالً 

يت های سازمان يابی خودشان را طريق شورش ها و تظاهرات اعتراضی بتوانند قدرت بسيج و ظرف

دهقانان بی زمين کشورهای نيمه فئودالی قرن بيستم فقط از مثالً جنبش ؛ همان طور که  کشف کنند

 طريق مبارزات مسلحانه توانستند با هم مرتبط شوند و نيروی ضربت عظيم شان را به ميدان بياورند.
که اوالً مردم بتوانند و فعال نياز دارد  سرمايه داری به دموکراسی مشارکتیفراتر رفتن از  -ج 

در سياست داشته باشند و عملی شدن  و پيگيری ، حضور فعالعالوه بر انتخاب نمايندگان شان 

پيگيری کنند ؛ ثانياً همه قدرت در دست منتخبان مردم ( که در سطوح مختلف خواست های شان را 

اگر روزی کارگران برای دست يابی به  کز شود.در مقابل انتخاب کنندگان شان پاسخگو باشند ) متمر

أيی بجنگند که ضمانت اجرايی حق رأی عمومی می جنگيدند ، اکنون بايد برای دست يابی به حق ر

داشته باشد و چنين ضمانتی فقط با فشار دائمی آگاهانه از پائين و حضور فعال و سازمان يافته 

تر رفتن از سرمايه داری بدون کاال زدايی از لوازم فرا -د  .زحمتکشان می تواند امکان پذير گردد

که سرمايه داری حق  در شرايط امروزی ؛ بنيادی حق حيات هر فرد انسانی ، امکان ناپذير است

مواد غذايی پايه ای ، ادامه حياِت صدها ميليون انسان را به خطر انداخته ، مبارزه برای کاالزدايی از 
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خره ، خوِد نيروی کار ، يکی از شرايط الزم برای همگرايی بخش باال بهداشت ، آموزش ، مسکن و

در جامعه سرمايه  -ه  " است.گيری "جنبش مستقل اکثريت عظيم های مختلف زحمتکشان و شکل

که همه که بهره کشی طبقاتی فقط يکی از آنهاست ، با اين تفاوت د نداری ستم های زيادی وجود دار

( از ستم جنسی گرفته تا ستم نژادی و قومی و ابودی همه آنها می کند و بدون نآنها را مشروط 

ه عليه همه مذهبی و غيره ) نابود نمی شود. بنابراين مبارزه عليه بهره کشی طبقاتی ايجاب می کند ک

ستم های ديگر بجنگيم ، بی آن که نقش کليدی آن را در حفظ و بازتوليد انواع ستم ها و نابرابری های 

ه آن نيز يحقيقت اين است که سرمايه داری يک نظام جهانی است و پيکار عل -و يريم. ديگر ناديده بگ

، به ويژه در سرمايه داری جهانی شده امروزی که سرمايه ضرورتاً خصلت جهانی دارد. اين حقيقت 

 و صراحتی خود را نشان می دهدصولت چنان مالی مرزهای سياسی را به آسانی در می نوردد  ، با 

سرمايه داری ( همان طور آسان نيست. با اين همه ، پيکار طبقاتی کارگران عليه آن يده گرفتن که ناد

گوهر انترناسيوناليستی دارد و شکل ملی. به عبارت ديگر ، که "مانيفست کمونيست" تأکيد می کند ) 

هبری طبقه کارگر هر کشور قبل از هر چيز ناگزير است بورژوازی خودی را بيندازد و به طبقه ر

کشورهای زحمتکشان بتواند با دست بازتری از پيکارهای طبقاتی کننده ملت خودش تبديل شود تا 

ديگر حمايت کند. بنابراين ، در شرايط امروزی ، هر نوع مبارزه عليه امپرياليسم که در اتحاد و 

برای طفره همبستگی با "بورژوازی ملی" خودی صورت بگيرد ، آگاهانه يا ناآگاهانه ، پوششی است 

و بردن زحمتکشان کشور به قربانگاه سرکوب و سيطرۀ فرمان رفتن از مبارزه ضد سرمايه داری 

    روايان خودی. 

از آغاز سال جاری ميالدی خاورميانۀ بزرگ با  در خاورميانه. بربريتفراگير شدن جنگ و  - ۵

ديل شده است و به نظر نمی تبدر جهان همزمانی چند جنگ داخلی به انفجارآميزترين کانون بحران 

رسد اين بحران و خون ريزی به اين زودی ها پايان يابد. علت اين خون ريزی و بربريت گسترنده 

 سؤال ، توجه به چند نکته اهميت دارد:چيست؟ برای پاسخ به اين 

اورميانه يک منطقه اد شوروی خصوصاً ، خحپس از پايان "جنگ سرد" عموماً و فروپاشی ات -يک 

مداخله های نظامی امريکا اين وضع حاال برجستگی بيشتری پيداکرده است. زيرا و قطبی بوده  دچن

کامل اين منطقه نه تنها موفق نبوده اند ، بلکه خون ريزی ها و ويرانی های جبران  کنترلبرای تثبيت 

نفوذی برای خود ناپذيری به بار آورده اند و به قدرت های منطقه امکان داده اند که در پی حوزه های 

آغازی بود برای تبديل باشند. در واقع اعالم "نظم نوين بين المللی" از طرف جرج بوش اول ، 

؛ همراه با ويرانی ها و مصيبت های  شدهنهادی و جنگ های داخلی پايان ناپذير خاورميانه به منطقه 

گرچه  .ميان بر می دارداز های انسانی را  ممنوعهبی پايان و توحش گسترنده ای که همه معيارها و 
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جهان و همه تاريخ انسانی را در اختيار دارد ؛ اما  ماشين جنگیامريکا بزرگ ترين و پيشرفته ترين 

در بيست و چند و ناموفق جنگ ها و مداخالت نظامی پی در پی و فشارهای سياسی  مالیهزينه های 

ناميده  يزی انجاميده که "دکترين اوباما"چنان سنگين بوده که نهايتاً به شکل گيری آن چسال گذشته  

يعنی: اجتناب از جنگ های ناالزم و اجتناب پذير ؛ يافتن متحدان هرچه بيشتر در هر جنگ (می شود 

  .)و سرشکن کردن بار و هزينه آن روی همه ؛ اجتناب از جنگ زمينی تا حد ممکن

ش از آن که ناشی از نيرومندتر شدن فرسودگی قدرت ژئوپوليتيک امريکا در خاورميانه ، بي  - دو  

قدرت های جهانی و منطقه ای مخالف باشد ، محصول نافرمانی متحدان و وابستگان منطقه ای خوِد 

 نقش برجسته تریدودمانی خليج فارس آشکارا امريکاست و در اين ميان ، اسرائيل و دولت های 

اکثريت مردم در دنيای  الباً ناخواستۀ)(غ اينها دولت هايی هستند که هرچند در برانگيختندارند. 

از گروه عليه امپراتوی امريکا نقش مهمی دارند ، اما ، عرب ، خاورميانه بزرگ و حتی دنيای اسالم 

های فشار نيرومندی در ساختارهای قدرت در خوِد امريکا برخوردارند که طبقه حاکم امريکا در 

"البی اسرائيل" در ساختارهای قدرت امريکا چنان . برخورد با منافع ويژه اينها دچار شکاف می شود

معتقدند که در تدوين سياست های نيرومند شده که بسياری از کارشناسان سياست خارجی امريکا 

خاورميانه ای امريکا عمالً از حق وتو برخودار است و منافع امريکا را در اين منطقه ، تحت الشعاع 

سلطنت های دودمانی ئيل در می آورد و به مخاطره می اندازد. منافع جريان های سياسی تند رو اسرا

و نفت در صدور  خليج فارس ، هرچند از نفوذ سياسی مشابه اسرائيل برخوردار نيستند ، اما

نقش تعيين ، (بنابراين) حفظ ثبات بازارهای جهانی نفت و هم آهنگ سازی آن با سياست های امريکا 

ا با ذخاير عظيم دالرهای نفتی شان ، از وزن مالی سنگينی در بازارهای . بعالوه ، اينهکننده ای دارند

رژيم های ديکتاتوری و  ازنئوليبرالی بسياری  سمت گيری هایمی کوشند جهانی برخوردارند و 

تا  ۲۰۰۳. مثالً (بنا به تحقيق آدام هانيه ) در فاصله سال های تقويت کنندرا تحکيم و فاسِد منطقه 

درصد سرمايه گذاری های مستقيم خارجی اين سلطنت های دودمانی در  ۶۰بيش از  ۲۰۰۹

 کشورهای پيرامون دريای مديترانه ، درپنج کشور مصر ، اردن ، لبنان ، فلسطين و سوريه بوده و

برابر مجموع سرمايه گذاری مستقيم  ۳بيش از به سرمايه گذاری های آنها در اين کشورها  سهم 

برابر سرمايه گذاری های امريکای شمالی در همين کشورها می رسيده  ۱۲و بيش از اتحاديه اورپا 

مجموعه اين و باالخره اينها سخاوتمندترين مشتريان صنايع تسليحاتی غرب محسوب می شوند.  است.

 نافرمانی ها و خرابکاری های جنبیرهبران امريکا نتوانند يا نخواهند به عوامل باعث می شود که 

 ش قاطعی نشان بدهند. اين رژيم ها واکن
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تناقضات تاکنونی در سياست های خاورميانه ای امريکا ، بازده نزولی شتابانی را در تالش  -سه  

به وجود آورده که نگرانی ها و تناقضات درونی خوِد طبقه حاکم های آن برای کنترل کامل منطقه 

ه اين است که در دوره "جنگ سرد" مسأل امريکا را (دست کم در ارتباط با خاورميانه) تشديد می کند.

