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 :شرح تصوير روي جلد

 
حسن روحاني رئيس جمهوري ايران و كريستين الگارد رئيس صندوق بين المللي پول سه شنبه                

خبرگزاري   .دوم مهرماه در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك ديدار كردند              

ايرنا  درباره مذاكرات روحاني و الگارد گزارش داد كه رئيس جمهور ايران در اين ديدار با اشاره                     

ها و بازنگري و حل و فصل مشكالت مرحله اول اجراي اين طرح               به اجراي قانون هدفمندي يارانه    

 . سازي براي اجراي مرحله دوم آن تاكيد كرد ريزي و زمينه در دولت جديد، بر برنامه

با اسم  (در زمان دولت احمدي نژاد نيز كريتسن الگارد از اجراي طرح حذف تدريجي يارانه ها                   

نحوه اجراي آن در ايران را به عنوان الگويي مناسب            تقدير و تشكر كرده بود و         )  رمز هدفمندي 

 .براي كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي نفت خيز منطقه خاورميانه و شمال آفريقا برشمرده بود

  



  

هايي از امـيـد در دل          بيهوده نيست اگر بگوييم اين روزها روزنه

هاي وسيعي از مردم ايران ايجاد شـده اسـت يـا حـداقـل             بخش

هـنـوز دو مـاه از آغـاز             .  هاي راحتي كشيده شـده اسـت     نفس

جمهوري حسن روحاني نگذشته است كه او تـغـيـيـراتـي         رياست

 . به ميان آورده است) گرچه اندك(ملموس 

 

. اقداماتي فوري كمي از در هم برهمي اوضاع اقتصاد كاسته اسـت   

ها به سمت  تر شده است، بانك مثال ترخيص كاالها از گمرك منظم

اند  گذاران هل داده شده تسهيل گذاشتن سرمايه در اختيار سرمايه

گرچه هنـوز  . ( ها زده است هايي در ورد كنترل قيمت و دولت حرف

بر اساس گزارش بانك .  اتفاق مشخصي در اين زمينه نيافتاده است

ي اول شهريور ماه سـال     مركزي، نرخ تورم مواد خوراكي در هفته

 .) رسيده است 56/3نسبت به همين مدت در سال قبل به  92

 

نسرين ستوده، از مشهورترين زندانيان سياسي ايران، بـه هـمـراه      

ي موسوي  پرونده.  اند طلب آزاد شده جمعي ديگر از زندانيان اصالح

و كروبي به شوراي عالي امنيت ملي سپرده شده كه دبير جـديـد     

ها وزير دفاع خاتمـي   گرا است قبال سال آن، شمخاني، گرچه اصول

 .بعيد نيست اين دو به زودي آزاد شوند. بوده

 

از پيش معلوم است كه دولت جديد قصد دارد فضاي فرهنگـي را    

نژاد زمامدار شـده     هايي كه در زمان احمدي كمي باز كند و تندرو

ي سينما شايـد يـكـي از اولـيـن             باز شدن خانه.  بودند مهار كند

هـاي     گرچه گوش دادن به مصاحـبـه  .  نمودهاي اين واقعيت باشد

دهد كه قضيه فقط مـحـدود    بسياري وزراي دولت جديد نشان مي

 . به سينما نيست

ي برخورد دولت در سياست خارجي از زميـن تـا آسـمـان          شيوه

هـاي سـبـك         ديگر خبري از مـاجـراجـويـي      .  تفاوت كرده است

 تيم دولت روحاني استراتژي جمهوري و موفق . نژاد نيست احمدي

اند امتيازاتي اوليه به دست آورند، مثل لغو شمار كوچكي از    شده

و لـحـن     )  راني توسط دادگاه اروپـا  مثال تحريم كشتي( ها  تحريم

مثبتي كه بيشتر رهبران غربي نسبت به دولت جـديـد اتـخـاذ         

كار به جايي رسيده كه دولت اوباما رسما گفته حاضر به .  اند كرده

ديدار با روحاني در اجالس مجمع عمومي سـازمـان مـلـل در           

» اتفاقي« كه روحاني و اوباما به طور  احتمال اين.  نيويورك هست

هاي سازمان ملل داشته بـاشـنـد وجـود        ديدار كوتاهي در داالن

ي روحاني، محمد جواد ظريف، الـبـتـه از       وزير امور خارجه   . دارد

قـبـل و پـس از          ( هاي بورژوايي تاريخ ايران  ترين ديپلمات زبده

ها  ي سه دهه زندگي در آمريكا و سال است كه به واسطه   ) انقالب

در دنياي )  نيويورك( كار در نمايندگي دائم ايران در سازمان ملل 

 . شده است ديپلماسي شناخته

 
اي از اين عوامل، پايين آمدن چشمگير قيمت  ي مجموعه نتيجه

اين . دالر و يورو است كه تاثيري ملموس بر زندگي مردم دارد

اي از تحوالت ديپلماتيك و رفع فعلي  ي مجموعه البته در نتيجه

 خطر جنگ عليه سوريه است و معلوم نيست چقدر دائمي باشد

بخـصـوص   ( ي مردم  اي از توده هاي گسترده كه بخش خالصه اين

كنند فضاي تنفس كمي بـاز شـده      احساس مي)  طبقات متوسط

سياسي قرار است كاهش يابد و وضـع      -است، سركوب فرهنگي

شان نيز نسبت به نابودي و بدبختيِ عظيمي كه در دو      اقتصادي

 .سه سال گذشته شدت گرفته، بهبود خواهد يافت

 

اي دارد  جا است كه ماه عسل با روحاني چه پشتوانه اما سوال اين

 و تا چه زماني به طول خواهد انجاميد؟

 

اي كه بايد به آن توجه كنيم بادهاي  در مورد روحاني، اولين نكته

او يكي از ريش سفيدترين .  وزد محكمي است كه در بادبان او مي

هاي تاريخ جمهوري اسالمي اسـت كـه      كارترين چهره و محافظه

ايـن اسـت     .  هاي امنيتي و پشت صحنه بوده است بيشتر در مقام

مسير كنوني روحانـي از    .  كند كه مسيرش را بيهوده انتخاب نمي

هميـن اسـت كـه اوال          .  اي برخوردار است حمايت كامل خامنه

سپـاهـي اگـر هـم         -بسيجي  اي جناح تندروي هاي حاشيه چهره

هارت و پورتي عليه دولت روحاني بكنند، تاثير چنداني ندارند و   

ي او با پذيرش تقريبا كامل مجلس تحت  بينيم كه كابينه ثانيا مي

 .گرايان مواجه شد كنترل اصول
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اي و      كه در ابتداي انتخاب روحاني نوشته بوديم خـامـنـه      چنان  

اميدوارند شخصي مثل روحـانـي از يـك        « سفيدهاي نظام  ريش

نژاد بكاهد و از سوي ديگر  طرف از كالفگي مردم از امثال احمدي

 ».اي و طيف رهبري خارج نشود ي كنترل خامنه از سيطره
 

همين است كه دولت روحاني فعال با پشتيباني وسيعي در مـيـان   

تـوان   در واقع مي.  هاي مختلف جمهوري اسالمي روبرو است طيف

بدون اغراق گفت كه در طول شانزده سال اخير، هيچ دولتي مثل 

هاي مختـلـف    ي طيف از پشتيباني گسترده» دولت تدبير و اميد«

 . حكومتي برخوردار نبوده است

 
، 88ي ديگر اين است كه پس از سركـوب جـنـبـش سـال          نكته

هايـي   سال.  اند هاي ايران چند سالِ سياه را پشت سر گذاشته توده

پر از سركوب و خفقان از يك سو و ويراني اقتصادي، از جمله بـه  

به قـول مـعـروف،      .  هاي امپرياليستي، از سوي ديگر لطف تحريم

هـرج و    .  اند تا امروز به تب راضي شوند ها به مرگ گرفته شده آن

مرج و تلخي چند سال گذشته باعث شده بيشتر مردم از حـتـي     

يك جرعه هواي تازه و يك ميليمتر فضاي باز و يك درجه امكانِ 

  بهبود اوضاع استقبال كنند

» وحدت ملـي « با اين همه اما ماه عسل روحاني و شركاي دولت 

امروز او شايد از بعضي جـهـات شـرايـطـي        .  ديري نخواهد پاييد

هم رضايت عمومي مردم را با خـود دارد و      .  مناسب داشته باشد

ي حاكمه تا حـدود زيـادي        هاي مختلف نظام و طبقه هم بخش

هـا پـيـرو         ي خارجي نيز غربي در صحنه.  اند پشت او متحد شده

هاي پراگماتيك خود نسبت به تفاوت عظيمي كـه ايـن        سياست

ها دارد واكنـش مـثـبـت        نژادي ي احمدي ي جديد با چهره چهره

از طرف ديگر، در مـاجـراي سـوريـه، پـيـروزي             .  اند نشان داده

ديپلماتيك روسيه و بشار اسد فضا را براي پيشبرد ديپـلـمـاسـي     

بست موجود به نفـع جـمـهـوري        اي و عبور احتمالي از بن هسته

 . اسالمي و دولت روحاني مساعدتر از گذشته نموده است
 

تـدبـيـر و      « اما فعال هر چقدر بادهاي مساعد در بادبان كشتـيِ    

تـر از ايـن          هاي پيش روي او متالطـم  روحاني بوزند، آب»  اميد

 . استكه ناخدا بتواند به ساحل آرامش برسد

جا است كه روحاني با تناقضـات بـنـيـاديـن نـظـام             مشكل اين

داريِ بيمار ايران از سـوي       جمهوري اسالمي از يك سو و سرمايه

 . ديگر روبرو است

 
يكي از تناقضات مهم جمهوري اسالمي اين اسـت كـه دولـتـي         

ي    هاي آن از يك طرف سازگار با جامـعـه   ديكتاتوري با مشخصه

امروز ايران نيست و از طرف ديگر مختصاتي را ندارد كه اصـالح    

ي آن از درون و تبديلش به دولت دموكراتيـك بـورژوايـي،       ساده

  مـذهـبـي   -   ديكتاتوري عقيدتـي .  بحران و انفجار، ممكن باشد بي

جمهوري اسالمي قوانين غريب ريزي براي زندگي مردم تعيـيـن   

ي عمومـي را بـه شـدت تـحـت               فرهنگ و حيطه.  كرده است

ي خود محدود كرده است و زنان را به زندگي با شرايطـي   سيطره

اغراق در هيچ كجـاي ديـگـر جـهـان، در              مجبور كرده كه بي

از سوي ديگـر امـا،     .  اي با طول و عرض ايران، نمونه ندارد جامعه

ي    جمهوري اسالمي شاهد رشد و مدرنيزاسيون وسيع جـامـعـه   

همين است كه مـتـولـديـن     .  ي اخير بوده است ايران در سه دهه

همين نظام، انگار ماموريتي تاريخي دارند كه گوركنان آن نـيـز     

باشند چرا كه منافع جوانان و زنان ايران امروز هيچ ربـطـي بـه      

 .هاي حكومتي ندارد منافع دار و دسته

 
سپس به دومين مجموعه تناقضات مهم پـيـش روي روحـانـي         

داري ايران در شـرايـط    رسيم و آن تناقضات مختصات سرمايه مي

اگر كشوري مانند چين توانسته در دو دهـه  .  كنوني جهاني است

اي از      و اندي پيش راه رشد را طي كند اين بـه بـركـت دوره         

داري و گسترش وسيع اقتصاد جهانـي   شكوفايي اقتصاديِ سرمايه

ي نيروي كارِ صدها ميليوني ايـن   العاده استثمار فوق.  و بوده است

داري    كشور توانست عروسِ افزايش تقاضا در كشورهاي سرمايـه 

اي از ثبات را براي دولت ديكتاتوري حاكـم   پيشرفته شود و دوره

هاي اين ثبات اما چند سـالـي      بنيان.  در اين كشور به ميان آورد

، كه بـه لـرزه در       2008است، بخصوص پس از بحران اقتصادي 

  پينگ، رئيس جمهور تـازه  هيچ بعيد نيست كه شي ژين.  اند آمده

قدرت رسيده در چين، با تيان آن مني ديگر روبرو شود كه اين  به

 . بار فرجامي متفاوت بيابد

داري ايران با هيچ يك از اين شرايط مساعـد روبـرو      ولي سرمايه

داري چين كه روي دوش صنايع و طبقه  بر خالف سرمايه.  نيست

داري  كارگري ساخته شد كه در دوران طوالني اقتصاد غيرسرمايه

داري ايران بيمار، نامنظم  شده مائويي پا گرفته بودند، سرمايه ملي

كه اقتصاد جهاني امـروز نـه در        تر اما اين مهم.  زده است و بحران

 . دوران رشد كه در دوران ركود است

در گرفت  2008شش سال از بحران عظيم اقتصادي كه در سال 

اندازهاي بورژوازي جهاني براي ثبات اقتصادي و  گذرد و چشم مي

اين خطوط در زماني نوشتـه  .  كجا مناسب نيست سياسي در هيچ

ي بزرگي از احتمال ركود در اقتصادهاي رو به  شوند كه واهمه مي

در .  در جـريـان اسـت     )  اندونزي و غيره  چين، برزيل، هند،(رشد 
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تـوان از نـظـر         با نگاهي به تيمِ اقتصادي روحاني، دولت او را مي  

