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   ٢٠١٢ اوت  - ١٣٩١مرداد ماه 

 گزارش  سياسی

  )راه کارگر(کنگره هفدهم سازمان کارگران انقالبی ايران 

  و سند وظايف ما

  

  بحران جهانی سرمايه داری

پنج سال پس از ظاهر شدن نخستين ريزش ها در نظام مالی سرمايه داری ، هنوز نشانه ای از بهبود 

ی شود و تقريبا  همه ارزيابی ها از احتمال طوالنی تر شدن و اقتصادی يا برآمدن از بحران ديده نم

با نگاهی به جنبه های مختلف بحران ، اهميت پی آمدهای . حتی عمق يافتن رکود کنونی حکايت دارند

  : آن را بهتر می توان دريافت

دو در حالی که .  چشم انداز رشد اقتصادی در همه کشورهای مهم سرمايه داری رنگ می بازد- يک

سال پيش غالب پيش بينی ها در باره چشم انداز رشد  سرمايه داری های پيرامونی  در حال گسترش ، 

مخصوصا  چين ، خوش بينانه بود ، حاال اکثر ارزيابی ها در باره اين کشورها نيز بسيار بدبينانه 

مريکا ، يعنی ا( مسأله اين است که هيچ يک از سه قطب اصلی سرمايه داری های مرکزی . است

که بزرگ ترين بازارهای مصرفی جهان هستند ، نمی توانند از رکود دربيايند و با ) اورپا و ژاپن 

محدود شدن اين بازارها ، سرمايه داری های پيرامونی نيز که عموما  اقتصادهای معطوف به 

 پس از سال در نتيجه ، برای نخستين بار. صادرات اند ، آهنگ رشد پيشين خود را از دست می دهند

 ، رشد کل اقتصاد جهانی ، همراه با اقتصادهای ژاپن ، اتحاديه اورپا  و چين رو به کاهش ٢٠٠٩

تصادفی نبود که در چهارم ژوئيه ، . گذاشته و در امريکا و بريتانيا نشانه ای از رشد ديده نمی شود

 پولی ضد رکود متوسل بانک های مرکزی اورپا ، چين و بريتانيا ، به طور همزمان به سياست های

گسترش رکود به . شدند ؛ اقدامی که خيلی از کارشناسان آن را ناکارآمد يا دست کم ، ناکافی می دانند

همه مناطق جهان ، نشان می دهد که سرمايه داری اکنون چنان جهانی شده است که هيچ اقتصاد 

  .بزرگی نمی تواند از بحران عمق يابنده آن بگريزد

گر جايی برای ترديد نمانده است که رژيم انباشت نئوليبرالی به صورتی فزاينده امکانات  حاال دي-  دو

اضافه : علل اصلی بحران به حد کافی شناخته شده است. برآمدن از رکود را محدودتر می سازد
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به هم زدن اين . ظرفيت اقتصاد در سطح جهانی ، نارسايی تقاضا و آشفتگی در سيستم ايجاد اعتبارات

اما رژيم انباشت نئوليبرالی با تشديد . ع ، پيش از هر چيز با افزايش تقاضا امکان پذير استوض

نابرابری ، فقر ، بی مهار کردن بازارهای مالی ، خصوصی سازی های گسترنده و کااليی کردن 

همه جنبه های زندگی در مجاری تو در توی انواع عمليات مالی ، درست در جهت معکوس حرکت 

تا  ) ٢٠٠٧در اوت " ( ريزش اعتبارات"نگاهی به مراحل مختلف گسترش بحران ، از آغاز . می کند

و آخرين تالش های تاکنونی بانک های مرکزی برای ) ESM" (مکانيزم ثبات اورپايی"طرح ايجاد 

نشان می دهد که همه دولت های  ) ٢٠١٢در ژوئن و ژوئيه " ( افت  مجدد"مقابله با چشم انداز 

داری با حمايت از منافع بانک ها ، خواسته يا ناخواسته ، موانع بيشتری در راه افزايش سرمايه 

 ميليارد ٧٠٠ با پمپاژ ٢٠٠٨مثال  نخستين عمليات نجات بانک ها که در اکتبر . تقاضا ايجاد کرده اند

ز  بانک در حال ورشکستگی امريکا صورت گرفت ، همه آنها را به تبعيت ا٩دالر به بزرگ ترين 

اما هيچ يک از . مقررات ويژه ای برای گشايش اعتبارات به فعاليت های اقتصادی متعهد می ساخت

اين بانک ها پس از گرفتن کمک های دولتی حاضر نشدند روال عادی وام دهی را ، مخصوصا  به 

امريکا ، " فدرال رزرو"و وزارت خزانه داری و . شرکت های کوچک و متوسط ، از سر بگيرند

د ناخشنودی شان را از عملکرد بانک ها نشان می دادند ، اما جرأت نکردند آنها را به اجرای هرچن

بنا به گزارش نيل . تعهداتی که در مقابل دريافت  کمک های دولتی پذيرفته بودند ، وادار سازند

، از منابع عظيم اعطايی عمال  چيز ) TARP(طرح کمک به بانک ها " بازرس کل"باروفسکی ، 

می به ميليون ها بدهکاری که خانه های شان را در بحران مسکن از دست می دادند ، نرسيد و مه

در واقع حتی اگر . حتی بانک ها حاضر نشدند در باره چگونگی صرف منابع اعطايی گزارشی بدهند

بخشی از آن منابع صرف بخشودگی بدهی های ناروای مردم می شد ، مسلما  افزايش مصرف و 

 اعالم ٢٠١٠امريکا در دسامبر " فدرال رزرو: "نمونه ای ديگر.  را به دنبال می آوردکاهش رکود

به بانک ها امکان داده که به ارزش ) Quantitative Easing" (افزايش نقدينگی"کرد که با برنامه 

به عبارت ديگر ، به بانک ها امکان داده شد که با .  تريليون دالر اوراق قرضه خريداری کنند٣/٣

 در صدی يا حتی پائين تر ، به کوه عظيمی از پول دست يابند و با خريد اوراق قرضه ١نرخ بهرۀ 

 در صدی ، ١٨ تا ١۴ در صدی و اعطای اعتبارات مصرفی با نرخ بهرۀ ۵ يا ۴دولتی با نرخ بهرۀ 

ها از به نظر کارشناسان ، سودی که بانک . به سرعت برق و باد ، سودهايی افسانه ای به جيب بزنند

اين طريق به دست آوردند ، بيش از چهار برابر منابعی بود که از طريق طرح کمک به بانک های 

حال کافی است در کنار اين بذل و بخشش !  دريافت کرده بودند٢٠٠٨در سال ) TARP(ورشکسته 

 دولت اوباما در سازشی با جمهوری ٢٠١١بی حساب به بانک ها ، به ياد بياوريم که در اوت 

 ميليارد دالری اش برای ايجاد اشتغال از طرف ۴۴٧واهان ، متعهد شد که در مقابل تصويب طرح خ
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و يک ماه بعد معلوم شد .  ميليارد دالر کاهش يابد٢۴٠٠کنگره ، بودجه فدرال در يک دوره ده ساله 

ن و که بخش اعظم اين کاهش بودجه از طريق کاهش بودجه تأمين اجتماعی ، بيمه بهداشت سالمندا

اين دزدی از سفره مردم و پرکردن صندوق . بيمه بهداشت تهيدستان و غيره پيش خواهد رفت

ثروتمندان به اشکال گوناگون ، البته محدود به امريکا نيست ، بلکه در همه کشورهای سرمايه داری 

ی در واقع کشاندن اکثريت مردم به بدهکاری يکی از کارکردهای ثابت سرمايه دار. پيش می رود

تصادفی نيست که مجموعه بدهی . است که در رژيم انباشت نئوليبرالی برجستگی بيشتری پيدا می کند

در کشورهای ) بدهی ملی ، بدهی شرکت های غير مالی ، بدهی سيستم بانکی و بدهی خانوارها ( ها 

ی يعنی کلوب کشورهای پيشرفته سرمايه دار) OECD" (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی"عضو 

همين حجم عظيم بدهی هاست که گسترش سرمايه .  برابر توليد ناخالص داخلی است۵ تا ٣، بين 

و آن چه در . مالی را دامن می زند و گسترش سرمايه مالی نيز حجم بدهی ها را متورم تر می سازد

رژيم . پشت اين گسترش سرطانی سرمايه مالی و بدهکار سازی مردم قرار دارد ، نابرابری است

" گزارش توسعه سازمان ملل"بنا به : انباشت نئوليبرالی ، نابرابری را جهش وار افزايش می دهد

 در صد جمعيت بالغ جهان بيش از نيمی از خانوارهای جهان ثروت ٢ثروتمندترين ) ٢٠٠٧سال (

.  در صد ثروت جهان را در اختيار دارد١دارد ، در حالی که نيمه پائينی جمعيت بالغ جهان فقط 

 در صد جمعيت امريکا نزديک ١مثال  وقتی . نابرابری نمی تواند به فقر و انواع سفته بازی نيانجامد

 در صد نمی توانند ١ در صد درآمد ملی آن را به دست می آورند ، معلوم است که اين ٢۵به 

 سفته درآمدشان را مصرف کنند يا حتی در حوزه های مولد سرمايه گذاری کنند ، آنها ناگزيرند به

  .بازی روی بياورند

 عليرغم طوالنی شدن بحران و حتی افزايش احتمال افت  مجدد اقتصاد ، غالب دولت های -  سه

سرمايه داری های مرکزی از روی آوردن به سياست های معطوف به افزايش اشتغال و تقاضا 

 اقتصادی پناه می خودداری می کنند و از آن بدتر ، به درجات مختلف ، به سياست های صرفه جويی

اين بی اعتنايی آشکار  درمان . برند که قاعدتا  جز عمق دادن به بحران نتيجه ديگری نخواهند داشت

اقتصاد حوزه ای است که در آن  اول اين که :کنندگان به حال نزار بيمار ، محصول دو چيز است

د و در جايی که پای منافع منافع طبقاتی عريان تر از هر حوزه اجتماعی ديگر به نمايش در می آي

مسأله . حتی اصول بديهی هندسی نيز بحث انگيز می شوند) به قول لنين ( طبقاتی به ميان می آيد ، 

اين نيست که لشکر انبوه اقتصاددانان رسمی علل بحران را نمی شناسند ، بلکه اين است که آنها 

 کافی است به ياد داشته باشيم که يکی از مثال . تعهدات و مقدساتی دارند که خود مانع حل بحران است

وظايف کليدی رسما  تعيين شدۀ همه بانک های مرکزی کشورهای سرمايه داری اين است که با 
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اما در عمل تقريبا  همه آنها . استفاده از سياست های پولی ، با افزايش بيکاری و تورم مقابله کنند

ضرند آن را حتی به قيمت دامن زدن به بيکاری مقابله با تورم را چنان مقدس می شمارند که حا

افزايش تورم بيش از همه به ثروتمندان : دليل اش هم روشن است. گسترده و ساختاری پيش ببرند

لطمه می زند ، و بيکاری بيش از همه به کارگران و زحمتکشان که ناگزيرند از طريق درآمد 

رم به هر قيمت را پر رنگ تر از همه جا می شود نتيجه اين تقدس  مقابله با تو. کارشان زندگی کنند

در سياست های بانک مرکزی اورپا ديد که حاضر است نيمی از جوانان يونان و اسپانيا را سال ها به 

وقتی وظيفه دفاع . بيکاری محکوم کند ، تا مبادا سهام بانک های سفته باز اورپايی اندکی پائين بيايد

رمايه داری پيش می آيد ، اين جانبداری طبقاتی چنان چهره تعصب از خرافه های تئوری اقتصادی س

مثال  سقوط صاعقه . آلودی پيدا می کند که تاريک ترين بنيادگرايی های مذهبی را روسفيد می سازد

 بزرگ ترين نابودی ارزش اقتصادی در تمام تاريخ انسانی ٢٠٠٨وار سيستم مالی بين المللی در سال 

را مقدس " دست نامرئی بازار"ا هنوز هم که هنوز است متوليان اين سيستم ، را به بار آورد ، ام

بازارهای مالی پيش " آزادی"ترين مقدسات می شمارند و اصرار دارند که همه چيز با احترام به 

آنها قبال  : اين داستان کهنه ای است.  پينه کردن های همين بازارهای مالی-برود ، حتی بدترين وصله 

که در آن موقع با نظريه " ( گاو مقدس" از هشتاد سال در مقابل مارکسيست ها از همين نيز بيش

دفاع کردند و حتی گاهی بحران های دوره ای را به ) بيان می شد " قانون بازارها"مهملی به نام 

 ناگزير شدند ١٩٣٠نسبت دادند ، تا اين که پس از ضربات بحران بزرگ دهه " لکه های خورشيد"

 بی توجهی دولت های سرمايه داری دومين عاملاما . ر موقت و مشروط ، آن را کنار بگذارندبه طو

به راه های بيرون آمدن از رکود اين است که بحران کنونی چنان عمق و دامنه ای دارد که برای 

ی بيرون آمدن قطعی از آن نه تنها بايد چهار چوب رژيم انباشت نئوليبرالی در هم بشکند ، بلکه حت

به عبارت ديگر ، افزايش دراز مدت  اشتغال و . محدوده خود سرمايه داری نيز پشت سر گذاشته شود

به همين دليل ، راه بازگشت به رژيم . تقاضا در محدوده سرمايه داری تعادل سيستم را به هم می زند

هی های زيرا هزينه افزايش دراز مدت  کسری بودجه و بد. انباشت کينزی ديگر کار ساز نيست

عمومی چنان باال خواهد رفت که حتی جسورترين مدافعان سياست های کينزی را وحشت زده خواهد 

با توجه به اين تناقضات فزاينده است که حتی بعضی از سرشناس ترين اقتصاددانان غير . کرد

مايه اکنون اعتراف می کنند که راه حل های سر) مانند نوريل روبينی و جرج ماگنوس ( مارکسيست 

وال استريت "در مصاحبه ای با ( مثال روبينی . داری برای بيرون آمدن از بحران کار نمی کنند

سرمايه داری در نقطه ای می تواند خود . مارکس حق داشت: "می گويد ) ٢٠١١در اوت " جورنال

فه ظرفيت و نبود زيرا شما با انتقال دائمی درآمد از کار به سرمايه ، خواه ناخواه با اضا. را نابود کند

   ".ما فکر می کرديم بازارها کار می کنند ؛ اما آنها کار نمی کنند. تقاضای کل روبرو می شويد
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 از حوزه مالی شروع شد ، اکنون به يک رکود جهانی بی سابقه ٢٠٠٧ بحرانی که در سال – چهار

مکن است بيش از يک تبديل شده است که بی ترديد خصلت ساختاری دارد و طبق اکثر پيش بينی ها م

برای درک خصلت ساختاری اين بحران بايد توجه داشته باشيم که غلبه . دهه يا حتی دهه ها ادامه يابد

رژيم انباشت نئوليبرالی در چهار دهه گذشته ، دگرگونی ها و تناقضات همه جانبه ای در سيستم 

يريت اقتصادی را بی مصرف سرمايه داری به وجود آورده که بسياری از ساز و کارهای پيشين مد

 دگرگونی در نظام مالی ، نقش بانک ها را نيز عميقا  - ١: چند نمونه از اين دگرگونی ها. ساخته است

دگرگون کرده و آنها ديگر بيش از آن که واسطه ميان عرضه کنندگان و مصرف کنندگان منابع مالی 

کيه دارند و قابليت وصول يک مطالبه مالی باشند ، به داد و ستد اوراق بهادار در بازارهای مالی ت

در اين بازارها نه به استحکام بانک سپرده پذير ، بلکه به نقدينگی بازارهايی بستگی دارد که اين 

 دگرگونی نظام مالی ، تا حدود زيادی سرمايه را از بنگاه های - ٢. مطالبه در آنها داد و ستد می شود

زيرا اوال  شکل عمده تأمين مالی شرکت ها ديگر . ل بخشيده استاقتصادی جدا ساخته و به آن استقال

اعتبارات بانکی نيست ، انتشار اوراق سهام قابل داد و ستد در بازارهای مالی است ؛ ثانيا  در خود  

يعنی جايی که اوراق بهادار به وسيله مصرف کنندگان واقعی " ( بازارهای اوليه"بازارهای مالی نيز 

جايی که اوراق بهادار " ( بازارهای ثانوی"به طور فزاينده تحت تأثير ) ر می يابد سرمايه ، انتشا

ارتباط نرخ " بازارهای ثانوی"در واقع تحرک . قرار می گيرد) موجود دائما  داد و ستد می شوند 

 داد و ستد بی وقفه اوراق بهادار در - ٣. بهره را با ميزان دسترسی به پس اندازها گسسته است

وارد می آورد که حتی بزرگ ترين شرکت های " اقتصاد واقعی"رهای مالی چنان فشاری بر بازا

و مهم ترين . سرمايه داری ناگزيرند بيش از هر چيز ديگر نگران ارزش سهام شان در بازار باشند

راه دفاع از ارزش سهام ، کاهش هر چه بيشتر کارکنان شرکت و پائين آوردن هر چه بيشتر هزينه 