اسالمی های حمايت امريکا از رژيم های استبدادی وابسته به غرب ، با حمايت آن از جريان 

ارتجاعی در غالب کشورهای خاورميانه بزرگ و حتی دنيای اسالم ، تا حدود زيادی هم خوانی 

شمن ديگری بود تا اوالً دولت امريکا در جستجوی د. اما پس از فروپاشی اتحاد شوروی ، داشت

(که را صنعتی" خود  -"مجتمع نظامی منافعکنترل کامل خود را بر همه مناطق دنيا بگستراند ؛ ثانياً 

اسالم  تأمين کند. با يک رشد سرطانی ، به هيوالئی کنترل ناپذير تبديل شده بود)در دوره جنگ سرد 

گسترش  ۱۹۸۰دهه تمام اهر شده و در که با انقالب ايران در صحنه سياست خاورميانه ظ سياسی

بود ، بهترين فرصت و بهانه را برای امريکا فراهم آورد. تصادفی نبود که با فروپاشی اتحاد يافته 

(مانند "رويارويی تمدن ها" ، "پايان تاريخ" و ، نظريه های ژئواستراتژيک گوناگونی شوروی 

اندازی "نظم نوين بين المللی" اعالم شد که  "پروژه برای قرن نوين امريکايی" و غيره)  برای راه

اما يا غير مستقيم ، خطر اصلی معرفی می کردند. به طور مستقيم را ، همه آنها ، اسالم سياسی 

منافع طبقه حاکم امريکا (يا دست کم بعضی جناح های آن) ايجاب می کرد که اين اسالم خطرناک ، 

سالمی متحد امريکا (به ويژه عربستان سعودی) در نظر نه تنها بدون هر نوع ارتباط با رژيم های ا

هرچند سه آزمون بزرگ در مزبور تصوير گردد. گرفته شود ، بلکه در ضديت کامل با رژيم های 

را به عريانی تمام نشان داده ، اما طبقه حاکم امريکا نادرستی اين فرضيۀ دلبخواهی سال گذشته ،  ۱۳

واقعی تر از خطری  یتصويرروی نی خود ، هنوز نمی تواند به خاطر منافع بعضی جناح های درو

راه می اندازد ، به توافق برسد. اما آن سه آزمون بزرگ اينها بوده که مدام در باره آن سر و صدا 

هرچند که نشان داد  ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱در  "القاعده"عمليات تروريستی تکان دهنده  -الف اند: 

های مختلف اسالم سياسی در دوره "نظم نوين بين المللی" عمومی  ضديت با امريکا در ميان جريان

با اين  است ، اما غالباً اسالم گرايان سنی سلفی هستند که به تروريسم ضد امريکايی روی می آورند.

همه ، جرج بوش دوم هنگام اعالم "جنگ عليه ترور" (که در توصيف آن عمداً ترجيح می داد از 

هدف اصلی اين جنگ را مقابله با رژيم های حاکم بر ايران ، تفاده کند) اصطالح "جنگ صليبی" اس

اين سياست جای ترديدی باقی عراق و کره شمالی معرفی کرد و آنها را "محور شر" لقب داد. اعالم 

باشد ، در  امريکانگذاشت که اوالً "جنگ عليه ترور" بيش از آن که برای دفاع از منافع عمومی 

جنگی برای مقابله با بيش از آن که ف های بخشی از طبقه حاکم امريکاست ؛ ثانياً خدمت منافع و هد

برای استقرار سلطه کامل امريکا بر خاورميانه ، از طريق سرنگونی تروريسم باشد ، بهانه ای است 

اشغال عراق  -ب  رژيم های نامطلوب امريکا در اين منطقه که ربطی هم به اسالم سنی سلفی ندارند.
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تروريسم سنی سلفی در ميان سنی های هر دو کشور پايه نيرومندتری نشان داد که اوالً فغانستان و ا

ثانياً و مهم تر از آن ، رژيم های اسالم پناه متحد امريکا (به صورت پنهان و غالباً ؛ کرده اند پيدا 

تقويت می  غير مستقيم) تروريسم سنی سلفی را عليه سياست های رسمی امريکا در اين دو کشور

توده ای در ليبی و سوريه ، فرصتی طالئی برای رژيم های  "بهار عرب" و خيزش های -ج کنند. 

علنی تر سازند و دودمانی خليج فارس به وجود آورد که حمايت شان را از اسالم گرايان سنی سلفی 

ظاهراً با  و ادند ،اين بار امريکا و بعضی دولت های اورپايی نيز عمالً مهر تأييد بر اين حمايت نه

منطق "دشمِن دشمِن من ، دوست من است". به اين ترتيب ، در ارتباط با اسالمگرايان سنی سلفی ، 

دوره "جنگ سرد" صورت گرفت و بعضی از رژيم های متحد امريکا در بازگشتی کامل به آشکارا 

را ز تروريسم سنی سلفی منطقه ، برای مقابله با "هالل شيعه" و رژيم های نامطلوب غرب ، حمايت ا

غالب قدرت های اورپايی ، با سکوت يا حتی و و جالب اين است که امريکا علنی تر ساختند. 

 رضايت ضمنی ، چنين حمايتی را پذيرفتند. 

تناقض در سياست های خاورميانه ای امريکا تا اينجا به دو تغيير کيفی مهم در اين منطقه  -چهار  

ريسم سنی سلفی به صورتی جهشی توانسته است اوالً به لحاظ تشکيالتی از ترو -الف انجاميده است: 

سطح سازمان مخفی کادر فراتر برود و برای خودش پايه توده ای فراهم بياورد ؛ ثانياً استقرار 

مثالً مقايسه "داعش" با "القاعده" جايی "منطقه آزاد شده" خودش را داشته باشد. جغرافيايی پيدا کند و 

ديد باقی نمی گذارد که اولی می خواهد "دولت اسالمی" درست کند ؛ احکام شريعت را اجراء برای تر

کند و بنابراين ، معتقدان به "اسالم های ديگر" را "پاک سازی" می کند تا پايه های فرمانروايی خود 

 -ب . را محکم کند ؛ در حالی که دومی هيچ يک از اين کارها را نمی کرد يا هنوز زود می دانست
در نتيجه عموميت يافتن بحران خاورميانه ، بی اعتنايی به سياست دومين تغيير کيفی مهم اين است که 

نيست ، بلکه متحدان  های دولت امريکا ديگر در انحصار اسرائيل و عربستان سعودی (و شرکای آن)

دولت ترکيه ( که عضو  مثالً ديگر امريکا نيز علناً از سياست ها و اولويت های آن سرپيچی می کنند. 

قديمی ناتو هم هست) در عراق و سوريه سياست هايی را پيش می برد که آشکارا بسياری از طرح 

 سازند.ها و اولويت های دولت اوباما را مختل می 

هرچند "دکترين اوباما" تا حدود زيادی محصول جنگ ها و مداخالت نظامی پرهزينه و  -پنج  

چهار سال گذشته است و برای جلوگيری از تشديد هرچه  بيشتر تناقضات  ناموفق امريکا در بيست و

، ولی خوِد آن نقداً آشفتگی سياست های منطقه ای امريکا را استراتژی خاورميانه ای آن تدوين شده 

، قدرت مانوور تقريباً همه متحدان منطقه ای امريکا را در مقابل آن افزايش داده و با تشديد کرده 

ائتالفی اوج اين آشفتگی را در  بط  تو در تو ، بحران خاورميانه را پيچيده تر کرده است.ايجاد روا
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می توان ديد که اکنون دولت اوباما برای مقابله با تروريسم "داعش" راه انداخته است: مهم ترين کار 

های  اين ائتالف نقداً انجام بدهد ، بمباران هوايی مواضع "داعش" و گروهقرار است عملی که 

اعتراف می کنند اين استراتژی خوِد اما حتی طراحان تروريست مشابه آن در عراق و سوريه است. 

که بدون درگيری در روی زمين ، نمی توان "داعش" را شکست داد. بنابراين همه بحث ها به اين 

مدی همين " مقابله کند؟ ناکارآروی زمين با "داعشدر سؤال منتهی می شود که کدام نيرو قرار است 

ائتالفی که دولت اوباما عليه داعش به وجود آورده ، بهترين گواه ورشکستگی استراتژی بلند آوازه 

خاورميانه را شخم زده اند و به خاک و خون " است که به نام آن ، سيزده سال "جنگ عليه ترور

فاع را از چنگ و دندان ، ولی اکنون نيرويی پيدا نمی کنند که بتواند مردم بی پناه و بی د کشيده اند

 آدمخواران داعش نجات بدهد. 

در حال حاضر ، محصول جنگِ خونين ترين و خطرناک ترين کانون بحران خاورميانه   -شش  

اين جنگ به صورت کنونی با اشغال عراق توسط امريکا مشتعل شد و عربستان شيعه و سنی است. 

عراق به وحشت افتاده بودند و می ترسيدند دامنه تغيير موقعيت شيعيان که از (سعودی و متحدان آن 

و مخصوصاً در دامن زدن به اين جنگ اين تغيير به کشورهای جنوبی خليج فارس نيز کشيده شود) 

تعيين کننده ای داشتند. البته نقش اسالم گرايان شيعه عراق نيز که از حمايت تداوم آن نقش در 

با سياست های  بود. آنهازدن به اين جنگ بسيار مهم جمهوری اسالمی برخودار بودند ، در دامن 

سنی يان عراق را به طرف انتالف و همگامی با جريان های  بخش بزرگی ازفرقه گرايانه شان ، 

و راه اعتراضات بيرحمانه ، سرکوب به سوريه "بهار عرب"  کشيده شدن. با فرقه گرای سلفی راندند

به وسيله رژيم بودند)  آميزدر آغاز کامالً مسالمت  ه(کمردم سوريه پيمايی های ضد استبدادی 

عمق و را جنايتکار اسد و حمايت جنايتکارانه تر جمهوری اسالمی از اين رژيم ، جنگ شيعه و سنی 

. تشديد بحران سوريه ، بار ديگر رابطه شيعيان و سنی يان عراق را نيز بحرانی دادگسترۀ بيشتری 

ران در اين دو کشور مهم و حساس خاورميانه ، رابطه شيعه و سنی تر ساخت و با ادامه و تشديد بح

برای داشتن تصوری از پويايی و پی . کشورهای خاورميانه حالتی انفجار آميز پيدا کرد غالبدر 

با ادامه اين جنگ ، خصلت نيابتی  -الف آمدهای احتمالی اين جنگ ، توجه به چند نکته اهميت دارد: 

نقش دو رژيم ارتجاعی منطقه ، يعنی عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ، آن قوی تر می گردد و 

شيعه ها يک اين در حالی است که نه به عنوان دو قطب اصلی رويارويی ، برجسته تر می شود. 

