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در دفاع از مارکسيزم انقالبی ،عليه راديکاليزم خرده بورژوايی

مازيار رازی
"...ھنگامی که خرده بورژواھای دمکرات ھمه جا زير فشار
ھستند ،عموما ً برای پرولتاريا موعظه وحدت و آشتی سر می دھند،
بسوی آن دست دوستی دراز می کنند و می کوشند تا يک حزب
بزرگ مخالف بر پا کنند که کليه ی گرايش ھای مختلف يک حزب
دمکراتيک را در بر گيرد .آنان می کوشند تا کارگران را به يک
سازمان حزبی بکشانند که در آن شعارھای کلی سوسيال دمکراتيک
مسلط باشد ،شعارھايی که پشت آنان منافع ويژه پرولتاريا نمی تواند
به پيش رود ....و به سود خرده بورژوازی راديکال و به ضرر
کامل پرولتاريا تمام می شود ".مارکس و فردريک انگلس
صفحۀ ٢٣

سر مقاله
نگاھی به اعتراضات يک سال گذشته و ضرورت
تدارک برای اعتصاب عمومی
آرمان پويان
قريب به يک سال از حرکت ھای اعتراضی در ايران می
گذارد و با نگاھی به سير اين وقايع ،می توان ديد که
اعتراضات از نقطۀ اوج خود در درگيری ھای خشونت
ً
نھايتا،
آميز روز عاشورا تا به اآلن ،روندی نزولی داشته و
برای مقطعی نامعلوم ،توازن قوا به نفع نيروھای سرکوبگر
رژيم تغيير کرده است )و البته اين امر به لحاظ تاريخی،
عموما ً موجی از يأس و رخوت را ھم در بين معترضين به
دنبال خواھد داشت( .در تحليل اين دورۀ افول ،معموالً و
به درستی روی يک مورد تأکيد می شود و آن نبود
سازماندھی ،تشکل و رھبری است )و دقيقا ً به دليل نبود
اين سه عنصر ،در کنار نبود يک چارچوب و ھدف بلند
ّ
مدت است که نمی توان به اعتراضات يک سال گذشته،
اما به باور من مسأله به
عنوان "جنبش اجتماعی" را داد(ّ .
ھمين يک مورد ختم نمی شود .موضوع ظريفی که خواسته
يا ناخواسته در نظر گرفته نشده يا بسيار کمرنگ جلوه داده
می شود ،ترکيب طبقاتی معترضين و ارتباط آن با دورۀ
افول کنونی در ّ
شدت اعتراضات است.

صفحۀ ٢

سخنرانی مازيار رازی در کنگرۀ افتتاحی "گرايش
مارکسيستی انقالبی"
صفحه ٥
حکايت آن "يک ميليارد دالر" و شيرين زبانی ھای "صدای
آمريکا"
صفحه ٦
چرا برای انقالب سوسياليستی و براندازی نظام سرمايه داری
به حزب انقالبی طبقۀ کارگر نياز است؟
صفحه ٨
بحران سيستان و بازيگران بنيادگرا و سرمايه دار اين منطقه
صفحه ١١
مالی سازی :علت بحران؟
صفحه ١٣
بحران سرمايه داری و چھرۀ حقيقی صھيونيسم
صفحه ١٦
صنعت ملی شده و مديريت کارگران )تروتسکی(
صفحه ١٨
پيرامون مسألۀ ملی )تروتسکی(
صفحه ٢٢
بحران سرمايه داری و چالش بيکاری در آمريکا
صفحه ٢٧
قدرت شورايی چيست؟ )لنين(
صفحه ٣٠
ستون آزاد
صفحه ٣٠

پيش به سوی تدارک برای اعتصاب عمومی!
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به يک درخواست عاجزانه شباھت داشت تا يک فراخوان( ،اشاره
ای ضمنی به ھمين مسأله است.

نگاھی به اعتراضات يک سال گذشته و ضرورت تدارک
برای اعتصاب عمومی
آرمان پويان
قريب به يک سال از حرکت ھای اعتراضی در ايران می گذارد و
با نگاھی به سير اين وقايع ،می توان ديد که اعتراضات از نقطۀ
اوج خود در درگيری ھای خشونت آميز روز عاشورا تا به اآلن،
ً
نھايتا ،برای مقطعی نامعلوم ،توازن قوا به
روندی نزولی داشته و
نفع نيروھای سرکوبگر رژيم تغيير کرده است )و البته اين امر به
لحاظ تاريخی ،عموماً موجی از يأس و رخوت را ھم در بين
معترضين به دنبال خواھد داشت( .در تحليل اين دورۀ افول،
معموالً و به درستی روی يک مورد تأکيد می شود و آن نبود
سازماندھی ،تشکل و رھبری است )و دقيقاً به دليل نبود اين سه
عنصر ،در کنار نبود يک چارچوب و ھدف بلند ّ
مدت است که نمی
توان به اعتراضات يک سال گذشته ،عنوان "جنبش اجتماعی" را
داد(.
اما به باور من مسأله به ھمين يک مورد ختم نمی شود .موضوع
ّ
ظريفی که خواسته يا ناخواسته در نظر گرفته نشده يا بسيار
کمرنگ جلوه داده می شود ،ترکيب طبقاتی معترضين و ارتباط آن
با دورۀ افول کنونی در ّ
شدت اعتراضات است.
عدم حضور طبقۀ کارگر در اعتراضات و تأثيرات آن
آن چه به ظاھر می رسد اينست که خرده بورژوازی شھری،
موتور محرکۀ اعتراضات يک سال گذشته بوده و اصوالً طبقۀ
کارگر ،به مثابۀ يک ّ
کل واحد ،و ساير زحمتکشان در اين
اعتراضات غايب بوده اند .چنين ّادعايی ،به ھيچ رو کشفی
مارکسيستی محسوب نمی شود ،بلکه بارھا و بارھا به شکل و زبان
ديگری از سوی به اصطالح "سبزھا" ھم مطرح شده است .به
عنوان نمونه ،نجمه بزرگمھر ،خبرنگار فايننشال تايمز در تھران،
در مقاله ای به تاريخ  ٩ژوئن  ٢٠١٠می نويسد":آقای موسوی
تالش کرده است تا با صحبت از مشکالت اقتصادی و درخواست
از ھواداران خود جھت اجتناب از شعارھای راديکال ،مانند تغيير
ّ
متوسط تحصيل کرده،
رژيم ،پايۀ حمايتی خود را در ميان طبقۀ
بسط دھد .در حالی که کارگران و ساير بخش ھای فقيرتر جامعه
١
تاکنون اعتنايی به فراخوان ھای او نداشته اند."...
حتی اشارۀ جناب موسوی به ضرروت پيوند با ساير اقشار
اجتماعی در بيانيۀ خود به مناسب روز جھانی کارگر )که بيش تر
١

Bozorgmehr, Najmeh. "Reformists struggle to
regroup", Financial Times, Jun ٩, ٢٠١٠.

ھر چند شاھد بوده ايم که اواخر خردادماه سال گذشته ،پرسنل
بيمارستان رسول اکرم دست به اعتصاب زدند ٢يا کارگران ايران
خودرو به نشانۀ اعتراض ،در ھر سه شيف به ّ
مدت نيم ساعت
وارد اعتصاب شدند ٣و سنديکای شرکت واحد نيز طی بيانيه ای
ّ
برخورد ھای
حاکميت را محکوم نمود٤؛ حتی ماه مه سال جاری،
کميتۀ دفاع از خانواده ھای جان باختگان و دستگيرشدگان ،اسامی
ده نفر از کارگران جان باخته در درگيری ھای خيابانی پس از
اما ،برخالف نظر برخی ،ھيچ يک از
انتخابات را منتشر ساختّ .
ّ
مشخص "طبقۀ کارگر" ايران
اين موارد پراکنده ،به معنای شرکت
)اعم از فکری و يدی( نبوده است.
ً
سھوا،
برای کسانی که عدم حضور طبقۀ کارگر را عامدانه يا
انکار و آن را تا ّ
حد يک مسألۀ غامض فلسفی پيچيده می کنند،
ً
ظاھرا بايد از برھان ُخلف به عنوان آخرين راه چاره استفاده کرد.
يعنی اگر خالف اين حکم را بپذيريم و فرض کنيم که طبقۀ کارگر
وارد اعتراضات يک سال گذشته شده است ،ناگزير بايد شاھد دست
کم چند اعتصاب کارگری گسترده در کارخانجات و تعطيلی آن ھا،
اختالل در سيستم حمل و نقل ،تعطيلی برخی مدارس و غيره بوده
باشيم .نبود ھيچ يک از اين موارد ،تأکيدی است بر اين نکته که
ّ
متعددی که خود جای بحث دارد،
اصوالً طبقۀ کارگر ،بنا به داليل
درگير اعتراضات نشده است )اين که تعداد زيادی از کارگران
ّ
حس ھمدردی با معترضين را داشته اند و حتی بدون تشکل و به
ً
طور پراکنده در اعتراضات شرکت داشته و بعضا جان خود را ھم
از دست داده اند ،موضوع ديگريست که نبايد به ھيچ وجه با
شرکت طبقۀ کارگر به مثابۀ يک ّ
کل واحد اشتباه گرفته شود( .ھدف
از گفتن اين چند خط ،اين بود که به ھمان رابطۀ بين عدم حضور
طبقۀ کارگر و کاھش ّ
شدت اعتراضات برسم :طبقۀ کارگر ،به
طور کلی در بخش ھای توليدی )و در نتيجه ّ
حساس اقتصادی( و
خرده بورژوازی عموماً در بخش توزيع ّ ّ
فعاليت می کند .بنابراين
ميزان فشاری که طبقۀ کارگر ،به خاطر در دست داشتن شريان
ھای حياتی اقتصاد کشور ،می تواند به سيستم وارد کند ،به مراتب
بيش تر از خرده بورژوازيست؛ و اين نکته را ھم اضافه کنم که
طبقۀ کارگر ايران ،بی ھيچ اغراق از سابقۀ مبارزاتی غنی و
گسترده تری نسبت به ساير اقشار اجتماعی برخوردار است و
بنابراين قادرست تا نقش رھبری اعتراضات را در دست گيرد و
 ٢نشريۀ خيابان ،شمارۀ  ٢٩ ،١خرداد  ،٨٨ص٤.
 ٣ھمان ،ص٢ .
٤