همين تشديد فشار برای کاهش هزينه نيروی کار است که به جدايی شرکت ها . يروی کار استهای ن

را به وجود می آورد ؛ شرکت " بنگاه های بدون کارگر"از نيروی کار می انجامد و پديده معروف به 

 کار را هايی که به جای استخدام مستقيم کارکنان شان ، آنها را از بنگاه هايی که نقش داللی در بازار

و نيز در همين راستاست که بسياری از شرکت های توليدی و خدماتی . دارند ، اجاره می کنند

فعاليت های شان به کشورهای دارای ) outsourcing(سرمايه داری های مرکزی به برون سپاری 

به عبارت ديگر ، اشتغال و تقاضا بزرگ ترين قربانی فشار . نيروی کار ارزان روی می آورند

" مالی شدن همه چيز" گسترش سرطانی سفته بازی و - ۴. هستند" اقتصاد واقعی"بازارهای مالی بر 

يکی ديگر از نتايج داد و ستد بی وقفه اوراق بهادار در بازارهای مالی است که دارايی ها و پس 

نقول و مثال  کشيده شدن دارايی های غير م. اندازهای محدود پائينی ها را به مخاطره می اندازد

صندوق های پس انداز به بازارهای سفته بازی ، ضربات بسيار سنگينی بر بازنشستگان و صاحبان 
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 کشور در امريکای التين و اورپای ٣٠ بيش از ٢٠٠٨ تا ١٩٩۴در فاصله . خانه وارد آورده است

ستم های ناگزير شدند سي" بانک جهانی"و " صندوق بين المللی پول"شرقی زير فشارهای بی شرمانه  

مثال  در . بازنشستگی خودشان را خصوصی کنند و همه اينها در بحران اخير ضربات سنگينی ديدند

 در صد ارزش دارايی شان را از دست دادند ؛ ١٧ صندوق های بازنشستگی در لهستان ٢٠٠٨سال 

ک  در صد ؛ در استونی کاهش ارزش دارايی ها در ي١٢ در صد ؛ در اسلواکی ٢۶در بلغارستان 

 رشد سرطانی بازارهای سفته بازی ، در - ۵.  در صد٨ در صد بود و در ديگری ٣٢صندوق 

وظيفه کالسيک اين : خصلت عمومی بازارهای سهام نيز دگرگونی بزرگی به وجود آورده است

بازارها فراهم آوردن سرمايه برای شرکت های سهامی مشخص بود ، اما اکنون با خريد و فروش بی 

 رابطه ميان شرکت منتشر کننده سهام و خريداران آن قطع شده و ديگر نه منتشر کنندگان وقفه سهام ،

 جهانی شدن بازارهای مالی عمال  - ۶. سهام ، بلکه خريداران آن هستند که قيمت را تعيين می کنند

ثال  م. تجارت آزاد و رقابت بين المللی را به معنايی که قبال  می شناختيم ، بی اعتبار کرده است

بسياری از کاالهای صادراتی چين به کشورهای غربی ، زير پوشش خود  شرکت های غربی توليد 

 در بازارهای مالی جهانی شده ، نقش دالر به عنوان پول ذخيره ، به امريکا امکان – ٧  .می شوند

ه می دهد که کسری حساب جاری خود را همچنان افزايش دهد و با تکيه بر بدهکار سازی گسترد

و همين کسری حساب جاری امريکا در . خانوارهای امريکايی ، فعاليت اقتصادی اش را حفظ کند

 بدهی های عمومی سنگين – ٨. پائين آوردن هزينه های کار در مقياس جهانی نقش بسيار مهمی دارد

غالب کشورها ، خود  دولت های سرمايه داری را نيز همچون کشتی های سکان شکسته به دست 

ن های بازارهای مالی جهانی سپرده و آژانس های رتبه بندی مالی را در مسند داوران نهايی توفا

اقتصاد جهانی نشانده است که با باال و پائين آوردن رتبه اعتباری هر دولتی می توانند سياست های 

دهند اين نوع واقعيت ها به بحران کنونی خصلت تاريخی جديدی می . اقتصادی آن را به هم بريزند

اول اين که خصلت عمومی دارد و به : که استفان مزاروس آن را در چهار ويژگی خالصه می کند

حوزه خاصی از اقتصاد محدود نمی شود ؛ دوم اين که واقعا  خصلت جهانی دارد و به همه مناطق 

نمايد که جهان گسترده شده است ؛ سوم اين که به لحاظ زمانی گسترده شده و بحرانی پايان ناپذير می 

با بحران های دوره ای آشکارا فرق دارد ؛ چهارم اين که خزنده پيش می رود و ظاهرا  با تکان های 

  .خيلی شديدی همراه نيست

 طوالنی تر شدن و عمق يافتن بحران و به ويژه حمايت دولت ها از منافع ثروتمندترين و –پنج 

ت ها را در معرض ديد و داوری شمار غارتگرترين بخش های بورژوازی ، خصلت طبقاتی اين دول

اکنون می شود ديد . فزاينده ای از توده های مردم و مخصوصا  طبقات زحمتکش جامعه قرار می دهد
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اين بحران به ويژه در . که بحران اقتصادی ، بحران سرمايه داری دموکراتيک را نيز دامن زده است

ايه داری دموکراتيک محسوب می شوند ، کشورهای مرکزی سرمايه داری که کانون های اصلی سرم

گام به گام به بحران سياسی ، اجتماعی و فکری عميقی تبديل می شود که پی آمدهای دامنه داری در 

وقتی بانک داران اورپا از . شکل گيری پيکارهای طبقاتی سرنوشت ساز  پيش رو خواهد داشت

رين خادمان شان ، وحشت می کنند و او را پيشنهاد رفراندوم جرج پاپاندور ، يعنی يکی از وفادارت

می گمارند؛ وقتی ولفگانگ " حکومت های تکنوکراتيک"گوشمالی می دهند و در يونان و ايتاليا 

ضرورت انتخابات يونان را زير سؤال می برد ؛ وقتی جمهوری ) وزير دارايی آلمان ( شويبله 

ن ميلياردرها قانون بيمه مصوب کنگره خواهان امريکا با برخورداری از کمک های مالی وحشی تري

را ناقض قانون اساسی قلمداد می کنند و به ديوان عالی امريکا شکايت می برند ؛ ترديدی نمی ماند 

اکنون اين تناقضات ، روشن تر از هر . که سرمايه داری دموکراتيک با تناقضاتی بزرگ روبروست

. ک ، يعنی اورپا ، به نمايش درآمده استجای ديگر ، در زادگاه خود  سرمايه داری دموکراتي

بارزترين تجسم اين تناقض اتحاد پولی اورپاست که دو بازوی اصلی سياست سازی و تصميم گيری 

دستگاه هايی غير انتخابی هستند که از باالی " بانک مرکزی اورپا"و " کميسيون اورپا"آن ، يعنی 

 منافع سرمايه داران غارتگر و سفته باز ، هفده ملت سر مردم بر آنها گمارده شده اند و برای دفاع از

خصلت جانبه دارانه اين نهادها مخصوصا  در بانک مرکزی اورپا . اورپايی را به گروگان گرفته اند

يک "که پری اندرسن ، مارکسيست معروف انگليسی ، آن را ( اين بانک . برجستگی بيشتری دارد

)  رأی دهندگان پاسخگوست و نه در برابر حکومت ها می نامد که نه در برابر" مفهوم هايکی

. مسوول تحميل هزينه بحران بر کارگران و زحمتکشان کشورهای پيرامونی منطقه يورو ست

بورژوازی آلمان که طراح اصلی اتحاديه اورپاست ، اکنون از طريق ظاهرا  دموکراتيک توانسته 

يشنيان ناسيوناليست او از طريق جنگ های دست يابد که هيتلر و پ" فضای حياتی"است به همان 

سرمايه داری آلمانی در دهه گذشته با استفاده از کار ارزان لهستان . متعدد نتوانستند به دست بياورند

از (، اسلوواکی و کشورهای ديگر اورپای شرقی و سرکوب بی سابقه دستمزدها در داخل خود  کشور 

توانسته است صنايع صادراتی ) يه به کشورهای پيرامونطريق تهديد به انتقال هر چه بيشتر سرما

اما اتحاد . خود را به ضرر کشورهای اورپايی ديگر تقويت کند و به قدرت برتر اورپا تبديل شود

پولی اورپا با محروم کردن ملت های اورپا از حق تصميم گيری در باره کليدی ترين سياست های 

 برای قبوالندن بودجه متوازن به هر هفده کشور منطقه اقتصادی شان پيش می رود و تالش آلمان

يورو ، آن هم در ميان يکی از عميق ترين بحران های سرمايه داری ، خود عامل تشديد بحران است 

و با مقاومت اکثريت مردم ، مخصوصا  در کشورهای جنوبی منطقه يورو روبروست و همچنان 

ن قدرت برتر اورپا ، خود را در وضعيتی قرار داده است به همين دليل ، آلمان اي. روبرو خواهد بود
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که نه می تواند اتحاديه پولی را در هم بشکند و نه می تواند به آسانی به سمت يک اتحاديه سياسی 

پيش برود ؛ زيرا اولی مساوی است با آشفتگی های بيشتر و دومی معلوم نيست به سادگی از طرف 

بنابراين با ادامه وضع موجود ، فرسايش سرمايه داری . ه شودرأی دهندگان کشورهای عضو پذيرفت

انتخابات يونان تناقض اين سرمايه داری . دموکراتيک در منطقه يورو شدت بيشتری پيدا خواهد کرد

دموکراتيک را به خوبی به نمايش گذاشت ؛ انتخاباتی که در آن تمام دستگاه های تبليغاتی اورپا عليه 

، زيرا پيروزی چپ می توانست مانند جرقه ای در فضای قابل اشتعال ، بحران چپ يونان بسيج شدند 

را در اورپا و حتی در مقياس جهانی در مسير ديگری بيندازد و حکومت مردم برای مردم را به جای 

البته بحران يونان هنوز ادامه دارد و به ارزيابی . حکومت بانک داران برای بانک داران بنشاند

زيرا با . ارکسيست های يونانی ، به زودی دوباره حالت انفجاری پيدا خواهد کردبسياری از م

شرايطی که اتحاديه اورپا بر ائتالف نئوليبرالی برآمده از انتخابات ديکته کرده ، احتمال دارد توليد 

 در صد کاهش يابد و اين ١٠ تا ٢٠١٣ در صد و در ٩ تا ٧ بين ٢٠١٢ناخالص داخلی يونان در سال 

 در صد بوده است و ١۴ حالی است که در چهار سال گذشته کاهش توليد ناخالص داخلی حدود در

گذشته از اين ، .  در صد۵٢ در صد است و بيکاری جوانان حدود ٢٣بيکاری هم اکنون بيش از 

بحران در کشورهای پيرامونی منطقه يورو همچنان گسترده تر و عميق تر می شود و ممکن است در 

. نيز به حالت انفجارآميز برسد) يعنی سومين و چهارمين اقتصاد های بزرگ اورپا( اسپانيا ايتاليا و

  . همه اينها تناقضات سرمايه داری دموکراتيک را باز هم به نمايش خواهند گذاشت

 بحران سرمايه داری دموکراتيک نه تنها خصلت طبقاتی دموکراسی ليبرال را عريان تر کرده - شش

د و قانون گريزی های فزاينده ای حتی در کشورهای مرکزی سرمايه داری همراه شده ، بلکه با فسا

تأملی در پر سر و صداترين رسوايی های همين چند ماه گذشته کافی است تا به روشنی دريابيم . است

نيز در سرمايه داری های " برابری درمقابل قانون"که نه شهروندی برابر که حتی اصل ليبرالی  

 در نتيجه تحقيقات بازرسان مالی انگليس معلوم شده - ١: ه رؤيايی از دست رفته می ماندمرکزی ب

" نرخ بهره بين بانکی لندن "٢٠٠۵که بسياری از بانک های فرا مليتی ، دست کم از سال 

)LIBOR (برای پی بردن به نتايج و ابعاد اين دستکاری ، الزم است . را دستکاری می کرده اند

ميانگين نرخ بهره ای است که بانک های مختلف در مرکز " نرخ بهره بين بانکی لندن"بدانيم که 

روزانه در معامالت ميان خود به کار می ) يعنی بزرگ ترين مرکز معامالت مالی جهان ( مالی لندن 

 تريليون دالر است ، يعنی ٨٠٠بيش ) طبق بعضی ارزيابی ها ( گيرند و حجم ساالنه اين معامالت 

و از آنجا که اين نرخ بهره عمال  روی تمام !  برابر توليد ناخالص جهان١٢نزديک به چيزی 

معامالت مالی جهان اثر می گذارد ، دستکاری آن مساويست با تيغ زدن دهها ميليون مردم ، از جمله 
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پيدا کارگران و بازنشستگان و وام گيرندگان خرد  ، که به انحاء مختلف با نرخ بهره بانکی سر و کار 

 تريليون دالر وام ١٠ساالنه بيش از ) BBA" (انجمن بانکداران بريتانيا"مثال  بنا به ارزيابی . می کنند

اما جالب اين است که دولت های بريتانيا ، امريکا و . بانکی عمال  با اين نرخ بهره محاسبه می شود

شم و تأسف در باره اين ديگران ، عليرغم تعيين جريمه نقدی فقط در مورد يک بانک و ابراز خ

آيا آنها در ! رسوايی مالی عظيم ، هنوز در باره تشکيل پرونده جنايی عليه طراحان آن ترديد دارند

مورد دزدان کوچکی که به حريم مقدس مالکيت خصوصی ناخنکی زده باشند نيز با همين ترديد 

ئيه گذشته نشان داد که حجم در همين ژو" شبکه عدالت مالياتی" تحقيق گروه - ٢برخورد می کنند؟ 

 تريليون دالر می رسد ، يعنی رقمی ٢١حساب های بانکی گريخته به پناهگاه های مالياتی حداقل به 

 تريليون دالر از ٣/۶بنا به محاسبه اين گروه ، حدود ! بيشتر از مجموع توليد ناخالص امريکا و ژاپن

 کل صاحبان اين حساب ها کمتر از يک هزار نفر تعلق دارند و شمار٩٢اين حساب ها  فقط به 

 ميليارد دالر ٢٨٠و ميزان ماليات های پرداخت نشده از طريق اين حساب ها ، به . ميليون نفر است

از مستغالت و طال و جواهرات گرفته تا ( و تازه اين منهای دارايی های غير مالی . بالغ می گردد

حال اگر اين نمونه از . ن خر پول ترين هاستاي) کشتی های تفريحی و اسب های مسابقه و غيره 

که معموال  ( گريز ثروتمندان از ماليات را در کنار شيوه ماليات گيری از کارگران و زحمتکشان 

قرار بدهيد ، در می يابيد که حتی در غالب ) درست هنگام پرداخت دستمزدهای شان کسر می شود 

اليات نمی دهند ، بلکه ماليات می خورند و برای سرمايه داری های دموکراتيک ، سرمايه داران م

همين گزارش نشان داد که ماليات خوری . گريز از ماليات ، غالبا  از مجاری قانونی استفاده می کنند

 گزارش های مربوط - ٣ .ثروتمندان اساسا  از طريق خدمات بانک های فرامليتی صورت می گيرد

بزرگ " کميته های تبليغاتی" در صد هزينه ٩۴ می دهد که به تبليغات انتخابات جاری امريکا نشان

 نفر ، که هر کدام ۴٧ در صد کل اين هزينه ها فقط توسط ۵٧ نفر تأمين می گردد و ١٠٨٢توسط 

به عبارت ديگر ، عده بسيار محدودی خر پول هستند که بحث . بيش از يک ميليون دالر پرداخته اند

کانديدای ( جالب اين است که بزرگ ترين حامی ميت رامنی و . های انتخاباتی را جهت می دهند

که ) Sheldon Adelson(ميلياردر قمارخانه داری است به نام شلدن آدلسن ) جمهوری خواهان 

و البد برای حمايت از اخالق و (  ميليون دالر برای کمک به او ٣/٣۶تاکنون همراه همسرش 

به اين ترتيب می . خرج کرده است! ) هاجران فقيرم" خطر"مسيحيت و مقابله با حق سقط جنين و 

 رسوايی - ۴. توان فهميد که حق رأی عمومی و برابر در دموکراسی امريکا چه معنايی دارد

شنودهای تلفنی در انگليس که توسط بعضی روزنامه های روپرت م رداک به کمک شبکه ای از 

 نفوذ گسترده امپراتوری رسانه ای مواجب بگيران آن در خود  پليس انگليس صورت می گرفت ،

در تحقيقاتی که به دنبال . مرداک در تصميم گيری های سياسی حساس اين کشور را به نمايش گذاشت
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اين رسوايی صورت گرفت ، معلوم شد که مباشران اصلی مرداک در انگليس که ضمنا  هدايت 

گاتنگی با نخست وزيران و وزيران کنندگان اصلی شنودهای تلفنی هم بوده اند ، ارتباطات بسيار تن

ارشد اين کشور داشته اند و بسياری از خواست های امپراتوری مرداک را با آنها مطرح يا حتی به 