پارچه هستند و نه سنی ها ؛ و نه جمهوری اسالمی می تواند همه فرقه ها و فرقه گرايی های شيعه را 

جنگ شيعه و سنی حتی اگر (به  -ب در چنين موقعيتی قرار دارد.  رژيم سعودی نمايندگی کند و نه

طور موقت) فرقه های خويشاوند را در دو سوی درگيری به هم نزديک کند ، درنهايت ، جنگ فرقه 
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هبی و توحش را ای در درون هر دو اردوی درگير را هم مشتعل خواهد ساخت و نابردباری مذ

در اردوی تحت رهبری سعودی ها ، دشمنی با روايت اخوان ن اآلن ، هميعموميت خواهد داد. 

عربستان سعودی ، خاندان حکومتی رژيم المسلمين از اسالم ، کمتر از دشمنی با شيعيان نيست و 

هوری اسالمی خطرناک نمی قطر و ترکيه تحت رهبری رجب طيب اردوان را خيلی کمتر از جم

علويان سوريه "پيروان اهل بيت"  در حالی کهی اسالمی ، داند. و در اردوی تحت رهبری جمهور

تلقی می شوند ، اما اختالف و تنش ميان "حوزه های علميه" نجف و قم در حال افزايش است. بعالوه 

خطرناک است ، زيرا ، فرقه گرايی وحشتناکی که راه افتاده برای غير شيعيان و غير سنی يان هم 

ن به دست مسلمانی ديگر بيرون کشيده می شود ، خون نامسلمانان شمشيری که برای کشتن يک مسلما

نقدترين نتيجه جنگ شيعه و سنی ، رانده شدن عراق و سوريه تا  -ج را هم ارزان تر خواهد کرد. 

؛ دو کشور حساس چند قومی و چند مذهبی که اگر ازهم بپاشند ، می يه و تالشی است زآستانه تج

به احتمال زياد ، دولت  -. د ه هم بريزند و تمام منطقه را به آتش بکشندتوانند نقشه خاورميانه را ب

سلفی گری و مخصوصاً از نيرومندتر شدن اوباما خواهان تجزيه هيچ يک از اين دو کشور نيست 

سنی نگران است و آن را برای منافع منطقه ای امريکا خطرناک می داند. با اين همه ( به دالئلی که 

) نه مقابله ضربتی با سلفی گری سنی را امکان پذير می داند و نه می خواهد جنگ  پيشتر اشاره شد

ضمن اولويت دادن به مقابله با  تمام عيار ديگری را در خاورميانه آغاز کند ؛ بنابراين ترجيح می دهد

 -ه گسترش تروريسم سنی سلفی ، برای تقويت نفوذ و کنترل امريکا در اين دو کشور تالش کند. 
تراتژی دولت اوباما برای مهار و درهم شکستن تروريسم سنی سلفی در منطقه ، می تواند طرحی اس

) که استقرار نوعی فدراليسم ، يا حتی کنفدراليسملبنانی کردن سوريه و عراق (از طريق  باشد برای

 نفوذ و حضور فعال امريکا در هر دو کشور را تسهيل و ضروری خواهد ساخت. 

 ،درست در متن بحران خاورميانه و همراه با تشديد آن ، جنبش ملی کرد ندتر شدن نيروم   -هفت  

نقطه اميد بخشی است و نشان می دهد که مردم خاورميانه محکوم نيستند به تاريک ، بی ترديد 

در واقع ، با شکل گيری عملی خودمختاری های انديشی ، فرقه گرايی و توحش مذهبی تن بدهند. 

مرحله کيفاً جديدی شده است که  در پيشروی تاريخی خود ، وارد جنبش ملی کرد کرد در سوريه ،

با دست يابی کردها به  راندن کردها از آن ، بسيار دشوار و شايد هم ، ناممکن خواهد بود. پس

راتيک جنبش ملی و دموک،  مهم منطقه از چهار کشور در دو کشور) خودمختاری (رسمی يا عملی

: دو راهی استقالل و رفتن به طرف کردستان بزرگ استسرنوشت ساز رسيده  به يک دو راهیکرد 

، يا تحکيم خودمختاری و مشارکت در پيکار برای دموکراتيزه کردن کشورهايی که جزئی از آنها 

هستند و بنابراين کمک به پيکار برای رهايی خاورميانه از دست ديکتاتوری ها و جنبش های 
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،  مسلماً در پيش گرفتن راه نخست (دست کم در افق های مشهود کنونی) ارتجاعی و تاريک انديش. 

چهار کشور اين به خون ريزی های بی پايان و نيرومندتر شدن انواع فاشيسم های مذهبی و قومی در 

دگرديسی گريزناپذيری را به نيز حساس منطقه دامن خواهد زد و در درون خوِد جنبش ملی کرد 

ارتجاعی به وجود خواهد آورد. در حالی که در پيش گرفتن راه دوم ، ی ناسيوناليزم قوميک سمت 

کردها را هرچه بيشتر با جنبش های آزادی خواهانه و برابری طلبانه زحمتکشان و مليت ها و اقليت 

رهبران کرد های زير ستم تک تک اين کشورها گره خواهد زد. شواهد زيادی نشان می دهد که 

می دهند ؛ در حالی که اکثريت جريان های سياسی کردهای سوريه و  عراق راه نخست را ترجيح

ترکيه ، به افق های اميد بخش راه دوم چشم دوخته اند و می کوشند پيوندهای شان را با نيروهای 

دوستی با تحکيم پيشرو پيرامون شان محکم تر سازند. تصادفی نيست که مثالً خاندان بارزانی 

و سوريه ترجيح های دموکراتيک کردهای ترکيه جنبش گی فعال تر با ر همبستبحکومت اردوان را 

می دهد و به اقدامات جنايتکارانه پيدا و پنهان حکومت اردوان در کمک به جهادی های سلفی آدم 

خوار ( که قتل عام مبارزان کرد سوريه را جزو اولويت های اصلی شان قرار داده اند) چشم می 

 بندد.

بار به وسيله دولت نژادی اسرائيل ، ه روزه مردم بی دفاع و بی پناه غزه ، کشتار پنجا  -هشت  

و دلواپسی و  خاورميانه استخونين ترين کشتارگاه های ديگر نشان داد که فلسطين همچنان يکی از 

در دفاع از "حقوق بشر" و مقابله با پاک سازی قدرت های غربی امريکا و ساير هياهوی تبليغاتی 

رياکاری چندش آوری بيش نيست. چيزی که اين بار بسيار عريان تر از پيش ديده شد ، های قومی ، 

م و همکاری فشرده تر رژيدر برابر اين کشتار بی حساب سکوت کرکنندۀ رژيم عربستان سعودی 

اين همسويی و همکاری چنان عريان بود که مصر با دولت اسرائيل برای خفه کردن حماس بود. 

اين بار حمله اسرائيل به غزه ، با تشويق  کهان مسائل خاورميانه يادآوری کردند بعضی از تحليل گر

(در اشاره ای ضمنی به عربستان سعودی و دولت سعودی صورت گرفته است. و ناتان يهو پنهانی 

علناً اعالم کرد که: "اکنون بسياری از عناصر منطقه در می يابند که در مبارزه امارات متحد عربی) 

می تواند نمودار اين همسويی  آنها را تهديد می کند ، اسرائيل نه دشمن ، بلکه متحد آنهاست".ای که 

جالبی از جنگ فرقه ای خونين و کثيفی را که اکنون خاورميانه در بر گرفته ، به نمايش بگذارد: اين 

لوب خود سرکوب روايت نامطبرای  عربستان سعودیاسالم وهابی حاکم در که نمودار نشان می دهد 

تالف با اسرائيل را هم مجاز می داند. اين ائ(حتی اگر معتقدان آن سنی و عرب باشند)  ، از اسالم 

، البته در انحصار حاکمان وهابی سعودی نيست ، رهبران  ناب محمدی" اسالم"نوع دفاع از 

يد داران "ام جمهوری اسالمی نيز (که ظاهراً می خواهند همه مسلمانان را متحد کنند و خود را کل
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القرای" جهان اسالم معرفی می کنند) حاضر نيستند يک کلمه در اعتراض به کشتار مسلمانان سين 

 سط دولت روسيه ، بر زبان بياورند.کيانگ ، توسط دولت چين ، يا کشتار مسلمانان چچن تو

باما عليه ايران تحريم هايی که دولت او  بکشد؟عقب آيا ايران می تواند خود را از لبه پرتگاه  - ۶

طراحی کرد و توانست مخصوصاً در چند سال گذشته به صورتی هم آهنگ به اجرا بگذارد ، ايران 

 - ۲۰۰۳( ساله دورۀ دوازده يک عراق را در اقتصاد و جامعه را در همان مسيری انداخت که کمر 

 ۲۴در ) بی سرو صدا درهم شکسته بود. توافق جمهوری اسالمی با شش قدرت بزرگ (۱۹۹۱

برای مسأله هسته ای ايران ، تشديد تحريم ها را موقتاً نهايی نوامبر گذشته) برای رسيدن به راه حلی 

از عراقی شدن بگريزد. اما آيا اين مذاکرات متوقف کرد و اين اميد را به وجود آورد که ايران بتواند 

،  را له می کننده مردم ايران و اگر اين بحران حل شود ، آيا مصيبت هايی کبه نتيجه خواهد رسيد؟ 

ها ، ناگزير بايد از چند مسأله تصور روشنی داشته  سؤالاين پاسخ يافتن کاهش خواهند يافت؟ برای 

 باشيم:

در ميان انبوه مسائلی که مردم ايران با آنها دست به گريبانند ، مسأله هسته ای چه جايگاهی   -يک  

، تا کشور اکثريت مردم و به ويژه اکثريت زحمتکشان  دارد؟ حقيقت اين است که اين مسأله برای

(وشايد هم اکثريت آنها) يک مسأله انتزاعی است. و بنابراين بخش قابل توجهی از مردم  یحدود

حمايت می کنند و آن را نشانه پيشرفت علمی و رژيم هسته ای  برنامه هایاحتماالً از تقويت 

کشور ما گرفتار آمده ، اين نگرش مردم نه تنها عجيب در شرايطی که تکنولوژيک کشور می دانند. 