ھمان ،شمارۀ  ٣١ ،٣خرداد  ،٨٨ص٢.
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آن را کاناليزه کند .دقيقاً به ھمين داليل است که غيبت طبقۀ کارگر
از جريان اعتراضات ،موجب شد تا حرکت ھای اعتراضی ،نه
ّ
متوجه رژيم کند )به ويژه از نظر
فشار قابل مالحظه ای را
اقتصادی( و نه از رھبری يک طبقۀ تاريخاً باتجربه برخوردار
شود .نتيجه ،سردرگمی و کاھش توان مبارزاتی در طول زمان بود
ّ
وضعيت فعلی منجر شد و تا حدودی قابل پيش بينی نيز
که نھايتاً به
بود.
احتمال حضور طبقۀ کارگر در مبارزات يک سال گذشته ،دقيقاً
يکی از نگرانی ھای خود رژيم بود .به عنوان مثال اواخر مردادماه
سال گذشته ،در سايت "الف" )وابسته به احمد ّ
توکلی( مطلبی
منتشر شد با عنوان "موج اعتراض يقه آبی ھا در راه است؟".
ً
عمال به دولت ھشدار می دھد که "جنبش سبز" را
نويسنده،
ّ
تحرکات
فراموش کند و برای خيزش "يقه آبی ھا" فکری کند" :
ّ
متعصبانه است .تنھا مچ بند سبز نيست که جای
آبیھا بدون شک
حرکت
اين
اصلی
انگيزۀ
.
دھد
می
آبی
ھای
خود را به يقه
ِ
خودجوش ،نگرانی از گرسنگی خانواده و شير خشک فرزند نوزاد
و اجارۀ مسکن آخر ماه و ادامۀ تحصيل فرزند و درمان ھمسر
است" و در پايان ھم می نويسد " بايد از خلسۀ پراندوه سبز خارج
١
شد و بيشتر نگران خروش آبیھا ] [...بود".
ّ
اھميت و وزن طبقۀ کارگر
نگرانی "منطقی" نيز به
علت اين
ِ
بازمی گردد .اجازه دھيد تا در اين مورد به ذکر يک مثال ساده
بپردازيم :با نگاه به صادرات ايران در ھشت ماھۀ سال  ،٨٨به
تفکيک استان ھای توليدکنندۀ کاالھای نھايی ،می توان ديد که ده
استان )يعنی بوشھر ،تھران ،خوزستان ،اصفھان ،خراسان،
کرمان ،کردستان ،آذربايجان شرقی و غربی و فارس( ٨٧ ،درصد
ّ
کل ارزش صادرات اين دوره را دارا ھستند ٢.بدين ترتيب ،تنھا
کافيست تا شماری از اعتصابات و اعتراضات کارگری در تعدادی
از اين استان ھا رخ دھد تا به راحتی به کاھش يا توقف توليدات و
در نتيجه کاھش شديد صادرات و درآمدھای دولت منجر بشود )به
خصوص اگر اين اعتصابات در استان ھای توليد کننده و
صادرکنندۀ نفت ،گاز و ساير مستقات آن باشد( .ھمين مثال نشان
می دھد که چرا درجۀ ّ ّ
حساسيت دولت جمھوری اسالمی نسبت به
تحرکات و ّ ّ
ّ
فعاليت ھای کارگری تا به اين حد باالست.
سابقۀ مبارزاتی طبقۀ کارگر ايران
البته سابقۀ مبارزاتی طبقۀ کارگر ايران ،موضوعی نيست که در
يک نوشتۀ چند صفحه ای بگنجد و ضمناً منابع و نوشته ھای
http://alef.ir/١٣٨٨/content/view/٥١٩٨١/
 ٢گمرک جمھوری اسالمی ايران" ،آمار ّ
مقدماتی تجارت خارجی،
ھشت ماھۀ  ،"١٣٨٨ص٩.

١

٣

فراوانی در اين مورد موجود است .به عنوان نمونه ،کتاب "شوق
يک خير بلند :نخستين اتحاديه ھای کارگری در ايران ١٢٨٥ ،تا
 "١٣٢٠به خوبی روند مبارزات کارگران را از زمان انقالب
ّ
مشروطيت تا سقوط رضاخان نشان می دھد .در بخشی از پس
گفتار ھمين کتاب ،به عنوان جمع بندی آمده است "اکنون برای
ّ
مشخص شده است که کارگران ايران ،طی دورۀ
خوانندۀ عالقه مند
مورد بررسی ما ،به سازماندھی خود بی عالقه نبودند .آن ھا علی
رغم ساختار عقب ماندۀ اقتصاد ايران ،فقدان ّ
سنت سازماندھی و
نداشتن تجارب مبارزه جويی کافی در محيط کار ،ھر زمان که
فرصتی به دست آوردند ،برای سازمان يابی خويش ابتکارات
٣
جالب ّ
توجه و قابل تحسينی از خود نشان دادند".
من ھم در يادداشتی مختصر با عنوان "نگاھی به اعتصابات عمدۀ
کارگری در ايران" ٤به طور تيتروار به برخی از مھم ترين
ّ
مشروطيت تا يک سال پس از
اعتصابات کارگری ايران طی دورۀ
پيروزی انقالب  ،٥٧که خود نشان دھندۀ عمق و ّ
شدت مبارزات
کارگری در ايران بوده است ،اشاره کردم .با وجود سرکوب ھای
سيستماتيک جمھوری اسالمی از بدو تثبيت ،بازھم مبارزات
کارگری ،ھمراه با افت و خيزھايی ،جريان داشته است .به عنوان
يک نمونه ،آقای بشيريه نشان می دھد که تنھا در سال ،١٣٨٠
کارگران ايرانی  ٣٠٣اقدام کارگری در سرتاسر کشور داشته اند
که کم تر از شش درصد آن در بخش ھای نفت ،و حمل و نقل رخ
داد .بالغ بر  ٤٥درصد از اين  ٣٠٣اعتصاب ،در اعتراض به
معوقه رخ داد و مابقی عموماً به مسائل معيشتی ارتباط
حقوق
ّ
داشت؛ تنھا  ٢٫٨درصد ،در مواجھه با خصوصی سازی اماکن کار
٥
بود.
نگاھی به روزشمار کارگری سال گذشته و چند ماه نخست سال
جاری  ٦به خوبی نشان می دھد که کارگران ايران ،چه پيش و چه
پس از حوادث انتخابات ،درگير مبارزاتی ّ
جدی بوده و از آگاھی و
 ٣محمودی ،جليل و سعيدی ،ناصر" .شوق يک خيز بلند :نخستين
اتحاديه ھای کارگری در ايران ،"١٣٢٠-١٢٨٥ ،نشر قطره ،چاپ
اول .١٣٨١
ّ
 ٤پويان ،آرمان" .نگاھی به اعتصابات عمدۀ کارگری ايران از
يکصد سال گذشته تاکنون" ،نشريۀ ميليتانت ،ش ،٢٥.صص-١١.
.١٣
٥

Maljoo, Mohammad. "The Green Movement
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Online. Jun ٢٦, ٢٠١٠.
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تجربۀ سياسی باالتری نسبت به معترضين برخوردار بوده و
ھستند.

با اين تفاوت که اين بار "مطالبات اقتصادی" در کانون اعتراضات
قرار خواھد گرفت.