جالب اين است که حتی پس از اين رسوايی بزرگ ، عليرغم انبوهی از . آنها ديکته می کرده اند

الزم است به ياد داشته باشيم که . استشواهد ، هيچ پرونده جنايی عليه خود  مرداک گشوده نشده 

امپراتوری رسانه ای مرداک نه تنها در انگليس ، بلکه همچنين در امريکا ، استراليا ، نيو زيلند و 

چند کشور ديگر ، رسانه های بسيار نيرومندی را تحت کنترل دارد و در تصميم گيری های سياسی 

 ديگر نشان داد که در دهه های اخير نفوذ سرمايه اين رسوايی يک بار. آشکارا اعمال نفوذ می کند

داران بزرگ در کنترل رسانه های بسياری از دموکراسی های مرکزی چنان ابعادی پيدا کرده است 

که غالب سياستمداران عمال  گروگان های آنها محسوب می شوند و بدون جلب رضايت آنها نمی 

نيم که در سال های اوليه پس از جنگ جهانی دوم ، بيش مثال  کافی است بدا. توانند کاری انجام بدهند

 ١٩٨٧ در صد روزنامه های امريکا تحت مالکيت افراد مستقل بودند ؛ در حالی که  در سال ٨٠از 

 شرکت تعلق داشت و حاال فقط شش شرکت بزرگ غالب آنها را کنترل می ١۵مالکيت غالب آنها به 

  . کنند

ادی کنونی ، در صف آرايی بسياری از جريان ها و جنبش های  عموميت يافتن بحران اقتص-هفت 

اين تغيير و تنش در صف آرايی های سياسی که . سياسی نيز تغييرات آشکاری را دامن زده است

معموال  در دوره بحران های اجتماعی بزرگ در زمان نسبتا  محدودی ظاهر می شوند ، بيش از هر 

ه ای از مردم در فضای سياسی هستند که بحران نمايندگی را چيز محصول فعال شدن اليه های گسترد

بحران نمايندگی در فضای سياسی با پيدايش و قدرت گيری ناگهانی جنبش ها و . نشان می دهند

مثال  کافی . جريان های جديد و تغيير و تنش در صفوف جريان های سياسی موجود مشخص می شود

با " ( اشغال"يا " خشمگينان" يا دو سال اخير بوده که جنبش است به ياد داشته باشيم که در همين يک

به طور ناگهانی در فضای سياسی کشورهای گوناگون مرکزی ) قاهره " ميدان تحرير"الهام از تجربه 

شکل گرفت و احزاب سياسی جديد چپ و راست که تا ديروز ناشناخته بودند ، به سرعت نيرو می 

اين تغييرات در عين حال نشان .  افتاده را زير فشار قرار می دهندگيرند و احزاب سياسی سنتی و جا

می دهد که بخش بزرگی از اليه های جديدی که به فضای سياسی هجوم می آورند ، جوانانی هستند 

بحران نمايندگی همچنين مرزبندی های شناخته شده ميان . که با سوءظن به احزاب موجود می نگرند

در " پاسوک"و " دموکراسی جديد"مثال  بحران کنونی حزب های . هم می ريزداحزاب جا افتاده را به 

در اسپانيا را که احزاب رقيب سنتی بوده اند ، " حزب کارگران سوسياليست"و " حزب مردم"يونان يا 
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به جناح های جريان سياسی واحدی که اکنون با دفاع از نظام موجود مشخص می شود، تبديل کرده 

يندگی در فضای باز دموکراسی های سياسی نمود روشنی دارد ، اما بی ترديد ، به بحران نما. است

دموکراسی های سياسی محدود نمی شود و حتی در کشورهای غيردموکراتيک به صورتی انفجاری 

جنبش ها و جريان " بهارعرب"مثال  شکل گيری انفجاری شورش های توده ای در . ظاهر می شود

مات مستقل توده ای پرتاب کرد و صفوف جريان های سياسی مجاز و رسمی را هايی را به ميدان اقدا

  .نيز با شدت به هم ريخت

 مهم ترين و چشم گيرترين نتيجه سياسی گسترش خزنده بحران جهانی اقتصاد ، بی ترديد – هشت

نقدترين چالش در برابر هژمونی جهانی امريکا شکل گيری . تشديد بحران هژمونی امريکاست

است که " بريکس"اهی با شرکت چين ، هند ، روسيه ، برزيل و افريقای جنوبی يا به اختصار ، باشگ

البته فراموش نبايد . تجديد نظر در نظم جهانی حاکم و به ويژه نقدا  نظام مالی بين المللی را می خواهد

 داری های در کرد که اين باشگاه بيش از آن که طرح اثباتی مشخصی داشته باشد ، نارضايی سرمايه

يکی از چشم . را بيان می کند" غرب"حال گسترش پيرامونی از نظام جهانی به رهبری امريکا و 

گيرترين جهت گيری های آنها تالش برای ايجاد يک سيستم ذخيره بين المللی به جای دالر است و 

و حتی چين و . می خواهند تا حد امکان معامالت بين خودشان را با ارزهای خودشان سازمان بدهند

اين حرکت اگر گسترش يابد ، ضربه بزرگی به . ژاپن نيز توافق کرده اند در همين جهت پيش بروند

را " سازمان همکاری شانگهای"گذشته از اين ، چين و روسيه . هژمونی اقتصادی امريکا خواهد زد

صورت خزيده ولی پيگير که نخست ظاهرا  برای تأمين شبکه انرژی آسيا راه اندازی کرده بودند ، به 

رويارويی امريکا و چين در منطقه . ، به جبهه ای دست کم سياسی ، در مقابل امريکا در می آورند

و روسيه . آسيايی اقيانوس آرام ، باز هم به صورت خزيده ولی پيگير ، شکل قطعی تری پيدا می کند

و برای اين منظور از . رقرار کندنيز می کوشد با دور زدن امريکا ، روابط نزديک تری با اورپا ب

از سوی ديگر ، . به منابع عظيم انرژی خود بهره برداری می کند) يا دست کم آلمان( وابستگی اورپا 

هرچند به ناکامی از نفس می افتد ، ولی نفوذ بی منازع امريکا را در حساس ترين " انقالب عرب"

فی است فقط به ياد داشته باشيم که در مصر کا. منطقه استراتژيک جهان ، آسيب پذيرتر کرده است

اين نيروی تاريک هرچند ممکن است مصيبتی . به صورت خزيده قدرت می گيرد" اخوان المسلمين"

بزرگ برای مردم مصر باشد و هرچند ممکن است با امريکا کنار بيايد ، اما برای امريکا و 

از سوی ديگر . ژيم مبارک نخواهد بودمخصوصا  اسرائيل ، دست کم در افق های مشهود کنونی ، ر

، به نظر می رسد امريکا نه تنها در افغانستان با پيروزی فاصله بسيار زيادی دارد ، بلکه پاکستان ، 

و همه اينها . يعنی يکی از مطمئن ترين تکيه گاه های خود در اين منطقه حساس را از دست می دهد
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اما مهم تر از همه اينها . هند را در مقابل چين سپر کنددر حالی است که امريکا هنوز نتوانسته است 

کشوری که . ، مهم ترين تهديد برای هژمونی جهانی امريکا ، عمق يافتن بحران در خود امريکاست

 ميليون نفری آن با مشاغل پاره وقت و اتفاقی زندگی می ١۵۵ ميليون نفر از نيروی کار ۴٠بيش از 

 ميليون شغل را از بين ٢٠يتی در کمتر از دو دهه گذشته ، بيش از کنند و سياست شرکت های چند مل

زيرا اين . برده است ، تنها با نيروی نظامی بی رقيب نمی تواند امپراتوری جهانی خود را حفظ کند

تاکنون هيچ قدرت بزرگ تنها . نيروی نظامی بی رقيب ، پرخرج ترين نيروی نظامی جهان هم هست

  . ی نتوانسته است برتری خود را حفظ کندبا تکيه بر نيروی نظام

 چشم انداز پيکارهای طبقاتی

ناتوانی اربابان بی مروت دنيا در بيرون کشيدن نظام سرمايه داری از جهان گيرترين بحران آن ، 

سوسياليسم يا "چشم انداز جديدی از پيکارهای طبقاتی را گشوده است که ما را به سوی دو راهی 

گسترش اين پيکارها . نتايج شان برای کل بشريت سرنوشت ساز خواهد بودمی برند و " بربريت

پاره ای از مهم ترين اين . مسائلی را پيش می آورد که آينده به چگونگی حل آنها بستگی خواهد داشت

  : مسائل

 همزمانی بحران اقتصادی با سرخوردگی های توده ای و انواع جنبش های اعتراضی در – يک

ن دامنه ای پيدا کرده که چند سال پيش حتی برای غالب مارکسيست ها تصورناپذير سراسر جهان چنا

و همه اينها دورنمای نابودی بنای عظيم جهانی سازی نئوليبرالی و نظم بين المللی تک قطبی . بود

تکان های . پس از فروپاشی اتحاد شوروی را به يک احتمال واقعی و حتی نزديک تبديل کرده است

 اجتماعی کنونی چنان بزرگ اند که امکان پيش بينی آينده را بسيار دشوار و – اقتصادی زمين لرزه

نظم و نظام جهانی موجود در حال فروپاشی است ، : يک چيز روشن است. حتی ناممکن می سازند

اما آنچه از اين ميانه برخواهد خاست ، به نتيجه پيکارهای طبقاتی عظيمی بستگی دارد که در حال 

مسأله اين است که اوال  بحران سرمايه داری به خودی خود ، ما را به پای دروازه . يری استشکل گ

های سوسياليسم نمی رساند ، بلکه گذار از دره رنج ها و اشک ها و حسرت ها با نيروی جنبش 

جنبش مستقل اکثريت عظيم در خدمت "آن را " مانيفست کمونيست"انسانی بزرگی شدنی است که 

ثانيا  شکل گيری چنين جنبشی در حال حاضر ، عليرغم ظاهر شدن همه . می نامد" ظيماکثريت ع

ثالثا  همزمان با نيرو گرفتن چپ و روشنايی ، . جوانه های اميد ، با آهنگ مطلوبی پيش نمی رود

در واقع ، وضعيت . جريان های سياسی راست و تاريکی و فاشيسم  عريان نيز نيرومندتر می شوند

 را به ياد می آورد ١٩٢٩ – ٣٢ يک لحاظ ، صف آرايی های سياسی پس از بحران بزرگ کنونی به



 13

که همزمان با نيرو گرفتن جريان های چپ و پيشرو ، فاشيسم هم در بسياری از کشورهای سرمايه 

اول اين که جنبش های راست افراطی و فاشيستی : و دو چيز را نبايد فراموش کرد. داری سر برآورد

ال  از اقشار پائين جامعه نيرو می گيرند و حتی به لحاظ پايه اجتماعی تا حدی با جنبش های نيز معمو

و گاهی ضعف ها و اشتباهات چپ است که به آنها امکان می دهد . چپ انقالبی خويشاوندی دارند

 دوم اين که در دوره های بحران عمومی ،. بخش هايی از اقشار پائين را زير پرچم خود بسيج کنند

جريان ها و احزاب رسمی سرمايه داری ، برای " محترم ترين"بخش هايی از بورژوازی و حتی 

. مقابله با نيرومندتر شدن چپ ، به حمايت مستقيم و غير مستقيم جريان های فاشيستی روی می آورند

" کاک "در امريکا از حمايت های پيدا و پنهان برادران ميلياردر" تی پارتی"تصادفی نيست که مثال  

)Koch brothers ( ، برخوردار می شود ؛ يا در انتخابات چند ماه پيش رياست  جمهوری فرانسه

لوپن را رله می کند ؛ يا دو حزب اصلی " جبهه ملی"نيکال سارکوزی عمال  شعارهای نژادپرستانه 

)  اورپايیالبته با حمايت مرکل ، سارکوزی ، صندوق بين المللی پول و نهادهای(بورژوازی يونان 

" حزب مردمی اورتودوکس"، آب تطهير بر سر " وحدت ملی" برای تشکيل دولت  ٢٠١١در اکتبر 

)LAOS ( فرانسه " جبهه ملی"يعنی يک حزب شبه فاشيستی که در نژاد پرستی و خارجی ستيزی از

  .چيزی کم ندارد ، می ريزند و چندين وزارتخانه را به دست رهبران اين حزب می دهند

آهنگ  کند  شکل گيری و گسترش جنبش های ضد سرمايه داری ، هر چند نگران کننده ، ولی  – دو

 اين جنبش ها پس از يک – ١: اين کندی علل متعددی دارد که مهم ترين آنها چنين اند. قابل فهم است

دورۀ گسست طوالنی سه دهه ای شکل می گيرند و از جهات زيادی ناگزيرند از نقطه صفر شروع 

ضربه ای که با غلبه رژيم انباشت نئوليبرالی و فضای سياسی و . د و گاهی حتی از زير صفربکنن

ايدئولوژيک ايجاد شده در پی فروپاشی اتحاد شوروی ، بر چپ وارد آمد ، نيروهای چپ سوسياليستی 

بسياری از .  تاريخی ، به حاشيه ميدان سياست پرتاب کرد-شناخته شده را ، در مقياسی جهانی 

تبديل شدند و فرمانروايان  همچنان " بازار آزاد"های پيشين به داغ ترين مدافعان " کمونيست"

بنابراين ، جنبش های ضد . چين ، بهره کشی سرمايه داری را با برده داری درآميختند" کمونيست "

" سياليسمسو"سرمايه داری امروزی ناگزيرند عالوه بر دستيابی به گفتمانی توده گير ، با الگويی از 

، " بازگشت مارکس"عليرغم همه صحبت ها درباره . برنشسته در ذهنيت توده ای نيز مرزبندی کنند

 -متأسفانه در ذهنيت توده ای هنوز هم ميان سوسياليسم مارکس و نظام سياسی و اجتماعی حزب 

امروز  گسست ميان نسل های ديروز و - ٢. تفاوت چشم گيری وجود ندارد" کمونيستی"دولت های 

فعاالن جنبش های ضد سرمايه داری امروزی تجربه مستقيم قابل . چپ نيز عامل کند کننده است

توجهی از منطق شکل گيری و گسترش جنبش های توده ای بزرگ ندارند و در نتيجۀ نا آشنايی با 
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ای جنبش ه. ترازنامۀ نسل های پيشين چپ ، تجارب مثبت و منفی آنها را يک جا کنار می اندازند

توده ای بزرگ هر چند در نقطه شروع شان ، خود انگيخته شکل می گيرند و با منطق سازمانيابی 

بهتر می توانند دامنه شان را بگسترانند ، اما برای دوام و بلوغ شان ناگزير می شوند به اصل " افقی"

ند و ابتکارهای توده تکيه کنند ، زيرا بدون آن نمی توانند واقعا  توده ای بشو" عمودی"سازمان يابی 

های وسيع مردم را هم آهنگ سازند و استراتژی های سازمان دهی مختلف را ارزيابی کنند و به 

به عنوان شرط الزم برای حفظ دموکراسی در جنبش " افقی"چسبيدن به سازمان يابی . اجراء درآورند

را نبايد با دموکراسی مبتنی دموکراسی مشارکتی . ، در خوشبينانه ترين ارزيابی ، ساده لوحانه است

بر همرأيی يکی گرفت ؛ هر دموکراسی فعال در ابعاد توده ای ، ناگزير نوعی دموکراسی نمايندگی 

 جنبش های ضد سرمايه داری کنونی هنوز نتوانسته اند از شکل تظاهرات سياسی فراتر - ٣. است

است که در گستراندن آوازه ترديدی نيست که تظاهرات سياسی شکل پرطنين و خبر سازی . بروند

جنبش نقش مهمی دارد ، اما جنبش نمی تواند بدون کشيده شدن به محيط کار و زيست مردم ريشه 

. بدواند و عمق و پايداری توده ای پيدا کند و مهم تر از همه ، به عيار طبقاتی فشرده ای دست يابد

شه نمی توانند در تظاهرات سياسی توده های وسيع کارگران و فرودستان ، به دالئل متعدد ، همي

شرکت کنند ، اما آنها ناگزيرند در تمام لحظه های زندگی شان با سرمايه داری دست و پنجه نرم 

پس نبايد انتظار داشت که آنها بی درنگ به جنبش بپيوندند ، بلکه جنبش بايد به سراغ آنها برود . کنند

 -  ۴. گ در اين است که می توانند به دريا بپيوندندعظمت رودخانه های بزر. و با آنها پيوند بخورد
پررنگ ترين و پرآوازه ترين شکل جنبش ضد سرمايه داری در يک سال گذشته ، به ويژه در امريکا 

" ميدان تحرير"بوده است که در آغاز با الهام از " جنبش ميدان ها"و پاره ای کشورهای اورپايی ، 

ه هر چند به سرعت خبرساز می شود و غالب رسانه های اين شکل از مبارز. قاهره شکل گرفت

چسبيدن به . رسمی را ناگزير می سازد به آن بپردازند ، اما بيش از حد معينی نمی تواند دوام بياورد