فراموش نبايد کرد که در همسايگی ما ، اکثريت مردم پاکستان با نيست ، بلکه تا حدی قابل فهم است. 

و فراموش می کنند که همين بمب اتمی طوق  می نگرند نوعی غرور ملی به بمب اتمی کشورشان

. در ايران نيز ستبرگردن آنها انداخته ا )سلطه خودرای حفظ (بلعنتی است که طبقه حاکم اين کشور 

جمهوری اسالمی می کوشد با بهره برداری از اين دريافت مبهم مردم از انرژی هسته ای ، آن را به 

اما مسأله هسته ای (صرف نظر از هر نگرشی که به بد و خوب  تبديل کند. لیمقدس ترين مقدسات م

پيدا ارتباط حاکم ) در دنيای ما عمالً مسأله ای است که با نظم بين المللی انرژی هسته ای داشته باشيم

بايد توجه داشت که اين خصلت بين المللی مسأله هسته ای ، فقط در مورد جمهوری اسالمی  .می کند

کنون که ا ره آن در مورد همه کشورهای ديگری نيزحساسيت بين المللی در بامطرح نيست ، بلکه 

آلمان و ژاپن که جزو سالح هسته ای نيستند ، وجود دارد. مثالً حتی کشورهايی مانند  جزو دارندگان

متحدان اصلی امريکا هستند (و به لحاظ تکنولوژيک نيز ، پيشرفته تر از آن هستند که توليد سالح 

ر اين عمالً نمی توانند بدون برانگيختن واکنش های بين المللی ، د) باشد هسته ای مسأله ای برای شان

جلوتر بروند. البته ترديدی نيست که اين حساسيت ها در مورد جمهوری اسالمی زمينه از حد معينی 
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به مراتب بيشتر است و هر حرکت جمهوری اسالمی در اين زمينه ، به دست آويزی برای فشار به 

رژيم فراتر به اين ترتيب ، مسأله هسته ای حوزه ای است که از رابطه مردم با آن تبديل می شود. 

می رود و رهبران جمهوری اسالمی با َعلم کردن آن ، دانسته يا ندانسته ، خود را َدم چکِ امريکا 

کشور را به نابودی می کشانند و البته ، مسلم است که با ايستادگی در اين موضع قرار داده اند و 

هسته ای را به مسأله ای اين ويژگی ها مسأله موجوديت رژيم خودشان را نيز به خطر می اندازند. 

که بدون حل آن ، حل غالب مسائل مهم ديگر ناممکن يا بسيار دشوار است و بحرانی  تبديل می کند

شدن آن ، بسياری از مسائل ديگر را بحرانی تر می سازد. بعالوه ، جمهوری اسالمی در مورد اين 

زير است در مقابل آنها تسليم شود ، مسأله با ارادۀ قدرت های برتری سر و کار دارد که در نهايت ناگ

 در مسائل ديگر ، به درجات مختلف ، قدرت مانوور دارد.که در حالی 

نوامبر  ۲۴قراين زيادی وجود دارد که مذاکرات هسته ای در راستای توافق ژنو (در هرچند   -دو  

ست ، اما با گذشته) ميان جمهوری اسالمی و شش قدرت بزرگ ، پيشرفت های قابل توجهی داشته ا

طوالنی تر شدن مذاکرات ، هزينه ها و موانع رسيدن به توافق نهايی بيشتر می شود. مسأله اين است 

که اوالً اقتصاد ايران به شرايط مصيبت باری سقوط کرده که با گذشت هر روز فرصت های بيشتر و 

حتمال تقويت جريان هايی جبران ناپذيرتری را از دست می دهد ؛ ثانياً با طوالنی شدن مذاکرات ، ا

که در امريکا خواهان ادامه و تشديد تحريم های ايران هستند ، افزايش می يابد. اگر در انتخابات 

نوامبر آينده ، جمهوری خواهان در مجالس قانون گذاری امريکا نيرومندتر بشوند ، بی ترديد ، در 

، فشار بر دولت اوباما را افزايش خواهند زمينه مذاکرات هسته ای و به طور کلی رابطه با ايران نيز 

لی طوالنی شدن مذاکرات هسته ای اين است که رهبر جمهوری اسالمی با داد. يکی از علل اص

 را بر منافع کشور و حتی منافع عمومی منافع دستگاه واليتاصرار بر "نرمش قهرمانانه" ، همچنان 

تحريم های بی سابقه امريکا کرد که زير فشار فراموش نبايد رژيم تحت فرمان اش ، مقدم می دارد. 

و متحدان آن بود که جمهوری اسالمی ناگزير شد "خط استقامت" خامنه ای را رها کند و به عقب 

، جمهوری قع تحريم های طراحی شده از طرف دولت اوباما انشينی در جبهه هسته ای تن بدهد. در و

ندهای رانت خور حکومتی را در باره آينده نظام و اسالمی را چنان در منگنه گذاشت که اکثريت با

همان اره ای جز تسليم نداشت. اما او (سرنوشت خودشان به وحشت انداخت و بنابراين ، خامنه ای چ

آن ، حِد عقب نشينی و چگونگی  طور که در يک سال گذشته بارها با صراحت اعالم کرده) در باره

اين در حالی است که قطعاً شکست يا فرسايشی افق نيست. مو یحکومتبا نظر بسياری از جريان های 

) تقويت تی برای ادامه برنامه های هسته ای، نه تنها موقعيت جمهوری اسالمی را ( حشدن مذاکرات 
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نخواهد کرد ، بلکه ممکن است حتی موجوديت کشور را هم به خطر بيندازد. به اين ترتيب ، رهبر 

 ه کار گرفته تا فقط روز محشر را به عقب بياندازد."با بصيرت" تمام توان خودش را ب

بين  حقيقت اين است که برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ، از آغاز هميشه زير نظر "آژانس  -سه  

المللی انرژی هسته ای" پيش رفته و جز در مواردی محدود ، با تخلفات زيادی همراه نبوده است. 

همه مواردی که ادعا می شده جمهوری اسالمی از مقررات  پس از بررسی(تصادفی نيست که آژانس 

تاکنون دليلی که نشان دهنده نظامی شدن  )"قرارداد منع گسترش سالح های هسته ای" تخلف کرده 

اما مخالفت امريکا با برنامه هسته ای جمهوری رژيم باشد ، پيدا نکرده است. برنامه هسته ای 

اين برنامه شروع  از "ان.پی.تی" نداشته ، بلکه از همان آغاز اسالمی ، ربطی به رو شدن تخلفات آن

تصميم گرفت نيروگاه هسته ای بوشهر را (که که جمهوری اسالمی  ۱۹۹۰؛ يعنی از اکتبر است شده 

بود که دولت کلينتون سياست  ۱۹۹۳در مه کار آن پيش از انقالب شروع شده بود) بازسازی کند. 

کرد و مخالفت فشرده با برنامه هسته ای ايران را در دستور کار خود "مهار دوگانه" خود را اعالم 

 بود که کنگره امريکا "قانون تحريم های ايران و ليبی" را تصويب کرد. ۱۹۹۶در سال و قرار داد. 

مسأله هسته ای ايران ، بيش از هرچيز يک مسأله سياسی است که از تنش ها و به عبارت ديگر ، 

ران و امريکا سرچشمه می گيرد و تا اين اختالفات حل نشود و روابط اين دو اختالفات دو دولت اي

و  (دست کم) از حالت خصمانه خارج نشود ، همچنان يک مسأله بحرانی خواهد ماند و به صورت ها

بهانه های مختلف بازتوليد خواهد شد. مشکل جمهوری اسالمی اين است که نه تنها در جهت کاهش 

حرکتی جدی انجام نداده ، بلکه تالش کرده مدام بر آتش دشمنی های موجود ، فات اين تنش ها و اختال

و در اين راستا با سياست های ارتجاعی ، آوازه گری ها و رجزخوانی های توخالی و طرح بدمد 

کارهايی انجام داده که  (به ويژه در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد)های پر هزينه و احمقانه 

يکی  توانسته استشده اند و در نهايت امريکا در ساختارهای قدرت در امريکا نيرومندتر دشمنان اش 

خامنه ای درست با دست گذاشتن  سازمان بدهد. ايراناز گسترده ترين انتالف های بين المللی را عليه 

روی همين خصلت سياسی برخورِد امريکا با برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی است که می 

د موضع خود را توجيه کند. اما اين جز ناديده گرفتن واقعيت های نظم بين المللی حاکم ( که طبعاً کوش

عليه مبارزه خصلت کامالً سياسی و ظالمانه ای هم دارد) معنای ديگری نمی تواند داشته باشد. 

به وسيله يک  امپرياليسم امريکا و نظم بين المللی حاکم ، از طريق توانمند شدن مردم ايران ، يعنی

به جايی برسد ؛ نظام سياسی دموکراتيک برخاسته از ارادۀ آزاد اين مردم و پاسخگو به آنها می تواند 

ولويت ا، ناديده گرفتن ؛ سرکوب ابتدايی ترين خواست های آنها  آنهانه از طريق خفه کردن صدای 

 و راندن شان به برهوت درماندگی و فالکت توده ای.های حياتی آنها 
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جمهوری اسالمی از جمله آن نظام های سياسی است که برای ادامه موجوديت شان به يک   - چهار 

اين نياز را کشف ، غاز آدشمن خارجی نياز دارند. يکی از دالئل موفقيت خمينی اين بود که از همان 

ن نياز توجه با حساسيت بيشتری به اي، با توجه به موقعيت و منافع ويژه اش ،  نيزکرد. و خامنه ای 

پايه ايدئولوژيک محکمی برای "استکبار ستيزی" درست کند دارد و به همين دليل است که می کوشد 

موضع گيری های خامنه ای در يک ساله و اين اواخر حتی مبنای قرآنی برای آن پيدا کرده است. 