گراترين دولت تـاريـخ جـمـهـوري           اقتصادي بدون اغراق راست

فردي كه به عنوان مشاور اصلي اقـتـصـادي او        .  اسالمي دانست

برگزيده شده، مسعود نيلي، ميلتون فريدمني ايـرانـي اسـت و          

كه امروز بيش از هر زماني به دولت نزديكنـد،  »  ي نياوران حلقه« 

هسـتـنـد، يـعـنـي هـمـان             »  پسران شيكـاگـو  « چيزي معادل 

هاي فريدمن در دانشگاه شيكاگو كه در كشـورهـاي    خوانده درس

هاي  مختلف آمريكاي التين به قدرت رسيدند و با اجراي سياست

ي كـارگـر        بازار آزاد، به ويراني صنايع اين كشورها و وضع طبقه

 . ها انجاميدند آن

 
او، .  اظهارات اقتصادي رفسنجاني در اين روزها واقعا جالب اسـت   

اي پس از مرگ خميني بنيان حركت اقتصاد  كه توافقش با خامنه

ايران به سوي هر چه بيشتر بازار آزادي شدن بود، اخيرا گلـه از      

و حتي در ميـان  ( كرد كه از همان اوايل انقالب  مي»  تندروهايي«

هـاي     سـازي شـركـت        ملي« خواهان )  »شوراي انقالب«اعضاي 

رفسنجاني در عوض مدعي شد كه حتي در زمـان  .  بودند»  بزرگ

حكومت محمد، پيامبر اسالم، در مدينه و دوران خالفـت عـلـي،      

بوده اسـت و      »  اقتصاد در دست مردم«   اولين امام شيعيان، هم،

» گري دولـت    كاهش تصدي« سازي بيشتر و  اينگونه از خصوصي

جا كه حكومت علوي كه زماني توسط امـثـال    طرفه آن.  دفاع كرد

شد كـه     اي كم و بيش سوسياليستي دانسته مي ها مدينه شريعتي

هـا     قدرت داشتند، امروز توسط رفسنجاني»  مستضعفين« در آن 

داري تـبـلـيـغ          سازي و سرمايـه  به عنوان الگويي براي خصوصي

 !شود مي

هـا را       كاري ديپلماتيك، تحريم بله، روحاني شايد بتواند با ظريف

خواهد دنـبـال    هاي بازار آزادي كه او مي اما سياست.  كاهش دهد

كـنـد، در        ها كمك هم مي ها اتفاقا به آن كند، و برداشتن تحريم

افزايش بيكاري، تعطيلي صنايـع،  : مدت نتايجي مبرهن دارند ميان

هاي دولتي كه بسيـاري   حقوقي كارگران، قطع خدمات و يارانه بي

 .ها متكي هستند به آن) بخصوص بيكاران(هاي مردم  از توده

الذكر است كه ماه عسل روحـانـي خـاتـمـه         بر اين دو بنيان فوق

گرچه زمان اين خاتمه معلوم نيست و لزوما قـرار    . ( خواهد يافت

كارگـران، جـوانـان و        .) نيست در طول يكي دو سال آينده باشد

ي ايران با باز شدن فضا، آرام آرام  هاي مترقي جامعه زنان و بخش

رود و  دوباره باال مي»  كف مطالبات« .  آيند دوباره به تحرك در مي

چه روحاني بتواند يا بخواهد بـيـاورد حـركـت          بسيار فراتر از آن

خواست تغييرات واقعي دموكراتيك و آزادي بـيـان و           . كند مي

آن .  كـنـد     انديشه دوباره به طـور جـدي نـيـرو بسـيـج مـي               

 هاي حكومتي كه امروز با سخاوتمندي خواهان فضاي  طلب اصالح

هر بسيجي، عواقبي غيرمـنـتـظـره     « شوند شايد ندانند كه  باز مي

 .» .دارد

ي دولـت   گرايانه ي كارگر عليه اقدامات راست از سوي ديگر، طبقه

اش به ميان  ي اقتصاد و در دفاع از نانِ سر سفره روحاني در حوزه

ي جالب در مورد وضعيت كنوني اين است كـه     نكته.  خواهد آمد

حتي اين امكان وجود دارد كه بر خالف روند معمول ايـران در      

بـار پـيـشـواز          ي كارگر باشد كه ايـن  ساليان گذشته، اين طبقه

بعيد نيست فرياد اين طبقه بـاشـد كـه        .  اعتراض اجتماعي شود

چنين تحـولـي   .  كشتي روحاني را به سمت چپ شدن پيش ببرد

ساز خواهد بود چرا كه هيچ نيرويي قـادر بـه      به راستي سرنوشت

ي كارگـر، بـخـصـوص        مقاومت در مقابل نيروي اجتماعي طبقه

هـاي ايـران      ي توده خواهانه وقتي كه با نيروي حركت دموكراسي

 . همگام شود، نخواهد بود

ها وظيفه دارند در همه حال حـقـيـقـت را بـراي             ماركسيست

ي    امروز آنان كه در عرشه.  هاي مردم بگويند و تعريف كنند توده

زنند شايد محو شرايط مسـاعـد    پرسه مي » تدبير و اميد« كشتيِ 

ها وظيفه دارند خـود   اما ماركسيست.  بالفصل دور و بر خود شوند

چه الجرم از راه خواهـد   را به باالي بلندترين بادبان برسانند و آن

 . رسيد بگويند

هاي ايـن     شادي« :  درست فرداي پيروزي روحاني بود كه نوشتيم

يكي دو روز كه تمام بشود، مشكالت و تـنـاقضـات بـنـيـاديـن          

. ها بپردازد هاي ايران بايد به آن ماند كه جنبش توده اجتماعي مي

ها اين روزها بايد بيش از هميشه يك نصيحت لنيـن   ماركسيست

امروز مـا    .  » صبورانه، توضيح دهيد« :  ي گوش خود كنند را آوازه

. بـريـم   ها مي اندازهاي انقالبي خود را صبورانه به ميان توده چشم

هـايـي    گرداند و گوش ها است كه ورق را برمي ي واقعي آن تجربه

مـبـارزه ادامـه      .  كند ي سوسياليستيِ ما پيدا مي شنوا براي برنامه

 »  !دارد

ي ايـران     جامعه.  اين خطوط امروز بيش از هميشه حقيقت دارند

هايي صبور احتياج دارد كـه   امروز بيش از هر چيز به ماركسيست

با هر يـك درجـه     .  نيروي خود را در چند سال آينده آماده كنند

كه فضا گشوده شود، جاي كار بيشتري براي توضيح حقـايـق و     

هاي بحـث و     االن است كه بايد گروه.  شود ساختن نيرو ايجاد مي

مطالعه را تشكيل داد، نشريات مختلف دانشجويي و كارگـري را    

گسترش داد، بحث سياسي در هر دانشگاه و كارخانه و محله راه   

 . انداخت

 
تمـام    » مبارزه طبقاتي« .  وظايف سنگيني پيش روي ما قرار دارد

و از دل هـمـيـن راه        .  كند نيروي ناچيز خود را وقف اين راه مي

 .است كه اين نيرو روزي ديگر آنقدرها هم ناچيز نخواهد بود
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» دولت وحدت ملـي « اي از سناريوي  كابينه روحاني را بايد نمونه

اين كابينه تركيبي .  اش نشست دانست و از همين منظر به تحليل

ها و اصول گرايان ميانه  از كارگزاران مريد رفسنجاني، اصالح طلب

تنها گروهي كه سهمي ندارد،  »دولت وحدت ملي«در اين .  است

بورژوازي نوظهور احمدي نژاد است كه در اين هشت سال هـمـه   

تالش خود را براي بر هم زدن تركيب سنتي اشرافيت و ايـجـاد       

مـعـدل بـاالي      .  اشرافيتي جديد از دوستان خويش به كار بسـت 

سني كابينه نشان از آن دارد كه روحاني تركيبي از قديمي تريـن  

و كاركشته ترين كارگزاران طبقه حاكم پس از انـقـالب را بـه          

 .ميدان آورده است

با نگاهي به اعضاي كليدي كابينه روحاني در مي يابيم كـه وي      

تيمي كامال دست راستي و طرفدار بازار آزاد بـراي اداره امـور           

صنـعـت ، مـعـدن و           « روحاني وزرات .  اقتصادي برگزيده است

را به محمد رضا نعمت زاده سپرده است كه از مـديـران    » تجارت

ارشد سازمان صنايع دفاع و شركت توانير در دولت ميـرحسـيـن    

موسوي بود و در تمام هشت سال رياست جمهـوري هـاشـمـي       

تـا قـبـل از دولـت           .  رفسنجاني وزارت صنايع را برعهده داشت

نعمت زاده بود كه در   .  هاشمي اكثريت صنايع ايران دولتي بودند

دوران هاشمي رفسنجاني روند خصوصي سازي صنايع ايـران را      

هاي خـاتـمـي و         امري كه در دولت.  شروع كرد و شدت بخشيد

  .احمدي نژاد نيز ادامه يافت

وزير اقتصاد دولت، طيب نيا را مي توان از اعضاي اقـتـصـاددانـان     

حلقه نياوران دانست كه در دوران رفسنجاني و به سـركـردگـي      

برنامه اول و دوم و سوم تـوسـعـه    .  محمد طبيبيان فعاليت كردند

ي نيـاوران گـرايشـي       حلقه . ي فكري تدوين شد توسط اين حلقه

 . كامال ليبراليستي در ميان اقتصاددانان ايراني است

با ارائه رساله دكتري خـود بـا عـنـوان          1372نيا در سال  طيب 

مدرك دكتراي خود را از دانشـگـاه       »  تورم ساختاري در ايران« 

 .تهران دريافت كرده است

. طيب نيا در دولت احمدي نژاد به معاونت برنامه ريـزي رسـيـد     

احمدي نژاد با توصيه داوودي تالش كرد برنامه چهارم توسعه را   

ها نوشته شده بود تغيير دهد كه طيب نـيـا      كه با گرايش ليبرال

حاضر نشد اين كار را انجام دهد و بعد هم بـه دالئـل ديـگـري         

 .دولت را ترك كرد

در همين حلقه نياوران مي توان به محمدباقر نوبخت اشاره كـرد  

ريـزي و نـظـارت           كه او نيز در دولت فعلي به معاونت برنـامـه  

 .راهبردي برگزيده شده است

نيز ناميـده  »  دولت اتاق بازرگاني« و سرانجام اين دولت را برخي 

اند چرا كه رييس دفتر دولت روحاني، محمد نهاونديان، رئـيـس     

اتاق بازرگاني ايران اصلي تريـن نـهـاد      .  اتاق بازرگاني ايران است

) هـا    جناح بازاري( تجاري كشور است كه در اختيار جناح موتلفه 

 .گراي سنتي مي باشد از احزاب اصول

اتاق بازرگاني يا همان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشـاورزي  

ايران كه هدف خود را ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانـان  

نماينده دارد كـه   60و صاحبان صنايع و معادن معرفي مي كند، 

نماينـده آن از طـرف          20نماينده آن از بخش خصوصي و  40

هـزار     20اتاق بازرگاني ايران نزديك به   .  شوند دولت انتخاب مي

عضو در سراسر ايران دارد و داشتن كارت عضويت ايـن اتـاق و       

حداقل سه سال سابقه فعاليت اقتصادي از شرايط شـركـت در       

 .انتخابات آن است

جدا از اعضاي اقتصادي كابينه بهتر است نگاهي به برخي اعضاي 

پورمحمدي وزير دادگسـتـري دولـت      . ديگر آن هم داشته باشيم

اعتدال از اعضاي كميته مرگ اعدام هاي دست جـمـعـي سـال       

بوده كه نقش مستقيمي در اعدام مخالفين ايفـا نـمـوده       1367

اگر چه معموال وزارت دادگسـتـري، وزرات خـانـه اي               .  است

تشريفاتي است اما سپردن آن به شخصي بـا ايـن سـوابـق از             

سركوبگري به نوعي اعالم اين به جامعه است كه اين دولـت در    

 .كنار لبخند، چماق را هم به وقتش استفاده خواهد كرد

علوي به عنوان وزير اطالعات هيچ گاه شخص مطرحي نبـوده و    

ي    تنها سـابـقـه   .  اساسا هرگز در وزارت اطالعات كار نكرده است

. عقيدتي ارتش است-نيمه امنيتي وي رياست بر سازمان سياسي

انتصاب چنين شخصي بر باالي اين وزارتخانه مي تواند نشان اين 

باشد كه رييس جمهور خود مي خواهد بر وزارت اطالعات احاطه 

اطالعاتي   -اين امر با توجه به سوابق طوالني امنيتي  داشته باشد

 6  .روحاني كامال واقعي به نظر مي رسد

ر 
مه

ي، 
قات

طب
ه 

رز
با

م
13

92
ره 

ما
ش

 ،
13

 