يک مکان واحد ، حتی اگر اين مکان بزرگ ترين ميدان بزرگ ترين شهرها باشد ، نمی گذارد جنبش 

نبش ضد سرمايه داری در صورتی می تواند واقعا  دامنه توده ای ج. بيش از حد معينی گسترش يابد

البته تاکتيک اشغال ميدان ها در . پيدا کند که عالوه بر مکان و بيش از مکان ، زمان را اشغال کند

در اينجا اشغال ، يک تاکتيک دفاعی برای مقابله با سرکوب : انقالب های عرب وظيفه متفاوتی داشت

حق تجمع و راه پيمايی ، جنبش ضد ديکتاتوری را ناگزير می کرد با حضور فشرده بود ؛ زيرا نبود  

 رهبری غالب جنبش های ضد - ۵. در يک مکان واحد ، حضور خود را در زمان تداوم بخشد

و از . سرمايه داری امروزی ، به ويژه در کشورهای مرکزی ، در دست جوانان تحصيل کرده است

نقش فعال .  هستيم١٩۶٨شت به دوران شورش های دانشگاهی سال اين نظر ، شاهد نوعی بازگ

جوانان تحصيل کرده در جنبش های امروزی ، بی ترديد نقطه ضعف اين جنبش ها نيست و حتی می 
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فراموش نبايد کرد که اوال  هيچ جنبش انقالبی بدون حضور فعال . تواند به نقطه قوت اينها تبديل شود

ی تواند پا بگيرد و توده گير شود ؛ ثانيا  بخش اعظم جوانان تحصيل جوانان در صفوف مقدم آن نم

محسوب می شوند که عالوه بر " ) پرکاريا"يا ( کردۀ امروز خود جزو اليه های کارگری زير تيغ 

عدم امنيت شغلی ، محکوم اند تا آخر عمر زير بار سنگين اصل و فرع بدهی های دوران تحصيل 

ست به ياد داشته باشيم که بدهی های دانشجويی در امريکا اکنون از مرز مثال  کافی ا. شان بمانند

 ميليارد دالر فراتر رفته است و دو سوم تمام اعتبارات مصرفی را تشکيل می دهد و افزايش ٩٠٠

با اين همه ، . ماهانه شان از مجموع بدهی های کارت های اعتباری و اتوموبيل سريع تر است

بخش سازمان يافته طبقه کارگر نمی توانند دامنه جنبش ضد سرمايه داری را جوانان بدون پيوند با 

و يکی از . و بخش سازمانيافته طبقه کارگر عمدتا  در اتحاديه هاست. بيش از حد معينی بگسترانند

دالئل کندی آهنگ گسترش جنبش ضد سرمايه داری کنونی اين است که غالب اتحاديه ها هنوز 

رهبران بوروکراتيک خود را بشکنند و بنابراين ، هنوز بيش از آن که بخشی از نتوانسته اند کنترل 

جنبش ضد سرمايه داری باشند ، همچون گروه های فشار در محدوده سرمايه داری عمل می کنند و 

رهبران بسياری از آنها از بده و بستان های رايج فرصت طلبانه ميان جناح های مختلف حکومت 

 غالب جنبش های ضد سرمايه داری کنونی از آنجا که هنوز نتوانسته – ۶.  روندکنندگان فراتر نمی

اند از شکل اعتراض سياسی به نابرابری های اقتصادی فراتر بروند ، مانند جنبش های تک 

در حالی که ضديت  کارآمد با سرمايه داری ناگزير است با همه مصيبت . مضمونی عمل می کنند

بله برخيزد و بنابراين به نقطه همگرايی و اتحاد همه جنبش های ضد های سرمايه داری به مقا

از اين طريق است که جنبش ضد سرمايه داری می تواند با تمرکز روی همه . سيستمی تبديل شود

محدود " مفهموم منفی"نيازها و خواست های حياتی و بنيادی جامعه انسانی امروزی ، از تکيه به يک 

 مشغله – ٧.  تاريخی فراتر برود و به شکل يک جنبش سوسياليستی درآيد، به سوی افق های بزرگ

باز به دليل فراتر نرفتن از شکل اعتراض سياسی به ( اصلی غالب جنبش های ضد سرمايه داری 

لجستيکی ) عمدتا  (هنوز بيش از هر چيز ديگر ، پرداختن به تاکتيک های ) نابرابری های اقتصادی 

در . شرکت کنندگان در تظاهرات و گردهم آيی های سياسی را افزايش بدهنداست تا بتوانند شمار 

حالی که شرط الزم برای دست يابی به دامنه توده ای پايدار در هر جنبش سياسی ، حد اقل ، دست 

يابی به يک استراتژی تشکيالتی و فراتر رفتن از مسائل نبردهای مشخص محدود ، به سوی افق های 

 جنبش ضد سرمايه داری کنونی هنوز نتوانسته است روی – ٨. گ طوالنی استآرايش برای يک جن

البته در دهه اخير غالب جريان های . يک آلترناتيو يا يک برنامه گذار از سرمايه داری متحد شود

ضد سرمايه داری در باره چگونگی و جهت گذار از سرمايه داری ، به همگرايی های قابل توجهی 

ما هنوز برای رسيدن به تصوری روشن و متحد کننده که ظرفيت توده گير شدن دست يافته اند ، ا
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 جريان های مختلف جنبش ضد سرمايه داری – ٩. داشته باشد ، متأسفانه راه درازی در پيش است

هنوز نتوانسته اند به خطوط روشن و پذيرفته شده ای برای تنظيم روابط شان و همکاری پايدار در 

بند و اين خود يکی از موانع مهمی است که نمی گذارد جنبش بيش از حد معينی جهتی روشن دست يا

  . قوام يابد و به دوام و دامنه توده ای برسد

 ميدان عريان ترين شورش های طبقاتی عليه سرمايه داری در اورپاست و يونان بی ترديد ، – سه

نان را از کشورهای ديگر متمايز اما آنچه يو. ضعيف ترين حلقه سرمايه داری در اتحاديه اورپاست

می کند ، تنها شدت بحران اقتصادی نيست ، بلکه مهم تر از آن ، سنت مبارزاتی ملت يونان و 

يونانيان با دست يابی به استقالل ملی در سال . سازمان يافتگی و رزمندگی طبقه کارگر آن است

ز چنگال امپراتوری های فئودالی  ، نخستين ملت اورپای شرقی بودند که توانستند خود را ا١٨٢١

 در خط مقدم پيکار عليه ١٩۴٠به اولتيماتوم موسولينی در سال " نه"آنها با دادن پاسخ . برهانند

به يکی از ميدان ) ١٩۴۶ - ۴٩(پس از جنگ جهانی دوم ، جنگ داخلی يونان . فاشيسم قرار گرفتند

 در جنگ داخلی شکست خوردند ، های اصلی جنگ سرد تبديل شد و کمونيست های يونان هرچند

) ١٩۶٧ - ٧۴(پيکار يونانيان عليه ديکتاتوری نظامی . ولی ريشه های عميق شان را از دست ندادند

که با حمايت امريکا قدرت گرفته بود ، آنها را به الگوی پيکارهايی تبديل کرد که به حيات 

و اين بار نيز . يکای التين پايان دادندديکتاتوری های پرتقال و اسپانيا و ديکتاتوری های نظامی امر

يونانيان پيکاری را شروع کرده اند که ممکن است زنجيرۀ پيکارهای طبقاتی به مراتب گسترده تری 

پيشرفته ترين الگوی جنبش های ضد سرمايه داری موجود را اکنون در . را در اورپا برانگيزاند

ه جبهه ها حضوری فعال دارد ، از تظاهرات در اينجا جنبش در هم. يونان می توان مشاهده کرد

و مهم اين . گسترده خيابانی و زنجيره اعتصاب های عمومی گرفته تا شرکت در انتخابات پارلمانی

همچنين . است که چپ راديکال هم پايه های توده ای نيرومند و هم حضور سازمانی پر رنگی دارد

 است که حزب کمونيست يونان ، برخالف يکی از ويژگی های صف آرايی های سياسی يونان اين

سوسيال دموکرتيزه نشده است و همچنان در ميان کارگران صنعتی نفوذ توده " احزاب برادر"ديگر 

فراموش نبايد کرد که مجموع آرای چپ راديکال در انتخابات مه و ژوئن فقط با . ای نيرومندی دارد

و اگر .  قابل مقايسه بود١٩٧٠ و ١٩۶٠ های آرای حزب کمونيست ايتاليا در اوج نفوذ آن در دهه

که خواهان خروج فوری يونان از ( تاکتيک بيشينه گرايانه و برخورد فرقه ای حزب کمونيست نبود 

) اتحاد پولی و اتحاديه اورپاست و جز خود همه جريان های ديگر چپ را احزاب بورژوايی می نامد 

جريانی که در حال حاضر می .  حداکثر آراء دست يابدانتالف جريان های چپ احتماال  می توانست به

يا " ( سيريزا"تواند الگويی برای اتحاد چپ راديکال در کشورهای ديگر اورپايی فراهم بياورد ، 
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است که در دو انتخابات اخير به صورت جهشی توانست آرای خود را " ) ائتالف چپ راديکال"

 می تواند نموداری از دگرگونی در آرايش نيروهای ترکيب و جهت گيری اين جريان. افزايش بدهد

. چپ در متن بحران عمومی کنونی باشد که به ويژه در کشورهای منطقه يورو برجستگی پيدا می کند

 جريان رنگارنگ ، از گرايش های راديکال سوسيال دموکراسی جدا ١۶ائتالفی است از " سيريزا"

 راديکال ، بعضی طرفداران محيط زيست و حتی شده از آن گرفته تا جريان های گوناگون چپ

استراتژی اين جريان ها نيز متنوع است و گرايشات رفرميستی راديکال در . بعضی آنارشيست ها

صفی مشترک با گرايشات سوسياليستی راديکال پيش می روند و چيزی که آنها را فعال  متحد می کند 

جبهه "شبيه اين الگو را در . اجم نئوليبرالی حاکم استنوعی استراتژی تاکتيکی است برای مقابله با ته

حزب "يا " ( رفونداسيونه کمونيستا"آلمان ، و در " ) حزب چپ"يا " ( دی لينکه"فرانسه ، در " چپ

در توفان بحران عمومی کنونی اين اتحادهای . ايتاليا نيز می شود مشاهده کرد" ) نوسازی کمونيستی

شا باشند که عليرغم انعطاف در تاکتيک های روزمره ، با قاطعيت چپ در صورتی می توانند کارگ

به طرف افق های سوسياليستی پيش بروند و از بده و بستان های فرصت طلبانه با جريان بورژوايی 

حزب نوسازی "فراموش نبايد کرد که همين بده و بستان های فرصت طلبانه بود که . بپرهيزند

رد و از يک جريان نيرومند سياسی به يک گروه حاشيه ای مبدل ساخت ايتاليا را مچاله ک" کمونيستی

اهميت يونان در اين است که . آلمان را در همين دو سال اخير به شدت تضعيف کرد" حزب چپ"و 

اگر چپ راه سازش در پيش نگيرد ، می تواند بهمن عظيم پيکارهای طبقاتی اورپای مديترانه ای را 

  . زد و بسياری از تعادل های نئوليبرالی را به هم بريزدبه منطقه يورو سرازير سا

 الگوی ديگری از جنبش های ضد سرمايه داری را که در يک سال اخير برجستگی پيدا کرد - چهار

در ارزيابی اين جنبش شايد . مشاهده کرد" جنبش اشغال وال استريت"، بيش از همه می توان در 

خوش درخشيد ولی دولت  مستعجل : " ديگری باشد که می گويدتعبير معروف حافظ گوياتر از هر بيان

 در مقابل ٢٠١١ سپتامبر ١٧در !" وال استريت را اشغال کنيد"اين جنبش که با شعار درخشان ". بود

بورس وال استريت نيويورک ، اين کعبه مقدس سرمايه مالی ، به راه افتاد ، در عرض چند هفته با 

يک در صدی ها  " شهر گسترده شد و با تعبير زيبا و رسوا کنندۀ ۵٠٠سرعت برق و باد به بيش از 

، نابرابری های وحشتناک سرمايه داری معاصر را در معرض داوری "  در صدی ها٩٩در برابر 

اما اين جنبش جسورانه و زيبا تقريبا  با همان سرعتی که برآمده بود ، . ميلياردها انسان قرار داد

 حمله عمومی و هم آهنگ شهرداری های امريکا برای برچيدن آن آغاز شد در ماه نوامبر. فرونشست

 ماه پس از آغاز آن ، به ١٠و اکنون .  معلوم بود که جنبش از نفس افتاده است٢٠١١و در ژانويه 

جرأت می توان گفت که اين جنبش نتوانست از سطح يک آکسيون عظيم تبليغی عليه سرمايه داری که 
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جنبش اشغال را شايد بتوان به لحاظ اثری گذاری تبليغی غول . پيدا کرد فراتر برودطنين واقعا  جهانی 

 عليه تدارک جنگ در ٢٠٠٣ فوريه ١۵آسای آن در تجربه نزديک ، با تظاهرات ميليونی عظيم 

تمرکز اصلی جنبش . عراق مقايسه کرد که هرچند بسيار درخشان بود ، ولی نتوانست ادامه يابد

در مجموع می توان گفت اين جنبش تالشی بود برای پر کردن جای .  تصادفی نبوداشغال در امريکا

خالی چپ راديکال سازمان يافته و در جاهايی درخشيد که يا چپ سازمان يافته حضور نداشت يا 

که " ) ايندگنادوس"يا " ( خشمگينان"مثال  جنبش . نتوانسته بود با همه نيروهای راديکال پيوند بخورد

، در اسپانيا و برای مدتی کوتاه در يونان شکل گرفت ، ناتوانی چپ " جنبش اشغال"شروع پيش از 

  . سازمان يافته در ايجاد پيوند با جوانان خشمگين و به جان آمده از بيکاری را نشان می داد

 يک سال و نيم پس از اشتعال انقالب های زنجيره ای عرب ، به نظر می رسد اين خيزش های -پنج 

 توده ای بی آن که بتوانند جريان دموکراتيک و پيشرويی را بر قدرت بنشانند يا ساختارهايی عظيم

در ارزيابی ترازنامه اين شورش های بزرگ . پاسخ گو به مردم برپا کنند ، دارند از نفس می افتند

ۀ  مارکس در ارزيابی ترازنامه انقالب شکست خورد- ١: انسانی توجه به چند نکته اهميت دارد

همين گفته در باره .  فرانسه تأکيد داشت که بزرگ ترين دست آورد انقالب خود  انقالب بود١٨۴٨

زيرا هر جنبش مردمی و البته هر انقالب توده ای ، صرف . انقالب های عرب نيز دقيقا  صادق است

دم دارد که می نظر از نتيجه بی واسطه اش ، تأثير عميقا  بيدار کننده و آموزنده ای روی توده های مر

. تواند آنها را از سطح مردمانی سر به راه و مطيع ، به جايگاه کنش گران مستقل تاريخی باال بکشد

انقالب های عرب تکان های تاريخی بزرگی در ذهنيت توده ای مردم به وجود آورده اند که آثار آن 

حليل گران بسياری انقالب های  ت- ٢. با توده های ميليونی عرب و همه مردمان منطقه ما خواهد ماند

 مقايسه کرده اند و حقيقت اين است که ميان اين ١٩٨٩ و ١٨۴٨عرب را با انقالب های زنجيره ای 

انقالب ها شباهت های چشم گيری وجود دارد ، نه فقط به خاطر خصلت زنجيره ای شان ، بلکه مهم 

خالء هر نوع سازمان دهی سياسی قابل تر از آن ، به دليل اين که در هر سه ، توده های شورشی در 

و طبيعی ترين نتيجه چنين خالئی دشواری شکل . توجه به صحنه اقدامات تاريخی سرازير شدند

 توده ای است و باعث می شود که طبقات پائين نتوانند دگرگونی های -گيری هر نوع اراده تاريخی 

است که گرامشی چنين انقالب هايی را به همين دليل . ساختاری پيشرويی به نفع خود ايجاد کنند

چشم گيرترين نکته ای که در ترازنامه . می نامد" انقالب های بدون انقالب"، يا " آنقالب های منفعل"

هيچ جا مردم ) جز در ليبی (تاکنونی شورش های عرب بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است که 

نقالب را برچينند و بنابراين حتی در مواردی که نتوانسته اند ساختارهای ديکتاتوری های پيش از ا

قرار می شود مجلس موسسان تشکيل دهند ، ساختارهای قدرت رژيم پيش از انقالب است که چنين 
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به اين ترتيب ، در بهترين حالت . مجلسی را تشکيل می دهد و حدود اختيارات آن را تعيين می کند

طه انقالب در رفرم هايی سر و د م بريده خالصه می ، دست آورد بی واس) مثال  در تونس و مصر (

در سوريه ، ديکتاتوری های غير وابسته به ) شايد در آينده نزديک (  انقالب در ليبی و - ٣. شود

غرب را در هم می شکند و نيروهايی را به قدرت می رساند که به احتمال زياد وامدار امريکا و 

به نظر می رسد با انقالب های متناقضی روبرو هستيم که مانند در اين موارد . شرکای آن خواهند بود