ای برای فرمانروايی گذشته نشان می دهد که او می داند که ايستادگی بيش از حد بر سر برنامه هسته 

اش بسيار گران تمام خواهد شد ، بنابراين به احتمال زياد ، وقتی ببيند "سنبه پر زور است" ، عقب 

به (دست کم حاال) نبايد ، عقب نشينی در مورد برنامه هسته ای ، از نظر او هد کرد ؛ اما انشينی خو

نگرانی خامنه ای چندان بی ن است که حقيقت اي ديپلماتيک با امريکا باشد.روابط معنای برقراری 

جمهوری اسالمی را به طور کلی  و ، موقعيت  محو يا کم رنگ شدن سايه دشمن ؛پايه نيست 

برقراری  -الف شکننده تر می سازد: در سطوح مختلف موقعيت دستگاه واليت را به طور ويژه ، 

کاهش می دهد. فراموش نبايد کرد که روابط عادی با امريکا مسلماً انسجام ايدئولوژی رسمی رژيم را 

نگه وژی رسمی حکومتی در حفظ انضباط درونی و فعال در نظامی مانند جمهوری اسالم ، ايدئول

ارد. به همين دليل کاهش انسجام وظيفه مهمی د، داشتن دستگاه های سرکوب و پايه حمايتی نظام 

برای مهم ترين اهرم دستگاه واليت  ، به ويژه در سطح "بسيج" ( که اکنونايدئولوژی رسمی رژيم 

با کنار گذاشتن امريکا  -ب توده های وسيع مردم است) اثرات منفی خود را نشان خواهد داد. کنترل 

بهره برداری از ناسيوناليزم ايرانی دشوارتر خواهد ، از جايگاه دشمن اصلی (يا "شيطان بزرگ") 

م بی دفاع تر خواهد ساخت. فراموش نبايد کرد شد و اين مخصوصاً دستگاه واليت را در مقابل مرد

، نمی در دوره انقالب) (بدون بهره برداری از احساسات ضد امريکايی اکثريت ايرانيان که خمينی 

ايران طوالنی توانست واليت فقيه را بر گردۀ آنان بگذارد. در واقع ، اشغال سفارت امريکا و جنگ 

خمينی رانی و حلقه زدن بخش بزرگی از مردم بر گرد رهبری و عراق ، در برانگيختن ناسيوناليزم اي

که  بود) نقش تعيين کننده ای داشت. تصادفی نبود شکل گرفتهانقالب  متأسفانه در بستر خودِ ( که 

دشمن اصلی نه به عنوان حتی در اوج جنگ ايران و عراق ، طبق گفتمان رسمی نظام ، صدام حسين 

با  يکا معرفی می شد که به دستور اربابش به ايران حمله کرده است.، بلکه فقط به عنوان پادوی امر

دستگاه واليت در تمام دوران فرمانروايی خامنه ای کوشيده است  ،جربه درس گيری از آن ت

"اسالميت" را پوشيده در روکشی از ناسيوناليزم ايرانی به خورد مردم بدهد و هرچه سرخوردگی 

ز" ناسيوناليزم ايرانی در گفتمان رسمی واليت شتاب گرفته ، بر "دُ ين "اسالميت" عمومی مردم از ا

افزوده شده است. تصادفی نبود که در دوره هشت ساله احمدی نژاد (يعنی دولتی که بيش از مآبی 

بهره برداری از ناسيوناليزم ايرانی شکل فاشيستی عريانی پيدا کرد. همه مورد اعتماد خامنه ای بود) 
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فتوحات عظيم رژيم در زمينه "فنآوری حتی هياهوی تبليغاتی هيستريک در باره  و می شود گفت که

زدن به ناسيوناليزم مورد نياز دستگاه واليت  هسته ای" ، بيش از خوِد "انرژی هسته ای" ، برای باد

برای (مخصوصاً در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد)  خامنه ای تالشدر شرايطی که  -ج بود. 

 ه حولسانتراليزتک مرکزی رژيم کامالً يک چند مرکزی به  یری اسالمی از رژيمتبديل جمهو

، به شکلی مفتضحانه شکست خورده ، برقراری روابط عادی با امريکا  ، دستگاه واليترهبری 

تحت فرمان نگهداشتن جناح های مختلف درونی رژيم موقعيت و توانايی شخص خامنه ای را برای 

  واهد کرد.بيش از پيش ضعيف تر خ

ادامه غنی سازی در دست يابی به انرژی هسته ای و مخصوصاً با توجه به اين که خامنه ای   -پنج  

از برقراری روابط عادی مقياس صنعتی را به يک مسأله حيثيتی برای رژيم تبديل کرده و حتی 

لی حاکم تا چه حد ؛ بحران روابط جمهوری اسالمی با نظم بين الملبا امريکا وحشت دارد ديپلماتيک 

نکته در افق های مشهود کنونی  دوتا آنجا که شواهد عينی موجود نشان می دهند ، قابل حل است؟ 

به اين و بنابراين برداشته شدن تحريم ها حل کامل بحران هسته ای  -الف قابل پيش بينی هستند: 

های فلج کننده برداشته  و در بهترين حالت ، فقط ممکن است بعضی تحريم زودی ها بعيد می نمايد

دو سال آينده همچنان زير فشار خواهد بود و نخواهد توانست به  -شوند ، ولی اقتصاد ايران در يکی 

با توجه به کم شدن فرصت های موجود  -ب آهنگ رشدی که به شدت نيازمند است ، دست يابد. 

است دولت اوباما در باره سيحتی وضع بدتر شود و برای دست يابی به توافق نهايی ، ممکن است 

ايران ، قابل دوام نباشد و با نيرومند ترشدن مخالفان اين سياست در ساختار قدرت در امريکا ، تشديد 

 که نتايج آن برای ايران فاجعه بار خواهد بود. تحريم ها بارديگر از سرگرفته شود

بحران عمومی ، نتيجه مذاکرات جمهوری اسالمی با قدرت های بزرگ هرچه باشد   -شش  

روشن ترين نمودار  -الف و عمق بيشتری پيدا می کند: جمهوری اسالمی همچنان ادامه دارد 

است که ابعادی مصيبت بار و  بحران اقتصادی و اجتماعی کشورورشکستگی جمهوری اسالمی 

به آمار رسمی . کافی است مثالً به چند نمونه اشاره کنيم: بنا حالتی واقعاً انفجارآميز پيدا کرده است

ميليون نفر ( يعنی بيش از نيمی) از جمعيت کشور زير خط فقر (نسبی و مطلق)  ۴۰دولتی ، بيش از 

نابرابری اقتصادی (بر مبنای ضريب جينی) در ايران ، يکی از باالترين ها در ميان همه قرار دارند. 

 بايجان ، ارمنستان ، ترکمنستانترکيه ، آذرکشورهای خاورميانه و شمال افريقاست ، بسيار باالتر از 

(يک و هفت دهم)  ۱\۷، ازبکستان ، پاکستان ، مصر و تونس. در ايران برای هر هزار نفر فقط  

(دو و پنج دهم)  ۲\۵در ترکيه مثالً کمتر از يک پزشک ؛ اين نسبت تخت بيمارستانی وجود دارد و 

 ۳\۳۸تخت و (چهار و ش دهم)  ۴\۶پزشک است و در آذربايجان (يک و هفت دهم)  ۱\۷تخت و 
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که کشور فقيری است با توليد ناخالص سرانه در تاجيکستان (و پزشک ؛ (سه و سی و هشت صدم) 

پزشک. در ايران (يک و نه دهم)  ۱\۹تخت و (پنج و پنج دهم)  ۵\۵ای تقريباً يک پنجم مال ايران) 

در صد است ؛ در  ۸۵باال) سال به  ۱۵(در حد خواندن ونوشتن در ميان جمعيت  نسبت باسوادی

در صد. و علی رغم هياهوی دستگاه های  ۹۹در صد ، در آذربايجان و تاجيکستان   ۹۴ترکيه 

در باره فتوحات "ايران اسالمی" در زمينه های علمی و تکنولوژيک ، طبق آمار تبليغاتی رژيم 

در صد کل  ۳۷از  يعنی بيشميليون دانش آموز ( ۷بيش از  ۱۳۹۰ - ۹۱رسمی ، در سال تحصيلی 

 دانش آموزان کشور) از تحصيل بازمانده بودند. به اين ترتيب ، از برکت واليت فقيه ، تحصيالتِ 

به الگوی مثالً هند نزديک و نظام آموزشی در ايران  خصلت کامالً طبقاتی پيدا می کندای حتی پايه 

دارند ، ولی همه کودکان می شود که بعضی از دانشگاه های آن در ردۀ بهترين های جهان قرار 

گسترش  اجباری برخوردار باشند. در نتيجۀ کشور نمی توانند حتی از آموزش ابتدايی رايگان و

فالکت ، مصرف سرانه شير در ايران با آهنگی شتابان کاهش می يابد و ايرانيان حاال فقط حدود يک 

قايی و حتی کمتر از پاکستان. چهارم کشورهای پيشرفته شير می خورند ، يعنی در حد کشورهای افري

ارزش پول ملی ايران چنان کاهش يافته که حاال جزو سه پول بی ارزش جهان محسوب می شود. 