 دولت وحدت ملي و تناقض هايش

	� ���� ي روحاني نگاهي به كابينه 



روحاني براي وزراتخانه هايي از كابينه كه مستقيما با تـوده مـردم         

برخورد و ارتباط بيشتري دارند از چهره هايي با سوابـق امـنـيـتـي        

استفاده از رحماني فضلي براي وزارت كشور كه .  استفاده كرده است

سابقه قائم مقامي شوراي عالي امنيت ملي را نيز در پـرونـده خـود      

به عالوه وي وزارت تعاون، كـار  .  دارد از اين واقعيت حكايت مي كند

و رفاه اجتماعي را كه با كار و رفاه ميليون ها كارگر سر و كار دارد،   

به علي ربيعي از مهمترين معاونان وزارت اطالعات در دهه شـصـت     

 -اين به آن معنا است كه از اين پس نگـاه امـنـيـتـي       .  سپرده است

قطعا ربيعـي  .  تر خواهد شد اطالعاتي به مسائل طبقه كارگران عميق

از همه تجربيات خود در وزارت اطالعات براي توطئه، جاسـوسـي و     

 .اختالف بين طبقه كارگر استفاده خواهد كرد

روحاني كه با فشار عمومي براي كاهش سركوب و سانسور فرهنگـي  

مواجه )  ها مانند جدا سازي جنسيتي در دانشگاه( بر روي نسل جوان 

بود، وزيراني اصالح طلب براي وزارت خانه هاي علوم و تحقيقات و   

آموزش و پرورش برگزيد كه در دوره اصالحات سابـقـه مـديـريـت        

اما مجلس هم اين جا بـه داد روحـانـي          .  علمي و آموزشي داشتند

رسيد و با راي به عدم صالحيت آنان دست روحاني را براي انتخـاب  

 .چهره هاي محافظه كارتر در اين وزرات خانه ها باز كرد

جالب اينكه حتي سه روز پيش از راي گيري نمايندگان بسياري بـه  

صراحت گفتند كه سه نفر از وزيران راي اعتماد نخواهـنـد آورد و       

وزراي علوم، آموزش و پرورش و ورزش مـوفـق بـه        .  همان هم شد

بدين ترتيب روحاني در آيـنـده مـي      . كسب آراي نمايندگان نشدند

تواند اين بهانه را داشته باشد كه من به دنبال آزادي بيان و كاهـش  

سركوب روي جوانان و زنان بودم اما اين مجلس محافظه كار بود كه 

وزير ارشاد هم مطـابـق سـنـت       . مانع از خيرخواهي و تدبير من شد

رسيد كه نهايتا  موجود در جمهوري اسالمي بايد به تاييد رهبري مي

 .علي جنتي از طيف محافظه كار به اين سمت انتخاب شد

 روحاني در منگنه خواست هاي دو طبقه

بحران اقتصاد جهاني كه در ايران با تحريم اقتصادي نيز همراه شـده  

. شرايط سختي را براي كارگران و زحمتكشان كشور رقم زده اسـت   

توده هاي بسياري از كارگران و مزدبگيران در شرايط بسيار سـخـت   

 . بيكاري و فقر به سر مي برند

اين وضعيت طبقه كارگري است كه بخش عظيمي از آن با توجه 

به وعده ها و نقل و انتقال به دولت جديد انتظار و توقع گشايـش  

اگر چه دولت نمايـنـده كـارگـران       .  و بهبود در شرايط خود دارد

نيست و اساسا به منافع آنان متعهد نيست، امـا ديـدن حـجـم         

عظيمي از خشم، فقر و استيصال در بين كـارگـران بـراي ايـن         

جامعه فقيرايران، جعبه باروتي اسـت  . نودولتان هم ترسناك است

روحاني نيز با تجربه از تـاريـخ       .  كه بايد مواظب انفجارش باشند

   .دريافته است كه سركوب و تهديد هميشه نتيجه بخش نيست

دولت روحاني تحت فشار تحريم ها و بحران اقتصـادي مـوجـود      

ناتوان از حل يا كاهش قابل توجه مشكالت عميق جامعه فـقـيـر    

 .ايران مانند تورم، بيكاري و دستمزدهاي پايين است

در دوران ركود و بحران فعلي حتي با فرض نبود تحريم ها، رشد 

گذاري خارجي  اقتصادي مطلوب به صدها ميليارد ها دالر سرمايه

در صنايع مختلف ايران نياز دارد كه از عـهـده سـرمـايـه داري          

به عنوان نـمـونـه    .  جهاني در شرايط بحران زده فعلي بر نمي آيد

صنعت نفت به عنوان اصلي ترين منبع درآمد اقتصادي در ايران، 

 223براي بازسازي و تامين سهميه خود در بازار نفت جهاني به   

 .ميليارد دالر سرمايه گذاري نياز دارد

هايي با استفاده از پول نفت به توزيع  اين دولت مي تواند در برهه

بيشتر كاالهاي ضروري اقدام كند و قيمت ها را اندكي پاييـنـتـر    

بياورد اما نخواهد توانست روند پايداري از بهبود اوضاع رفـاهـي     

بنابراين تنها اقدام اين دولت استـفـاده از     . مردم را تضمين نمايد

مسكن هاي موقت به شكل برخي سوبسيدها خواهد بـود و در        

صورت شورش، قيام هاي شهري و اعتصاب همچـون گـذشـتـه       

 .مشت آهنين به كار خواهد رفت

هـاي     از طرف ديگر جو عمومي جامعه از ياس و سرخوردگي ماه

قبل از انتخابات خارج شده است و اعتماد به نفس در مـطـالـبـه     

ايـن امـيـد و        .  هاي معيشتي و سياسي مشهـود اسـت     خواست

سرزندگي نسبي در شادي هاي بعد از پيروزي روحاني يـا تـيـم      

همچنين طبقه حـاكـم ايـن بـا دور             .  ملي فوتبال مشهود بود

اعتصـابـاتـي كـه       .  جديدي از اعتصابات كارگري نيز مواجه است

عموما بابت پرداخت نشدن دستمزدها و بيكارسازي هاي ناشي از 

تنهـا  .  يابند گيرند و گسترش مي بحران اقتصادي موجود شكل مي

در همين دو ماه اخير اعتصابات كـارگـري در فـوالد زاگـرس           

كردستان، هفت تپه و عسلويه نشان از اوج گـيـري نـبـردهـاي        

 .طبقاتي در ماه هاي پيش رو دارد

داري در اين تـحـريـم       از ديگر سو، گر چه بخش هايي از سرمايه

مثال وارد كنندگان كـاال يـا       ( اند  باالترين سودها را به جيب زده

، اكثريت عددي طبقه سرمايه دار فـعـلـي از      ) برخي دالالن نفت

. شرايط اقتصادي و سودآوري سرمايه به شدت نـاراضـي اسـت     

منفي سه درصـد بـوده        91رشد اقتصاد ايران در سال 

  .داري ايران دارد است كه نشان از بحران براي كليت سرمايه
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خوشحالي دست جمعي اينان بعد از رفتـن احـمـدي نـژاد بـر            

نارضايتي عميق طبقه بورژوازي ايران از ادامـه رونـد مـوجـود           

سرمايه داران نيز از دولت منتظر كاهش تحريـم  .  حكايت مي كند

ها، دادن سوبسيد به صنايع در حال ورشكستگي و ثبات در بـازار  

در چهارچوب شرايط فعلي سرمايه داري جـهـانـي، رفـع       .هستند

تحريم ها و سرمايه گذاري يا وام خارجي مي تواند ايـن بـحـران      

. اقتصادي را موقتا تخفيف دهد اما آن را به كلي حل نخواهد كرد

اگر جمهوري اسالمي توانست دوران پرتالطم جـنـگ را پشـت        

سربگذارد به لطف دولتي بودن اكثريت مراكز تولـيـد، اقـتـصـاد        

برنامه ريزي شده جنگي، ارائه كوپن و سوبسيدهاي مشخص بـه    

اكنون و پس از   .  كاالهاي ضروري نظير برنج، روغن و گوشت بود

ها و حذف سوبسيد ها، هرگونه دخالت دولت در    خصوصي سازي

هايي از    اقتصاد به هدف كاهش فشار روي مردم با مقاومت بخش

طبقه سرمايه دار مواجه خواهد شد و عمال اختالف را در بـيـن       

 .حاكمان تشديد خواهد كرد

در دوره پيش رو شاهد شديدترين نبردهاي طبقاتي خواهيم بود، 

طبقه كارگر با سفره هاي خالي تـر از گـذشـتـه، بـيـكـاري،                

اي جز گسترش اعتراض و اعتـصـاب را      دستمزدهاي معوقه چاره

داري كه اكثريت آنان هم از    ندارند و از طرف ديگر طبقه سرمايه

كاهش سود دهي، كسادي بازار و ركود تورمي فـعـلـي نـگـران          

 .هستند، يكديگر را به مصاف خواهند طلبيد

جناح هاي مختلف دولت وحدت ملي نيز چندان بـه  »  ماه عسل« 

كماكان نبرد بين بخش هاي مختلف طبـقـه   .  درازا نخواهد كشيد

حاكم بر سر منافع گروهي و اينكه چه راه حلي بـراي خـروج از       

با تعميق بحران .  بحران فعلي مناسب تر است ادامه خواهد داشت

) نظير دوره احمدي نـژاد   ( شاهد تشديد اختالفات و افشاگري ها 

هميـن االن هـم       . ( در مجلس ، دولت و قوه قضاييه خواهيم بود

شايعات مبني بر انشعاب در فركسيون اصولگرايان مجلس و ايجاد 

 .)فراكسيون حاميان دولت بر گسترش اختالفات داللت دارد

در چنين شرايطي نيروهاي انقالبي بايد با تجهيز خود به دانـش    

طبقاتي، دخالت در روند مبارزات فعلي و كمك به هر متحد تـر    

شدن طبقه كارگر، خود را براي شرايطي انقالبي كه ممكن اسـت  

سـاخـتـن كـادرهـاي        .  در سال هاي آينده رخ دهد آماده كننـد 

سازمانده توانايي كه در شرايط حساس و انقالبي قدرت تصمـيـم   

گيري درست، رهبري مستقل طبقه و آژيتـاسـيـون را داشـتـه          

 .باشند، بايد در دستور كار هر دلسوز طبقه كارگر قرار بگيرد

هر گروهي از ديد طبقه و منافع خود به بحران فعلي نـگـاه مـي      

هيچ تـوهـمـي بـه         »  مبارزه طبقاتي« .  كند و نگران آينده است

روحاني ندارد و مطمئن است كه تناقضات مادي و واقعي حـبـاب   

دولت تدبير وحدت ملي را نيز به زودي در مـقـابـل چشـمـان          

براي ما كارگران ، تنها راه   .  خشمگين طبقه كارگر خواهد تركاند

رهايي از اين شرايط مصادره تمام مراكز توليد، ملي كردن آن هـا  

و تسخير قدرت سياسي توسط كميته هاي مردمي در سـراسـر       

 .كشور است
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 هزار كارگر در بنگالدش 50اعتصاب 
 »راديو زمانه«اي از گزارشِ  گزيده

 

 
در حال حاضر چهار ميليون نفر در بنگالدش با دستمزد 

. كننـد  يورو در ماه در بخش صادرات پوشاك كار مي  28

ميليارد يورو درآمد دولت از ايـن      15اين رقم در برابر 

بخش ناچيز است و به همين خاطر كارگران خـواهـان     

 .اند يورو در ماه شده 76افزايش حداقل دستمزد به 

 20اين در حالي است كه دولت بنگالدش با افـزايـش     

درصد دستمزد حداقل موافقت كرده است اما كارگـران  

 .دانند مي“ غيرانساني و تحقيرآميز”چنين شرايطي را 

جنبش اعتراضي كارگري هر روز قدرت بيشـتـري در     

كارخـانـه در       300گيرد و تاكنون بيش از  بنگالدش مي

 .اند نزديكي داكا، پايتخت اين كشور تعطيل شده

ها را بستند و در مسير تظاهرات  كارگران معترض اتوبان

 .خود به چند خودرو آسيب رساندند

در همين حال دولت مذاكرات خود را بـا كـارگـران        

 .ها آغاز كرده است اعتصابي و صاحبان كارخانه

شدت با افزايش حقوق كـارگـران    ها به صاحبان كارخانه

دلـيـل      گويند كشورهاي غربي به مخالف هستند و مي

خرنـد و     ارزان بودن اجناس ما از بنگالدش پوشاك مي

تـر     اگر به حقوق كارگران افزوده شود اجناس نيز گران

 .شده و مشتريان خود را از دست خواهند داد

در ماه ژوئيه گذشته ريزش ساختمان چندين كـارگـاه     

كـارگـر را       100پوشاك در اطراف داكا جان يك هزار و 

 .گرفت



    

  

  

هاي سوريه، با الهام از رويـدادهـاي        ي توده خيزش خودانگيخته

تونس و مصر، به حمام خوني از جنگ مذاهب انحطـاط يـافـتـه       

هاي اميدبخش آغاز، در غياب رهبري انـقـالبـي، بـه        نقطه .است

هاي ريـاكـارانـه و         زاگ از سوي ديگر، زيگ .اند تراژدي بدل شده

اي تمام و كمال هستند و  ي امپرياليسم آمريكا مضحكه قلدرمابانه

  .كشند هاي قدرت آمريكا را به نمايش مي به روشني محدوده
 

*** 
 

  خواهـد را بـي       ها بود عادت كرده بود هر راهي مي آمريكا مدت

دردسر طي كند اما برخورد اوباما با اوضاع سوريه خبر از تـوازن      

آمريكا همچنان قدرت برتـر   .دهد قواي جديد در سطح جهاني مي

ي ايـن     زير سلطه «پاكس آمريكانا»امپرياليستي است اما روياي 

 .كشور با خاك يكسان شده است و اين عواقبي گسترده دارد

ي ملي اشتـهـاي    دوازده سال خونريزي و تهي شدن ويرانگر خزانه

امپرياليسم  .ها براي جنگ را به شدت كاهش داده است آمريكايي

كوشـد   بار در عراق و افغانستان مي آمريكا پس از ماجراهاي حقت

در ده سال گذشته، عموما به آسيا  .خود را از خاورميانه رها سازد

و در   (  توجه بوده و اكنون در تالش براي مقابله با عروج چيـن  بي

بـايـد زمـان      ) ضمن ظهور مجدد ژاپن با حضور نظامي در منطقه

هاي پنتاگـون و     اما كار استراتژيست .دست از رفته را جبران كند

 .سازمان سيا و وزارت امور خارجه به اين راحتي نيست
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 ها تراژدي سوريه و لودگي امپرياليست
 پيترسون جان و مرلي فرانچسكو

هـا     كل خاورميانه از دست امپرياليست ترجمه آرش عزيزي

هاي متـعـددي تـا       نظام.  در رفته است

اند و انـقـالب    همين االن سرنگون شده

زير پوست كشوري پس از كشور ديگـر  

بريتانيا و فرانسه كه ناوگـان  .  جوشد مي

هايشان زماني دنيا را زير  و تجار و ارتش

هاي حـقـيـري از         گذاشت سايه پا مي

گرچه ظـاهـرا     -ي خود هستند  گذشته

. انـد    شان متوجـه ايـن نشـده        رهبران

ي يورو درگير در مشكالت بغرنج  منطقه

روسـيـه، كـه پـس از           .  داخلي اسـت 

زخـم        فروپاشي ننگين اتحاد شوروي،

كوشد نفوذ خـود   خورد و تحقير شد مي

 باالي وزن »در منطقه را زنده كند و 

 عصر بحران، جنگ، انقالب و ضدانقالب

تركـيـه، اردوغـان، بـا          «قلدرمابِ»رئيسِ  «. كند خود بازي مي

در .  خيزش انقالبي چشمگير در كشورش به لرزه افـتـاده اسـت     

هاي انتخاباتي  هاي انقالبي و غافلگيري هاي سال بسيج ايران، سال

حتي اسرائيل بايد به دقت بـنـدبـازي       . اند معادله را عوض كرده

ثباتي در    اي در اين كشور و عروج بي كند چرا كه اعتراضات توده

سازد محدودتر از آن عمل كنـد كـه      را مجبور مي تمام اطراف آن

رحمانه و ميليـاردهـا    به اين، محاسبات بي .رهبرانش عادت دارند

اند هـم   ها تزريق كرده ها و قطري ها و صعودي دالري را كه چيني

ي انـفـجـار       بينيم انبار باروتي داريم كه آماده كه اضافه كنيم مي

  .است

 