 اورپای شرقی ، ضمن در هم شکستن ديکتاتوری های حاکم ، نفوذ امپرياليسم را ١٩٨٩انقالب های 

و برخالف انقالب های اورپای شرقی ، اين انقالب ها در هر دو مورد بسيار خونين . تقويت می کنند

 در مصر ، - ۴. يت و يکپارچگی اين کشورها را به مخاطره بيندازنداند و ممکن است حتی موجود

زيرا معلوم نيست سازش ميان . يعنی در کليدی ترين کشور عرب ، نتيجه انقالب هنوز روشن نيست

چگونه پيش خواهد رفت ) و البته در پشت سر آن ، امريکا ( اخوان المسلمين و شورای عالی نظامی 

و به ويژه معلوم نيست که طبقه کارگر و جنبش چپ مصر تا کجا خواهند . افتو تا کجا ادامه خواهد ي

 بعيد است اسالم - ۵. توانست با استفاده از تعادل های موجود ، سنگربندی های خود را تقويت کنند

مانند روحانيت شيعه در ايران ، بتوانند حاکميت شريعت را بر ) و همچنين تونس ( گرايان مصر 

با اين همه قدرت گيری آنها در مصر ، می تواند نفوذ اسالم گرايان را ، دست کم . نندمردم تحميل ک

برای مدتی ، در کشورهای ديگر منطقه نيز تقويت کند و موجی از محافظه کاری و تاريک انديشی 

 تقويت نفوذ اسالم گرايان در مصر و کشورهای ديگر مسلما  فضای نامساعدی - ۶. را دامن  بزند

سرائيل به وجود می آورد و خواه نا خواه در رابطه اين کشورها با امريکا نيز تغييرات چشم برای ا

 قدرت گيری اسالم گرايان در مصر يک بار ديگر اهميت تعيين کننده - ٧. گيری را دامن می زند

ساده لوحی است که قدرت گيری اسالم . سازماندهی را در شکل گيری نفوذ توده ای به نمايش گذاشت

گرايان را فقط به بده و بستان های آنها با شورای عالی نظامی و امريکا نسبت بدهيم ؛ شبکه های 

سازمانی اخوان المسلمين و سلفی ها در ميان تهيدست ترين ها و محروم ترين های مصر ، نقش 

ياسی فرو اين نفوذ توده ای ممکن است با دست يابی آنها به قدرت س. مهمی در نفوذ توده ای آنها دارد

بريزد ، اما مسلما  هيچ نيروی ديگری بدون ايجاد شبکه های سازمانی در متن زندگی مردم در اعماق 

اين درسی است که چپ سوسياليستی بايد آن را . ، به خودی خود نخواهد توانست جای آنها را بگيرد

عربستان سعودی و  حوادث يک سال و نيم گذشته جای ترديدی نگذاشت که - ٨. با جديت فرا بگيرد

اما يکی از نتايج . حکومت های دودمانی خليج فارس ستون فقرات اصلی ارتجاع در منطقه ما هستند

متناقض انقالب های منفعل عرب اين است که هر چند موقعيت اين حکومت های دودمانی را در 

بيداری . ختکوتاه مدت مستحکم تر کرد ، ولی در دراز مدت و در دورنمای بزرگ شکننده تر سا
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توده های عرب يک راه پيمايی طوالنی است که حکومت های مطلقه دودمانی گره خورده با قدرت 

  .های امپرياليستی ، بيش از حد معينی نمی توانند در برابر آن بيايستند

 اگر ادامه بحران عمومی سرمايه داری جهانی ، رشد اقتصادی سرمايه داری های در حال -شش 

ی و مخصوصا  چين را پائين بياورد ، بی ترديد پيکارهای طبقاتی ضد سرمايه داری گسترش پيرامون

کارگران ) مارکسيست معروف امريکايی ( به قول مايک ديويس . ابعاد ديگری پيدا خواهند کرد

دويست ميليون نفری کارخانه ها ، معادن و ساختمان سازی های چين ، خطرناک ترين طبقه سياره ما 

  . ری آنها نشان خواهد داد که آيا برپايی سوسياليسم در روی زمين امکان پذير است يا نهبيدا. هستند

 ايران در لبه پرتگاه

کشور ما اکنون در موقعيت بسيار خطرناکی غلتيده است که در تاريخ معاصر آن اگر نه بی سابقه ، 

ن موقعيت خطرناک نقش مجموعه ای از عوامل داخلی و بين المللی در شکل گيری اي. کم سابقه است

دارند که جنبش چپ ايران بايد در باره تک تک آنها به درک روشنی دست يابد و گرنه ممکن است 

مهم ترين عوامل اثر گذار . برای دهه ها به يک نيروی کامال  حاشيه ای در سياست ايران تبديل شود

بناميم ، فهرست " لبه پرتگاه"در شکل گيری اين موقعيت که برای صراحت بيشتر ، بهتر است آن را 

  :وار چنين اند

 بحران درونی جمهوری اسالمی چنان دامنه عمومی پيدا کرده که بی ترديد ، رژيم را بيش از - يک

توجه به چند نمونه از نشانه های اين بحران کافی است تا خصلت . پيش ، در مسير زوال انداخته است

ير جمهوری اسالمی در سياست ها و اقدامات اش، مانند  در سال های اخ- ١: عمومی آن را دريابيم

، چنان نوسان های عجيب و غريبی از خود نشان می دهد که هر يک از آنها " کشتی بی لنگر"يک 

با حمايت ضمنی ( مثال  احمدی نژاد . می توانند فرصت های موجوديت يک رژيم سياسی را بسوزانند

دوران "و نزديکی " امام زمان"گوناگون ، داستان ارتباط با چند سال به شيوه های ) خود  خامنه ای 

را به يکی از داغ ترين موضوعات سياسی کشور تبديل کرد ، ولی وقتی اين بادکنک ترکيد ، " ظهور

همه آنهايی که دور و بر آن د م گرفته بودند ، چنان بی سر وصدا ماجرا را درز گرفتند که گويی 

بادکنک تبليغاتی ديگر انکار هولو کاست بود که مانند حبابی برآمد و . اصال  اتفاقی نيفتاده است

فرونشست ، ولی چنان اثرات وحشتناکی داشت که غالب جريان های فلسطينی ناگزير شدند رسما  از 

در اين سری حماقت ها می توان از اشغال سفارت انگليس در آذر ماه گذشته نام . آن فاصله بگيرند

توجه به تجربه بسيار پرهزينه اشغال سفارت امريکا در سال اول انقالب ، برد که مخصوصا  با 

بستن تنگه "قاعدتا  سازمان دهندگان آن می دانستند چه می کنند ؛ يا از همين بازی تبليغاتی در باره 
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هدفمندی "و در کنار همه اينها می توان . که می تواند به نتايج واقعا  فاجعه باری بيانجامد" هرمز

کردن اقتصاد بادکنکی ايران ، با دست پاچگی تمام جای خود " تمام کش"را گذاشت که با " انه هايار

زنجيره دراز اين حرکت های مستانه نشان می دهد که . می سپارد" اقتصاد مقاومتی"را به باد کنک  

ه ناخدايان ما نه فقط با يک استبداد تاريک  خون ريز ، بلکه با کشتی سکان شکسته ای روبروهستيم ک

 کنار گذاشته شدن هر نوع تظاهر به - ٢. اش خود درمانده انده اند که در جهت کدام باد بايد برانند

ديگر حتی . قانون گرايی يکی ديگر از نشانه های عموميت يافتن بحران درونی جمهور اسالمی است

رقابت  " بازار آزاد "شوی ولی فقيه کفايت نمی کند ؛ همه چيز به بلب" حکم حکومتی"توسل روزمره به 

درست به " قوه قضائيه"مثال  آيت اهللا های عالی مقام . باندهای رنگارنگ حکومتی واگذاشته شده است

را در مورد دختر هاشمی رفسنجانی اجراء کنند " عدل اسالمی"همان دليلی که نمی توانند حکم دادگاه 

براين اولی آزاد است و اينها ظاهرا  بايد در ، جرأت محاکمه موسوی و کروبی هم را هم ندارند ، بنا

به فراموشی سپرده " ) استبداد شرقی"يکی از شناخته ترين سنت های بی گسست  " ( حبس خانگی"

قوه مقننه و قوه قضائيه ، سعيد مرتضوی را متهم " بزرگان"يا در حالی که بخش بزرگی از . شوند

سازمان تأمين "اء مقام می يابد و منابع عظيم مالی اصلی جنايات کهريزک معرفی می کنند ، او ارتق

اين بی قانونی مافيايی وقتی به جا به جايی منابع عظيم . را در دست با کفايت خود می گيرد" اجتماعی

 يکی - ٣. مقام واليت می رسد ، واقعا  کوالک می کند" غير خودی "اقتصادی و برخورد با رعايای 

دگی رژيم ، وحشت آن از هر نوع اعتراض ، تشکل مستقل و حتی از گوياترين نمايه های درمان

محکوميت های سنگين فعاالن کارگری ، زنان ، مدافعان . کوچک ترين گردهمآيی های مردمی است

حقوق بشر و حتی وکاليی که دقيقا  در چهارچوب قوانين موجود اسالمی ، پيگير پرونده های 

 نشانۀ توانايی رژيم باشد ، زبونی و ترس آن از نيروی نهفته بوده اند ، بيش از آن که" غيرخودی ها"

اين . مردم را به نمايش می گذارد که اگر آزاد شود ، هست و نيست شان را به هوا خواهد فرستاد

وحشت از مردم ، هر جا که احتمال برانگيخته شدن حرکت های توده ای بيشتر و نزديک تر باشد ، 

در برخورد با فعاالن مليت های زير ستم ، شکل خشن تر و خونين تری افزايش می يابد و بنابراين 

 افتادن همه حوزه های حساس اقتصاد و سياست کشور به دست سپاه پاسداران و - ۴. پيدا می کند

در باره . نهادهای امنيتی نيز نشانه ديگری از غلتيدن رژيم به يک بحران عمومی ساختاری است

اول اين که سپاه بنا به تعريف : و نکته از اهميت ويژه ای برخوردار استقدرت گيری سپاه توجه به د

رسمی اش ، با ارتش که وظيفه اش دفاع از مرزهای ملی است ، فرق دارد ؛ وظيفه اخص سپاه دفاع 

يعنی بنا به تعريف ، در صورت رويارويی مردم با واليت فقيه ، رسما  . از نظام واليت فقيه است

دوم اين که چنين نيرويی با قبضه مواضع حساس اقتصاد و سياست ، . ا ادب کندقرار است مردم ر

عالوه بر وظيفه رسمی سازمانی اش در مقابله با مردم ، عمال به بزرگ ترين کارفرمای کشور و 
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اما تسلط سپاه بر اقتصاد و سياست . مرکزی ترين نهاد فرمان روايی بر مردم نيز تبديل می شود

ن که شکنندگی واليت فقيه را کاهش بدهد ، خود  سپاه را نيز شکننده تر می سازد و کشور ، به جای آ

تصادفی نيست که حاال حتی افرادی مانند مطهری و . اختالفات درونی رژيم را شدت می بخشد

 ريزش - ۵. بادامچيان و مکارم شيرازی نيز علنا  از مداخله سپاه در اقتصاد و سياست ش کوه می کنند

 گسترنده در بنای ايدئولوژيک جمهوری اسالمی نيز يکی از مهم ترين نشانه های عموميت مداوم و

جمهوری اسالمی دليل وجودی خود را اجرای شريعت  اسالمی قلمداد . يافتن بحران درونی آن است

می کند و و عملی شدن اين مأموريت را هم به رهبری روحانيت امکان پذير می داند ؛ اما کارنامه 

اله حکومت روحانيت جای ترديدی باقی نمی گذارد که مردم ايران ، قبل از هر چيز دقيقا  به  س٣۴

همه قرائن نشان می دهند . دليل همين حکومت دينی ، آشکارا عليه شريعت اسالمی شورش کرده اند

قی ديگر ، قوانين و احکام عهد بو" کشورهای اسالمی"که مردم ايران  امروز بيش از مسلمانان همه 

اين روی گردانی مردم از  حکومت دينی چنان . شريعت را نامطلوب  و حتی تحمل ناپذير می يابند

دامنه گسترده ای پيدا کرده است که گريز از واليت و شريعت در صفوف درونی جمهوری اسالمی 

سيوناليسم نيز به جريانی غالب تبديل شده  و رهبران جمهوری اسالمی ناگزير شده اند با استفاده از نا

 ٢٣آيا تصادفی است که هر سه نفری که در . ايرانی ، ديوار پوکيدۀ حکومت شريعت را مرمت کنند

سال گذشته به عنوان رئيس جمهور بر اين کشور حکومت کرده اند ، هرکدام به شيوه ای در جهت 

تن بحران  يکی ديگر از نشانه های عموميت ياف- ۶کاستن از صولت شريعت و واليت افتاده اند؟ 

جالب اين است که هرچه تالش . درونی رژيم ، راه افتادن انتقادهای علنی از شخص ولی فقيه است

برای تقدس بخشيدن به خامنه ای شدت می يابد ، کاهش نفوذ او و انتقادهای مستقيم يا غير مستقيم از 

ه انتقادات بعضی از کافی است مثال  ب. او در صفوف خود رژيم نيز فزون تر و چشم گيرتر می گردد

سرداران سپاه توجه کنيم که عليرغم مرگ های مرموز زنجيره ای عده ای از آنها در طول چند هفته 

متوقف نشد و حتی به وسيله افرادی ) که يادآور قتل های زنجيره ای در دوره اصالح طلبی بود ( 

.  بيان صريح تری هم پيدا کرد)که ظاهرا  از حمايت ناراضيان سپاه برخوردار است(مانند نوری زاد 

که ظاهرا  همه نيز خود را مطيع کامل رهبری ( يا تودهنی محکم اکثريت قاطع نمايندگان مجلس نهم 

به حداد عادل را به ياد بياوريم که بی ترديد کانديدای مطلوب رهبر برای رياست ) معرفی می کنند 

  . مجلس بود

 منشاء بی ثباتی و نوسان های بزرگ و خطرناکی عموميت يافتن بحران درونی جمهوری اسالمی

. است که در کشوری حساس و در منطقه ای حساس تر نمی تواند برای مدتی طوالنی دوام بياورد
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تصادفی . بنابراين رژيم اگر سقوط نکند ، ناگزير می شود دگرگونی های بزرگی را از سر بگذراند

  .رفتن از وضعيت کنونی جهت گيری می کنندنيست که همه طرح های استراتژيک به سمت فراتر 

 تحريم هايی که با هدايت و فشار امريکا راه افتاده اند ، اکنون دارند ابعاد کالفه کننده ای پيدا -  دو

می کنند و اين در حالی است که خطر اشتعال جنگ نيز ، با توجه به نقش حساس البی اسرائيل در 

ش نبايد کرد که اشتعال اوليه جنگ ، خواه در نتيجه ماجراجويی فرامو. انتخابات امريکا ، واقعی است

های جمهوری اسالمی باشد يا با حمله هوايی اسرائيل به مراکز هسته ای ايران ، به احتمال بسيار 

زياد در سطح در گيری محدود هوايی نخواهد ماند و به بمباران تقريبا  همه زير ساخت های حياتی 

زيرا . جاميد ، يعنی چيزی که بدون شرکت نظامی فعال امريکا ناشدنی استاقتصاد ايران خواهد ان

اگر عمليات تالفی جويانه جمهوری ) بر فرض محال ( هر حمله ای به مراکز هسته ای ايران ، حتی 

پس جنگ . اسالمی را به دنبال نياورد ، تالش آن را برای دستيابی به سالح هسته ای شتاب خواهد داد

اما حتی اگر رويارويی نظامی . و بنابراين مردم ايران، فاجعه ای وحشتناک خواهد بودبرای اقتصاد 

هم اتفاق نيفتد ، طوالنی شدن تحريم های اقتصادی در همين ابعاد کنونی نيز ، می تواند اکثريت 

در باره تحريم ها چند نکته بديهی . بزرگ مردم ايران را با مصيبت های فاجعه باری روبه رو سازد

اول اين که تحريم ها بيش از آن که به رژيم فشار : امال  آزموده شده را بايد به ياد داشته باشيمک

مردم و به ويژه زحمتکش ترين ، تنگدست ترين  و مظلوم ترين بخش های مردم  را له می بياورند ، 

ن تحريم های افسانه ای بيش نيست ، و حاال می دانيم که طراحا" هوشمند"دوم اين که تحريم . کنند

سوم اين که تحريم . را نيز کنار گذاشته اند" هوشمند"کنونی ، ديگر حتی صحبت در باره تحريم های 

معموال  نمی تواند حکومت تحريم شده را براندازد ، اما هميشه می تواند قدرت خيزش و مقاومت 

ان بسيار مصيبت چهارم اين که اثرات تحريم در اير. مردم را در مقابل آن حکومت تضعيف کند

بارتر از تحريم های عراق خواهد بود ، زيرا اقتصاد ايران پيچيده تر از اقتصاد عراق و جمعيت 