خسارت مالی ناشی از "فرار مغزها" ، طبق آمار اعالم شده از طرف بعضی از مسؤوالن رژيم ، 

مام زمان" حد و مرزی نمی ميليارد دالر می رسد. و فرار سرمايه از "کشور ا ۱۵۰به حدود ساالنه 

 ۶۰۰، در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد بيش از شناسد و طبق گفته بعضی از مقامات دولتی 

ميليارد دالر بوده است. غالب صنايع کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند که از جمله آنها می 

ايران از لحاظ مصرف م برد. برق ، خودرو سازی ، چای ، گاز و بيمه نانساجی ، توان از صنايع 

دور انديشی های "حکومت "مديريت جهادی" و از برکت مواد مخدر در رده دوم جهانی قرار دارد. 

امام زمان" ، بحران محيط زيست ، کشور را به سمت نابودی می کشاند. بسياری از رودخانه های 

زير کشاورزی پيشين در و بيش از چهل تاالب خشک شده اند. به گفته عيسی کالنتری (وکشور 

دولت های رفسنجانی و خاتمی) از "درياچه های اوروميه ، بختگان ، تشک ، پريشان ، کافتر ، 

گاوخونی ، هور العظيم ، هامون و جازموريان ديگر چيزی باقی نمانده ... زندگی ملت در حال تهديد 

کشور با شتابی حيرت آور  جنگل هایشهر کشور را تهديد می کند.  ۵۱۷خطر بی آبی اکنون است". 

نابود می شوند. بنزين آلوده در شهرهای بزرگ کشور و به ويژه در تهران (که يک هفتم جمعيت 

اين در حالی است که سپاه پاسداران تهديد کرده که  .کشور را در خود جای داده است) کشتار می کند

ان عمومی است و بايد مورد "شايعه پراکنی" در باره اين موضوع ، يکی از مصاديق تشويش اذه

، در رده اول جهانی قرار ار اعدامی ها نسبت به جمعيت کشور ايران به لحاظ شم تعقيب قرار بگيرد.

دارد و به لحاظ شمار زندانيان جزو ده کشور اول جهان محسوب می شود. در حالی که جعيت کشور 
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زايش يافته اند. ايران به لحاظ برابر اف ۲۷سال گذشته دو برابر شده ، زندانيان کشور  ۳۵در 

قرار  ۱۳۰کشور جهان ، در رده  ۱۳۶دسترسی زنان به فرصت های اقتصادی و سياسی ، در ميان 

بيعی جهان را طبزرگ ترين ذخاير گاز اخير ، بين المللی های ايران که بنابه بعضی ارزيابی  دارد.

ر رده دوم يا سوم جهانی است ، از برکت ظ ذخاير نفتی دادارد ( يعنی حتی بيشتر از روسيه) و به لح

"اقتصاد مقاومتی" و سياست "استکبار ستيزی" رهبر "با بصيرت" ، حتی نمی تواند توليد نفت و گاز 

از قطر و امارات متحد و عراق و عمان و خودش را افزايش بدهد و در نتيجه همسايه های ايران ( 

با برخورداری از امکانات استخراج پيشرفته تر ان) کويت و عربستان گرفته تا آذربايجان و ترکمنست

، سهم بيشتری برداشت کنند و از اين طريق ،  با ايران گاز ياميدان های مشترک نفت  ، می توانند از

شکست جمهوری اسالمی در برابر   - ب ميليارد دالر از دست می دهد.  ۶۰کشور ما ساالنه حدود 

به سياست هايی  واداشتهيژه زنان) ايران ، دستگاه واليت را زندگی عرفی و مقاومت مردم (و به و

که اجرای آنها به نوعی جنگ داخلی (هرچند کم شتاب ، ولی ويرانگر) خواهد انجاميد. روی بياورد 

از کاهش جلوگيری  بهانهکه رهبر "با بصيرت" به است تهاجم جديدی شاخص ترين اين سياست ها ، 

  آينده مصيبت بارتری را برای ايران تدارک می بيند ؛ زيرا وانداخته جمعيت ، عليه زنان کشور راه 

اوالً نيمی از جمعيت کشور را رسماً به سمت بردگی می راند ؛ اين طرح (اگر با جديت پيش برود) 

ثانياً موقعيت اقتصادی زنان را بسيار شکننده تر می سازد ؛ ثالثاً حضور زنان را در فضای عمومی 

تاخت و تاز ر قانونی می سازد و بنابراين به طور چشم گير ، کاهش می دهد ؛ رابعاً کشور عمالً غي

دستگاه های سرکوب و مجموعه رنگارنگ جيره خواران دستگاه واليت را در زندگی روزمره مردم 

نيست که هم اکنون قرار شده "انصار حزب هللا" برای مقابله با "بد  یپر رنگ تر می سازد. تصادف

"امر به معروف و نهی از منکر" بر سر  مزدور آنچنانی را به عنوان مجريانهزاران  ،حجابی" 

کنار رفتن پرده ابهام از روی جريان های گوناگون اسالم گرايی ، بی ترديد   -ج  د.نمردم بريز

ايران عمق بيشتری داده و در خارج از ايران نيز بر رسوايی آن خواهد بحران واليت فقيه را نيز در 

زود. در گرماگرم انقالب ايران ، هنگامی که خمينی پرچم "اسالم ناب محمدی" را در مقابل "اسالم اف

، اطالعات اکثريت قاطع مردم ايران از "حکومت اسالمی" ، "واليت فقيه" و امريکايی" برافراشت 

م ايران (و مردسال گذشته  ۳۶حتی قوانين شريعت اسالمی ، بسيار ناچيز و ساده لوحانه بود. اما در 

بودی اسالم تاريخی و  - همچنين غالب مسلمانان و غير مسلمانان جهان) اطالعات زيادی در باره چه

اندوخته اند و به تجربه می دانند که اسالم ضد امريکايی می تواند به روايت های مختلف اسالم گرايی 

حاال همه می دانند که بار باشد. اندازه "اسالم امريکايی" و شايد هم بيشتر از آن ، هولناک و مصيبت 

و ما ايرانيان به  "داعش" چقدر خونين و تاريک استکوحرام" و اسالم "القاعده" و "طالبان" و "بو

جمهوری رهبران تجربه مستقيم می دانيم که جمهوری اسالمی خمينی چه جهنم هولناکی است. 
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برای قلع و قمع آنها با "شيطان  به "گروه های تکفيری" لعنت بفرستند و حتیند ناسالمی می توا

بزرگ" همکاری کنند ، اما وقتی "داعش" و "بوکوحرام" برده داری را احياء می کنند ، "حکومت 

امام زمان" نيز ناگزير می شود در باره آن بخش از "احکام نورانی" شريعت که تاکنون سعی می 

ايرانيان به جان آمده از واليت فقيه به اين ترتيب ، حتی کرده مسکوت گذاشته شود ، توضيح بدهد. 

همان طور   -د  از آن نداشتند.می بينند که پيشتر تجربه مستقيمی را نيز چهره ای از شريعت مقدس 

اسالم گرايان رنگارنگ ، آنها تجربه چند سال اخير نشان داده که قوی تر شدن که پيشتر اشاره شد ، 

آتش دشمنی ها و جنگ های فرقه ای ميان آنها را تيزتر را به سمت اتحاد اسالمی نمی کشاند ، بلکه 

می سازد. همين عامل ، برخالف تصور خام خياالنه ديروزی رهبران جمهوری اسالمی و تظاهر 

و بحران کل نظام را رياکارانۀ امروزی شان ، گفتمان پان اسالميستی دستگاه واليت را برمی آشوبد 

م القرای" جهان اسالم نيست ؛ در بهترين حالت ، پناهگاه جمهوری اسالمی ديگر "ا تشديد می کند.

فرقه های مختلف شيعه ( يعنی اقليتی کوچک در مقابل اکثريت فرفه های اسالمی) است و اين فقط در 

کوتاه مدت می تواند به اصطالح "عمق استراتژيک" برای رژيم ايجاد کند که تازه نگهداشتن آن نيز 

نزديک شدن فرقه های مختلف و بسيار به همين جا ختم نمی شود:  بسيار پرخرج است. اما مشکل

ناهمگون شيعه به همديگر ، آنها را در "جنگ ضد ترور" امريکا ، به امريکا نزديک تر می سازد و 

تالف آشکار يا پنهان می کشاند. هم اکنون بعضی از متحدان جمهوری اسالمی ، متحدان امريکا به ائ

منطق "دوسِت دوسِت من ، دوست من است" ، خواه ناخواه جمهوری اسالمی  بنا بهاين هم هستند و 

جا به جايی ها در صف بندی های  اين گ" نزديک تر می سازد. و همۀرا به "شيطان بزر

نی نظام نيز جا به جايی های زيادی را دامن می زند وردر صف بندی جريان های دژئواستراتژيک ، 

ه واليت ناگزير است در داخل کشور ، (بنا به پويايی بحران عمومی ؛ و اين در حالی است که دستگا

نظام) سرکوب مردم را تشديد کند و در داخل نظام نيز نه تنها حذف "اصالح طلبان حکومتی" را از 

برای تضعيف همه جريان هايی که کامالً تحت فرمان اش نيستند ، به حلقۀ قدرت قطعيت بدهد ، بلکه 

حتی در داخل کانون های اصلی قدرت نيز شکاف های چشم گيری به د که مانوورهايی دست بزن

 ند. را نيز شکننده تر می سازرهبر  موقعيت خودِ وجود می آورند و 

يا می تواند زمينه مساعدتری برای دن بحران عمومی جمهوری اسالمی ، آعميق تر ش  -هفت  

، بايد تصورمان را درباره چند مسأله برای پاسخ به اين سؤال گسترش مبارزات مردم ايجاد کند؟ 

شکست مذاکرات هسته ای ، می تواند ادامه و حتی تشديد تحريم ها را به  -الف روشن تر سازيم: 

دنبال بياورد و اين ، بی هيچ ترديد ، زندگی مصيبت بار کنونی اکثريت قاطع مردم را مصيبت بارتر 

ه و مخصوصاً تودگاهانه و سازمان يافته مردم خواهد ساخت و ناگزير شرايط الزم برای مبارزات آ
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کرد. بنابراين ، بی تفاوتی به آينده مذاکرات هسته ای و را نامساعدتر خواهد های زحمتکش و محروم 

با خط مبارزه عليه جمهوری اسالمی غير قابل (بدتر از آن) حمايت از "خط استقامت" خامنه ای ، 

( و مسائل مرتبط با آن) شکست مردم ايران نيست ، جمع است. شکست رژيم در مسألۀ هسته ای 

تجربه همين يک سال  -ب  می تواند شرايط مساعدتری برای توانمندی مردم به وجود بياورد.بلکه 

، بلکه با عقب نشينی در مقابل مردم نه گذشته نشان داده که عقب نشينی رژيم در زمينه هسته ای ، 

در ست. همان طور که گزارش کنگره هژدهم تأکيد می کرد: "با فشار بيشتر بر مردم همراه بوده ا

ميانه بحران همه جانبه رژيم و فضای قابل اشتعال کنونی ، هيچ يک از جناح های حکومتی قاعدتاً 

". درست همان چيزی که آنها را به عقب نشينی در کاری نخواهند کرد که قدرت مردم افزايش يابد

مردم وامی دارد: "مصلحت ر ساخته ، به ايستادگی خشن تر در مقابل ناگزين و متحدان آمقابل امريکا 

، صرف نظر از خواست جناح های مختلف حکومتی و افزايش شکاف درونی رژيم   -ج  نظام".