شرايط عينی برای خيزش ھای اجتماعی

ضرورت اعتصاب عمومی

ھمان طور که چندی پيش در مقاله ای نوشته بودم» ،نگاھی گذارا
به سرمايه داری نحيف جمھوری اسالمی نشان می دھد که اين
سيستم با بحرانی ھمه جانبه ،به ويژه در اقتصاد خود ،دست به
گريبان است؛ به عنوان نمونه ،بنابر تخمين ھای اکونوميست ،رشد
اقتصادی )رشد توليد ناخالص داخلی واقعی( ايران در سال ،٨٨
معادل  ٠٫٥درصد بوده است ،نرخ رشدی که نسبت به سال ھای
پيش از آن بسيار پايين به نظر می رسد .نرخ بيکاری ھم چنان رو
به رشد است )نرخ بيکاری غير رسمیّ ،
حداقل  ٢٢درصد است و
در برخی استان ھا باالی  %٤٥قرار دارد( .به گزارش بانک
مرکزی ،شاخص بھای کاالھا و خدمات مصرفی در مناطق شھری
ايران )شاخص ّ
تورم( در فروردين ماه سال جاری نسبت به ماه
مشابه سال قبل  ١٠٫٣درصد و در اين بين ،شاخص بھای گروه
بھداشت و درمان در مقايسه با ماه مشابه سال قبل%٢١٫٧ ،
ّ
وضعيت سيستم بانکی نيز با رسيدن مطالبات
افزايش داشته است.
معوقه بانکی -يا به عبارتی طلب سوختۀ بانک ھا -به  ٤٨ھزار
ّ
ّ
وضعيت
ميليارد تومان ،عمالً به مرحلۀ ورشکستگی رسيده است.
صنايع و واحدھای توليدی نيز به ھمين منوال است ،به طوری که
اول ،با استمھال بدھی ٢ھزار و  ٢٨٠واحد
دولت در مرحلۀ ّ
توليدی كه ميزان بدھی آن ھا به سيستم بانكی كمتر از ٢ميليارد
تومان بود ،موافقت كرد .در مرحلۀ بعد نيز دولت مصوب كرد كه
بدھی ٤ھزار و  ٤٩١واحد توليدی ديگر را استمھال كند .بدين
ترتيب ،شمار "بنگاه ھای بحران زدۀ" مشمول برنامۀ حمايتی
دولت ،طی خردادماه تا شھريور ماه سال  ٨٨به  ٦٧٧١مورد
رسيد.

ھمان طور که تا به اين جا گفتم ،به عقيدۀ من عدم حضور طبقۀ
کارگر ايران ،به عنوان قشری که از يک سو بخش ھای کليدی
اقتصادی را در دست دارد و از سوی ديگر ،در مقايسه با ساير
اقشار اجتماعی ،از سابقۀ مبارزاتی پرباری برخوردار است ،مھم
اما رژيم
ترين فاکتور در روند نزولی حرکت ھای اعتراضی بودّ .
با از سر گذراندن اين دورۀ اعتراضات ،نه شکاف ھای اجتماعی
را پرکرده و نه ً
ابدا بحران ھای سياسی و اقتصادی خود را کاھش
ً
داده است .يعنی آن شرايط عينی که الزما به بحران و ناآرامی ھای
سياسی و اجتماعی منجر می شود ،ھم چنان پابرجاست و بی ترديد
ھر روز ھم تشديد می شود؛ ولی ،شرايط ّ
حاد اقتصادی موجب
خواھد داشت تا در اعتراضات آتی ،مطالبات اقتصادی در کانون
اعتراضات قرار گيرد و اين بار اعتراضاتی ،با طبقۀ کارگر در
رأس آن ،صورت گيرد.

طبق گزارش سازمان سرمايه گذاری ھای خارجی ) ٤آذر ،(٨٨
حجم سرمايه گذاری خارجی در سال  ،٨٧با  ٩٣درصد کاھش
نسبت به سال  ،٨٦به حدود  ٨٢٢ميليون دالر رسيد .به تمامی اين
موارد بايد دور جديد تحريم ھای شورای ّ
امنيت سازمان ملل عليه
١
رژيم ايران را ھم اضافه کرد«.
تحول
چنين شرايطی ،با ادامۀ يورش ھای رژيم زير عنوان طرح ّ
اقتصادی ،به افزايش عمق و دامنۀ بحران سياسی -اجتماعی
جمھوری اسالمی خواھد انجاميد و در واقع ،ھر روز بيش از پيش،
بستر را برای ناآرامی ھا و خيزش ھای اجتماعی مھيا خواھد کرد،
 ١پويان ،آرمان" .سازمان تأمين اجتماعی و دست اندازی به حقوق
اوليۀ طبقۀ کارگر" ،وب سايت ميليتانت ٩ ،تير .٨٩
ّ

اما ورود به چنين شرايطی ،بدون تشکل ،سازماندھی ،برنامه
ّ
ّ
متوجه خود طبقۀ کارگر
ريزی و کار تئوريک ،احتماالً ضربه را
خواھد کرد .در اين جاست که به باور من ،تدارک برای اعتصاب
ّ
اھميت پيدا می کند .در واقع يک اعتصاب عمومی ،از
عمومی،
يک سو می تواند ضربه ای به پيکرۀ نظام و عقب نشينی آن
)ھرچند به طور موقتی( باشد و از سوی ديگر ،فضايی را ايجاد
خواھد کرد که در آن بسياری از ّ
فعالين و تشکالت کارگری و
ّ
موجوديت می کنند و يا پا به عرصۀ حيات می
سياسی اعالم
گذارند.
در واقع ھدف از تدارک برای اعتصاب عمومی ،ھم کسب يک
سری از امتيازات )مثل اجبار به دولت برای پرداخت حقوق
معوقه ،جلوگيری از طرح سازمان تأمين اجتماعی در افزايش ٥٠
ّ
درصدی فرانشيز ،جلوگيری از خصوصی سازی مدارس ،آزادی
زندانيان سياسی و غيره( است و ھم ايجاد فضايی کوچک و احتماالً
کوتاه برای افزايش ّ ّ
فعاليت ھای اتحاديه ای و تشکيالتی ،و کاناليزه
کردن نارضايتی ھای موجود در بطن جامعه .مارکسيست ھای
انقالبی نيز وظيفه دارند تا در شرايط فعلی -که از يک طرف
نوعی سرخوردگی به دنبال سرکوب اعتراضات به وجود آمده و از
طرف ديگر ،نارضايتی عميق عمومی ،شکاف و انشقاق در
ّ
حاکميت و احتمال شکل گيری خيزش ھايی در آينده وجود دارد -از
ھم اکنون برای اعتصاب عمومی تدارک ببينند.
 ٢٢مرداد ١٣٨٩
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سخنرانی مازيار رازی در کنگرۀ افتتاحی
»گرايش مارکسيستی انقالبی«

نخستين کنگرۀ گرايش مارکسيستی انقالبی ) ،(CMRاز  ٢٨ژوئيه
مادريد اسپانيا برگزار گرديد .متن پيش رو،
اول اوت  ٢٠١٠در
تا ّ
ِ
سخنرانی مازيار رازی در کنگرۀ مذکور می باشد.
***
رفقا مايۀ افتخار است که امروز در بين شما رفقا باشم و درودھای
رفيقانه و برادرانۀ بخش ايران را به شما برسانم .بخش ما در
ايران ،بخش جوانيست.
ما يکی از سازمان ھای اصلی انقالبی در ايران ھستيم که نشريه
ای ماھانه بين  ٣٠تا  ٧٠صفحه با نام ميليتانت منتشر می کنيم .نام
سازمان ما ،ھم چون نام سازمان شماست» :گرايش مارکسيست
ھای انقالبی«.
اما دليل آن که امروز در اين جا ھستيم ،شباھت در نام يا شباھت
ّ
در نشريه مان نيست .ما اساساً در اين جا ھستيم ،چرا که مبارزه
ای بنيادين را عليه بوروکراسی در سازمان "گرايش بين المللی
مارکسيستی" )آی ام تی( پشت سر گذاشتيم .طی يک سال و نيم
گذشته ،ما به خوبی می دانستيم که مبارزۀ شما عليه بوروکراسی،
صحيح و بحق است .ما ھم به مبارزه عليه باند آلن وودز پرداختيم؛
باندی که جلوی ھرگونه بحث دموکراتيک در آی ام تی را گرفته
بود .ما ،ھمانند شما ،به خوبی آگاه بوديم که ساختن يک بين الملل،
بدون دموکراسی درونی امکان پذير نيست.
اگر ما می خواھيم تا پيشتازترين و مترقی ترين کارگران را به
صفوف خود جذب کنيم ،بايد دارای دموکراسی درونی و بحث آزاد
باشيم و ،البته ،وحدت عمل جھت اجرای ّ
ّ
اکثريت در جامعه.
خط
مبارزه ای که شما عليه باند آلن وودز آغاز کرديد ،ما را به لحاظ
سياسی و سازمانی ،بيش از ھر گرايش ديگری در آی ام تی ،به
شما نزديک تر کرد .البته ،روش ما در مبارزه با بوروکراسی تا
حدودی متفاوت بود .به گمان من ،رفقای اسپانيا ،ونزوئال،