  . شهرنشين درايران آشکارا بيشتر از عراق است

 در باره اهداف ، اولويت ها و چگونگی پيشرفت  سياست امريکا در مورد ايران ، توجه به چند -  سه

هدف امريکا فقط به متوقف ساختن فعاليت های هسته ای جمهوری اسالمی  - ١: نکته اهميت دارد

زيرا گرچه اتمی شدن ايران توازن نيروهای منطقه ای را به ضرر امريکا و . محدود نمی شود

اسرائيل تغيير می دهد ، ولی جمهوری اسالمی غير اتمی نيز برای نفوذ منطقه ای امريکا و نيز 

 امريکا چين – ٢. است و می تواند درد سرهای بيشتری هم درست کندموقعيت اسرائيل ، نامطلوب 

و يکی از . را بزرگ ترين چالش برای امپراتوری خود می داند و اورپا را بزرگ ترين متحد خود

لوازم حياتی مهار قدرت فزاينده چين و دفاع از قدرت اقتصادی اورپا ، کنترل بزرگ ترين ذخاير 
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اما امريکا در سه جنگ بزرگی که . قرار دارد" خاورميانه بزرگ"در انرژی فسيلی جهان است که 

در دو دهه گذشته برای محکم کردن تسلط مطلق خود بر خاورميانه به راه انداخته ، به نتيجه دلخواه 

و يکی از نتايج اين سه جنگ ، . نرسيده و حتی می شود گفت ، به لحاظ سياسی شکست خورده است

جمهوری اسالمی بوده که از طريق براندازی طالبان در افغانستان و رژيم تقويت نفوذ منطقه ای 

اکنون به ناکامی از نفس می " انقالب عرب" هرچند – ٣. صدام حسين در عراق صورت گرفته است

در . نفوذ امريکا را در منطقه آسيب پذيرتر کرده است) همان طور که پيشتر اشاره کرديم ( افتد ، اما 

 داغ تر کردن دشمنی های فرقه ای ميان اسالم گرايان شيعه و سنی ، به اولويت چنين شرايطی ،

انقالب . اصلی حکومت های دودمانی عرب تبديل می شود واز حمايت امريکا برخوردار می گردد

فرصت بی همتايی برای ) که متحد استراتژيک جمهوری اسالمی است( عليه ديکتاتوری خاندان اسد 

و همزمان با آن ، موج خونين جديدی از . شمنی های فرقه ای فراهم می آورددامن زدن به اين د

دشمنی ميان شيعيان و سنيان عراق به راه می افتد و حتی طرح تقسيم عراق به سه منطقه دوباره فعال 

که در ( به اين ترتيب ، پيوند استراتژيک جمهوری اسالمی با حکومت بعثی خاندان اسد . می شود

اسالم پناهی رياکارانۀ آيت اهللا های )  گرايان سوريه از هيچ توحشی فروگذار نيست کشتار اسالم

برخالف ادعا و تصور رهبران جمهوری اسالمی ، . ايران را در ميان مسلمانان سنی  رسوا می کند

فضای نامساعدی برای امريکا و اسرائيل به وجود آورده ، ولی خود  آنها را " انقالب عرب"هرچند 

 يکی از شگفتی های وضعيت کنونی اين است که دولت های – ۴. سيار بی اعتبارتر کرده استنيز ب

نفتی خليج فارس، در حالی که هنوز توده های شورشی عرب کامال  به خانه های شان باز نگشته اند ، 

ارد بدون نگرانی از افکار عمومی دنيای عرب ، به راحتی می توانند برای تشديد تحريم های ايران و

 با توجه به ادامه بحران جهانی – ۵. ميدان شوند و حتی در همسويی کامل با اسرائيل قرار بگيرند

اقتصاد و گرفتاری های فرساينده در افغانستان ، پاکستان و عراق ، راه اندازی جنگ زمينی ديگری 

دست کم در ) ود که قاعدتا  بسيار پرهزينه تر از جنگ های تاکنونی در منطقه خواهد ب( در ايران 

بعالوه دولت اوباما در هدايت و . افق مشهود کنونی ، نمی تواند گزينۀ مطلوبی برای امريکا باشد

تشديد تحريم های همه جانبه عليه ايران تا اينجا به نحو چشم گيری موفق بوده و حتی توانسته است 

ی که اين تحريم ها پيش می بنابراين تا جاي. روسيه و چين را نيز در سطوحی با خود همراه سازد

 برخالف بعضی تصورات رايج ، هدف سياست - ۶. روند ، شايد امريکا نيازی به جنگ نداشته باشد

زيرا اوال  معلوم نيست سرنگونی جمهوری . امريکا ضرورتا  سرنگونی جمهوری اسالمی نيست

ت شرايطی می تواند با منافع اسالمی کار آسانی باشد ؛ ثانيا  بقای جمهوری اسالمی با تغييراتی و تح

امريکا در منطقه هم خوانی پيدا کند ؛ ثالثا  حتی اگر امريکا نتواند از طريق فشار ، جمهوری اسالمی 

را براندازد يا تغيير بدهد ، از طريق پاره ای سازش ها می تواند آن را برای منافع منطقه ای خود، 
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رد که هم امريکا راندن بيش از حد  جمهوری اسالمی در هر حال فراموش نبايد ک. قابل تحمل تر سازد

را به طرف چين و روسيه خطرناک می داند و هم جمهوری اسالمی ، عليرغم همه هياهويی که به 

راه می اندازد ، سازش های گام به گام با امريکا و اورپا را يکی از شرايط الزم برای بقای خود می 

  .نگرد

ی های موقعيت کنونی اين است که برنامه هسته ای ايران به نقطه  يکی از مهم ترين ويژگ-  چهار

کانونی بحران تبديل شده و همه عوامل ديگر بحران با آن گره خورده اند و با داغ شدن آن فعال تر 

 حقيقت اين است که مسأله هسته ای ، به خودی خود ، - ١: دو نکته را نبايد فراموش کرد. می شوند

کشور و حتی جمهوری اسالمی است و نه مهم ترين مسأله منطقه ای و بين المللی نه مهم ترين مسأله 

 چهار سال اخير ، تحول کيفی جديدی در -؛ به اين دليل ساده که در يک سال گذشته يا حتی در سه 

 در صدی اورانيوم ، گرچه ٢٠غنی سازی . فعاليت هسته ای جمهوری اسالمی اتفاق نيافتاده است

ر فضای کنونی اقدامی تحريک آميز محسوب می شود ؛ ولی اوال  طبق مقررات خواه ناخواه د

آژانس بين المللی "کامال  قانونی است و زير نظارت " قرارداد منع گسترش سالح های هسته ای"

صورت می گيرد ؛ ثانيا  جمهوری اسالمی تأکيد دارد که هدف  آن پاسخ به نياز " انرژی هسته ای

است که قدرت های هسته ای حاضر نشده اند طبق مقررات بين المللی ، سوخت رآکتور اتمی تهران 

آن را تأمين کنند ؛ ثالثا  و مهم تر از همه ، جمهوری اسالمی هنوز هم آن را قابل مذاکره می داند و 

حقيقت اين است که هنوز اطالعات محکمی وجود ندارد . حاضر است تحت شرايطی آن را تعطيل کند

دۀ چرخش تسليحاتی در برنامه هسته ای رژيم باشد و اين چيزی است که حتی نهادهای که نشان دهن

مخالفت امريکا با برنامه هسته ای . اطالعاتی خود  امريکا نيز بارها رسما  به آن اعتراف کرده اند

. جمهوری اسالمی بيش از همه با استناد به تخلفاتی است که ظاهرا  يک دهه پيش صورت گرفته است

با تخلفات تقريبا  مشابه از  ) ٢٠٠۵  تا ٢٠٠٢( ا فراموش نبايد کرد که آژانس در همان دوره ام

مثال  کره .  کشور ديگر سر و کار داشته که تايوان ، مصر و کره جنوبی از جمله آنها بودند١۵طرف 

 غنی  اجازه نداد بازرسان آژانس از تأسيسات مرتبط با برنامه٢٠٠٣ و ٢٠٠٢جنوبی در سال های 

 ٧٧سازی ليزری اش بازديد کنند و بعدا  اعتراف کرد که مخفيانه غنی سازی اورانيوم را تا غلظت 

البته ترديدی . در صد پيش می برده است ، يعنی چيزی که می تواند برای مواد تسليحاتی کافی باشد

نبوده باشد ، نمی توان داشت که جمهوری اسالمی اگر هم تاکنون در پی توليد سالح های هسته ای 

اما حتی چنين تالشی . توليد چنين سالح هايی برساند" آستانه"دست کم می خواسته خود را به موقعيت 

است و نه فقط از طرف " قرارداد منع گسترش سالح های هسته ای"نيز نه ناقض مقررات تاکنونی 

 هدفی را دنبال مسأله اين است که بسياری از کشورها چنين. جمهوری اسالمی صورت گرفته است
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می کنند و يکی از داليل پيوستن خيلی از آنها به قرارداد منع گسترش ، دقيقا  پوشش قانونی دادن به 

 چيزی که مسأله هسته ای را به کانون بحران کنونی تبديل کرده اين - ٢. همين جهت گيری هاست

يلی متفاوت ، ترجيح می به دال) يعنی جمهوری اسالمی و امريکا ( است که هردو طرف رويارويی 

برنامه هسته ای جمهوری اسالمی به اين دليل به داغ ترين مسأله . دهند ، آن را برجسته تر کنند

سياست خارجی امريکا تبديل شده که در متن يکی از عميق ترين بحران های اقتصادی سرمايه داری 

رين مسأله ای است که با داغ و در فضای سياسی تدارک برای انتخاباتی بسيار حساس ، اين ساده ت

جمهوری اسالمی ، به دليل  ماجرای . کردن آن می توان از انبوه مسائل دشوار و الينحل طفره رفت

گروگان گيری و نيز هياهوی شرم آوری که احمدی نژاد در انکار هولوکاست راه انداخت ، احتماال  

تصادفی نيست که سياست های  مربوط . منفورترين رژيم خارجی در ذهنيت توده ای امريکايی هاست

بعالوه زير پوشش مقابله با خطر راه . به آن تقريبا  به اتفاق آراء در کنگره امريکا تصويب می شود

افتادن مسابقات هسته ای در منطقه حساس خاورميانه ، دولت امريکا راحت تر می تواند سياست 

 جمهوری اسالمی نيز برجسته شدن مسأله هسته اما. فشار بر ايران را در سطح بين المللی پيش ببرد

که بدون زيرا اوال  حکومتی است . ای را برای طفره رفتن از همه مشکالت الينحل اش الزم دارد

ثانيا  با دميدن در . خارجی بر دروازه های کشور ، به سرعت وا می رود" دشمن"نشان دادن سايه 

 اسالمی می تواند خود را با ناسيوناليزم ايرانی ، جمهوری" انرژی هسته ای حق مسلم ماست"شعار 

گره بزند ، مقاومت مردم به جان آمده را راحت تر سرکوب کند و حتی بخش قابل توجهی از مخالفان 

ثالثا  می تواند کل اقتصاد کشور را زير کنترل مستقيم يا عملی . رژيم را به همسويی با خود بکشاند

ورد و حتی گسترش پرشتاب  فالکت و تنگدستی اکثريت قاطع مردم نهادهای نظامی و امنيتی خود درآ

  .توجيه کند" اقتصاد مقاومتی"را به عنوان 

 تشديد بی سابقه تحريم ها در هشت ماه گذشته نشان می دهد که هدف مقدم سياست امريکا ، -  پنج

که عموميت حقيقت اين است . دامن زدن به شورش های توده ای مردم عليه جمهوری اسالمی است

يافتن بحران جمهوری اسالمی ، به ويژه پس از جنبش ضد استبدادی گسترده مردم ايران در خرداد 

 و عميق تر شدن بحران اقتصادی کشور ، اشتعال شورش های توده ای را به يک احتمال واقعی ٨٨

بنابراين .  بماندو اين چيزی است که نمی تواند از ديد سياست گزاران امريکا پنهان. تبديل کرده است

آنها با مهار نسبی انقالب های عرب ، می خواهند در ايران نيز همان سياستی را پيش ببرند که در 

آنها می دانند که اگر در ايران تحريم ها به . ليبی و سوريه برای شان بسيار موفقيت آميز بوده است

ی فشار بر جمهوری اسالمی و حتی اشتعال شورش های توده ای بيانجامد ، اهرم بسيار نيرومندی برا

تجربه . فراتر رفتن از آن و شکل دادن به جايگزينی برای آن ، در اختيارشان قرار خواهد گرفت
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انقالب عليه ديکتاتوری های ليبی و سوريه نشان داد که قدرت های خارجی برای مداخله در يک 

 و به نام حمايت از آنان ، وارد ميدان کشور ، اگر به جای اقدام از باالی سر مردم ، پشت سر مردم و

البته اين چيز تازه ای . بشوند ، بسيار راحت تر و کم هزينه تر می توانند مناقع شان را پيش ببرند

نيست ؛ نه انقالب ها ضرورتا  هميشه مستقل از قدرت های خارجی شروع می شوند و نه حتی قدرت 

اما فراموش نبايد کرد که . ای مردمی مخالفت می کنندهای امپرياليستی ضرورتا  همه جا با انقالب ه

نه قدرت های خارجی هرگز منافع خود را از ياد می برند و نه هيچ قدرت امپرياليستی هرگز خصلت 

تجربه انقالب مشروطيت خود  ما به حد کافی گوياست ؛ انقالبی . جهان خوارانه اش را کنار می گذارد

تجار در باغ سفارت انگليس راه افتاد ، ولی در يکی از حساس که با برپايی ديگ های پلوخوری 

کشور ما را به صورت ) ١٢٨۶ (١٩٠٧ترين پيچ های انقالب ، انگليس و روس با توافق نامه اوت 

متأسفانه اکنون يک بار ديگر کشور ما در موقعيتی قرار . در ميان خود تقسيم کردند" مناطق نفوذ"

  .توانند به اهرم های نيرومندی برای تعيين سرنوشت ما ، دست يابندگرفته که قدرت های خارجی می 

  ضرورت حياتی جنبش مستقل و توده ای مردم

پيکار برای شکل دادن به يک جنبش مستقل و واقعا  توده ای و سراسری تنها راهی است که مردم 

 به توانايی الزم ايران می توانند برای بيرون کشيدن کشور از موقعيت خطرناک کنونی و دست يابی

دو شرط تعيين کننده برای پيروزی چنين پيکاری اين . برای تعيين سرنوشت خودشان در پيش بگيرند

است که اوال  به حقانيت و ضرورت اراده مستقل مردم باور داشته باشيم و وفادار بمانيم ؛ ثانيا  بتوانيم 

  :ياوريمدر راستای آن ، جنبشی واقعا  توده ای و سراسری به وجود ب

 حقيقت اين است که مبارزات مردم ايران عليه جمهوری اسالمی ، مستقل از نظر و خواست  -  يک

اين مردم ، با همسويی های تاکتيکی امريکا و متحدان آن پيش می رود و اين در عين حال که فرصت 

 برای های قابل توجهی برای پيشروی مبارزات مردم فراهم می آورد ، ولی خطرات بزرگی نيز

با انکار عينيت اين همسويی های تاکتيکی و چشم بستن به ظرفيت . استقالل و آينده آن توليد می کند

بايد اين ظرفيت های متناقض را دقيقا  شناخت و . های متناقض آن ، راه به جايی نمی توان برد

 اين است که يکی از ويژگی های وضعيت کنونی. آگاهانه و مسؤوالنه آنها را تحت کنترل درآورد

بخش قابل توجهی از مردم چنان از جهنم جمهوری اسالمی به جان آمده اند که برای رهايی از آن 

و در طرف مقابل نيز تهديد قدرت های خارجی ، بخشی از . ممکن است به هر نيرويی پناه ببرند

ه دفاع از برنامه مردم را که شمار آنها نيز قابل توجه است ، به موضع گيری های ناسيوناليستی و ب

اين هر دو جريان احتماال  هم چنان . هسته ای رژيم وا می دارد و بنابراين به همسويی با آن می کشاند
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وجود خواهند داشت ، اما وجود آنها و حتی افزايش طرفداران شان دليل حقانيت شان نيست و جنبش 

شکل گيری چنين جنبشی . شکل بگيردمستقل مردم فقط در مقابله قاطع با اين هر دو جريان می تواند 

فقط  در بستر پيکار برای آزادی ، برابری و همبستگی انسانی ممکن است و بنابراين ناگزيراست 

رهايی از جمهوری اسالمی را هدف مقدم خود قرار بدهد و برای عبور از بحرانی که اکنون کشور 

ی سرمايه داری و طرح ها و خواسته های ما را فرا گرفته است ، اوال  استقالل خود از همه قدرت ها

آنها حفظ کند ؛ ثانيا  در مخالفت قاطع با جنگ افروزی ها و تحريم های امپرياليستی که جز مصيبت و 

فالکت چيز ديگری برای مردم اين کشور به بار نمی اورند ، قرار داشته باشد ؛ ثالثا  هدف ها و نتايج 

هوری اسالمی را برای مردم ايران توضيح بدهد و برچيده مصيبت بار ماجراجويی های هسته ای جم