اي  تواند بزدالنه در گـوشـه   در اين چارچوب پرآشوب، آمريكا نمي

هاي چنداني در اختيار ندارد و هـيـچ    و با اين همه گزينه .بايستد

آمريـكـا در عـراق         .ها هم خيلي دلچسب نيستند كدام از گزينه

نشيني كند و در    مجبور شد دمش را روي كولش بياندازد و عقب

حاال بايد به جهان نشان  .طور شكست خورد افغانستان هم همين

هميـن   .آوزش ببري كاغذي نيست دهد كه قدرت نظامي سرسام

هـاي   و سـالح    «خـط قـرمـز     »است كه كلمات تندي راجع به 

جورج  «ِ خط روي ماسه»را ياد پيغام  شنويم كه آدم شيميايي مي

هـاي   اوباما عليرغم صحبت .اندازد بوش به صدام حسين مي .دبليو

 .گـذرد  نـمـي   «خط قـرمـز  »كرد اسد از  سرسختش البد فكر مي

اينگونه آمريكا فرصت داشت قيافه بگيرد و حرافي كنـد امـا در       

هر چه باشد، اسد در كـار كشـتـار       .واقع مجبور به حركت نشود

 ها هزار نفر از شهروندانش و نابود كردن كل شهرها تنها  با ده



ي  آخر چرا خطر مداخلـه  .با مدد تسليحات عادي مشكلي نداشت  

رحم اسـت؛   اي بي ها را بپذيرد؟ اسد حرامزاده مستقيم امپرياليست

  .اي كامال ابله نيست اما حرامزاده

كه در سوريه از تسليحات شيميايي استفاده شده ظاهرا مـورد   اين

ها را داده      كه چه كسي دستور استفاده از آن اما اين .شك نيست

اي ياغي در ارتش سوريه بود كـه     آيا فرمانده .سوال ديگري است

اي از شورشيان بود كه  در نافرماني از دستورات چنين كرد؟ دسته

ي دخالت خارجي را بزنـد؟ خـود اسـد بـود؟            اميدوار بود جرقه

حقيقت شايد هرگز معلوم نشود؛ تا بحال هيچ مدرك قطعي ارائه 

هـاي بـورژوايـي       يعني رسـانـه  ) جهان «افكار عموميِ»اما  .نشده

به سرعت به اين نتيجه رسيدند كه اسد بر مردم خود گـاز   (غرب

  حال چه كنيم؟ .رد شده «خط قرمز» .شيميايي بارانده است

 

 صالت ظهر

 

هاي بسياري با يـكـديـگـر        مواضع متحدين سنتي آمريكا تفاوت

از سازمان ملل براي حمله تـا دفـاع از           از تقاضاي اجازه .داشت

هاي جراحانه براي خـلـع    جانبه تا كارزار مختصر بمباران عمل يك

سالح تجهيزات شميايي، تا پشتيباني قاطعانه از شـورشـيـان از        

مدت بـا حضـور      ي طوالني طريق جنگ هوايي طوالني، تا مداخله

كـه  ) اش نيروها در زمين براي سرنگوني اسـد و رژيـم عـلـوي          

بريتانيا و فـرانسـه، كـه        (.پيشنهاد تركيه و عربستان صعودي بود

تنورشان با آتش گذشته گرم است، اول از همه بـراي حـركـت        

اما كامرون بر سر  اين مسـالـه شـكـسـت         .نظامي صف كشيدند

تحقيرآميزي در پارلمان خورد و فرانسه به سرعت سازمان ملل را 

آلمان ابتدا آمادگي خود براي حركت نـظـامـي را         .وسط كشيد

اعالم كرد و حتي دانمارك كوچك هـم صـداي خـود را بـه               

ها خيلي زود عقب كشيدنـد و     اما آن .طرفداران جنگ اضافه كرد

 .روند گفتند به سازمان ملل مي

ديد دوسـت و مـتـحـد            «ترين مرد جهان قوي»جا بود كه  اين

 «عمل»را زده بود و حاال   «حرف»اوباما  .چنداني برايش نماينده

داري و  در عصر بحران سرمايه .آن هم عمل به تنهايي - مانده بود

امـا آمـريـكـا        !زوال، ژاندارم جهان بودن كار خيلي راحتي نيست

بايد  .نشان قدرت الزم بود .توانست از خود ضعف نشان بدهد نمي

ّهـاي   پيغامي به ايران و روسيه و چين و انـواع و اقسـام قـدرت         

كنند  كشند و سعي مي شد كه ضعف را بو مي كوچك فرستاده مي

 .در مقابل آمريكا فرصتي به چنگ آورند

امان سخنوريِ برآشفته و اخـالقـيِ جـان         اوباما كه زير آتش بي

كري، وزير امور خارجه، بود در ابتدا اعـالم كـرد بـه سـرعـت،            

يكجانبه و اگر الزم باشد بدون تاييد سازمان ملل به سوريه حمله 

ها كه به شدت عليه اين چـنـيـن حـركـتـي          نظرسنجي .كند مي

اوبامـا   .آنقدرها هم واضح نيست «خط قرمز»چرخيد، معلوم شد 

دنده عوض كرد و اين دفعه از كنگره خواسـت در ايـن مـورد          

 .گيري كند راي

 

جمهـور را،     را فرصتي ديدند تا رئيس هاي سرسخت اين اما راست

ي دومش نگذشته، فلج كـنـنـد و       كه هنوز يك سال هم از دوره

تـحـت    .مسلكانه و موقتا گرايشات پاسيفيستي پيدا كردنـد  كلبي

كـه طـبـق      ) ي آمريـكـا   فشار سنگين افكار عمومي عليه مداخله

، گـروه گـروه       (رسـد  درصـد مـي      80ها بـه     بعضي نظرسنجي

او ماند و ديگـر   .طلبانه، اوباما را تنها گذاشتند ها فرصت دموكرات

طلبي مثل رقـيـب      هاي تهاجم كسي كنارش نبود مگر شخصيت

كينِ هميشه متهـاجـم كـه       اش، جان مك جمهوري سابق رياست

روي ) «بـمـب ايـران     -بمب، بمـب -بمب»بخاطر خواندن سرود 

  .بدنام است (بيچ بويز «باربارا آنِ»ي  ملودي ترانه

 

 تغييرات شديد و ناگهاني

 

آمريكـا  ) ي گذشته، رقباي اصلي در آخرهفته 20در نشست گروه 

اي كه بر سر استخوان و خاكستر  مسلكانه در بازي كلبي (و سوريه

ي آمريكا براي حمله بـه   مردم سوريه در گرفته است بر سر برنامه

كـوشـيـد     اوبـامـا مـي      «.قبول كردند كه مخالف باشند»سوريه 

امـا در     .بست ادامه يافـت  پشتيباني از حمله را افزايش دهد و بن

هـاي چشـمـگـيـر         اين عصر تالطم و عدم ثبات، رفت و برگشت

رويدادها در چند روز گذشته به سرعت حركت  .هميشه در كارند

نتايج بسياري همچنان مـمـكـن       .اند اند و شناور باقي مانده كرده

 .هستند

 

 .ي روز دوشنبه بـود    اعالميه «تراژيكمدي»كاريِ  آخرين شيرين

وزاي امور خارجه روسيه و سوريه، سرگئي الوروف و وليد معلـم،  

گفتند دولت سوريه حاضر است پيشنهاد روسيه براي قرار دادن   

المللي را  هاي شيميايي سوريه تحت كنترل بين ي سالح زرادخانه

به عنوان بخشي از اين راه حل، اين تسلـيـحـات نـابـود         .بپذيرد

 .پيونـدد  شوند و سوريه به كنوانسيون تسليحات شيميايي مي مي

را سـر     آن  90ي  اين راه حل، كه ظاهرا روسيه و سوريه در دقيقه

طلبي تهاجمي اوبامـا   اند، هر بخاري كه در ماشينِ جنگ هم كرده

راه نجات بـا    »در ضمن اينگونه  .مانده بود، از ميان برد

  10 .شود در اختيار همه گذاشته مي «حفظ آبرو
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اوباما در پاسخ به پيشنهاد روسيه، كه رژيم سوريـه مشـتـاقـانـه          

دنبالش بود، دوباره مسير عوض كرده و اكنون از كنگره خواستـه  

راي در مورد عمل نظامي را تا زماني كه ديپلمـاسـي كـارش را        

شد، اوباما از پيروزي  گيري مي اگر راي) دهد متوقف كند انجام مي

ي قلدري خود را حفظ كرد امـا     اوباما ظاهرِ چهره (.مطمئن نبود

بـاخـت پـيـدا       -اينگونه راهي براي بيرون آمدن از موقعيت باخت

 .كرد

 

 ي كري«استدالل سخنورانه»

 

اي كه راه را براي آخرين تغيير چشمگير در اوضاع باز كـرد   حادثه

آمـد   ي آمريكا، مـي  از كنفرانس مطبوعاتي كري، وزير امور خارجه

ها را بـاال بـبـردو           گذاشت تا روحيه كه داشت اروپا را زير پا مي

در روز    بي بي سيكه  چنان .متحدين ولرمِ آمريكا را متقاعد كند

 :سپتامبر گزارش داد 9

 

ي آمريكا، كه در اروپا بود تا بـراي     جان كري، وزير امور خارجه»

كـه خـود      عمل نظامي حمايت جمع كند، روز دوشنبه بـي ايـن    

هاي شيميايي توسط سوريه را    بخواهد حرف كنار گذاشتن سالح

 .آغاز كرد

 

جمهور  در كنفرانسي خبري كه از او پرسيدند آيا بشار اسد، رئيس

تواند كاري كند كه از عمل نظامي اجتناب شود، آقاي  سوريه، مي

ي تسليحات شيميايـي   تواند تمام زرادخانه كري پاسخ داد كه مي

 «.ي آينده تحويل دهد خود را ظرف هفته

 

ي گذراي كري قرار بود گشايشي براي حل ديپلماتـيـك    آيا گفته

االجلي غريب و غير قابل تحقـق؟ بـه      مساله باشد يا باز هم ضرب

ي اين راه نجات از بحران را در واقع  ، نطفهنيويورك تايمزگزارشِ 

پيـدا    20توان در گفتگوي بين اوباما و پوتين در نشست گروه  مي

اين فكر از هر كجا كه آمده باشد، دولت اوباما به سرعـت از     .كرد

گزارش كـرد    بي بي سي خبرنگار  .هاي كري پا پس كشيد حرف

ي بعدي تصريح كردند كـه آقـاي      مقامات آمريكا در مرحله»كه 

كرده و نه پيشـنـهـادي     را مطرح مي «استداللي سخنورانه»كري 

 «.جدي

 

 «ي استدالل سخنـورانـه  »اما دولت روسيه ماهرانه و دودستي به 

مقامات سوريه بالفاصله از طرح روسيه حـمـايـت       .كري چسبيد

الحال لرزان خواسـت آمـريـكـا بـراي           كردند و اينگونه بنيان في

 .ي نظامي متزلزل شد حمله

 گرفتن بهترين نتيجه از موقعيتي بد

 

چند ساعتي نگذشته بود كه اوباما مجبور شد رضايت دهـد كـه       

باشد گرچه خواهان مقاومـت در     «ممكن»اي شايد  چنين معامله

او با ايـن   .ها شد آميز از سوي سوري مقابل هرگونه حركت شيطنت

اي اينچنيني درست اجرا شـود بـه        همه اعالم كرد كه اگر برنامه

 ي آمريكا به سـوريـه      شده ديده ي تدارك حملهي  شده اعالماهداف

اما واقعيت  .ي بيشتر از تسليحات شيميايي توقف استفاده  :رسد مي

جا است كه اجراي هر طرحي براي نـظـارت بـر و نـابـوديِ             اين

هاي شيميايي سوريه در موقعيت جنگ داخـلـيِ    ي سالح زرادخانه

 :نويسد مينيويورك تايمز  .نهايت دشوار خواهد بود خونين بي

تالش براي نظارت بر چنين پيشنهادي، حتي اگر سوريه تـوافـق   »

جـا كـه      مدت خواهد بود بخصوص از آن بار و طوالني كند، مشقت

 .ي خود را در خفا بـرده  ها سال است زرادخانه دولت آقاي اسد ده

كه ناظرين سازمان ملل پس از جنگ خليج فارس در عـراق     چنان

وارِ بـازرسـي نـيـز        ي تهاجم دريافتند، حتي برنامه  1991در سال 

ي شيميايي برسد و  ها طول بكشد تا به كل زرادخانه تواند سال مي

همين بود  .تازه شايد هيچوقت مطمئن از همكاري كامل نيز نشود

بوش شد تا در سـال       .جمهور جورج دبليو اي براي رئيس كه بهانه

 «.عراق را اشغال كند 2003

ي  بينيم كه بعضي محافل طـبـقـه    اما در همين مقاله در ضمن مي

حاكمه كه نزديك به دولت آمريكا هستند از گشايش نـاگـهـانـي       

  :اند استراتژي خروج نفس راحتي كشيده

يـعـنـي    ] بندي شـده    هاي آقاي اوباما در مورد طرح سرهم گفته»

ي نظامي كـه در       ظاهرا استراتژي خروجي از حمله [طرح روسيه

صدور دستور آن مردد بود فراهم كرد و در حالي از راه رسيد كـه    

اي كـه     حمايت از مصـوبـه     (م-ي آمريكا كنگره) در كاپيتول هيل

حـتـي بـعـضـي         .استفاده از زور را مجاز سازد در حال نزول بـود 

را كرده بودند مسـيـر عـوض         قانونگذاران كه اعالم حمايت از آن

 «.كردند
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تحولـي كـه     »پيشنهاد روسيه را سي ان ان اوباما در گفتگويي با   

خواند اما اصرار كرد تهديد فشار نـظـامـي     «تواند مثبت باشد مي

او اعتبار نتيجه را هم به نام خودش زد و تاكـيـد    .بايد ادامه بيابد

كرد كه طرح روسيه و آمادگي رژيم سوريه براي پـيـروي از آن       

 .بـود  ي نظامي آمريكا غيرممكن مـي  بدون خطر مشخص مداخله

تالشي بود براي معرفي اوضاع به عنوان پـيـروزيِ   سي ان ان تيترِ 

در واقع اما اين پري بود در كاله پـوتـيـن و        ) ديپلماسي آمريكا

اما آگاهان خوب از واقعـيـت    «.پذيرد سوريه معامله را مي» :(اسد

 .باخبرند

 ي آمريكا ها درون طبقه حاكمه شكاف

المللي كه هر روز  مشكالت اوباما در داخل، همگام با موقعيت بين

ي گذشته از بد به بدتر رسـيـده    شود، در چند هفته تر مي پيچيده

ي مـالـي، از        از طرح خدمات درماني دولت تـا صـخـره        .است

هاي تامين اجتمـاعـي، تـمـام        اصالحات مهاجرت تا قطع بودجه

ي بحران حول سوريه يـا     هاي خرد و ريز اوباما در نتيجه سياست

ها هـمـه    اين .اند اند و يا از وسط صحنه كنار زده شده متوقف شده

دهند كه بر سـر چـگـونـگـي           هاي چشمگيري مي خبر از شكاف

ي آمـريـكـا پـا          ي طوفاني درون طبقه حاكـمـه   برخورد با آينده

 .گيرد مي

الحال پر تنش بين كاخ سفيد و پنتاگون را  ي في اين بحران رابطه

ي ارتش  اسكيلز، افسر بازنشسته .رابرت اچ .كند بيشتر متزلزل مي

اي در    ي سابق كالج جنگي ارتش آمريكا، در مـقـالـه        و فرمانده

ي صفوف باالي ارتش آمريكا را  به صراحت روحيهواشنگتن پست 

 :آشكار كرده است

هاي دولت اوبـامـا بـراي         گريِ تالش ها شرمگينند كه ناشي آن»