٥

ّ
وضعيت
مکزيک ،و کلمبيا به درستی به اين نتيجه رسيدند که اين
ديگر کافيست و اکنون بھترين فرصت برای ساختن سازمانی
مستقل در راستای ادامۀ ّ ّ
اما ما تصميم
فعاليت ھای خودشان استّ .
گرفتيم تا برای ّ
مدتی در داخل آی ام تی مبارزه کنيم و به اعضای
ّ
مرکزيت دھيم .درنھايت ما به
ناراضی درون سازمان ،نوعی
خاطر مبارزه مان اخراج شديم.
به عالوه ما اشتراکاتی نيز با ھم داشتيم :رويکرد ما به سوی طبقۀ
کارگر يکی از فصول مشترکی است که ما در بخش اسپانيا ،به
ويژه طی چھار سال گذشته ،شاھد بوده ايم .ھم چنين از نظر
سازمانی ،ما اشتراکات زيادی داريم :ھر دوی ما ،و تمامی سازمان
ھای آمريکای التين ،به خصوص رفقای اسپانيا ،تحت شرايط
ديکتاتوری به ّ ّ
فعاليت مشغول بوده ايم .و ما چيزھای بسياری برای
آموختن از دورۀ مبارزاتی شما عليه فرانکو و به کارگيری آن در
ايران داريم .بنابراين ،ھرچند زبان ھای ما متفاوت است ،ھرچند
کشورھای ما مختلف است و ما از يک ديگر بسيار فاصله داريم،
اما مبارزۀ ما بسيار به ھم نزديک است.
ّ
نکتۀ ديگر اينست که :در شرايط بحران امپرياليسم جھانی ،و
بحران بانک ھا به طور اعم ،اکنون بھترين زمان برای انقالبيون
است تا برای ايجاد يک سازمان انقالبی بين المللی به تدارک
بپردازند .يک سازمان بين المللی ،که در عمل بتواند با موج کنونی
جنبش ھای توده ای در مقياس جھانی مواجه شود .اين سازمان ھا،
سازمان ھايی ھستند که بر پايۀ جنبش پرولتری و مبارزات
ّ
روزمرۀ طبقۀ کارگر بنا شده ،و ضمناً دارای دموکراسی درونی
برای بحث پيرامون مقوالت مختلف تاکتيکی که ما را برای
دخالتگری آماده می سازد ،است.
ما احساس می کنيم که سازمان ما ،با سازمان شما ،با بسياری از
سازمان ھای ديگری که در آينده به ما خواھند پيوست ،مستعد
ّ
موقعيت آغاز تدارک
ھستند و در عمل اثبات کرده اند که ما در
برای ايجاد سازمانی بين المللی ھم چون کمينترن ھستيم .به ھمين
دليل ،ما طرفدار رويکرد "رشد بادکنکی" در قبال ساختن يک بين
الملل نيستيم .ما احساس می کنيم که بايد در سطحی بين المللی،
ّ ّ
فعاليت ھای مشترک عملی و مستمر داشته باشيم .من اطمينان دارم
که با اقدامات مشترک ،با نزديکی به يک ديگر و بحث ھای
دموکراتيک درونی ،قادر خواھيم بود تا برای ساختن يک بين الملل
در مقياس جھانی سريعاً و عميق تدارک ببينيم.
زنده باد سوسياليسم!
زنده باد مارکسيسم انقالبی بين المللی!
 ١اوت ٢٠١٠
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حکايت آن "يک ميليارد دالر" و شيرين زبانی ھای
"صدای آمريکا"
آرمان پويان
چندی پيش احمد جنتی ،دبير شورای نگھبان و امام جمعۀ موقت
تھران ،از "سندی" صحبت کرد که مطابق با آن "آمريکايیھا يک
ميليارد دالر از طريق افراد سعودی ،که ھم اکنون عامل آمريکا در
کشورھای منطقه ھستند ،به سران فتنه دادند و ھمين سعودی ھا که
به نمايندگی آمريکا صحبت می کردند ،گفتند ،اگر توانستيد نظام را
اما خداوند
منقرض کنيد ،تا  ٥٠ميليارد دالر ديگر را ھم می دھيمّ ،
اين فتنه را به دست بندگان صالحش خاموش کرد" ) .(١بحث بر سر
اين ّادعای جديد به قدری باال گرفت که جبھۀ مشارکت ھم در بيانيه
ای در مورد جنتی نوشت "سابقۀ ايشان در بيان مطالبی که مردم
اما به نظر می رسد که اين
ايران را مبتھج می کند ،طوالنی استّ .
بار آخرين فرصت ايشان برای ايراد مطالبی است که در اثر
القائات کودکانۀ ّ
عده ای شناخته شده ،واگو می شود .اين بار زمان
ً
آن است تا ملت ايران بی ھيچ شبھه ای کامال دريابند چگونه فردی
که کوچکترين پرھيزی از ارتکاب بزرگترين گناھان ندارد،
ّ
اول آن عدالت است" ) (٢و
متصدی دو منصبی شده است که شرط ّ
بعد ھم چند پرسش در مقابل جنتی مطرح کرد .من نه به "سند"
جناب جنتی دسترسی دارم و نه ً
ابدا در مورد اين "بندگان صالح"
ّ
صحت يا
مشاراليه اطالعی دارم ،بنابراين ترجيح می دھم در مورد
سقم اين ّ
اما فارغ از اين ّادعای جنتی ،آن
ادعا اظھار نظری نکنمّ .
چه که برايم جالب به نظر می رسد ،واکنش صدای آمريکا ،و
استفادۀ ھوشمندانه از اين گفته و از بی اعتمادی شديد عمومی
نسبت به جمھوری اسالمی در داخل ،برای تطھير يک سری مسائل
است.
ّ
مورخ  ٨مرداد  ،(٨٩به روال
در برنامۀ تفسير خبر )جمعه شب،
معمول دو تن از چھره ھای ھميشگی اين دارالمجانين ،يعنی
سازگارا و نوری زاده -که از قرار معلوم به منابع و اطالعات
اولی از "بچه ھای سپاه" و غيره ھم دسترسی دارند -وارد
دست ّ
صحنه می شوند .در تمام طول برنامه ،تأکيد عجيبی وجود دارد که
رقم يک ميليارد دالر ،مبلغی ّ
محيرالعقول ،عجيب و دور از ذھن
است و در آمريکا ،بر خالف جمھوری اسالمی برای يک دالر ھم
"حساب و کتاب" وجود دارد )که ظاھراً تمامی اين ھا تأکيدی است
بر ويژگی ھای بی بديل مدل دموکراسی ايده آل آن ھا ،يعنی
آمريکا(.
فرض را بر اين می گذاريم که اظھارات اخير جنتی ،مانند ساليان
اما اين که چرا صرف يک
گذشته ،ھذيان گويی محض بوده استّ .
ميليارد دالر از جانب دولت آمريکا )در ھر کشوری( تا اين حد
برای آقايان عجيب به نظر می رسد ،پرسشی است واقعاً قابل
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ً
احتماال اين حضرات نمی دانند يا خود را به ندانستن می
تعمق!
ّ
زنند که بودجۀ پايۀ وزارات دفاع برای سال مالی  ،٢٠١٠به
 ٥٣٣٫٨ميليارد دالر رسيد که به انضمام مخارج مربوط به
"عمليات احتمالی خارجی" ،می شود  ٦٦٣٫٨ميليارد دالر (٣) .به
ّ
مؤسسۀ تحقيقات بين المللی پيرامون صلح در استکھلم،
گزارش
ھزينه ھای نظامی آمريکا ٤٣ ،درصد از ّ
کل ھزينه ھای نظامی
جھان را تشکيل می دھد و اياالت متحده در بين  ١٠کشور با بيش
)(٤
اول قرار دارد.
ترين ھزينه ھای نظامی ،در رتبۀ ّ
زمانی که بودجه در  ٢٨اکتبر  ٢٠٠٩به امضا رسيد ،حجم نھايی
بودجۀ وزارات دفاع  ٦٨٠ميليارد دالر بود ،يعنی  ١٦ميليارد بيش
تر از درخواست اوباما .قرار بود تا يک اليحۀ متمم ھم برای
اختصاص  ٣٧ميليارد دالر ديگر به منظور پوشاندن ھزينه ھای
جنگ عراق و افغانستان ،در بھار سال جاری ) (٢٠١٠به تصويب
اما پس از تصويب از سوی سنا ،ھم چنان از طرف مجلس
برسدّ ،
به حالت تعليق درآمده است .مخارج دفاعی جدا و خارج از
وزارات دفاع ھم مبلغی بين  ٢١٦تا  ٣٦١ميليارد دالر را تشکيل
می دھد که با احتساب آن ھاّ ،
کل ھزينه ھای دفاعی به ٨٨٠
)(٥
ميليارد تا  ١٫٠٣تريليون دالر در سال مالی  ٢٠١٠می رسد.
آن گونه که مرکز برآوردھای استراتژيک و بودجه ای گزارش
داده است ،از سال  ٢٠٠١تا اواخر سال  ،٢٠٠٨اياالت متحده
مجموعاً قريب به  ٨٧١ميليارد دالر بر روی جنگ ھای عراق و
افغانستان ھزينه کرده است ٦٨٧) .ميليارد برای عراق و ١٨٤
) (٦
ميليارد دالر برای افغانستان -به دالر سال (٢٠٠٨
واقعاً جای سؤال دارد که در بين ھزينه ھای چند صد ميليارد
دالری ،چرا رقم "يک ميليارد" تا اين حد برای آقايان عجيب به
نظر می رسد؟ بازھم تأکيد می کنم که در اين جا ،مسأله درستی يا
نادرستی گفته ھای شيخ مفلوک ما ،جنتی ،نيست؛ بلکه موضوع،
ّ
مفسرين صدای آمريکا به اين ّادعا ،برای قلب کردن
چنگ زدن
يک سری حقايق است.
کرات اظھار ّ
ضمناً اين آقايان به ّ
تعجب کردند که چه گونه چنين
ّ
صحت ،می تواند به دست افرادی در داخل
مبلغی ،در صورت
ايران برسد .جزئيات ارسال مبالغی از طرف دولت آمريکا به
کشورھای مختلف ،چيزی نيست که در اختيار " ّ
مفسرين" خرده
اما اين به معنای نبود مجاری و کانال ھايی
پايی نظير اين دو باشدّ .
برای انتقال اين مبالغ ھم نخواھد بود .کما اين که به عنوان نمونه
سيمور ھرش ،روزنامه نگار جنجالی آمريکا ،در مقالۀ معروف
خود با عنوان "آماده سازی ميدان جنگ" )مندرج در نيويورکر٧ ،
ژوئيۀ  ،(٢٠٠٨جزئياتی را در مورد اختصاص بودجۀ ٤٠٠
ميليون دالری کنگرۀ آمريکا در دورۀ بوش برای انجام اقدامات