  . شدن آنها را به يک خواست توده ای تبديل کند

 جنبش مستقل مردم نه بدون مبارزه عليه جمهوری اسالمی و هدف ها و طرح های قدرت های -   دو

 که سازمان دهی حقيقت اين است. امپرياليستی می تواند پا بگيرد و نه با محدود شدن به اين هدف ها

هر جنبش مردمی واقعا  توده ای و واقعا  سراسری ، در بستر سازماندهی مبارزه برای خواست ها و 

نيازهای بی واسطه بخش های مختلف خود  مردم شکل می گيرد و از طريق هم گرايی همين نيازها و 

بزرگ آزادی ، خواست های بی واسطه اکثريت عظيم مردم و سمت گيری آنها به طرف افق های 

به .  تاريخی بيانجامد-برابری و همبستگی است که می تواند به شکل گيری اراده مستقل توده ای 

همين دليل ، سازماندهی يک جنبش مستقل واقعا  توده ای به يک چپ سوسياليستی گره خورده با مردم 

ن شرايط ايران برای نبود  چپی با اين مشخصات در ايران به معنای عقيم بود. اعماق نياز دارد

برعکس ، نسل جوان ايران امروز ظرفيت های بزرگی . پرورش خيزهای بزرگ تاريخی نيست

. برای روياندن و پروراندن خيزهای معطوف به افق های باز و بزرگ تاريخی از خود نشان می دهد

ار شکست ديروز البته در ايران نيز مانند بسياری جاهای ديگر ، چپ هنوز نتوانسته است از زير آو

اما يکی از تناقضات حاکميت جمهوری اسالمی اين است که با تحميل تاريکی بر مردم . بيرون بيايد

مثال  زنان امروز ايران يکی از پرتپش . ايران ، عطش آنها را به آزادی و روشنايی تيز تر کرده است

در ايران امروز توده بزرگی . ترين جنبش های بيداری زنان در جهان امروز را به وجود آورده اند

از جوانان تشنه آزادی و روشنايی وجود دارند که از اليه های ميانی و پائين جامعه برآمده اند و از 

آنجا که به خاطر بحران ساختاری اقتصاد و سياست جمهوری اسالمی ، راهی به باال ندارند ، 

بيرون آمدن چپ از زير . ماق پی ببرندناگزيرند به پيوند ها و سرنوشت مشترک شان با توده های اع

آوار شکست ها و اشتباهات ديروز ، اگر با شتاب کافی پيش برود ، می تواند نسل جوان تشنه آزادی 

آينده ايران به . و روشنايی را با کارگران و زحمتکشان و تهيدستان و لگدمال شدگان اعماق گره بزند
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پيروزی آزادی و . نگ درآميختن آنها بستگی دارددرآميختن اين دو رودخانه بزرگ انسانی و آه

و بدون ) در معنای وسيع اين کلمه ( روشنايی در ايران بدون برخاستن و سازمان يافتن طبقه کارگر 

جنبش "حوادث همين يک سال اخير و به ويژه ناتوانی . گره خوردن بابرابری اجتماعی ناممکن است

 اورپا نشان داد که بدون گره خوردن همه جانبه چپ با در دنيای عرب و در امريکا و" ميدان ها

با آگاهی و اراده متکی بر سازماندهی " افقی"اعماق و بدون تکميل حرکت های خود انگيخته 

دست نيافتنی خواهد " جنبش مستقل اکثريت عظيم در خدمت اکثريت عظيم"، شکل گيری " عمودی"

 سرمايه داری نشان می دهد که چپ در دنيای همچنين ضعف غالب جنبش های نو خاستۀ ضد. ماند

امروز ديگر نمی تواند فقط با تمرکز بر سازماندهی کارگران صنعتی ، آن هم فقط در محيط کارشان 

، راه به جايی ببرد ؛ بلکه ناگزير است با همه کارگران ، زحمتکشان ، تهيدستان و لگدمال شدگان ، 

حيط زندگی و زمان فراغت و استراحت و در بستر نه فقط در محيط کار ، بلکه همچنين در م

و اين بدون پوشش دادن به جنبش . مبارزات آنها برای همه نيازها و خواست های شان گره بخورد

  .های پيشرو ضد سيستمی ناممکن است

  وظايف ما

م می کند که سازمان ما اعال) راه کاگر ( با توجه به مالحظات ياد شده ، کنگره هفدهم سازمان کارگران انقالبی ايران 
  :فعاليت خود را در راستای خطوط زير پيش خواهد برد

کارگر يک  راه: "همان است که در کنگره های پيشين اعالم کرده ايم   خط راهنمای عمومی فعاليت های سازمان– ١
ئمی خود می داند سازمان کمونيستی است که تالش برای گسترش پيکارهای طبقاتی معطوف به سوسياليسم را وظيفه دا

بنابراين، توجه به چند اصل راهنما برای ما حياتی . که تحت هيچ شرايطی نبايد تعطيل گردد يا به حاشيه رانده شود
 پيکار برای سوسياليسم بدون پيکار برای آزادی های بنيادی، دموکراسی و برابری سياسی، اجتماعی –اول : است

بنابراين، ما نه تنها برای تک تک اين خواست ها . ه نتايج ارتجاعی می انجامدوفرهنگی همه افراد جامعه بی معناست وب
 سوسياليسم بدون جنبش آگاهانه ومستقل  – دوم. مبارزه می کنيم ، بلکه بايد بکوشيم آنها را باهم نزديک کنيم وگره بزنيم

ی طبقه کارگر و همه زحمتکشان هم بنابراين سازمان ياب. اکثريت عظيم برای اکثريت عظيم دست نيافتنی خواهد ماند
 ما طرفدارقاطع – سوم. سرنوشت با آنها راه اميد وسرنوشت ماست که تحت هيچ شرايطی نبايد ازآن دور بشويم

زيرا سرنگونی ضرورتا  شرايط مورد . سرنگونی جمهوری اسالمی هستيم، ولی سرنگونی برای ما وسيله است نه هدف
حالی که بدون سرنگونی نيزگسترش پيکارهای طبقاتی معطوف به سوسياليسم ناممکن نظرما را به وجود نمی آورد، در

 سرنگونی جمهوری اسالمی درصورتی می تواند به تأسيس دموکراسی بيانجامد که به وسيله جنبش توده –چهارم . است
که حتی موجوديت کشوررا ای خود  مردم ايران صورت بگيرد و گرنه ممکن است نه تنها نتيجه مثبتی به بارنياورد ، بل

  ".به خطر بيندازد
همان طور که اشاره شد ، ضعف  يک چپ مدافع سوسياليسم مشکل .  ضرورت تمرکز روی تقويت چپ سوسياليستی- ٢

اما کشور ما در . البته اين ضعف فقط به کشور ما محدود نمی شود ، بلکه يک مشکل بين المللی است. اصلی ماست
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يت و تجديد آرايش چپ با آهنگ الزم پيش نرود ، ممکن است کل جامعه ما فرصت های بسيار شرايطی است که اگر تقو
بنابراين ، سازمان ما تمرکز روی حل اين مسأله را اولويت اصلی فعاليت خود می . نادر و گران بهايی را از دست بدهد

ياليسم واقعا  دموکرتيک با تکيه بر متد  تمرکز روی معرفی سوس– اول: داند و اين وظيفه را در چند محور پيش می برد
خالق مارکس و نشان دادن تفاوت و ناهمخوانی چنين سوسياليسمی با مدل های غير دموکراتيک ساخته و پرداخته حزب 

 تالش برای همکاری  در اين راستا با همه افراد و جريان های هم فکر و – دوم". کمونيستی" دولت های به اصطالح –
تالش برای همگرايی های نظری از طريق پرداختن به انبوه مسائلی که چپ نه    - سوم. هر شيوه ممکنهم گرا ، به 

در اين زمينه می شود فوروم هايی را برای مبادالت فکری و . تنها در ايران بلکه در سراسر جهان با آنها روبروست
 تالش برای ايجاد - چهارم. ست و پا گيری بچسبيمنيز انتقال تجارب جهانی چپ سازمان داد ، بی آن که به ساختارهای د

 توده گير که بتواند با شرايطی غير فرقه ای تريبونی برای پخش انديشه های سوسياليستی و دموکراتيک فراهم  رسانه
 تالش برای تمرکز –پنجم . آورد و وزن دموکراسی انقالبی و سوسياليستی را در پيکارهای سياسی جاری باال ببرد

تالش برای اتحاد حزبی که   -ششم . بارزات طبقه کارگر که مسلما  نقطه همرايی اکثريت قاطع فعاالن چپ استروی م
مستلزم وحدت های بيشتر و عميق تری در ميان جريان های هم گراست ، از ضرورت های انکار ناپذير مرحله کنونی 

  .است

که در کنگره های پيشين تأکيد کرديم ، بدون همان طور .ضرورت مشارکت فعال در جنبش ضد ديکتاتوری - ٣ 

مشارکت فعال در مبارزات ضد ديکتاتوری مردم ايران راه رهايی ازچنگال جمهوری اسالمی ودستيابی به آزادی 
برای همراهی با اين مبارزات وحمايت ازآنها ، فعال بودن درمحورهای زير . ودموکراسی درکشورما گشوده نخواهد شد

 دفاع ازهرخواست دموکراتيک ، حتی اگر درآغاز ازطرف اليه های غيرکارگری پيش کشيده – اول: ضروری است
زيرا هرخواست دموکراتيک در عين حال يک خواست ضروری درراه پيمايی به طرف سوسياليسم است و . شود

 وزن و اهميت  ضرورت توجه به–  دوم.هواداران سوسياليسم بايد در خط مقدم مبارزه برای آن قرار داشته باشند
برخالف تصور آنهايی که اين خواست ها را ليبرالی . خواست های فرهنگی و مدنی دموکراتيک درمبارزات مردم ايران

قلمداد می کنند، برجستگی آنها در مبارزات مردم عليه جمهوری اسالمی ، می تواند شرايط بسيار مساعدی برای آشنايی 
يستی فراهم آورد و همگرايی پايه های اجتماعی جنبش ضد ديکتاتوری مردم کارگران وزحمتکشان با افق های سوسيال

 تقويت نيروهای دموکرات درمتن مبارزات مردم که حاال آشکارا امکانات محدودی دارند –  سوم.ايران را شتاب بخشد
يی که ازافق های نيروها. وعمال  به وسيله جريان های غيردموکراتيک به حاشيه رانده می شوند، اهميت حياتی دارد

پيشرو و انسانی دفاع می کنند، حتی اگرطرفدارسوسياليسم نباشند، همراهان طبيعی ما درپيکارهای بزرگی هستند که در 
فراموش نبايد کرد که هيچ انقالب بزرگ فقط به وسيله يک طبقه انجام نمی گيرد و طبقه کارگر اگر . پيش رو داريم

که شرط حياتی پيشروی به سوی " پيروزی در نبرد دموکراسی"خود همراه سازد ، به نتواند اکثريت قاطع جامعه را با 
پرداختن به اهميت سازمان و توجه به اشکال سازماندهی منعطف  –  چهارم.سوسياليسم است ، دست نخواهد يافت

منسجم و بسنده مخالفت با سازماندهی فشرده و. متناسب با مراحل مختلف جنبش ضد استبدادی يک ضرورت حياتی است
کردن به شبکه هسته ها وتجمع های افقی باز و پراکنده و بنابراين علنی، جز تبديل کارگران به زائده تشکل ها و تجمع 

دفاع کردن ازاين نوع نگرش های مربوط به سازماندهی ، مخصوصا  در شرايط . های بورژوايی معنای ديگری ندارد
 رصد کردن مطالبات دموکراتيک اليه های مختلف مردم و پيدا –  پنجم.استيک ديکتاتوری بی امان بسيارخطرناک تر

کردن فصل مشترک های موجود درميان آنها، برای شکل دادن به يک جنبش مطالباتی توده ای که بتواند پايه محکم و 
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 طريق است که تنها ازاين. قابل تکيه ای برای جنبش ضد ديکتاتوری فراهم بياورد، يکی ازعاجل ترين وظايف ماست
می توان پايه های اجتماعی جنبش را به هم گره زد و يک جنبش توده ای دموکراتيک و واقعا  برخاسته ازاعماق جامعه 

 تالش برای شکل دادن به يک گفتمان دموکراتيک با قابليت  اشتعال و توده گيری  متناسب با – ششم. ايران به وجود آورد
خواه اصالح طلب يا (ت های عاجل برای مقابله با گفتمان های سياسی ارتجاعی شرايط کنونی، يکی ديگر از ضرور

فراموش نبايد کرد که جنبش ضد ديکتاتوری در . است که درحال حاضر غلبه دارند يا بسيار نيرومندند) سرنگونی خواه
عدد درکشورهای مختلف تجربه براندازی های مت. کشور ما هنوز فاقد يک گفتمان توده ای دموکراتيک و انقالبی است

 خود ما جای ترديدی باقی ۵٧نشان داده است که هرسرنگونی ضرورتا  به دموکراسی نمی انجامد و تجربه انقالب سال 
 توجه به – هفتم .نگذاشته است که حتی يک انقالب کامال  توده ای نيزمی تواند به حاکميت ارتجاعی تاريک بيانجامد

. ارزاتی متناسب با مراحل مختلف جنبش يکی ديگرازضرورت های عاجل ماستتاکتيک ها، شعارها و اشکال مب
شکل نگرفته ) هرچند درخشان(فراموش نبايد کرد که هيچ جنبش توده ای بزرگی فقط با اعالم اصول وبرنامه های 

تعادل " ازجنبش های توده ای بزرگ حتما  با خواست های بی واسطه وملموس اکثريت شکل می گيرند وبااستفاده. است
هنر تاکتيک بيش ازهرچيز، توجه خونسردانه به عينيت توازن قوای سياسی وبهره . پيش می روند" سازش های ناپايدار

با ب رد  توده ای؛ چيزی که بدون آن ) های ( ضرورت تالش برای ايجاد رسانه – هشتم. برداری از فرصت هاست
بسياردشوارخواهد بود ؛ مخصوصا  درشرايطی که نيرومندترين سازماندهی جنبش توده ای مستقل ودموکراتيک عمال  

رسانه های مخالف رژيم دردست قدرت های خارجی است وطبعا  درراستای منافع و هدف های آنها به کارگرفته می 
  . شود

ن در ادامه خط اعالم شده در کنگره های پيشين ، سازمان ما همچنا.  مبارزه عليه سياست های هسته ای رژيم– ۴
  .خواهان تعطيل و برچيده شدن تمام فعاليت های هسته ای جمهوری اسالمی است

، حذف  تشديد تحريم های بين المللی .  ضرورت همراهی هرچه بيشتر با پيکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان– ۵
 نتيجه فلج شدن اقتصاد يارانه بسياری از کاالها و خدمات اساسی از طرف رژيم ، و بيکار سازی های گسترده ای که در

. کشور بيداد می کنند ، زندگی فالکت بار اکثريت قاطع کارگران و زحمتکشان را بيش از پيش تحمل ناپذير می سازد
درچنين شرايطی، هشياری و آمادگی برای . بنابراين احتمال خيزش های توده ای زحمتکشان در کشور ما بسيار باالست

مخصوصا  توجه به شاخه هايی که اشتعال حرکت . ه ای يک ضرورت حياتی استرصد کردن انفجار خيزش های تود
های کارگری درآنها می توانند اثرات پردامنه ای درسطح سراسری داشته باشند و بيداری عمومی طبقاتی را 

ايجاد سوزاندن فرصت هايی که درمتن اين حرکت های احتمالی برای . برانگيزانند، ازاهميت ويژه ای برخورداراست
. تشکل های توده ای به وجود می آيند ، نابخشودنی است و برای جنبش کارگری و سوسياليستی ما فاجعه بار خواهد بود

خط راهنمای ما برای بهره برداری ازاين فرصت های احتمالی ، همان خط اعالم شده درکنگره های پيشين سازمان 
  : آوريماست که برای تأکيد مجدد ، آن راعينا  دراينجا می

ماست ؛ و اگر درست است که پا گرفتن " اميد و سرنوشت"اگر درست است که جنبش طبقه کارگر ، جنبش "

هر چيز دموکراتيک  الزم برای آزادی و برابری همه شهروندان این کشور به ميزان توده ای شدن این جنبش 

اما این . حياتی و تعطيل ناپذیر ماستبستگی دارد ؛ پس باید بپذیریم که تالش برای تقویت این جنبش وظيفه 

برای تالش . وظيفه بزرگ تر از آن است که فقط با تأکيدات کلی در باره اهميت آن بتوانيم در انجام اش پيش برویم
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مؤثر در انجام وظيفه ای که در برابر پيکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان داریم ، توجه به چند مسأله از 

) که متأسفانه هنوز در چپ ایران غلبه دارد (  درک محدود از طبقه کارگر را –  یک:ر استاهميت فوری برخوردا

بخش صنعت محدود می بيند ، بخش ) عمدتا  ( درکی که طبقه کارگر را فقط به کارگران یدی . باید کنار گذاشت