تدارك طرحي كه از نظر استراتژيك با عقل جور در بيايد به پـاي  

اي  هيچ يك از كارمندان كاخ سفيد هيچ تجربه .ّها نوشته شود آن

حداقل تا بحال اين راه بـه   .كنند را درك نمي در جنگ ندارد و آن

سوي جنگ ناقض تك تك اصول جنگ بوده است از جمله عنصر 

غافلگيري، رسيدن به انباشت و داشتن هدفي كـه بـه روشـنـي         

 «.تعريف شده و قابل دستيابي است

 :و در ادامه

اند كه اتفاقي كه شايـد بـيـافـتـد         ها از اين واقعيت برآشفته آن»

حركتي جنگي است و آمادگي براي به خطـر انـداخـتـن جـان          

كـه از     «خط قرمـز »ي  ها و اين همه براي جبران كلمه آمريكايي

اين اعمال براي جبران مافات و احيـاي نـام      .دهن كسي در رفته

 «.جمهور خواهند بود رئيس

كنـنـد    هاي ارتش آمريكا احساس مي اين واقعيت كه بعضي بخش

بايد نزد عموم افكارشان را اينگونه مطرح كنند بايد زنگ خطر را   

 .ي آمريكا به صدا در آورد در سراسر طبقه حاكمه

 چه منافعي در ميان است؟

 

براي درك تناقضات نهفته بايد بكوشيم و فراي ظواهر حـركـت     

ي تسليحات شيميايي سوريـه يـا      ي واقعي زرادخانه مساله .كنيم

مساله قابلـيـت رژيـم       .ها نيست و هيچوقت نبوده استفاده از آن

سوريه براي شكست شورشيان است كه اسد و ارتـش سـوريـه        

كامال قادر به انجام آن بدون استفاده از تسليحات شـيـمـيـايـي        

ي تسـلـيـحـات        رژيم سوريه با تعهد به نابودي زرادخانه .هستند

شيميايي خود موضعش در زمين جنگ را چـنـدان تضـعـيـف          

تـوانـد    در واقع، حتي شايد تقويت هم بكند چرا كه مـي  .كند نمي

المللي باشد و در عين حال خواهـد   مدعي تبعيت از مطالبات بين

 .توانست شورشيان را با تسليحات عادي منهدم كند

 

ي  ايم، دولت آمريكا از مسـالـه     كه پيش از اين توضيح داده چنان

ي  اي براي توجـيـه مـداخلـه       تسليحات شيميايي به عنوان بهانه

 .اي بيش نيست اما اين بهانه .مستقيم نظامي استفاده كرده است

اي به درد و رنـج   اوباما، كامرون و اوالند و حتي پوتين هيچ عالقه

ها  ها در مقابل تحركات ژئوپليتيك آن اين .هاي سوريه ندارند توده

ي آمريـكـا تضـعـيـف         هدف واقعي مداخله .پشيزي بيش نيست

بسـت   نيروهاي رژيم سوريه تنها تا حدي است كه اوضاع به بـن   

برسد، به طوري كه نه شورشيان و نه دولت نتوانند دسـت بـاال       

ها سپس در نهايت دو طرف از نفس افتاده را به سمت  آن .بگيرند

دهند به نـوعـي كـه در آن مـنـافـع                مذاكره و توافق حل مي

 .هاي مختلف امپرياليستي بهتر حفظ شود استراتژيك قدرت

 

كارآمد ساختن اين استراتژي به معني به درازا كشاندن بيـشـتـر    

ي كـافـي    جنگ داخلي با اين اميد است كه هر دو طرف به اندازه

هزار نفر در ايـن تـخـاصـم         100تا بحال حداقل  .تضعيف شوند

تداوم بيشتر آن به معني مرگ هزاران نفر و شايـد   .اند كشته شده

اما اين قابل پـذيـرش      .ها هزار نفر بيشتر از مردم سوريه باشد ده

 !شوند ها با تسليحات شيميايي كشته نمي خواهد بود چرا كه آن

و ) طلبـي اوبـامـا      ي تهاجم جا است كه رياكاري مشمئزكننده اين

 .شود آشكار و مسلم مي (اوالند و كامرون

شده يا خروج سريـع اسـد      ها سقوط كنترل ي ترجيحي آن نتيجه

خواهـنـد آن      ّها نمي آن.  در عين حفظ بخش اعظم رژيم او است

هـا نـه        جا آن   در آن.  اشتباهي را كه در عراق كردند تكرار كنند

فقط صدام را پايين كشيدنـد كـه كـل ارتـش و دسـتـگـاه                  

ور شـدن       بوروكراتيكش را از هم گسيختند كه منجر به شـعلـه  

انفجاري خونين شد كه تا امروز هم به هيچ وجه تـمـام نشـده        

 . است
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ها از شورشيان عليه اسد پشتيباني كردند اما هيچ اعتماد بـه   آن .  

هـا   بسـيـاري از آن       .شورشي خود ندارنـد  «متحدين»نفسي به 

هاي مرتبط با القاعده هستند كه اگر جاي خالي بـرجـاي    جهادي

مانده از سقوط رژيم اسد را پر كنند، حمام خوني مـذهـبـي راه      

اي بـيـش      خواهند انداخت كه عراق و لبنان در مقابلشان بازيچـه 

اما اوباما شايد فرصت به پيش راندن شورشيان را از    .نخواهد بود

در حال حاضر دست او با مخالفت عظيـم در     .دست داشته باشد

انـد   ها پيشنهاد كـرده  كشور و مسير ديپلماتيك جديدي كه روس

  .بسته شده است

حفـظ  »ي  حلي به دست بيايد كه به همه اجازه در انتها، شايد راه

اوباما و كري در مقـابـل    :دانند اما همه واقعيت را مي .بدهد «آبرو

اين واقعيـت كـه غـول         .پوتين و اسد كم آوردند و عقب ماندند

داري در آخرين تـالش خـود بـراي نـمـايـش قـدرت                 سرمايه

چـه   آن .اش متوقف شده از نظرها پنهان نخواهد ماند امپرياليستي

اي جزئي و اتفاقي نيست؛ عاقبت گريزناپذير قـدرت   بينيم نكته مي

ي  ي جهاني است، مـيـوه     رو به زوال امپرياليسم آمريكا در صحنه

 .تلخي كه اوباما اكنون بايد فرو دهد

تا جايي كه به مصائب كارگران و دهقانان و جوانانِ سـوريـه بـر      

بر بنـيـان    .ها به همان مستاصلي گذشته است گردد، وضع آن مي

هـاي   حلي موجود نيست و درون مـحـدوده     داري هيچ راه سرمايه

مردم سوريه، در هـر دو       .حلي موجود نيست خود سوريه هم راه

خواهند پايان خونريزي كنوني  سوي شكاف حاضر، مستاصالنه مي

تـوانـد راه      ي جامعه كـه مـي     متاسفانه، تنها اليه .را شاهد باشند

ي  شـده  ي كارگر، دهقانان و جوانان راديكال نجات ارائه كند، طبقه

اين تراژدي واقعي موقعيت  .اند رهبر و گمراه باقي مانده سوريه بي

توانست تمام  اي موجود بود كه مي اگر سازماني توده .سوريه است

اي براي تغيير اجتماعي راديـكـال و        مردم كارگر را پشت برنامه

توانسـت بسـيـار       تحول سوسياليستي جمع كند، اوضاع امروز مي

اما چنين سازماني موجود نيست و در نتيجه سايـر   .متفاوت باشد

اند و جنبش ضـداسـد را بـه         نيروهاي اجتماعي پا پيش گذاشته

 .اند ي تخاصم مذهبي و قومي كشانده بيراهه

حزب كارگـري  ) بار عامل ذهني تنها راه پيشروي، ساختن مشقت

است كه براي مجرا  (ي ماركسيسم حقيقي اي بر بنيان برنامه توده

هاي سوريه به سوي سرنگوني رژيم منفور  دادن آمال انقالبي توده

اسد و جايگزيني آن با نظام دموكراسي كارگري، به عنوان بخشي 

از انقالب سوسياليستي در سراسر خاورميانه و آفريقاي شمـالـي،   

بست  اي است صعب اما تنها راه رهايي از بن اين وظيفه .نياز است

 .همين است

 

الـمـلـلـي      سايت گرايش بين ، وب«در دفاع از ماركسيسم» :منبع

 2013سپتامبر  11ماركسيستي، 
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 نخواهم گريست ، نخواهم ترسيد

 
هفته گذشته پاولوس فيساس، يك خواننده رپ ضد نژادپرستي 

به  .بدست يكي از حاميان حزب ملي گراي طلوع طاليي كشته شد

دنبال اين قتل اعتراضات گسترده اي در يونان به وقوع پيوسته 

داشت ياد اين فعال ضدفاشيست ترجمه يكي از  براي گرامي .است

 .خوانيد هاي او را در ادامه مي ترانه

 جهان به زنداني بزرگ مبدل شده است،

 .و من به دنبال راهي براي شكستن زنجير ها هستم

 .بر بلنداي كوه مكاني است، كه انتظار مرا مي كشد

 

 .دستانم را آن قدر دراز مي كنم تا نور ستارگان را بدزدم

 .نمي توانم ان را تا به اين جا، پايين كشم

 .بدبختي انسان خفه ام مي كند ، غمگينم مي كند

 

 .توان تحمل ندارم ،اين مردم هرگز براي من نبوده اند

 .راهي ديگر را خواهم پيمود نه راهي كه ان ها مرا وادار مي كنند

 راهي است دشوار و اكنده از دام

 عشق هايي رسوا و دوستاني چون مارهاي سمي،

 .و ديوهايي با پوششي غريب كه هر ان در سايه به كمين نشسته اند

 

 اگر مي خواهي ادامه دهي،هرگز توقف نكن

 دندان هايت را بر هم بفشار و اشك نريز

 .من اين راه را خود پيموده ام و ختمش كرده ام

وآن سان كه خردمندان پير در كتاب هايشان گفته اند زماني كه خورشيد به پايان 

 .رسد ، عقاب ها بر فراز اتشي خواهند بر افروخت

  كساني كه مرا با زنجير هاي سوزان خود تهديد كرده اند

 .بدانند كه ترس مرا نخواهد ازرد

 بگذارييد بيايند و مرا بر بلنداي كوه ها پيدا كنند

 .من در انتظار آن ها خواهم بود و ترس مرا نخواهد ازرد

 

 مرا گفتند كه روياهاي ديوانه ات را رها كن

 !و هرگز به ستاره ها خيره مشو

 .اما هرگز ان ها را نشنيدم و دنيا را در آغوش گرفتم

 

 مي خواهند براي من قفسي بسازند

 آغشته از ترس ، زشتي و اشك

 .قفسي كه زنجير هايش نفرت و لعن خدايان را به دوش مي كشد

 

 يك قطره اشك نخواهم ريخت، نخواهم ترسيد

 نمي گذارم روياهاي مرا بدزدند

 آزادانه پرواز مي كنم، باال و باالتر

 .و به بالهاي رها و مغرور من رشك خواهند ورزيد

 در بلنداي كوه در انتظار برادران خود خواهم ماند

 .تا آن زمان كه نگريند و نترسند

 

 كساني كه از پشت به من خيانت كرده اند ،

 مي خواهم بدانند كه نخواهم گريست

 و تمام عشق هاي قديمي من ،

 مي خواهم بدانند كه نخواهم گريست
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 گر فازِ سوسيال دموكراتيك سيريزا توجيه :اسالووي ژيژك

 وستون فرد و ايراكليديس انجلوس

 عزيزي آرش ي ترجمه

 «مـاركسـيـسـت    » اسالووي ژيژك به عنوان عالم دانشـگـاهـيِ     

 «ي راك   ستـاره » محترمي معروف شده است و چپ او را نوعي

ي نـظـريـاتـش بـه           هاي اخير او براي ترجمـه  اما تالش .بيند مي

هاي مشخص براي دولت احتماليِ سيريزا در آيـنـده در      سياست

او در    .دهد كه هيچ چيز تفكر او، انقالبي نيـسـت   يونان نشان مي

هاي رفورميست مدرن، اعتبار دانشـگـاهـي     واقع به يكي از جريان

گر حركت رهبري سيريزا به سوي راسـت شـده      دهد و توجيه مي

  .است
*** 

در زاگـرب در مـاه مـه،             «ي گمراهان جشنواره» در ششمين

اسالووي ژيژك بحثي عمومي در مورد نقش چپ اروپا با حضـور    

ژيژك داليل پشتيبـانـي    .الكسيس سيپراس، رهبر سيريزا، داشت

او در    .خود از سيريزا و انتظاراتي كه از اين حزب دارد اعالم كرد

هاي مشخصي در مورد مسير سياسي كه سـيـريـزا       حل ضمن راه

دموكـراسـي   » ي حزبِ پس از حمله .بايد طي كند پيش گذاشت

بـه ژيـژك،      (م-گرا كه در دولت است حزب اصلي راست) «نوين

ي يونان بـا او مصـاحـبـه كـرد و او                  «الفتروتيپيا» ي روزنامه

 .هايش در مورد سيريزا را تكرار كرد ديدگاه

 .هدف اين مقاله پرداختن به افكار عمومي فلسفي ژيژك نيسـت 

در اين مقاله ما خودر ا محـدود بـه پـرداخـتـن بـه بـعـضـي                  

گويد سيريزا بـايـد    بينيم كه ژيژك مي پيشنهادهاي مشخصي مي

چه ژيژك در بحث با سيپـراس مـطـرح       به باور ما، آن .اتخاذ كند

كوشد لعـابـي    در واقع، گرچه او مي .كرد هيچ چيز جديدي ندارد

 گرايانه به مواضعش بزند، مواضع بنيادين او در مورد يونان  چپ

او  .اي جديد و يگـانـه اسـت      گويد سيريزا اكنون پديده ژيژك مي

هاي راديكال گذشـتـه هـمـچـون         گوينداين حزب از جنبش مي

جنبش تحت رهبري ماندال در آفريقاي جنوبي يا جنبش حـول    

ي  ها همه بـا وعـده       گويد اين او مي .لوال در برزيل متفاوت است

دار شدند تنهـا   تغييرات راديكال به قدرت رسيدند اما وقتي دولت

توانستند اصالحاتي محدود انجام دهند و از اساس خادم منـافـع   

او در ضمن مدعي است كه سيريزا از    .داري جهاني شدند سرمايه

نامد متفاوت است چرا كه اين چـپ   مي «چپ راديكال» چه او آن

خـواهـد    كوشد و نمـي  پشتيبان اصول روشن انقالبي است اما نمي

سان خـود را مـحـكـوم بـه             مسئوليت قدرت را بپذيرد و بدين

 .سازد شكستي قطعي مي

ژيژك مدعي است كه تفاوت سيريزا در اين اسـت كـه گـرچـه         

حزبي حقيقتا چپ و راديكال است و اصول دارد اما در ضـمـن       

صداي خرد در محيط سياسي اروپا است كه كم كمك به جنـون  

كشي اقتصادي كه در  هاي رياضت به باور ژيژك، سياست .رسد مي

او  .هاي پريانند شوند جزمي و بر بنيان قصه سراسر اروپا اتخاذ مي

 :در بحث با سيپراس گفت
 
به نـظـرم    �افته در اروپاي امروز اتفاق خيلي خطرناكي داره مي»