جنبش مطالباتی برای افزايش آگاهی سياسی و  فرصت های گرانبهايیقاعدتاً مستقل از ارادۀ آنها ، 

بی تفاوتی به اين اختالفات ، اشتباه بزرگی است و باعث از دست  مردم فراهم می آورد. بنابراين

از تضادهای جريان های مختلف حکومتی ، مؤثر اين فرصت ها می گردد. اما بهره برداری رفتن 

در صورتی امکان پذير است که مردم روی سازمان دهی جنبش مستقل خودشان متمرکز شوند و به 

. در يک کالم: بهره برداری از د نداشته باشند و تکيه نکنندهيچ يک از جناح های حکومتی اعتما

اختالفات حکومتيان ، برای سنگربندی مستقل مردم ضروری است ؛ اما درست به همان دليل ، تکيه 

وحشت رژيم از حرکت های مردم در  با توجه به  -د مرگبار. ، بر هريک از جناح های حکومتی 

به فقط و نه ضرورتاً الزم است ، می تواند  نهت مردم قاعدتاً فضای قابل اشتعال کنونی ، مبارزا

با شعارهای صريح ضد حکومتی باشد. چنين شکلی از شکل راه پيمايی ها و تظاهرات خيابانی 

دارد ، اما بسيار پرهزينه مبارزه ، گرچه نقاط قوت انکارناپذيری در سياسی کردن فضای عمومی 

(به ويژه حد معينی دوام بياورد ؛ در حالی که جنبش مستقل مردم است و معموالً نمی تواند بيش از 

در شرايط قابل اشتعال کنونی) بيش از هر چيز ، به دوام و دامنه توده ای ، و بنابراين ، به انواع و 

يابی ، و همچنين به جای گير شدن در فضاهای کار و  اشکال گوناگون اقدام ، ارتباط و سازمان

از اينجاست که شبکه سازی از پائين و بر بستر نيازها و خواست های  .ردزندگی مردم نياز دا

مشخص و فوری بخش های مختلف مردم ، ضرورت پيدا می کند. فراموش نبايد کرد که سازمان 

بزرگ ترين و ژرف ترين حقيقت در کائنات تو در توی پيکار برای رهايی است و سازمان ، يابی 

، يعنی غير سياسی ، آغاز می شود و ناگزير در و ظاهراً بی ضرر يابی با شبکه سازی های کوچک 

زير رادارهای اطالعاتی و امنيتی رژيم. اما از طريق همين شبکه سازی هاست که ياخته های 

کوچک مقاومت ، با گرد هم آمدن فعاالن پيگيرتر و جسورتر هر حوزه از حرکت های مردم امکان 
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اين فعاالن ، به شناخت بيشتر و بهتری از ه سازی هاست که پذير می گردد ؛ از طريق همين شبک

همديگر دست می يابند ؛ با مجموعۀ آحاد و افراد يک حرکت اجتماعی مشخص گره می خورند و 

مکانيزم های دفاعی  عمالً به نمايندگان واقعی مجموعه آن حرکت تبديل می شوند ؛ و باالخره ،

عوامل نفوذی رژيم می سازند و به عبارت ديگر ، راه خودشان را برای شناسائی و دفع  ضروری

همان   -ه درآميختن کارهای مخفی و علنی را درست در بستر فعاليت های کامالً علنی ، می آموزند. 

طور که در گزارش ها و قطعنامه های کنگره های گذشته سازمان بارها تکرار کرده ايم ، پيکار 

ر دو جبهه اصلی صورت می گيرد: "پيکار برای نان" و مردم ايران عليه جمهوری اسالمی ، د

بنا به طبيعت خود ، يک رويارويی طبقاتی است که تمرکز آن ضرورتاً و اولی "پيکار برای آزادی". 

توده های وسيع کارگران و زحمتکشان کشور است ؛ دومی در رويارويی های بی پايان در ميان 

و بی  عنا پيدا می کند و فشردگی آن همه جا يکسان نيستمدنی و فرهنگی مردم با جمهوری اسالمی م

ترديد ، در شهرها (و مخصوصاً شهرهای بزرگ) بيشتر از مناطق روستايی است و در ميان اقشار 

پيکار کارساز عليه جمهوری اسالمی ، بدون هم ميانی ، پررنگ تر از اقشار پائين تر و فقير تر. 

تجربه شکست های گذشته نشان می رويی ، امکان ناپذير است. آهنگی و هم گرايی اين دو جبهه رويا

، يکی از آنها و کم توجهی به رويارويی يا ناديده گرفتن  ۀبا چسبيدن به يکی از اين دو جبهدهد که 

جمهوری اسالمی را نمی توان زمين زد. توجه به اين حقيقت آزموده شده ، مخصوصاً برای چپ 

نگی و هم گرايی پايدار ميان اين دو جبهه رويارويی فقط با پالتفرم اهميت حياتی دارد. زيرا هم آه

در ميان اکثريت  چپ امکان پذير است و بدون اين هم آهنگی و هم گرايی پايدار ، چپ نمی تواند

در رويارويی های طبقاتی می فراموش نبايد کرد که پايۀ اخص چپ  عظيم مردم کشور ريشه بدواند.

صرفاً با فعاليت در حرکت های عمومی و دموکراتيک عليه جهنم جمهوری تواند شکل بگيرد ، نه 

کندتر از جبهه اسالمی ؛ و هچنين فراموش نبايد کرد که سياسی شدن جبهه طبقاتی با آهنگی 

رويارويی های عمومی و دموکراتيک پيش می رود ؛ درست به همين دليل ، ماموريت تاريخی چپ ،  

ی طبقاتی را می طلبد. چپ نمی تواند ماموريت خود را صرفاً به تمرکز ويژه روی رويارويی ها

مسلماً چپ ، بنا به طبيعت خود ، نمی تواند يک نيروی برانداز نباشد ، پيکار براندازی تنزل بدهد. 

اما درست به همين دليل ، هرگز نمی تواند و نبايد هدف براندازی را از منظر خود دور بدارد. 

و در خدمت مردم به وسيله مردم  جنبش براندازی (اگر قرار باشد حتیکرد که  فراموش نبايدباالخره 

توده گير شدن شبکه سازی ، يا نياز دارد. بنابراين ، صورت بگيرد) به پايه و عمق واقعاً توده ای 

( به ويژه در شرايط  مشخص تکثير ياخته های مقاومت ؛ به هم پيوستن آنها و سياسی شدن شان 

يعنی گسترش شتابان  مردم ايران ،عظيم توده گيرترين مسأله اکثريت  تمرکز رویيشترين ببا کنونی) 

با تمرکز روی اين مسأله است که جنبش توده ای می  ، امکان پذير است. و بی امان فقر و فالکت
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م تواند برای پنجه در انداختن  با مسائل ديگر تکانه و شتاب کافی پيدا کند. زيرا هرچه دامنه و دوا

جنبش توده ای بيشتر باشد ، رشد آگاهی سياسی و سازمانيابی در بطن آن شتاب بيشتری پيدا خواهد 

 کرد.

 وظايف ما در دوره پيش رو

کنگره نوزدهم سازمان کارگران انقالبی ايران (راه با توجه به مالحظات ياد شده در اين گزارش ، 

ی همان خطوط تعيين شده در کنگره هفدهم و کارگر) اعالم می کند که فعاليت سازمان ما در راستا

هژدهم و کنگره های پيش از آن ادامه خواهد يافت ، با تأکيدی ويژه بر محورهای زير در شرايط 

  مشخص کنونی:

موجوديت جمهوری اسالمی مقدم ترين مانع   ضرورت حياتی مبارزه عليه جمهوری اسالمی. - ۱

ادامه آن دی ، برابری ، همبستگی و منزلت انسانی است که دست يابی مردم ايران به دموکراسی ، آزا

فقط با تشديد فقر و بی حقی عمومی مردم ايران و حتی به خطر افتادن موجوديت کشور ، امکان پذير 

می گردد. برای رهايی از اين نظام جهنمی جز مبارزه عليه همه ارکان و باندهای آن ، راه ديگری 

و آشفتگی و  می شودق يکه بحران عمومی جمهوری اسالمی عم . در شرايط کنونیوجود ندارد

مبارزه عليه ضرورت و اهميت درماندگی دستگاه واليت ابعاد بی سابقه ای پيدا کرده است ، 

مسلماً چنين مبارزه ای پيشرفت و توده گير شدن . برجسته تر و حياتی تر می شودموجوديت رژيم ، 

با خواست ها و حرکت های اکثريت عظيم مردم گره خوردن به گسترش پايه جنبش ضد استبدادی و 

ايران نياز دارد و با ريشه دواندن هر چه بيشتر در اعماق و تمرکز عليه دستگاه واليت ، يعنی رکن 