ر می شود نقش طبقه کارگر را اعظم طبقه کارگر جامعه امروزی را نادیده می گيرد و خواه نا خواه در نهایت ناگزی

زیرا در سرمایه داری امروزی کارگران یدی   بخش . به عنوان عامل تاریخی پيکار برای سوسياليسم کنار بگذارد

جنبش مستقل اکثریت عظيم به نفع اکثریت "صنعت اقليتی بيش نيستند و بنابراین نمی توانند ستون فقرات 

در حالی که مجموعه کسانی که کنترلی بر . ليسم را تشکيل بدهند، یعنی نيروی پيکار برای سوسيا" عظيم

وسائل و شرایط توليد و مبادله ندارند و جز نيروی کارشان وسيله ای برای گذران زندگی ندارند و یا حتی از فروش 

از طبقه  درک ایدئولوژیک و رمانتيک –  دو.نيروی کارشان نيز ناتوانند ، اکثریت قاطع جامعه را تشکيل می دهند

طبقه کارگر صخره یک پارچه ای نيست ؛ کارگران به الیه های اجتماعی گوناگون . کارگر را باید کنار گذاشت

تقسيم می شوند ؛ تعلقات مذهبی ، قومی و فرهنگی گوناگونی دارند ؛ از زن و مرد ، پير و جوان ، شاغل و 

 هم دیگر کشيده می شوند ؛ به لحاظ ثبات شغلی تشکيل می شوند ؛ به وسيله سرمایه به رقابت با... بيکار و 

نادیده گرفتن این تفاوت ها چشم بستن . و امنيت اجتماعی در وضعيت های بسيار متفاوتی قرار دارند و الی آخر

به مسائل گوناگونی است که بدون پاسخ به آنها شکل گيری طبقه کارگر آگاه از موقعيت  تاریخی خود در برابر 

کارگران نه .  برخورد ایدئولوژیک با سازمان یابی طبقه کارگر را باید کنار گذاشت–  سه.استسرمایه ناممکن 

صرفا  با گرویدن به اندیشه های مجرد  این یا آن متفکر بزرگ ، بلکه با پيکارهای روزمره برای منافع ملموس 

 روزمره است که تشکل از بطن همين مبارزات. خودشان است که به افق های گسترده تاریخی دست مييابند

آنهایی که اکنون مبارزات روزمره کارگران برای بهبودهای هر چند خ رد در . های مستقل کارگران شکل می گيرند

شرایط کار و زندگی شان را به نام انقالب و سوسياليسم نفی ميکنند ، هر قدر هم نيت خير داشته باشند ، به 

مثال  مخالفت بعضی از جریان های چپ .  طبقاتی کارگران آسيب ميزنند پایه ای و توده ای تکوین همبستگی روند

به بهانه مبارزه با رفرميسم ، نمونه ) یعنی عمومی ترین شکل سازمان یابی کارگران ( با اتحادیه های کارگری 

بش مسلم است که جن. ای از همين بی اعتنایی به دیالک تيک سازمان یابی توده ای و پایه ای کارگران است

سوسياليستی طبقه کارگر بدون تئوری و آگاهی سوسياليستی نميتواند موجودیت پيدا کند ، اما آگاهی 

سوسياليستی نيز بدون همين مبارزات روزمره کارگران نميتواند کارگری شود و به نيروی دگرگونی تاریخی تبدیل 

کارگران فقط برای افزایش مزدشان . ته شود درک محدود از مبارزات اقتصادی کارگران باید کنار گذش–  چهار.گردد

و مبارزه مؤثر . مبارزه نمی کنند ، بلکه برای مسکن ، بهداشت ، آموزش ، بيمه بيکاری و غيره نيز مبارزه می کنند

بنابراین . برای بعضی از این خواست ها نمی تواند در محل کار محدود بماند یا اصال  در محل کار شدنی باشد

کل ها و ارتباطاتی نياز دارند که مبارزه برای این خواست ها را به هم پيوند بدهند و همبستگی کارگران به تش

 بسياری از مشکالت اقتصادی و معيشتی کارگران ناشی از عوامل کالن – پنج. آنها را از محيط کار فراتر ببرند

به . ند بيش از حد معينی کارساز باشداقتصادی هستند و بنابراین مبارزه عليه این یا آن کارفرمای واحد نمی توا

همين دليل کارگران حتی برای بهبود شرایط معيشتی خود به همبستگی ها و ارتباطات فرا کارگاهی ، فرا رسته 

. مبارزه برای تشکل مستقل کارگری نياز عاجل و حياتی جنبش کارگری ماست. ای و کامال  سراسری نياز دارند

مبارزات کارگران اگر به سطح . است ها و نيازهای کارگران را باید کنار گذاشت درک کاهشگرایانه از خو– شش

مبارزه برای خواست ها و نيازهای فرهنگی ، سياسی و . اقتصادی محدود شود ، به جایی نخواهد رسيد

ا اجتماعی جزیی جدایی ناپذیر از پيکارهای طبقاتی کارگران است و با مبارزه مستقل برای همه این خواست ه

  ". ست که کارگران می توانند به آگاهی طبقاتی دست یابند و افق های رهایی خود را کشف کنند
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 همان طور که در کنگره های پيشين تأکيد کرده ايم ، . ضرورت توجه به اهميت حياتی جنبش زنان و همراهی با آن–۶

ليسم بدون زنانه تر شدن نظام ارزشی و تمدن سوسياليستی بی شک تمدنی زنانه تر خواهد بود و حرکت به سمت سوسيا
به همين دليل ، مبارزه برای رهايی زنان از زنجيرهای . حوزه های مختلف فرهنگ جامعه راه به جايی نمی برد

مردساالری، هميشه و همه جا يکی از عناصر حياتی و ثابت جنبش سوسياليستی بوده است؛ اما در کشوری که دفاع از 
بنابراين . ول ايدئولوژيک استبداد حاکم قرار دارد، اين مبارزه اهميت ويژه ای پيدا می کندکهتری زنان در رأس اص

مبارزه برای برابری زن و مرد در کشور ما ضرورتا  يک مبارزه سياسی است که بدون سرنگونی جمهوری اسالمی 
 پيشرو نشان می دهد که هر شرکت فعال و غرورآفرين زنان ايران در همه جنبش های. نمی تواند به پيروزی برسد

با اين . مبارزه واقعا  دموکراتيک در ايران امروز فقط با حضور زنان در مقدم ترين صفوف آن می تواند معنا پيدا کند
همه، جنبش زنان ما برای فراتر رفتن از خواست های محدود و آرايش دفاعی کنونی به توده ای تر شدن نياز دارد که 

جنبش محدود مانده در ميان زنان . ر در ميان زنان کارگر و زحمتکش می تواند عملی شوداز طريق نفوذ عميق ت
تحصيل کردۀ متعلق به طبقات ميانی و باال نمی تواند فاعل انقالب بزرگی باشد که ما در نظام ارزشی و فرهنگی به آن 

ه به سرنوشت مصيبت بار زنان زحمتکش جنبش زنان ايران اکنون تثبيت شده تر و رزمنده تر از آن است ک. نياز داريم
اين جنبش به مرحله ای رسيده است که برای گستراندن و توانمندتر ساختن خود به چرخش قاطع به چپ . بی اعتنا بماند

تمرکز روی مسائل و شرايط اين چرخش بايد يکی . و به درآميختن با پيکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان نياز دارد
  .ی اصلی ما باشداز اولويت ها

  
 همان طور که در کنگره های پيشين تأکيد . ضرورت تالش برای تقويت چپ سوسياليستی در جنبش دانشجويی–٧

کرده ايم ، در کشور ما نيز مانند غالب کشورهای استبداد زده، جنبش دانشجويی هميشه يک جنبش سياسی بوده و غالبا  
در تمام پنج . پر می کرده است) های حاکم ، حاضر به تحمل شان نبوده اندکه استبداد(جای خالی احزاب اپوزيسيون را 

 شش دهه گذشته فعال ترين هسته های مخالفت با ديکتاتوری غالبا  در ميان دانشجويان شکل گرفته و دانشگاه ها کانون –
 و آزادی های در زير سلطه جمهوری اسالمی که سرکوب زندگی عرفی. ثابت حرکت های سياسی مخالف بوده اند

مدنی را نيز بر سرکوب سياسی افزوده است، جنبش دانشجويی زبده ترين بخش جوانان ناراضی را نمايندگی می کند و 
با اين همه فراموش نبايد کرد که بخشی بزرگ از . به اين لحاظ ظرفيت بيشتری در شروع حرکت های سياسی دارد

اده های کارگری نيستند و سهم اليه های تهيدست در ميان دانشجويان بسيار جوانانی که به دانشگاه راه می يابند، از خانو
گذشته از همه اينها، نفوذ انديشه . هچنين، دانشگاه مسيری است برای باال رفتن در سلسله مراتب اجتماعی. کمتر است

در نتيجه، . ه استهای سوسياليستی در بيست سال گذشته در دانشگاه ها به مراتب ضعيف تر از دهه های پيش بود
اما . تقويت جنبش سوسياليستی در ميان دانشجويان بدون مبارزات فکری با جريان های بورژوايی پيش نخواهد رفت

عليرغم همه مشکالت، جنبش دانشجويی هنوز هم يکی از مهم ترين بسترهای عضوگيری برای جنبش سوسياليستی 
در هر حال، جنبش دانشجويی يکی .  اين حوزه برخواهد خاستاست و باز هم بخش بزرگ نسل جديد  کادرهای چپ از

از مهم ترين جبهه های رويارويی فکری سوسياليسم با انديشه های بورژوايی است و پيروزی در اين جبهه، به ويژه در 
  .شرايط کنونی، برای چپ از اهميت حياتی برخوردار است
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 اين زمينه نيز ، با تأييد و ادامه سياست های اعالم شده در در. ضرورت دفاع قاطع از حقوق مليت های زير ستم -٨
کنگره های پيشين ، کنگره هفدهم ، سياست ما را در باره فدراليسم صراحت داده است که به صورت قطعنامه جداگانه 

  .ای به تصويب رسيده و منتشر می شود

ياست ما همان است که در کنگره های  در اين مورد نيز س. ضرورت مبارزه برای همگرايی جنبش های مترقی–٩
  :پيشين اعالم کرده ايم و متن آن را عينا  در اينجا می آوريم

بدون هم گرایی همه حرکت های آزادی و برابری خواهی مردم ایران ، مبارزه عليه جمهوری اسالمی و فراتر از "

در اینجا .... وکراتيک پيش نخواهد رفتآن ، مبارزه برای دست یابی به حاکميت مردم و تأسيس یک نظام واقعا  دم

 – یک": برای جلب توجه همه فعاالن جنبش های اجتماعی به شرایط این هم گرایی ، نظرمان را تکرار می کنيم

یعنی تا حدود زیادی . هم گرایی جنبش های اجتماعی مترقی اکنون عمدتا  با نيروی نفی پيش رانده ميشود

در یک . این کامال  طبيعی است. الن آنها را به نزدیکی با هم دیگر واميداردفشار و سرکوب حکومت است که فعا

اما اگر به فراتر از نفی . کشور استبداد زده ، قبل از هر چيز خود  استبداد است که همه را به هم نزدیک ميکند

به (  اکثریت زنان  ه مثال اگر حقيقت دارد ک. استبداد بيندیشيم در مييابيم که بيش از این به هم گرایی نياز داریم

خود کارگرند ، یا حدود نيمی از کارگران از مليت های زیر ستم هستند ، پس ) طور مستقيم یا غير مستقيم 

زیرا جنبش کارگری در صورتی ميتواند جنبش همه . سطح باالتری از هم آهنگی ضد استبدادی ضرورت دارد

 با مليت های زیر ستم عميقا  در آميزد و بالعکس ، جنبش زنان در کارگران باشد که تا حدود زیادی زنانه بشود یا

 هيچ یک از این جنبش ها زیر مجموعه –  دو.صورتی ميتواند واقعا  نيرومند بشود که تا حدود زیادی کارگری بشود

اص دیگری نيستند و هر یک از آنها ناظر به رابطه اجتماعی خاصی هستند و بنابراین ، با منطق و پویایی خ

فقط با . بدون توجه به این نکته ، هم آهنگی عمقی ميان جنبش ها ناممکن خواهد شد. خودشان حرکت ميکنند

پذیرش ضرورت و اهميت وجودی هر یک از این جنبش ها از طرف جنبش های دیگر ا ست که هم آهنگی ميان 

ی مختلف به اشتراک در افق  هم گرایی عميق تر ميان جنبش های اجتماع– سه . آن ها امکان پذیر ميگردد

مثال  کارگرانی که به فراتر از افق های سرمایه داری فکر نميکنند ، . های گسترده اجتماعی و تاریخی نياز دارد

طبيعی است که نه تنها به هم آهنگی عمقی با جنبش های مترقی دیگر فکر نکنند ، بلکه حتی به اتحاد کل 

یا آنهایی که برای آزادی و برابری همه . رفا  با دید ابزاری به آن بيندیشندکارگران نيز نيازی احساس نکنند یا ص

افراد انسانی مبارزه ميکنند ، آیا ميتوانند مثال  به فاجعه زیست محيطی ، یا سرنوشت ميليون ها انسان قربانی 

 ، حکومت آن هم در کشوری که پایتخت اش یکی از آلوده ترین شهرهای جهان محسوب ميشود( مواد مخدر 

اش دست یابی به انرژی هسته ای را مترادف حاکميت ملی جا ميزند ، و به لحاظ داشتن باالترین شمار معتادان 

بی اعتناء باشند؟ فراموش نکنيم که در ایران ) به مواد مخدر نسبت به کل جمعيت ، در صدر جدول جهانی است 

ای دفاع از قربانيان مواد مخدر و به طور کلی برای بدون جنبش های نيرومندی برای دفاع از محيط زیست و بر

 پيروزی منافع انسان بر منافع سرمایه ، جنبش های موفق کارگری و زنان و غيره  دفاع از حرمت انسان و

 برخورد ابزاری با جنبش های اجتماعی به گسترش این جنبش ها و هم آهنگی ميان – چهار . نخواهيم داشت

 بسيار حياتی   های اجتماعی هر چند برای تقویت جنبش سياسی ضد استبدادیجنبش. آنها آسيب ميزند

تردیدی نيست که در یک جامعه گرفتار استبداد ، هر حرکتی ، . هستند ، ولی وسيله ای در خدمت آن نيستند

در واقع ، خود استبداد است که معموال  با ترس از هر نوع فضای عمومی ، نا . ميل به سياسی شدن دارد

اما درست به دليل وجود استبداد ، . واسته ، هر حرکتی را به سرعت به ضدیت آشکار با حکومت سوق ميدهدخ

در شرایط کنونی ایران . آهنگ نا مناسب  سياسی شدن هر حرکتی ، احتمال سرکوب آن را نيز افزایش ميدهد

يش برد  استراتژی خودشان ، به امریکا و متحدان آن برای پ. عامل دیگری نيز براین رابطه افزوده شده است
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گسترش هر چه بيشتر و هرچه سریع تر شورش های ضد حکومتی نياز دارند و به همين دليل ميکوشند با نفوذ 

به سرنوشت فعاالن اجتماعی  در جنبش های اجتماعی و دستکاری آنها در جهت مقاصد خودشان و بی توجه 

در واقع ، آنها . بکشانند) که غالبا  هم بی ثمر هستند ( س وسياسی ، آنها را به درگيری های سياسی زود ر

. زیرا از این طریق بهتر ميتوانند برآن فشار بياورند. حتی تشدید سرکوب رژیم را برای هدف های خود مفيد ميدانند

بنابراین مهم است که فعاالن اجتماعی وسياسی تصور روشنی از رابطه ميان آهنگ گسترش دامنه جنبش های 

اگر دومی شتابان تر از اولی پيش برود ، با رشد . تماعی و آهنگ و ميزان سياسی شدن آنها داشته باشنداج

و این نه تنها از عمق اجتماعی جنبش ها ميکاهد ، بلکه عضله سياسی . منفی جنبش ها روبرو خواهيم شد

در یک جامعه استبداد زده فرار از : داردالبته خطر دیگری هم وجود . آنها برای مقابله با رژیم را هم ضعيف تر ميکند

. رویارویی با حکومت یا بی اعتنایی به واقعيت های سياسی نيز جلو گسترش جنبش های اجتماعی را ميگيرد

مثال  جنبش زنان ایران هرکاری بکند ، محکوم به رویارویی با قدرت سياسی است ؛ مگر این که به سرنوشت 

یا جنبش کارگری معطوف به سازمانيابی مستقل ، . گردن بگذارد" اسالمی فمينيسم " هولناک  تن دادن به 

 دو مورد تشکل کارگری –محکوم به سياسی شدن است ، زیرا هر چند ممکن است جمهوری اسالمی در یکی 

بنابراین ، مسلم است که . مستقل را تحمل کند ، ولی با عموميت یافتن آن حتما  به مقابله برخواهد خاست

ای اجتماعی هرچه سریع تر باید سياسی بشوند ، اما مشروط به این که به اثرات آن در پایه خود بی جنبش ه

  ".تفاوت نباشند
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