پنھانی در ايران ،از طريق جندﷲ ،پژاک ،مجاھدين خلق و غيره
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فاش ساخته و در مطلب جديدتری ،در مورد ارتباطات جندﷲ و
آمريکا صحبت کرده بود (٧).با اين حال ،اين که دقيقاً چه گونه اين
مبالغ منتقل می شود ،جزء اسناد کالسه شده و محرمانه ايست که
فقط در اختيار مقامات باال قرار دارد ،و نه فی المثل در اختيار
ً
ظاھرا ّ
کل اطالعاتش به "بچه ھای سپاه" محدود می
سازگارا که
شود.
موضوع ديگر آن که ھمين آقايان ،بارھا و بارھا در پوستين افرادی
خيرخواه ظاھر شده اند -که علی الظاھر ھيچ دغدغه ای جز
دموکراسی برای ايران )البته با قرائت نئوليبرالی ،که مصداق بی
چون و چرايش خود آمريکاست( ندارند -و آه و ناله سرداده اند که
چه طور رژيم جمھوری اسالمی با صرف ھزينه ھای نجومی
برای سرکوب و فيلترينگ ،برای توسعۀ کشور و رفاه حال
اما
شھروندانش کاری نمی کند .خب سؤال درست و بجايی استّ .
چرا وقتی ھمين صورت مسأله را ،با گذاشتن اياالت متحده به جای
جمھوری فخيمۀ اسالمی ،مطرح می کنيم ،به يک باره ھمگی آن ھا
خفه می شوند؟
به موازات رشد ھزينه ھای نظامی گری "سيستم دموکراتيک"
متبوع اين آقايان ،بنابر گزارش اخير ادارۀ آمار کار ،نرخ بيکاری
رسمی اين کشور طی ماه ژوئيه به  ٩٫٥درصد و نرخ بيکاری
غيررسمی )به عنوان معيار دقيق تر( ،به  ١٦٫٥درصد رسيد که
ھر دو رقم نسبت به يک سال گذشته ،کاھش چندانی را نشان نمی
دھند (٨) .طبق گزارش مرکز سرشماری ،نرخ فقر رسمی در سال
 ،٢٠٠٧برابر  %١٢٫٥بوده است .در اين سال ٣٧٫٣ ،ميليون نفر
از مردم در فقر به سر می برده اند که اين رقم نسبت به ٣٦٫٥
ميليون در سال  ،٢٠٠٦حدود  ٨٠٠٫٠٠٠نفر افزايش را از خود
نشان می دھد ) .(٩با اين حال ،آکادمی ّ
ملی علوم ) (NASبا روش
ديگری )موسوم به  (MSI-GA-CEنشان می دھد که در سال
 ،٢٠٠٧نرخ فقر  %١٥٫٣بوده است (١٠) .دردآور است که در
اياالت متحدۀ آمريکا به عنوان يکی از کشورھای ثروتمند دنيا،
ّ
جمعيت
طبق آمار ھای سال  ،٢٠٠٧حدود  ٤٥٫٧ميليون نفر از
ّ
جمعيت( فاقد
تقريباً  ٣٠٠ميليونی اين کشور )يعنی حدوداً يک ششم
پوشش بيمۀ سالمتی ھستند ،که  ٨٫١ميليون نفر از آنان را افراد
زير  ١٨سال تشکيل می دھند؛) (١١با اين حال ،می بينيم که مسألۀ
بيمه ھم چنان پادرھواست .به تمامی اين مسائل ،شکاف ھای عميق
درآمدی را ھم اضافه کنيد؛ "امانوئل سائز" ،پروفسور اقتصاد در
دانشگاه برکلی کاليفرنيا در گزارشی به تاريخ  ١٠اوت ) ٢٠٠٩بر
مبنای تخمين ھای سال  (٢٠٠٧نشان می دھد که شکاف درآمدی
مابين اقشار ثروتمند و فقير در اياالت متحده از سال ١٩١٧
تاکنون ،به بيشترين سطح خود رسيده است .در گزارش سائز آمده
است که " درآمدھای  ١درصد بااليی جامعه ،با نرخ  ٥٫٩درصد
در سال رشد کرده است )يعنی يک رشد  ١٢٢درصدی طی يک
دورۀ چھارده ساله( .اين بدان معناست که درآمد ھای  ١درصد
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بااليی ،نيمی از ّ
کل رشد اقتصادی در طی دوران ٢٠٠٧-١٩٩٣
را به خود اختصاص داده است) ".اين درآمد ،درآمد بازاری است
که عوايد سرمايه ھم مشمول آن می شود( ) (١٢بنابر گزارش
وزارت کشاورزی اياالت متحده ،در سال  ٢٠٠٦بالغ بر ٣٢
ميليون نفر از مردم اين کشور در خانوارھايی زندگی می کردند که
امنيت غذايی )لفظ ّ
از عدم ّ
مؤدبانه برای گرسنگی( رنج می برده اند
و از اين تعداد ١٣ ،ميليون نفر را کودکان تشکيل می داده اند .به
ّ
ّ
بزرگسال بيش از ١٢
مواد غذايی ،افراد
علت عدم دسترسی به
ِ
ميليون خانوار از داشتن وعده ھای غذايی متناسب ) balanced
 (mealsمحروم بوده اند و در بيش از  ٧ميليون خانواده ،افرادی
بوده اند که يا سھم کمتری در وعدۀ غذايی خود داشته اند و يا
ً
اصوال چند وعدۀ غذايی شان حذف شده بود ) (Skipped mealsو
در قريب به  ٥ميليون خانواده ،طی چند دوره در طول يک سال،
پيش آمده بود که کودکان مقدار کافی غذا برای تغذيه نداشته باشند.
) (١٣معلوم نيست در کشوری که به زعم آقايان ،يک دالر ھم حساب
و کتاب دارد ،چه گونه ما با پديدۀ گرسنگی و سوء تغذيه رو به رو
ھستيم.
اين را ھم به موارد قبلی اضافه می کنم که از ھر چھار زندانی در
جھان ،يک نفر در بازداشتگاه ھای اياالت متحده به سر می برد.
ترکيب اين زندانيان نيز به ّ
شدت نژادپرستانه است :از ھر  ١٥سياه
پوست بالغ ،يک نفر در حبس است؛ از ھر  ٩نفر ،يک نفر در ردۀ
سنی  ٢٠تا  ٣٤سال قرار دارد؛ از ھر  ٣٦نفر ،يک تن ھيسپانيک
سوم کسانی که به حبس ابد محکوم شده اند،
)التين تبار( است .دو ّ
آفريقايی-آمريکايی يا التين تبار ھستند ،و در مورد ايالت
نيويورک ،فقط  %١٦٫٣از زندانيان ،سفيدپوست ھستند .ھر ساله،
 ٧٠٠٠نفر در زندان ھای آمريکا جان خود را از دست می دھند؛
)(١٤
بسياری از آنان به قتل می رسند يا خودکشی می کنند.
می توان به ھمين منوال ادامه داد .اين ھا تنھا بخشی از واقعيات
تلخی است که در بين پرت و پالگويی دلقک ھای سياسی صدای
آمريکا ،از مخاطب پنھان می شود .مسخره تر آن جاست که مجری
برنامه ،با ژستی حق به جانب و برای اثبات "دموکراتيک" بودن
برنامه ،از جنتی دعوت می کند تا اگر ميل اش کشيد ،تماسی بگيرد
و از خود دفاع کند )و البد از نظر او مخاطبان ھم ھالو ھستند.(...
اين رويکرد صدای آمريکا ،صد البته که منطقی است .در سايت
اين رسانه آمده است" :صدای آمريکا ،که از  ١٩٤٢به روی آنتن
ّ
مؤسسۀ سخن پراکنی چند رسانه ايست که با بودجۀ دولت
رفت،
آمريکا و از طريق »ھيأت مديرۀ سخن پراکنی ) «(BBGتأمين
مالی می شود .ھر ھفته بيش از ھزار ساعت برنامۀ خبری ،علمی
و فرھنگی پخش می کند و در حدود  ١١٥ميليون شنونده در
سراسر جھان دارد و بودجۀ  ٢٠٠٦آن ١٦٦ميليون دالر بوده
است ".و در بند  ٣منشور آن ذکر شده است که " ،VOAسياست
ھای اياالت متحده را به نحو روشن و قاطع ارائه میکند؛ و نيز بر
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اساس اين سياست ھا گفتگوھا و ديدگاهھا را ارائه می کند« .پس
ھمه چيز روشن است؛ سياستھای حاکم بر اين رسانه ،ھمان
سياست ھای حکومت آمريکاست ،و ما کافيست که در مورد
سياستھای دولت آمريکا نسبت به کشورمان و نيز حکومت
مورد VOA
جمھوری اسالمی به جمع بندی برسيم تا تکليفمان در
ِ
)(١٥
ھم روشن شود.
منابع:
(١) http://aftabnews.ir/vdcbfab٨srhbg٨p.uiur.html
)(٢
http://news.gooya.com/politics/archives/٢٠١٠/٠٧/١٠٨٣٧٩
.php
)(٣
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_budget_of_the_Uni
ted_States
)(٤
http://www.sipri.org/yearbook/٢٠١٠/files/SIPRIYB١٠su
mmary.pdf
"(٥) See "٣
)(٦
http://www.csbaonline.org/٤Publications/PubLibrary/R.٢
٠٠٨١٢١٥.Cost_of_the_Wars_i/R.٢٠٠٨١٢١٥.Cost_of_the
_Wars_i.pdf
)(٧
http://irancoverage.com/٢٠٠٨/٠٧/٠٨/seymour-hersh-ustraining-jundullah-and-mek-for-bombing-preparation/
http://www.newyorker.com/reporting/٢٠٠٨/٠٧/٠٧/٠٨٠٧٠
٧fa_fact_hersh
(٨) http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
(٩) http://www.census.gov/prod/٢٠٠٨pubs/p٦٠-٢٣٥.pdf
)(١٠
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/٢٠٠٨/
١٢_poverty_measurement_blank/١٢_poverty_measureme
nt_blank.pdf
"(١١) See "٩
(١٢) http://elsa.berkeley.edu/~saez/saez-UStopincomes٢٠٠٦prel.pdf
(١٣) http://www.monthlyreview.org/٠٨٠٥٠١magdoff.php
(١٤) http://militaant.blogfa.com/post-٢٠.aspx
(١٥) http://www.chalyavi.com/showarticle.asp?id=١٢
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چرا برای انقالب سوسياليستی و براندازی نظام سرمايه
داری به حزب انقالبی طبقه کارگر نياز است؟
وحيد رنجبر -مزدک پويان