نخبگان سياسي اروپا هر روز بيشتر قابليتشون براي حكومـت رو    

در ساير كشورها، حتي در آمريكا، اوباما با تـمـام    .دن از دست مي

از  �كـنـه   يه جورايي داره يه كاري مـي  �هاش و اين حرفا سازش

 دونن  رهبرا نمي �ده نماشو از دست مي اون طرف، اروپا داره قطب



ي پيش روي سيريزا نوعي اقدامات راديكـالِ   وظيفه .چه كار كنند  
اي خيلي پراگـمـاتـيـك      وار نيست كه تنها اينه كه به شيوه ديوانه

عـقـالنـيـت      .كاري كنه كه عواقب خيلي راديكالي خواهد داشـت 
 (.تاكيد از ما است) «.بياره، به مردم اميد بده، به اوضاع ثبات بده

 :گويد و در ادامه مي

ي  حرف من اينه كه ما بايد به عدم عقالنيتـي كـه ريشـه        …»

مون داره و به عـدم عـقـالنـيـت           هاي روزمره عميقي در واكنش

كروگمن يـه   �ايدئولوژيك نظام جهاني امروز توجه بيشتري كنيم

 10بار جواب محشري به سوالي داد و توضيح داد كه ما حتي اگر 

افـتـه    اتـفـاق مـي       2008دونستيم بحران مـالـي      سال پيش مي

ايـن تـراژدي      .تونستيم كاري كنيم كه جلوشـو بـگـيـريـم        نمي

ري دنبال  حتي اگه كامال آگاه باشي هنوز مي .داريِ امروزه سرمايه

 «�توهماتت

كند كه در  بينيم كه ژيژك چطور فكري را تكرار مي جا مي در اين

كـه كـاهـش       :شـود  جاي چپ رفورميست در اروپا پيدا مـي  همه

داري الزم    نظر سـرمـايـه      مخارج اجتماعي از سوي دولت از نقطه

ي ايدئولوژيك و ناعقالنـي سـيـاسـتـمـداران          نيستند بلكه عقده

به جاي اين توضيح كه با توجه به تناقضات  .بورژواي اروپا هستند

دروني و بنيادين نظامي سودمحور، بورژوازي سياسـت ديـگـري      

هـاي   كه درون محدوده ندارد كه پيش بگذارد؛ به جاي توضيح اين

داري راه نجاتي نيست، او موقعيت را ايـنـگـونـه تصـويـر          سرمايه

 اند و دارنـد رفـتـار        كند كه بورژواهاي اروپا همه ديوانه شده مي

حلي  شود كه راه از اين نتيجه مي .از خود نشان دهند «ناعقالني»

  .داري ممكن است هاي سرمايه درون محدوده

شود رهبران سـيـاسـي       اين چيست كه باعث مي :ما بايد بپرسيم

رفتار كـنـنـد؟       «ناعقالني» در اروپا اينقدر (و رفورميست) بورژوا

تـريـن    رهبران سياسي اروپا در حال حاضر درون چارچوب عميق

اين بحران است كـه     .كنند داري عمل مي بحران در تاريخ سرمايه

ژيژك، كـه در سـايـر           .كند ها و رفتارشان را تعيين مي سياست

هايش بارهـا بـه ايـن         ها و در ضمن در بعشي از نوشته سخنراني

بحران اشاره كرده است، اين بار انگار هيچ توجه خاصي به شرايط 

هـا   كند و تحليلي از مبارزه طبقاتي كه از آن   مشخص مادي نمي

انگار تنها چيزي كه نـيـازمـنـد آن        .كند شود ارائه نمي جاري مي

است و ژيژك، سيـريـزا و رهـبـرش،          «عقالنيت» هستيم كمي

 .داند ي منطقي مي سيپراس، را حامل اين انديشه

آليستي در نـگـاه بـه امـور              اي ايده ها اين را شيوه ماركسيست

داري، از نقطه نظـر نـيـازهـاي        شكي نيست كه سرمايه .دانند مي

اما تا زمـانـي كـه نـفـس           .واقعي بشريت، نظامي ناعقالني است

دهد جستجوي سودآفريـنـي    را به جلو هل مي چه آن كشد، آن مي

داران  چه بـراي سـرمـايـه       هر آن .داران است از سوي تمام سرمايه

سود بياورد، منطقي و عقالني است و هر چه نياورد، غيرمنطقي و 

 !غيرعقالني

ما خود را بر بنيان تحليل مشخص از تناقضات نظام قرار داديم و 

ها پيش اشاره كرديم كه وحدت اروپا كه بورژوازي اروپا بـه   مدت

ها است چرا كه  گرچه اين تنها راه پيش روي آن) دنبال آن است

هاي اقتصادي در سـراسـر جـهـان          قادر به رقابت با ساير بلوك

بديل سوسياليستـيِ  » نگاه كنيد به) .يافتني نيست دست (نيستند

ما توضيح داديم كه عـلـت      (.1997، آلن وودز، «ي اروپا اتحاديه

هاي مـخـتـلـف كـه           اين واقعيت اين است كه رقابت بين دولت

هايي در سطوح بسيـار   دولت) دهند ي اروپا را تشكيل مي اتحاديه

هـا در     الجرم وقتي سهم بازار هـر يـك از ايـن          (متفاوت رشد

گيـرد و حـاد        كند، باال مي هاي بحران به شدت سقوط مي زمان

 .شود مي
 

ي اروپا است و نقشي مضاعف به عنوان هم  آلمان در قلب اتحاديه

در  .ي اروپا دارد هاي عضو اتحاديه شريك و هم رقيب ساير دولت

آور اعـتـبـار       گذشته، رشد اقتصادي در اروپا با گسترش سرسـام 

ها  تا زماني كه اقتصاد در حال گسترش بود، و بانك .شد حفظ مي

آوردنـد، كسـي      هاي بزرگ سودهاي كالن به دست مي و شركت

اما حاال بدهي بـه جـايـي         .گرفت جلوي گسترش بدهي را نمي

تواند تـمـام بـار       رسيده كه حتي اقتصاد قدرتمند آلمان هم نمي

 چـنـيـن كـاري بـراي آن            .بدهي اروپا را بر دوش بـكـشـد       

ي حاكم آلمان در ضمن حـاضـر    طبقه .خواهد بود «غيرعقالني»

ي  كنترل پول را صادر كند چرا كه نتيـجـه   نيست مجوز چاپ بي

اين كار تورم عظيم در مراحل بعدي بحران خواهد بود و چنـيـن   

در عين حال، طبقـات   .تورمي قطعا غير قابل مديريت خواهد بود

هاي فـقـيـرتـر جـامـعـه             حاكم اروپا صورتحساب را مقابل اليه

ي پس از جـنـگ    گذارند و اينگونه صلح اجتماعي كه در دوره مي

ها با تالش براي دستيابـي   آن .اندازند به دست آمد به مخاطره مي

 .كنند ثبات مي به توازن اقتصادي روابط بين طبقات را بي
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چه در واقع پيـش روي طـبـقـات          بينيم آن اينگونه است كه مي  

ها بايـد بـودجـه را         آن  :حاكم در اروپا است تناقضي واقعي است

كاهش دهند تا بدهي را پايين بياورند اما با انجام اين كار تـنـهـا    

ها ريشه در  هاي آن سياست .دهند بازار را بيش از پيش كاهش مي

 .«نـولـيـبـرالـي     » اين اوضاع دارد و نه ايدئـولـوژي مـتـحـجـر        

ي حاكمه به روشني اين اوضـاع را       هاي جدي طبقه استراتژيست

اما رهبران رفورميست جنبش كارگري تنها نظامـي را     .بينند مي

حتي متفكرينـي بـورژوا هـم         .شده است «ديوانه» بينند كه مي

هـا،   نزد اين تكنوكـرات  .بينند هستند كه اوضاع را بدين شكل مي

كند  المللي بيان مي هايي كه رئيس سيريزا در جلسات بين ديدگاه

كشي بايد توقف يـابـد،    رياضت :رسد خيلي هم منطقي به نظر مي

گيرد بايـد   ي ملعوني كه جلوي رشد اقتصادي را هم مي آن چرخه

خواهـنـد رشـد و افـزايـش             كه همه مي مگر نه اين .توقف يابد

ها همه درون  اما آيا اين .دستمزدها و ايجاد اشتغال و غيره ببينند

 داري ممكنند؟ هاي تنگ نظام سرمايه محدوده
 

هاي منطقـي   كشي سياست هاي رياضت سياست»:  گويد ژيژك مي

هـاي     بـديـل     : سوالي كه بايد از خود بپرسيم اين است «. نيستند

بورژوازي در كشورهايي مثل بريـتـانـيـا و         كشي كدامند؟ رياضت

انـد     را به كار برده «تسهيل كمي»هاي باصطالح  سياست  آمريكا،

يعني چاپ پول كه تاثيري ندارد مگر انباشتن فشارهاي تـورمـي   

كـنـد      چه ژيژك به آن اعـتـراض مـي          در واقع، آن.  براي آينده

بـديـلِ    «. نوليبرالـيـسـم   »گرايي است، يعني همان باصطالح  پول

داري، كنزيسم است كه نيازمنـد خـرج      گرايي، درون سرمايه پول

با توجه به سـطـوح   .  ي دولتي خواهد بود مقادير عظيمي از بودجه

جا، ژيژك بايد بگويد اين همه پول از كـجـا      باالي بدهي در همه

جا كه او خواهان سرنگوني بورژوازي نيست  از آن  قرار است بيايد؟

مبهم ثروت را پيشنهـاد   «بازتوزيعِ»و تنها نوعي )  زير را بخوانيد( 

حـل     داري به دنبال راه   دهد، الجرم بايد درون منطق سرمايه مي

باشد و همين است كه در آخر چيزي نيست مگر رفـورمـيـسـت     

امروزي ديگري كه براي خروج از بحران دست به دامن كنـزيسـم   

ها نگـاه   گرايان و كنزيست براي تحليل مفصل افكار پول) .شود مي

ماركس، كنز، هـايـك و بـحـران           » ي سه بخشي كنيد به مقاله

 («.داري سرمايه

 

كشي چيزي نيست مگر شكلي از جنگ طبقاتي؛ و ايـن       رياضت

ي حاكمه است و نه فقط انتخابـي   انتخابي گريزناپذير براي طبقه

هايي كه رهبري جنـبـش    ي اين جنگ را سياست نتيجه .سياسي

ي كارگر در چـنـديـن     طبقه .كند كارگري اتخاذ كنند تعيين مي

كنـد و     كشور نشان داده كه به سمتي بسيار راديكال حركت مي

 .در يونـان، ايـن كـامـال روشـن اسـت               .ي مبارزه است آماده

اي و اعتراضات چـنـد      هاي توده هاي عمومي، گردهمايي اعتصاب

داران در واقـع   سرمايه .كند را تاييد مي سال گذشته به روشني اين

نـه  ) جا به خوبي خبر دارند كه مبارزه طبقاتي دير يا زود در همه

 .شوند ي اين اوضاع مي گيرد و دارند آماده در مي (فقط در يونان

شان چيست؟  كنند؟ استراتژي اما رهبران جنبش كارگري چه مي

كـه، ايـن      تـر آن    مـهـم    ي كارگر چيست؟ ي رهبران طبقه برنامه

 استراتژي چه بايد باشد؟

 :گويد مي «الفتروتيپيا» ژيژك در گفتگو با

خواد به اصـولـش      گه مي ام كه مي من از دست چپي كالفه …»

بينه و در نـتـيـجـه      هاي راديكال مي حل وفادار بمونه و خواب راه

شه چون واقعا عالقمند به پـيـروزي    اي مي آخرش هميشه حاشيه

نيست؛ شايد به اين خاطر كه اگر هم وارد دولت بشـه، نـامـوثـر       

اسـت كـه در         برعكسِ اين، سيريزا آمـاده  .شه بودنش معلوم مي

شرايط بسيار دشواري براي كشور شما دولت رو به دست بگيره و 

هـاي   ّهـا چـپ     ايـن  .ده حل سريع و السير هم نـمـي     ي راه وعده

شهري رو متحقق كنـنـد و      اي نيستند كه بخواهند آرمان ديوونه

وقتي هم شكست خوردن، تقصير رو بندازن گردن امپريالـيـسـم    

ي انگليسي، اين قطعه را از متن اصـل   نويسندگان مقاله) «.غرب

ي  مترجم فارسـي از تـرجـمـه         .اند يوناني به انگليسي برگردانده

 (.م - ها استفاده كرد انگليسي آن

 «چپ راديكـال » هاي باصطالح فهميم چرا ژيژك آن فرقه ما مي

هـا و     كند كه به نام خلوص افكار انـقـالبـي روش      را محكوم مي

ها را ناتـوان از ارتـبـاط بـا            كنند كه آن هايي اتخاذ مي تاكتيك

ي اصـلـي ايـن         اما، مشـخـصـه      .كند ها مي نيازهاي واقعي توده

كـنـد،    كه ژيژك ادعا مي گرايان نه تعهدشان به اصول، چنان فرقه

شان بـراي     ها و تبليغات مبهم ي تاكتيك كه تحجرشان در مساله

  .اي است كه فقط در تئوري، انقالبي است برنامه

رو شكست و نـاكـامـي     ها و از اين گرايي البته به انزوا از توده فرقه

خـورد اگـر        به چه درد مـي      «خلوص انقالبي».  شود منجر مي

هاي ناشي از آن به شكست قطعي منجر شوند؟ امـا، راه     سياست

ي انقالبي و انتـقـال    گرايي محكوم كردن برنامه پاسخ به اين فرقه

 . اي نامعلوم نيست به آينده «هدف استراتژيك سوسياليسم»
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ژيژك، به سياق كالـسـيـك     .كند و اين كاري است كه ژيژك مي  