  و دامنه بيشتری پيدا کند.اصلی جمهوری اسالمی ، می تواند شتاب 

حاال روشن است که دستگاه  . ضرورت مبارزۀ فشرده عليه ماجراجويی های هسته ای رژيم - ۲

، فرصت (احتماالً) زودگذری را که برای حل بحران هسته ای واليت صرفاً برای حفظ موقعيت خود 

به وجود آمده است ، می سوزاند. شکست مذاکرات هسته ای و بنابراين ، ادامه و حتی تشديد تحريم 

خواهد انجاميد و به ويژه  توده های ن های بين المللی ، بی هيچ ترديد ، به خانه خرابی مردم ايرا

زحمتکش ، يعنی اکثريت قاطع مردم ايران را در فالکت عميق تر و فلج کننده تری فرو خواهد برد و 

حتی ممکن است موجوديت کشور را به خطر بيندازد. بنابراين ، مبارزه عليه برنامه های هسته ای 

بايد بکوشيم با توضيح هرچه فشرده تر عواقب  رژيم ، اکنون اهميتی حياتی پيدا کرده است و ما

ميان مردم به مبارزه برخيزيم و به روشن  خطرناک اين برنامه ها ، با هر نوع توهم احتمالی در

گری همه جانبه در باره خطرات نيروگاه های هسته ای (به ويژه در يک رژيم استبدادی که حتی آمار 
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ت زيانبار برنامه های هسته ای (که بهانه امنيتی تر اثراسيل و زلزله را دست کاری می کند) و 

 کردن فضای هم اکنون خفقانی کشور را افزايش می دهد) دست بزنيم.

همان طور که بارها تأکيد کرده ايم ، تحريم هايی   ضرورت مبارزه برای برچيده شدن تحريم ها. - ۳

سلطه جويانه ای دنبال می کنند و  که ظاهراً عليه جمهوری اسالمی وضع شده اند ، مسلماً هدف های

بيش از همه به مردم ايران ضربه می زنند. خط ما در مخالفت با تحريم ها همان است که در گذشته 

بارها بيان کرده ايم و بنابراين ، الزم می دانيم بند مربوط  به تحريم ها را عيناً از قطعنامه کنگره 

های هسته ای جمهوری اسالمی به معنای تأييد تحريم  مخالفت با سياست"هژدهم در اينجا بياوريم: 
های قدرت های امپرياليستی نيست و نبايد باشد. بعضی ها می گويند تحريم ها برای واداشتن رژيم 
به عقب نشينی الزمند. ترديدی نيست که تحريم ها به رژيم فشار می اورند ، اما بيش از آن ، مردم 

ا را تنبيه می کنند و از جمله توان ايستادگی و مبارزه مردم را و مخصوصاً کارگران و زحمتکشان م
در مقابل ديکتاتوری حاکم پائين می آورند. کسانی که برای آزادی  ، روشنايی و سوسياليسم می 
جنگند ، ناگزيرند بيش از هر چيز ديگر ، با شاخص توانمندی مردم جهت گيری کنند. بنابراين سؤال 

تا چه حد بر رژيم فشار می آورند ، بلکه اين است که با توان سياسی و اين نيست که تحريم ها 
 ."اجتماعی مردم چه ميکنند

که در طور بحران زيست محيطی ايران ( همان   ضرورت مبارزه فشرده برای محيط زيست. - ۴

گی همه گزارش اشاره شد) ابعاد ويرانگر بی سابقه ای پيدا کرده و تهديد واقعاً پردامنه ای برای زند

و در سراسر ايرانيان به وجود آورده است. بحران زيست محيطی البته اختصاص به ايران ندارد 

جهان بيداد می کند و در همه جا نيز بيش از آن که نتيجۀ قهر طبيعت باشد ، محصول نظام سرمايه 

ر حادتری داری و مخصوصاً بی مهار شدن آن است ؛ اما آنچه ما در ايران می کشيم ، بحران بسيا

دارد. اين حقيقتی است که داشته و است که جمهوری اسالمی در دامن زدن به آن سهم تعيين کننده ای 

حاال بعضی از مسؤوالن رژيم نيز ناگزير شده اند به آن اعتراف کنند. خوشبختانه در يک سال گذشته 

کرده است و  گسترش چشم گيری پيدامردم در دفاع از محيط زيست و حرکت های ، اعتراضات 

جنبش زيست محيطی می رود که دامنه ای توده ای پيدا کند. ما خود را در کنار اين جنبش می بينيم و 

   وظيفه داريم با تمام توان از آن حمايت کنيم.

همان طور که در گزارش اشاره شد ،  ضرورت مقابله فعال با تهاجم دستگاه واليت عليه زنان. - ۵

ترده ای را عليه زنان ايران تدارک می بيند که اگر پيش برود ، نيمی از دستگاه واليت تهاجم گس

جمعيت ما را به سمت بردگی عملی خواهد راند و نتايج بسيار مصيبت بار و پردامنه ای به بار 
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دموکراتيک عمومی خواهد آورد. مبارزه عليه اين تهاجم وحشيانه و تاريک انديشانه ، فقط يک وظيفه 

قطعاً سوسياليستی هم هست. زيرا در شرايط ايران ، زنان طبقاتی و اخص وظيفه  يکبلکه نيست ، 

 بخش مهمی از نيروی کار مزدبگير کشور را تشکيل می دهند و زنان کارگر جزو مظلوم ترين بخش

که عمدتاً در اقتصاد غير رسمی جان می َکنند و بنابراين در آمارهای رسمی  هستندطبقه کارگر  های

ا اشاره نمی شود. طرح وحشتناکی که دستگاه واليت عليه زنان تهيه کرده ، مسلماً اشتغال نيز به آنه

، ولی نخواهد توانست آنها را از روی آوردن به کار غير رسمی رسمی زنان را دشوارتر خواهد کرد 

، باز دارد. زيرا با توجه به فقر گسترده و گسترنده در ايران امروز ، غالب خانوارهای زحمتکش 

مخصوصاً در شهرهای بزرگ ، نمی توانند تنها با يک نان آور زندگی کنند و بنابراين بدون کار 

دی زنان نمی توانند دوام بياورند. به همين دليل ، تهاجم دستگاه واليت عليه زنان (با هر منظوری مز

 -رد "تاريخی که طراحی شده باشد) تهاجمی مستقيم به موقعيت طبقه کارگر هم هست ؛ زيرا استاندا

اخالقی" را در ارزش نيروی کار و بازار کار ، به شدت پائين می آورد. با توجه به اين مسأله ، 

پيشقدم جهنمی در مقابله با اين طرح بايد جنبش کارگری و (به طريق اولی) جنبش سوسياليستی ما 

  .. و سازمان ما نيز با تمام نيرو بايد در مبارزه عليه آن درگير شودباشند

وظيفه و اولويت ما در اين حوزه ، همان   ضرورت تمرکز روی تقويت جنبش سوسياليستی.  - ۶

در شرايطی که "است که هميشه بوده و بنابراين ، قطعنامه کنگره هژدهم را عيناً در اينجا می آوريم: 
ای سرخوردگی بی سابقه از منطق سرمايه داری را در همه کشوره ، بحران بی پايان اقتصادی

جهان می گستراند ؛ افق های رهايی انسانی را به تيرگی می کشاند ؛ و با آهنگی شتابان همه ما را 
به سمت بربريت می راند ؛ ضعف يک جنبش سوسياليستی توده گير ، بزرگ ترين کسری جهان 
ماست. اين کسری در ايران استبداد زدۀ گرفتار در چنگال حاکميت تاريک انديش مذهبی ، با 

ستگی بيشتری خود را نشان می دهد. و اگر هواداران سوسياليسم نتوانند با شتابی الزم و برج
متناسب با اين شرايط دشوار ، جنبش توده گيری به وجود بياورند و توجه توده های ميليونی 
"پرش  زحمتکشان ايران را به سوی افق های سوسياليستی جلب کنند ، ممکن است يک بار ديگر 

همه فرصت ها را بسوزاند. در چنين شرايطی شناسايی و معرفی يک گزينۀ در تاريکی" 
دولت های  -سوسياليستی کامالً متفاوت با نظام های غير دموکراتيک ساخته و پرداخته حزب 

"کمونيستی" ، بايد در رأس اولويت های سياسی ما باشد ؛ سوسياليسمی عميقاً دموکراتيک و 
و در برگيرنده آزادی های بنيادی و برابری در آزادی همه مردم. برخاسته از انتخاب آزاد مردم 

فراموش نبايد کرد که تمرکز روی تقويت جنبش سوسياليستی نه تنها مباينتی با مبارزه عليه 
جمهوری اسالمی ندارد ، بلکه اين مبارزه را تقويت می کند و پايه توده ای  واقعاً نيرومندی برای 
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"نيروی شگرف مفهوم آن به وجود می آورد. زير ا به اکثريت عظيم مردم توانايی می بخشد که 
منفی" را با افق های اثباتی دلخواه شان گره بزنند و نه فقط عليه آنچه نمی خواهند ، بلکه همچنين 
با آنچه می خواهند ، به ميدان بيايند و سرنوشت شان را به دست خودشان رقم بزنند. ايران می 

رين ميدان های قدرت نمايی جنبش سوسياليستی در جهان باشد ؛ زيرا نسل تواند يکی از بزرگ ت
جوان ايران ، نظام تاريک انديش و فقر گستر حاکم بر کشور را تحمل ناپذير می يابد ؛ زيرا ميليون 
ها زن و مرد جوان تحصيل کرده ايرانی هم تشنه آزادی و روشنايی اند و هم پای بسته در برهوت 

زنان و مردان جوان می توانند و بايد با زحمتکشان و تهيدستان و لگدمال شدگان  فقر و ذلت. اين
"آينده  ايران به درآميختن اين دو اعماق گره بخورند. همان طور که در کنگره هفدهم هم گفتيم: 

 ".رودخانه بزرگ انسانی و آهنگ درآميختن آنها بستگی دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 