بحث حزب و تشکيالت طبقه ی کارگر از جمله موضوعاتی است
که در آثار کالسيک و معاصر به دفعات به آن پرداخته شده و
دارای اھميت فراوانی می باشد .مارکسيست ھای انقالبی ايران،
پيشتر در نشرياتی چون »کند و کاو«» ،کارگر سوسياليست«،
»جوان سوسياليست« و نيز نشريه ی »ميليتانت« بارھا در مورد
ساختار حزب پيشتاز انقالبی ،روند شکلی گيری آن و رابطه ی آن
با طبقه ی کارگر و روشنفکران نوشته اند و مقاالت متعددی را
منتشر کرده اند .اما ھدف اصلی که در اين نوشتار دنبال می شود،
بحث در مورد "علت نياز به حزب انقالبی طبقه ی کارگر" است و
چندان وارد موضوعات ديگر ،اما مرتبط با آن نخواھد شد.
حدود دو قرن پيش ،کارل مارکس و فردريک انگلس ،با کشف
فرمول ھای تا آن زمان ناشناخته ی ارزش افزوده ،ضمن شناسايی
درونی حل ناشدنی نظام سرمايه داری،
و اعالم تضاد ھای
ِ
سوسياليسم علمی را پی ريزی کردند بدين سان آنان انقالب
سوسياليستی و براندازی نظام سرمايه داری به دست پرولتاريا را
ناگزير خواندند .اما با گذشت دو قرن از اظھار نظرھای کارل
مارکس و انگلس ،آن چه آن ھا پيش بينی کرده بودند ،تنھا يک بار
با موفقيت به وقوع پيوست و شاھد تشکيل يک حکومت شوراھای
کارگری بوديم ،در پائيز  ١٩١٧در روسيه ،کارگران و سربازان
تحت لوای حزب بلشويک به رھبری والديمير لنين و لئون
تروتسکی ،توانستند برای نخستين بار در تاريخ ،نمايندگان سنتی
خود را به کنار زده و با مداخله ی مستقيم خود تاريخ را بسازند .با
گذشت سال ھای زياد از دوران مارکس و انگلس ،پرولتاريا در
مقياس جھانی ،بسيار بزرگتر و رشد يافته تر از پيش شده است،
بورژوازی ديگر در سرتاسر گيتی قدرت را در دست دارد و می
توان گفت در تمامی نقاط جھان ،ميوه ی انقالب نه تنھا رسيده
است ،بلکه در حال گنديدن می باشد .تضادھای ذاتی نظام سرمايه
داری شدت روز افزونی گرفته ،و ھر روز بوی تعفن اين سيستم
طبقاتی بيشتر شامه را آزار می دھد .با وجود تمامی ِ بحران ھای
فاجعه آميز ِ روز افزون و حل ناشدنی ،به راستی پرسيدنی است که
چرا ھنوز انقالب سوسياليستی جھانی به سرانجام نرسيده است؟
زمانی که تمامی شرايط عينی برای انقالب کارگری مھيا است،
چرا انقالب سوسياليستی و نابودی ساختار طبقاتی تا اين حد به
تعويق افتاده است؟ آيا بورژوازی ذاتاً توانايی بازتوليد خود ،حتا در
کشورھايی که با انقالبی ضد سرمايه داری ،در عرصه ی جھانی،
بر می خيزند را دارد؟ آيا کاپيتاليزم توان و امکان تاريخی بازتوليد
خود در پس ِ ھر بحران عظيم را دارد؟ به اعتقاد ما خير! اين
بورژوازی نيست که خود و توان اش را باز می يابد ،اين
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کاپيتاليزم ،به مثابه يک ساختار اقتصادی – اجتماعی نيست ،که
توان ذاتی گريز و رھايی از ھر گردابی را دارد؛ به باور ما تنھا
عامل حفظ کننده ی نظام سرمايه داری در عرصه ی جھانی،
بحران رھبری پرولتاريا است .بحرانی که پس از ترميدور انقالب
اکتبر آغاز شده و تا امروز نيز ادامه دارد.
عامل ذھنی و انتقال اگاھی از درون به درون
شرايط عينی انقالب سال ھاست که فراھم شده ،نيروھای توليدی نه
تنھا به حد کافی رشد کرده اند که بسيار بيش از ظرفيت ھای
سرمايه داری رشد يافته اند و ريشه ی اصلی بحران ھای بی پايان
کاپيتاليزم و فرجام گريز ناپذيرش نيز در ھمين جا است .ھمان
طور که در باال آمد ،آن چه که انقالب سوسياليستی را به تعويق می
اندازد ،بحران رھبری نيروھا و گردان ھای اصلی انقالب ،يعنی
طبقه ی کارگر است .اين بحران و به عبارت ديگر اين نقصان،
منجر به نبود ِ يک حلقه ی ديگر برای تکميل وظيفه تاريخی طبقه
ی کارگر شده است .عامل ذھنی ،آن حلقه ی گم شده در اين رابطه
است .ھر روز که از سيادت بورژوازی بر جامعه می گذرد،
عالوه بر آن که قشرھای بيشتری به پرولتاريا می پيوندند و به
انقالب سوسياليستی نزديک تر می شويم ،بورژوازی ھم با تجربه
تر و آب ديده تر می شود .مارکس مدت ھا پيش گفته بود که
ايدئولوژی حاکم ،ايدئولوژی طبقه ی حاکم است .تمامی دستگاه
ھای تبليغاتی در جھان فعلی در دست طبقه ی سرمايه دار است ،و
ھمين ابزاری است برای تزريق عقايد و ايدئولوژی ،يا به عبارت
بھتر ضد آگاھی بورژوازی به تمامی افراد جامعه بخصوص طبقه
ی کارگر .مساجد ،کليساھا ،روزنامه ھا ،تلويزيون ،راديو،
مدارس ،دانشگاه ھا و تمامی آن چه که ما به عنوان ابزارھای
تبليغاتی ،يا فرھنگی می شناسيم ،ھمگی در تالش اند تا انسانی بر
آگاھی طبقه ی حاکم را
وفق مراد سرمايه داری به بار آورند و ضد
ِ
به طبقه و اقشار محکوم تزريق کنند .اينچنين است که پرولتاريايی
مطيع و رام که ھرگز فکر دگرگونی مناسبات توليدی و اجتماعی
را ھم به ذھن خود راه نمی دھد را توليد می کنند .طبقه ی کارگر
تحت تأثير اين ھجمه ی تبليغاتی ،جھان موجود را با ھمين وضعيت
فعلی اش تنھا شکل ممکن حيات اجتماعی می پندارد و مجال
نخواھد يافت تا به فکر جھانی نوين و بی طبقه باشد و نابودی ِ
مکانيزم ِ انباشت سود و سرمايه در دست عده ای قليل و ھژمونی ِ
سياسی – فرھنگی بورژوازی را ممکن بداند .آری بزرگ ترين و
مھم ترين سالح بورژوازی کنترل اذھان محکومان و زحمت کشان
است که البته خود ناشی از قدرت اقتصادی آن می باشد .دول
ً
عمال انسان ھا را به
سرمايه دار با در دست داشتن چنين اسلحه ای
يک ماشين تقليل می دھند و با کنترل ناخودآگاه فردی و جمعی
افراد جامعه ،که حاصل سال ھا سيادت ،حکومت و القای
ضدآگاھی بورژوايی بدانان است ،عمالً مستحکم ترين سنگر را
برای خود بنا کرده اند.
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وجود چنين پروپاگاندايی بدين معنی نيست که طبقه ی حاکم می
ِ
تواند ھمه ی جامعه را مسخ خود کند .کسانی که توانسته اند با
استفاده از امکانات ِ خود نظام سرمايه داری از پروسه ی اليناسيون
يا از خود بيگانه سازی بورژوازی و القای ضد آگاھی آن بگريزند
و اھداف و افکاری انقالبی در سر دارند ،وظيفه شان مقابله با
تبليغات بورژوازی و نبرد بر سر آگاھی کارگران است .اين افراد
انقالبيون و پيشروان کارگری در مبارزه عليه سرمايه داری ھستند
که خود را به سوسياليزم علمی مجھز کرده اند .انجام چنين کاری
نيازمند متشکل شدن اين افراد در يک تشکيالت و سازمان متشکل،
قدرتمند و با برنامه است .مخالفان حزب ،و ھمينطور آنان که
مسئله ی ارتباط آگاھی و عينيت و نيز انتقال آگاھی را به درستی
درک نکرده اند ،از اين دليلی که برای نياز به ساخت حزب آورده
می شود ،ھر يک به شکلی بر عليه ايجاد آن استفاده می کنند .آن ھا
مدعی می شوند که عقيده ی ما به لزوم تشکيل حزب انقالبی ،به
اين معنا است که ما معتقديم آگاھی از بيرون طبقه به درون آن
منتقل می شود و قرار است عده ای روشنفکر آگاھی را خارج از
طبقه و روند مبارزه ی طبقاتی از آستين بيرون آورند و به شکلی
قيم مآبانه بر کارگر ديکته کنند .عقايد اشتباه آنان نيز بر اساس نقل
قول ھايی از لنين جوان در کتاب "چه بايد کرد؟" وی ،که در سال
 ١٩٠٣و تحت شرايط مشخص آن دوره به رشته تحرير در آمده
است ،می باشد .لنين در "چه بايد کرد؟" می نويسد " ما گفتيم که