او  .اندازد ها، به قول معروف بچه را با جايش بيرون مي رفورميست

 .كند گرايي مي ي انقالبي را مترادف با فرقه دفاع اصولمند از برنامه

در واقـعـيـت،       .برد اي هم به كار مي ي ناصادقانه در اين راه، حقه

اي  را بـه شـيـوه        توان موضع انقالبي اصولمندي گرفت و آن   مي

ي كـل بـه      گرايانه در جنبش كارگري به مثابه منعطف و غيرفرقه

ي ماركسيسم انقالبي را بـا جـنـبـش            توان برنامه مي .پيش برد

انگلس، لنين و تروتسـكـي     كه ماركس، اي مرتبط كرد چنان توده

در هيچ كجاي متون اين مـتـفـكـريـن       .در گذشته چنين كردند

شود كه كنـار گـذاشـتـن        بزرگ ماركسيست، هيچ چيز پيدا نمي

ي انقالبي سوسياليسم را به عنوان راهي براي كسب قـدرت   برنامه

 !درست برعكس .توجيه كند

ي انقالبي دفاع كنـيـم و در عـيـن حـال در                 ما بايد از برنامه

اي اينگونه است كـه   حزب انقالبي توده .ها منعطف باشيم تاكتيك

هـاي   موفقيت سياست .ي كارگر ريشه بدواند تواند درون طبقه مي

ي كارگـر و     ها با نيازهاي طبقه انقالبي وابسته به ارتباط موفق آن

ها به عنوان اهرمي براي براي مـمـكـن سـاخـتـن          استفاده از آن

 .داري سرنگوني سرمايه :ي پيش رو است وظيفه

ي دوردست تعلـق   داري به آينده براي ژيژك اما سرنگوني سرمايه

 .هايي هنوز خيلـي زود اسـت       از نظر او براي چنين تالش .دارد

تري اتخاذ  گويد چپ در اين مرحله بايد رويكرد متعادل ژيژك مي

احتياجي به اصالحات راديكال نيست؛ تنها كـافـي اسـت،         .كند

بـه   �تـنـهـا   » گويـد،  كه در نقل قولي كه در باال آورديم مي چنان
اي خيلي پراگماتيك كاري كنه كه عواقب خيلي راديكـالـي    شيوه

عقالنيت بياره، به مردم اميد بده، به اوضاع ثـبـات    .خواهد داشت
پس كافي است از جنون و عدم عقالنيت رهبـران امـروز      «�بده

  .بورژوايي بگسليم و خرد را به ميان بياوريم

خـواهـد    جا است كه اين بازگشت خرد كه ژيژك مـي    مشكل اين

هايي است كه محدود به همـيـن    شاهد آن باشد همراه با سياست

داري قوانين خود را دارد كه بـر   سرمايه .داري هستند نظام سرمايه

ريـزي تـولـيـد و          ها برنامه ي اين آن حاكم هستند و در محدوده

فكر بازتوزيع ثـروت بـدون مصـادره و             .توزيع غيرممكن است
انگار كه محترمانه از    .بافي است سرنگوني بورژوازي به كلي خيال

داران ثروتمند تقاضا كنيم داوطلبانه بخشي  اقليت كوچك سرمايه
اگـر ژيـژك      .شان را براي نفع كل جامعه كنار بگـذارنـد   از ثروت

شوند ما خيلي دوست داريم  بگويد چنين بورژواهايي كجا پيدا مي

 !بدانيم

داري، نيازهـاي واقـعـي       وار سرمايه با توجه به ماهيت هرج و مرج

  توان ضبط و محاسـبـه كـرد و در نـتـيـجـه                اجتماعي را نمي

ريزي ميسر براي توليد كاالها جهت برآورده كردن نيازهاي  برنامه

 . توان محاسبه كرد ي جمعيت را هم نمي اجتماعي بخش عمده

مـثـال     -داري احترام بـگـذارد      هر سياستي كه به قوانين سرمايه

سياست كنزيستيِ افزايش تقاضا كه رهبري سيريزا اغلب پـيـش   

به هيچ وجه منطقي و خردمندانه نيست چرا كه بـه      -گذارد  مي

ايـن نـوع     .  كـنـد     توجهي مـي    داري بي ساز و كار واقعي سرمايه

توانند به دليل واقعي بحران بپـردازنـد و تـنـهـا           ها نمي سياست

  را درمان كنند كوشند با نوشداروهاي سطحي، عوارض آن مي
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كه  آن اين :هاي ژيژك نهفته است توهمي ارتجاعي درون ديدگاه

چپ، وقتي به دولت برسد، خواهد توانست حداقل بـخـشـي از      

هايي باشند كه  داران را متقاعد كند كه پشتيبان سياست سرمايه

ايـن   .ها و هم براي كارگران مفيـد خـواهـد بـود         هم براي آن

آيد كه بكوشيم ببري را مـتـقـاعـد        همانقدر با عقل جور در مي

بـراي بـه حـداكـثـر رسـانـدن سـود،                  .خوار شود كنيم گياه

ي كار هستند و با هم ديگـر   داران خواهان كاهش هزينه سرمايه

تواند ايـن هـزيـنـه را          كنند كه ببينند چه كسي مي رقابت مي

توانند به هيچ  داران مي اين تصور كه سرمايه .بيشتر پايين بكشد

توجهي به دنياي واقعي كـه   ي ديگري عمل كنند يعني بي ه شيو

  .كنيم آن زندگي مي در

داري و دادن اميد به   براي ثبات بخشيدن به اوضاع در سرمايه

اي داشته باشيم كه ارزش   مردم، الزم است رشد اقتصادي

ي كافي ايجاد كند و در عين حال روابط   اي كالن به اندازه اضافه

المللي بايد چنان باشد كه   اجتماعي در سطح كشوري و بين

اي از اين مقدار را دريافت كند ي كارگر بتواند ميزان كافي طبقه  

و در آن هنگام ( اين سناريويي است كه در شرايطي بسيار ويژه  

ي    متحقق شده است، مثال در زمـان دوره   )  هم تنها تا حدودي

ي پـس از         داري مثل موردي كه در دوره طوالني رشد سرمايه

  جنگ در اروپا داشتيم



داري، مثـل   هاي بحران عميق سرمايه اما چنين تصوري در دوره .  

  .بافي است گذرانيم، كامال خيال اي كه امروز ما از سر مي دوره

 «كالفـه »  ،«چپ انقالبي» گراييِ گويد از فرقه پس ژيژك كه مي

است، از رفورميسم، سنت و عملي سياسي كه عليرغم نام آن، در   

در شـرايـط     ترين اصالحات واقع ناتوان از دستيابي به حتي خفيف

او عليرغم حمالت آتشيـن    .امروز است، آنقدرها هم كالفه نيست

گرايانه دارنـد، در       داري، كه بيشتر ماهيت اخالق خود به سرمايه

او  .دهـد  ي اين نـظـام مـي        واقع خبر از توهم به پتانسيل توسعه

داران  داران بد و مافيايي عليه سرمايه قضيه را دعوايي بين سرمايه

 .خواهند بيند كه خوبِ كشور را مي صميمي و صادق و مولد مي

 ي ژيژك«گرايانه واقع» هاي ائتالف

هـاي   ژيژك پس از تعريف چنين اهدافي براي سيـريـزا، ئـتـالف      

او در گفتـگـو    .دهد پيشنهاد مي «نويني» سياسي به قول خودش

 :گويد مي «الفتروتيپيا» با

نه انقالب كمونيـسـتـي     .خوايم ما ائتالفاي حقيقي و منطقي مي»

چپ بايد رويـكـرد      .هاي بورژوايي كه به نتيجه برسند كه پارلمان

شـه بـهـش       شو بذاره كنار و بره دنبال اون چيزي كه مي اي فرقه

 «.گفت بورژوازي ميهني

ژيژك چند ماه قبل، در جريان بحث با الكسيس سـيـپـراس در      

در زاگرب، به همين موضوع  «گمراهان»ي ششمِ  همان جشنواره

يـا   «ميـهـنـي   »ي نياز براي ائتالف با بورژوازي  پرداخت و مساله

هـايـش را        جا بـعـضـي حـرف         در اين. را مطرح كرد «مترقي»

  ):فيلم كل مناظره در اينترنت در دسترس است. (آوريم مي

مـا   �، ائتالفاي هوشمنـدانـه اسـت      مساله» (54تا   50ي  دقيقه)

بذاريـد   �داري زندگي خواهيم كرد ها سال درون سرمايه هنوز ده

ي  كه عالقه �بورژوازي ميهني �ي قديمي استفاده كنم از يه واژه

ي عمومي بـه     قضيه فقط حمله �واقعي به توليد براي مردم داره

ريـزي   اي كه بايد خيلي به دقت برنامه پولدارا نيست كه استراتژي

داري اگه درست به كار بـرن، جـواب        بعضي نكات سرمايه �بشه

رقابت، بخصوص در توليد سـطـح كـوچـك كـاالهـاي            �دن مي

روياي من از چيزي كه سيريزا بايـد بـاشـد،       �مصرفي و امثالهم

درون اين بازتوزيع جهاني، اين است كه زندگي را حـتـي بـراي        

اين پـيـروزي واقـعـي          �كنه تر مي داران واقعا مولد آسان سرمايه

گن كه نه تنها زنـدگـي رو بـراي         ها مي اون �سيريزا خواهد بود

دار صادق و خـوبـي هـم       تر كرديم كه اگر سرمايه كارگران راحت

و من حاضرم بيام سمت شـمـا و        �هستيد، بايد به ما راي بديد

اين روياي من  .باشم «داران طرفدار سيريزا سرمايه» نوعي صداي

 «.خواهد بود

جا با اين  در اين.  نشده را شاهديم جا است كه رفورميسم رقيق اين

هسـتـنـد     « مولد»داران خوب  ديدگاه مواجهيم كه بعضي سرمايه

داران بـد مـدل          خواهند توليد كنند و بعضي سـرمـايـه      كه مي

  گنگستري و مافيايي

اي واقعي بـه   عالقه» اند كه داراني پيدا شده از كي تا بحال سرمايه

دارند؟ آيا ژيژك ناگهان هـر چـه مـاركـس          «توليد براي مردم

كنند  گذاري مي داران وقتي سرمايه خوانده فراموش كرده؟ سرمايه

اگـر در     .ها اسـت  ي آن اين تنها انگيزه .كه بتوانند به سود برسند

گذاري سودآور در صنـعـت تـولـيـدي         يونان امروز جاي سرمايه

هايشان سراسيمه وارد    داران با پول بود، شكي نبود كه سرمايه مي

هاي خارجـي   هايشان را در بانك اما، پول در عوض، .شدند گود مي

 .كنند گذاري احتكاري مي كنند يا خرج سرمايه قايم مي

 :گذارد ژيژك در ضمن فكر بسيار قديمي ديگري را هم پيش مي

آيـا   .تواند بر بنيان رقابتي كار كند كه توليد سطح كوچك مي اين

ها پيش توضيح داد فراموش كرده؟  چه ماركس مدت او مجددا آن

كه از توليد سطح كوچك، راه الجرم به انحصار سطح بـزرگ     اين

رسد و اين دقيقا از طريق ساز و كار رقابت است؟ يا نكند بايد  مي

باور داشته باشيم كه دولت سيريزا ساعت تاريخ را به زمانـي بـاز     

هاي خانوادگـي   گرداند كه توليد هنوز در اولين مراحل شركت مي

 سطح كوچك بود؟

داري كه امروز ممكن اسـت،   رفيق ژيژك عزيز، تنها شكل سرمايه

ي  داري تـحـت سـلـطـه          بيني، سـرمـايـه      هميني است كه مي

نصيحت شما به رهبران سـيـريـزا       .هاي چندمليتي عظيم شركت

خيلي خطرناك است چرا كه نسبت به امكانِ يـافـتـن نـوعـي          

تـوان بـا آن در          كند كه مي توهم ايجاد مي «مترقي» بورژوازي

هـر   .داران حكومت كـرد    جهت منافع هم كارگران و هم سرمايه

گونه تالشي در اين راه سيريزا را به سوي ناكامـي و شـكـسـت         

كند و كارگران و جوانان يونان بهاي بسيار سنگينـي   رهنمون مي

 .براي چنين شكستي خواهند پرداخت
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 هاي ژيژك در مورد دولت يونان حرف  

تـوانـيـم     هاي ژيژك در مورد دولت يونان است كـه مـي     از حرف

 :ببينيم او چقدر با دركي واقعي ماركسيسم فاصله دارد

سيـريـزا بـايـد        .وار باشه سيريزا نبايد دنبال انقالب چپِ ديوونه»

حتي دولت يونان رو مدرنيزه كنه، باالخره دستگاه موثـري ازش    

بـايـد هـمـان كـار           �بسازه و حتي دولت بورژوايي خيلي بهتـر 

دار يونان قادر نبـود بـراي      ي سرمايه اي رو كرد كه طبقه شايسته

 (.58ي  دقيقه) «.خودش انجام بده

لـنـيـن را       «دولت و انقالبِ» شكي نيست كه رفيق ژيژك كتابِ

با خواندن نقل قول باال، ما به اين فكريم كه آيا او با  .خوانده است

در اين نقـل   .چه خوانده را به ياد دارد يا نه لنين موافق است و آن

هاي به شدت رفورميستي ژيژك در رابطه با دولـت     قول ما توهم

كند دولت بورژوايي حاضر  او به روشني فكر مي .بينيم يونان را مي

دولـت  » انـداز او سـيـريـزا         خورد اما در چشم يونان به درد نمي

گيريم منظور او از      ما فرض مي .كند ايجاد مي «بورژوايي بهتري

بازي و فساد و  اين حرف دولتي موثر است كه بوروكراسي و پارتي

اين همگام با اين ديدگاه او است كه جـايـي    .زند غيره را كنار مي

 .شود در يونان بورژوازي صادق و مولد و مترقي پيدا مي

انـقـالب   » جـايـي كـه      اين است كه، در منطـقِ ژيـژك، از آن        

و در نتيجه سيريزا نبـايـد بـه      ) را بايد كنار گذاشت «كمونيستي

منطقي است كـه بـايـد بـه          (داري باشد دنبال سرنگوني سرمايه

به عنوان متحدي ضـرور    «ميهني» سمت اين بورژوازي باصطالح

تنها مانع دستيابي به  !ي اقتصاد رفت در راه اصالح دولت و توسعه

گرايـانـه از چـپ         اي ظاهرا بخشي فرقه گرايانه چنين ائتالف واقع

چه شايد  گرايي را كنار بزند، آن كه چپ اين فرقه و براي اين .است

كه او در هـمـان      تاچر، چنان .�الزم باشد، شالق كسي است مثلِ

زنيم مـنـظـور او         ما حدس مي !گويد مي «الفتروتيپيا» گفتگو با

تواند وحدت را بر چپ تحميـل   رهبري قوي در چپ است كه مي

اي كه ژيژك  گرايانه را سر عقل بياورد تا آن ديدگاه واقع كند و آن

  .كند، اتخاذ كند پيشنهاد مي

خواهد سـيـاسـت       بينيم كه ژيژك بي تعارف از سيريزا مي ما مي

گويد به نيروي تصور و كنار زدن    او مي .آشتي طبقاتي اتخاذ كند

اي نداريم كـه     ها اما هيچ وظيفه ما ماركسيست .تابوها نياز هست

موضعي جدا اشتباه و خطرناك را بپذيريم، حاال نيروي تصور هـر  

ي مـا افشـاي        بر عكس، وظيفه .را تدوين كرده باشد كس كه آن

هم بـراي   .توانند داشته باشند نقش مخربي است كه اين افكار مي

  .سيريزا و هم براي كل جنبش كارگري

كيست و اصـال     «بورژوازي ميهني»اول، بايد از خود بپرسيم اين 

تواند منافع مشـتـركـي بـا        وجود خارجي دارد يا نه و باالخره مي

 . ي كارگر داشته باشد يا خير طبقه

وارد شدن به گفتگويي در مورد ائتالف با بـخـشـي از بـورژوازي         

هايي است كه دولت چپ بـايـد    متفاوت از گفتگو در مورد تاكتيك

به كار ببرد تا مردان و زنان صاحب كسب و كارهاي كوچك را كه 

داران  مـغـازه   .اند جذب كند به خاطر بحران كنوني ورشكست شده

هاي بزرگ  كوچك، صنعتگران و كسب و كارهاي كوچك با شركت

بورژوازي هستند كه در  ها خرده آن .ي حاكمه تفاوت دارند و طبقه

هـا   شرايط عادي، بورژوازي بزرگ براي پشتيباني سياسي بـه آن     

هـا بـا      هاي بحران شـديـد، ايـن اليـه         اما در زمان .كند  تكيه مي

تواند و بايد تـوسـط    اين اليه مي .چيزي مواجهند ورشكستگي و بي

بـورژوازي  » اما اين كار بـا ابـداع شـبـحِ         .چپ فتح و جذب شود

تنها راه فتح اين اليه  پيـش گـذاشـتـن        .شود ميسر نمي «مترقي

هـا و     سازي بانـك  اي انقالبي است كه شامل ملي ي برنامه جسورانه

ها و متحد ساختن  سازي بانك مثال، با ملي .هاي بزرگ شود شركت

توانيم اعتبار ارزان به كسـب   ّها در يك بانك دولتي مركزي، مي آن

 .و كارداران كوچك ارائه كنيم

كـنـد، مـنـظـورش         مـي  «ميهني» ژيژك كه صحبت از بورژوازي

 «.بورژوازي مترقي» نوعي .اي اجتماعي با ساخت مبهم است طبقه

بـاشـد كـه        اي از صاحبان سرمـايـه   اي قرار است اليه چنين طبقه

گـذاري بـر      مترقي است و حاضر اصت ثروتش را از طريق سرمايه

هـا و     اش را در بـانـك         و سرمـايـه  ) توليد، در جامعه تزريق كند

و اينگونه با كنار زدن بقـايـاي    (كند هاي خارجي جمع نمي حساب

ي يـونـان      كهن، مثل ارتباط قانوني بين دولت با كليسا، جـامـعـه   

اي هـرگـر در كـل         روشن است كه چنين طبقه .شود متحول مي

داري يونان وجود نداشته و امروز نيـز بـدون شـك         تاريخ سرمايه

ي  اي امروز حتي در كشورهاي پيشرفـتـه   چنين طبقه .وجود ندارد

جا در گذشته نقشي متـرقـي    داري هم، كه بورژوازي در آن سرمايه

يك شاخص معيـن فـقـدان چـنـيـن            .شود بازي كرده، پيدا نمي

 .اي در يونان امروز فقدان هرگونه نمايندگي سياسي آن است طبقه

دهنـد   كسب و كار داران كوچك كه عليه ترويكا واكنش نشان مي

تواند در مقابل حمالت  در واقع از اين مايوسند كه دولت ديگر نمي

ها در اوج استيصال يـا   آن .ها حفاظت كند ي خارجي از آن سرمايه

 مـثـل  ) گـرا و احـزاب راسـت افـراطـي              فريبان راست به مردم

كننـد و يـا در          رو مي («سحر طاليي» يا «هاي مستقل يوناني»

جا مهم است تاكيـد كـنـيـم كـه           در اين .بعضي موارد به سيريزا

پيشنـهـاد    «هاي مستقل يوناني» اي كه رهبري سيريزا با همكاري

داده ريشه در هرگونه استراتژي سياسي رو كردن به اين بورژوازي 

طلبانه اسـت   ندارد و ائتالفي ارتجاعي و فرصت  «ميهني» باصطالح

 .آورد ي اعضاي حزب، ياس و گيجي بـه بـار مـي          كه براي توده

ي شفافيت بر سـر   متاسفانه، اظهارات سطحي ژيژك، به جاي ارائه

 «راديكـال » تنها پوششي (ي آن باشد كه بايد وظيفه) اين مسائل

شان، نـه در     گذارد كه ريشه هاي ارتجاعي در اختيار مي براي روش

ي  هـاي خـائـنـانـه        افكار باصطالح اصيل، كه در تاكتيك

اسـت كـه       1930ي  گراي استالينيستي دهه ي خلق جبه

  .براي جنبش خطرناكند
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  بورژوازي بايد چه باشد؟ موضع سيريزا نسبت به خرده  

 «ميهـنـي،  » به جاي صحبت در مورد نزديك شدن به بورژوازي

تمركز بحث بايد بر سر اين سوال باشد كه دولت چپ چـگـونـه      

بـورژوازي   هـاي خـرده     تواند پشتيباني يا حداقل پذيرش اليـه  مي

  .جامعه را به دست بياورد

شكي نيست كه چپ پس از به قدرت رسيدن نيازمند تشـكـيـل    

ي بنيادين اين دولـت بـايـد       اما، اولين وظيفه .ائتالف خواهد بود

هرگونه بحث در    .ي كارگر باشد سازماندهي و دادن صدا به طبقه

فـتـح    .شرط بنيادين معـنـي نـدارد      مورد ائتالف بدون اين پيش

هاي آن احـزاب       بورژوا با تسليم در مقابل سياست هاي خرده اليه

بورژوايي كه درواقع از پشتيباني دائم در هيچ بخشي از جـامـعـه    

تنها راه پيش رو براي دولـت   .برخوردار نيستند ميسر نخواهد شد

تـوانـد    ي كارگر است كه تنها مي ي طبقه چپ اعمال پايدار برنامه

سازي نظـام بـانـكـي و          ملي .ي انقالب سوسياليستي باشد برنامه

اي نيست كه با طبقـات مـتـوسـط        فرماندهي عالي اقتصاد برنامه

اين تنـهـا راه كـنـتـرل           .درست بر عكس .خصومت داشته باشد

ريزيِ بازسازي تـولـيـد در         جريان اعتبار و ممكن ساختن برنامه

اي از هواي تازه براي طـبـقـات       چنين اقدامي جرعه .كشور است

هـاي   متوسط خواهد بود كه در حال حاضـر زيـر بـار شـركـت           

 .شوند انحصاري خرد مي

انـقـالب   »انديشد، طرفداري از      چه ژيژك ظاهرا مي بر خالف آن

بـرعـكـس، وقـوع       .  گرايـي نـيـسـت       به معني فرقه «كمونيستي

ي انقالبي دارند در كشورهاي مخـتـلـف     رويدادهايي كه مشخصه

دهد كه ما نه با با رويدادهايي منزوي و محلي كـه بـا        نشان مي

ي كـل روبـرو          داري به مثابه بروزهاي بحراني عميقي از سرمايه

ي گذشته در كشورهايـي   هاي انقالبي كه در دوره جنبش.  هستيم

همچون تركيه و برزيل و حتي بيشتر از آن در مصـر و تـونـس        

. دهـنـد   ها به تغيير مي ايم همگي خبر از خواست عميق توده ديده

انـد كـه        هايي را مطرح كرده ها خواسته در تمام اين موارد، توده

هـا اشـتـغـال و            آن.  داري سازگار نيستند عمال با تداوم سرمايه

خدمات درماني خوب و آموزش و پرورش خوب و دستمـزدهـاي   

كه به طور عينـي در     اين يعني اين.  خواهند شايسته و امثالهم مي

ها در ابتداي كار شايـد   توده . اند مسير برخورد با نظام قرار گرفته

توان بدون به چـالـش    ها را مي به اين تصور باشند كه اين خواسته

ها از طريق تـجـربـه و         كشيدن بنيان نظام به دست آورد اما آن

 .رسند كه كل نظام را بايد كنار زد گيري مي مبارزه به اين نتيجه

سوالي كه بايد به آن بپردازيم اين است كه آيا چپ در اروپـا و        

تواند به تحليل اين پديده بنشيند، مسير صحيح  سراسر جهان مي

ي كارگر را نه فقط در يونان كه در سازمانـي   را اتخاذ كند و طبقه

هـاي مـحـكـم        المللي رهبري كند كه خود را بـر بـنـيـان         بين

 روز است، استوار كند؟ ماركسيسم، كه بيش از هر زماني به

ي صورت و  اسالووي ژيژك سخنراني محبوب با حركات جسورانه

كننده و افراط زباني  هاي تحريك اداهاي مداوم است كه از شوخي

كند اما ظاهرا قادر به درك جوهر اوضاع در يـونـان        استفاده مي

ي رهـبـري    اش از سيريزا، كل برنامه او عالوه بر پشتيباني .نيست

گـر   سان تـوجـيـه    كند و بدين حزب را بي هيچ انتقادي اتخاذ مي

 «فيلسوف راديكـال » او با زرق و برقِ .ايدئولوژيك آن شده است

هاي اشتباه رهبري سيريزا پشتيباني تـئـوريـك       از تمام سياست

اما عليرغم خواست خودش، راديكاليسم او ناپايدار اسـت   .كند مي

كاري آشتي طبقاتـي،   كاري، يعني محافظه ترين محافظه و مخرب

هـاي سـوسـيـال        كند كه سنگ بناي تمام سياسـت  را پنهان مي

اين آن چيزي نيست كه صف اعضاي سيريزا و  .ها است دموكرات

 .كارگران و جوانان يونان به طور عموم نيازمند آن هستند

ها به اين حـزب     فهمد كه توده مي «گرايش كمونيستي سيريزا»

اند و همچنان پشـتـيـبـان آن          اند و به آن اميد بسته روي آورده

 .شان هستنـد  خواهند بود و منتظر تغييرات چشمگير در زندگي

 ي ژيژك كه سيريزا اما، اگر اين انتظارات برآورده نشود، اين گفته

چندان اسباب آرامـش خـيـال       «دهد حلي سريع وعده نمي راه»

ي خشم آنـان   برعكس، امكان دارد او نيز طعمه .ها نخواهد شد آن

 .شود

بـراي    گـرايـانـه    ي واقـع  تنها گزينه «گرايش كمونيستي» از نظر

سيريزا اين است كه زير فشارهاي بورژوازي خم نشـود و بـراي       

 (ي متحد به حزب كمونيست يونان با پيشنهاد جبهه) دولت چپ

اي  مبارزه كند كه دولتي انقالبـي خـواهـد بـود كـه بـرنـامـه                

شـده و بـا        سـازي  كند و اقتصادي مـلـي     سوسياليستي اجرا مي

چنين دولتـي تـوضـيـح        .كند ريزي دموكراتيك برقرار مي برنامه

خواهد داد كه براي تضمين اشتغال، دستمـزدهـاي شـايسـتـه،        

مدارس خوب و بهبود عمومي در شـرايـط     خدمات درماني خوب،

زندگي براي مردم كارگر، ثروت بورژوازي بزرگ، بـانـك هـا و          

ژيژك هـر   .ي عمومي در آيد هاي بزرگ بايد تحت سيطره شركت

  .فكري كه كند، هيچ راه ديگري موجود نيست

آيا شكي در كار است كه اگر رهبران سيريزا ايـن حـقـايـق را           

دادند، با توجه به اعتبارشان و در ضمن با تـوجـه بـه       توضيح مي

ها، تحول سوسياليستي موفقِ  خواست سوزان تغيير از سوي توده

بود؟ و ژيژك، به جاي استفاده از شهرتش بـراي     يونان ممكن مي

نشيني رهبري سيريزا، بهتر است از اين شـهـرت    حمايت از عقب

او گفته كـه     .براي توضيح افكار حقيقي ماركسيسم استفاده كند

خواهد نه تنها پيروزي سيريزا در انتخابات كـه تـداوم ايـن           مي

راه دست يافتن به چنيـن   .را ببيند پيروزي و در قدرت ماندن آن

هدفي انجام تحول سوسياليستي حقيقي در يونـان و گـرفـتـن         

چنين تـحـول مـوفـقـي راه             .قدرت از دستان بورژوازي است

پيشروي براي انقالب سوسياليستي در اروپا و سـراسـر     

 .كند جهان را مشخص مي
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