ً
اصوال نمی تواند وجود
آگاھی سوسيال دموکراتيک در کارگران
داشته باشد .اين آگاھی را فقط از خارج ممکن بود وارد کرد .تاريخ
تمام کشورھا گواھی می دھد که طبقه ی کارگر با قوای خود
ً
منحصرا می تواند آگاھی اتحاديه گرايی )تريديونيستی( توليد کند،
يعنی باور کند که بايد اتحاديه خودش را بسازد ،بر ضد کارفرمايان
مبارزه کند و دولت را مجبور کند تا قوانين مورد نظر آن ھا را
صادر نمايد ".اما نکته ای که ھميشه بايد در استفاده از نقل قول ھا
مد نظر قرار داد ،شرايط و اوضاع زمان نگارش متن مورد نظر
ً
شديدا تحت
است .لنين زمانی اين کتاب را نوشت که از يک سو
تاثير کائوتسکی ،به عنوان يکی از معتبرترين مارکسيست ھای آن
زمان بود و از سويی ديگر پرچم مبارزه با اکونوميزم روسی را
در دست داشت .اين جمالت لنين در "چه بايد کرد؟" تحت تأثير
نظريات کائوتسکی ،که در آن دوره پاپ مارکسيزم اروپا تلقی می
شد ،نوشته شده است .با وجود تأثير شديدی که کائوتسکی بر عقايد
لنين داشته است ،خود لنين توضيح کوتاھی در مورد جمله معروف
خود در کتاب "چه بايد کرد؟" اضافه می کند ،که نشان دھنده انتقاد
او به ھمين عقيده نيز ھست .لنين در توضيحات کتاب خود می
نويسد " البته اين موضوع به اين معنی نيست که کارگران ھيچ

نقشی در توليد اين ايدئولوژی ندارند .کارگران در اين امر  ...در
واقع وقتی که قادر به اين کار باشند دخالت می کنند" نکته ی
اساسی در ھمين جمله آخر لنين نھفته است" .زمانی که قادر به آن
باشند" .کارگران اکثر زمان روزانه ی خود را مشغول کار ،رفت

ميليتانت

شمارۀ سی و چھار
دوم
شھريور  -١٣٨٩سال چھارم -دورۀ ّ

و آمد به محل کار و درگيری ھای زندگی روزمره ھستند ،بنابراين
امکان مطالعه ی سيستماتيک در مورد ساختار حاکم بر جامعه و
يافتن راه رھايی را ندارند .تنھا بخش بسيار کوچکی از کارگران
ھستند که موفق به انجام اين کار می شوند ،و در کنار ديگر
ً
اکثرا از خانواده ھای بورژوا و
روشنفکرانی قرار می گيرند ،که
خرده بورژوا برخاسته اند ،اما از طبقه ی خود جدا شده و منافعی
جز منافع طبقه ی کارگر را دنبال نمی کنند .ديگر کارگران ،اما با
زندگی در دنيای سرمايه داری ،تنھای به آگاھی تريديونيونيستی
می رسند ،که اولين مرحله ی اگاھی طبقاتی است .مارکسيست ھا
گرچه اين مرحله ی آگاھی را ناکافی می دانند ،اما کل آن را رد
نمی کنند .کارگران بدون ھمين مبارزه ی اتحاديه ای و آگاھی
ابتدايی ،به توده ای از ماشين ھای مسخ شده ی ناتوان از انديشيدن
تبديل خواھند شد ،از چنين توده ھايی که برای ابتدايی ترين حقوق
اقتصادی و سياسی خود نمی جنگد ،نمی توان انتظار انقالب
سوسياليستی داشت.
اما آن چه گفتيم به اين معنی نيست که کارگران ھيچگونه دخالتی
در توليد آگاھی سوسياليستی ندارند .صرف وجود کارگران ،و
تخاصم ذاتی منافع آنان با منافع طبقه ی سرمايه دار آغاز کننده ی
روند شکل گيری آگاھی سوسياليستی است ،يا به قول لنين" ،تئوری
سوسياليستی نتيجه ی وضعيت فالکت بار طبقه ی کارگر است".
اما آگاھی اکثر کارگران ،در يک سطح نيست ،عده ای در ھمان
سطح اتحاديه ای باقی می مانند و عده ی بسيار اندکی نيز به عقايد
انقالبی مسلح می شوند .اين نشان دھنده ی نا ھمگون بودن طبقه
ی کارگر و تفاوت در سطح آگاھی و فعاليت اين طبقه است .آگاھی
ابتدايی کارگران برای آن که به انقالب و دگرگونی اجتماعی برسد،
بايد توسط عده ای ديگر ،که الزاماً ھم کارگر نيستند و شايد حتی
ً
مجددا به
يک بار ھم لباس کار به تن نکرده باشند پااليش شود و
سوی طبقه کارگر برگردانده شود .در واقع برای اين کار به
تشکيالتی نياز است که بتواند آگاھی اوليه ای را که از خود
مبارزات طبقه ی کارگر گرفته شده ،و بر اساس تجربيات تاريخی
و بين المللی پااليش کند و آن را دوباره به ھمان طبقه وارد سازد.
بدين شکل در حقيقت آگاھی از درون طبقه ی کارگر به درون اين
طبقه منتقل می شود ،و نه از بيرون به درون .تنھا در اين راه،
عاملی به نام حزب و انقالبيون حرفه ای قرار دارند که نقش
ساماندھی و منطبق کردن آن با مسائل سياسی روز را بر عھده می
گيرند ،در حقيقت انقالبيون حرفه ای فارغ از آن که خاستگاه
طبقاتی شان چه بوده است ،و حزب انقالبی طبقه ی کارگر ،عھده
دار وظيفه ی سازماندھی و ھدايت روند دگرديسی آگاھی و مبارزه
ی تريديونی يا اتحاديه ای به مبارزه ی سياسی ھستند.
از سوی ديگر بايد توجه داشتن که طبقه کارگر به ھيچ عنوان يک
طبقه ھمگون نيست .آگاھی طبقاتی کارگران در آن واحد برابر
نيست .سطح فعاليت نيز ھمينطور است .عده ای از کارگران دارای
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سطح آگاھی و فعاليتی باالتر از ديگر کارگران ھستند .ھمين نا
ھمگونی و تفاوت در سطح آگاھی کارگران ،گردھم آمادن کارگران
پيشرو ،عال و آگاه تر در يک سازمان برای انتقال آگاھی و خود به
ديگر کارگران و کشاندن آنھا به فعاليت بيشتر ،ساخت يک سازمان
سياسی را حياتی می کند .انتقال آگاھی از طرف عده ی اقليتی
پيشروتر ،به شکل خرده کاری ،غير سازمان يافته و نا ھماھنگ
در سطحی وسيع و زمانی که صحبت از کار روی بزرگترين بخش
جامعه است ،غير ممکن خواھد بود .اين پيشتاز" ،منافع طبقه
کارگر را در قالب برنامه ای فرموله می کند" و جز از طريق
سازمان سياسی خود ،ھمان حزب پيشتاز انقالبی طبقه کارگر ،نمی
تواند آن برنامه را به اجرا در آورد" .در حالی که طبقه کارگر در
مقام يک طبقه بايد از ھدف ھای سوسياليزم و شيوه ھای دستيابی
به آن آگاه باشد ،با اين ھمه برای پيشبرد آن به حزبی انقالبی نياز
دارد .در ھر کارخانه ،در ھر لنگرگاه و در ھر محل ساختمان
سازی ،کارگران پيشرو  -يعنی کارگرانی که در مبارزه طبقايت
آزموده تر و از نفوذ ]ايدئولوژی[ طبقه سرمايه داری برکنار مانده
اند – و کارگران عقب مانده تر وجود دارند؛ کارگران گروه اول،
بايد حزبی انقالبی را سازمان دھند و بکوشند در کارگران دسته
دوم نفوذ کنند و به رھبری آن ھا بپردازند" )تونی کليف(
کار بازگرداندن طبقه ی کارگر از حالت "درون خود" به وضعيت
"برای خود" که ھمزمان با ايجاد آگاھی سوسياليستی درون طبقه
است ،مستلزم ساخت تشکيالت مناسب اين کار می باشد .تشکيالتی
از پيشروان اين طبقه و روشنفکرانی که دوشادوش آنھا و در
راستای منافع اين طبقه مبارزه می کنند .تروتسکی در مقاله "قدم
بعدی چيست؟" می نويسد " :منافع طبقه ی کارگر را نمی شود جز

در قالب برنامه فرموله کرد .و از برنامه ھم نمی توان دفاع کرد
جز از طريق ايجاد حزب .طبقه ی کارگر ،به خودی خود ،فقط
ماده ی خامی است برای استثمار .پرولتاريا تنھا زمانی نقش مستقل
پيدا می کند که از يک طبقه ی اجتماعی در خويشتن تبديل به طبقه
ای سياسی برای خويشتن شود .و اين امر جز از طريق حزب
عملی نخواھد بود .حزب آن وسيله ی تاريخی است که از طريق آن
طبقه ی کارگر به آگاھی طبقاتی دست می يابد .اين قشر پيشرو و
انقالبی ِ متشکل در حزب انقالبی ،به تعداد خود خواھد افزود،
کارگران ديگری را به خود جذب خواھد کرد و کارگران را در
مسير سرنگونی سرمايه داری و برپايی جامعه ای نوين رھبری
خواھد کرد".
 ٢٠تير ١٣٨٩

اين بحث ادامه دارد
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بحران سيستان و بازيگران بنيادگرا

معترض و عاصی سيستانی و مخالفين ستم قوميتی و طبقاتی در
اين استان ،يک آلترناتيو راديکال و مترقی ،که قادر است آن ھا را
به خواسته ھايشان برساند و خشم و نارضايتيشان را در مسيری
درست و اصولی کاناليزه کند ،اين ستم قومی ،فقر و فالکت در اين
استان ،و ھر نمونۀ مشابه ديگری ،بازيچۀ سياست ھای ايران و
غرب خواھد شد".

چند روز پيش ،اخبار مربوط به يک بمب گذاری انتحاری در
سيستان و بلوچستان از سوی رسانه ھای دولتی و بين المللی پخش
شد .خبرگزاری "ايرنا" به نقل از مقام ھای بيمارستانی گزارش می
دھد که اين حمله ّ
حداقل  ٢٠کشته و  ١٠٠زخمی بر جای گذاشته
است .طبق گزارشات ،اين عمليات انتحاری با دو انفجار ھمراه
ّ
محل در
بوده است؛ انفجار نخست حدود ساعت  ٢١و  ٢٠دقيقه در
دوم به فاصلۀ چند دقيقه مقابل مسجد
ورودی مسجد جامع ،و انفجار ّ
رخ داده است .گروه جند ﷲ نيز دقايقی پس از اين انفجار ،با انتشار
عکس عاملين حمالت انتحاری ،مسئوليت آن را بر عھده گرفت.
يکی از دو نفری که عکس او در وب سايت جندﷲ منتشر شد،
نوجوانی  ١٤ساله بود که با بستن بمب به کمر خود و انفجار آن در
اين علميات نقش داشته است .پيش از اين ھم ،پس از "اعدام"
ريگی ،جندﷲ اعالم کرده بود که انتقام اعدام رھبر سابق خود را
خواھد گرفت .با اين حال و با وجود اين حمالت ،گروه جندﷲ در
بيانيۀ روز پنجشنبه اش بر ادامۀ مبارزات خود تأکيد کرد .بسياری،
ّ
حاکميت سرمايه داری در ايران ،اعدام ريگی را
و به خصوص
پايان کار جندﷲ می دانستند و برخی ،حتی بدون در نظر گرفتن
اعدام ريگی و با فرض زنده و آزاد بودن او ،پايان مبارزات
تصور می کردند.
تروريستی جوانان ناراضی اين منطقۀ ايران را
ّ
تصورات را اثبات می کند.
اما اين انفجار ھای جديد ،خالف اين
ّ
ّ

در واقع ريشه و پايۀ شکل گيری و حضور گروه ھايی نظير
جندﷲ و جذب نيرو از سوی آن ھا زمينه ای عينی دارد .تبعيض
نژادی و مذھبی ،فقر ،فساد ،بيکاری و فشار نظامی بر اھالی اين
قسمت از ايران ،خشم فراوانی را در دل اين استان انباشته است.
خشمی که در ميان جوانان ،و ناراضيان از اوضاع معيشتی وجود
دارد و تنھا به دنبال مجرای خروجی برای آن می گردد .اين خشم
اولين مجرای خروجی موجود که در برابرشان
و نارضايتی ،از ّ
حاضر باشد ،خود را آشکار خواھد کرد ،و جايی که تنھا آلترناتيو،
مبارزۀ مسلحانه و عمليات تروريستی است ،اين خشم به سوی اين
شيوۀ مبارزاتی خواھد رفت .اين ھمان پايه و ريشۀ حقيقی و عينی
در پس حمايت از جندﷲ در ميان برخی ساکنين اين منطقه و
پيوستن جوانان و نوجوانان به اين گروه است .مسلماً اگر جندﷲ به
عنوان مثال در تھران يا شھرھای ديگری که آن سطح از سرکوب
وحشيانه و بی عدالتی شديد وجود نداردّ ّ ،
فعاليت می کرد ،به ھيچ
عنوان نمی توانست تا اين اندازه نيرو به دور خود جمع کند و يک
نوجوان  ١٤سالۀ تھرانی را برای عمليات استشھادی به ميان
سپاھيان بفرستد .حرف ما اين است که آن چه از لولۀ تفنگ جندﷲ
به سمت نيروھای نظامی و سپاھی ايران شليک می شود ،در واقع
خشم انباشۀ مردم و جوانان آن منطقه است که در مسيری نادرست
قرار گرفته.

چند ماه پيش و در زمان دستگيری عبدالمالک ريگی ،رھبر گروه
جندﷲ ،وحيد رنجبر ،يکی از نويسندگان نشريۀ ميليتانت در مقالۀ
خود تحت عنوان "تسليم عبدالمالک ريگی و افشای فيلم حمله به
کوی ،دو پرده از يک سياست واحد" نوشت که "عبدالمالک ريگی،

نمونۀ ھمين پديده را می توانيم در پاکستان و جنوب افغانستان ھم
ببينيم .نھايت ساده لوحی است اگر فکر کنيم که طالبان در اين
مناطق ،تنھا يک گروه کوچک و چريکی است و ھيچ طرفداری
ميان مردم اين منطقه از آسيا ندارد .اين قسمت از آسيا ،که ميان
پاکستان و افغانستان تقسيم شده است ،از زمان استقالل پاکستان از
ھندوستان ،ھنوز يک روز آرام و خوش را به خود نديده است:
تالطمات سياسی شديد که در ھمين تاريخ نه چندان طوالنی اش
بسيار زياد به چشم می خورد ،انقالب سال  ،١٩٦٨روی کار آمادن
ديکتاتوری پس از انقالب و اعدام رھبر انقالبيون ،پدر بی نظير
بوتو و پس از آن فساد گستردۀ دولتی و بی عدالتی فراوان؛ نبود
زير ساخت ھای يک زندگی سالم؛ نياز به کمک ھای بين المللی
ھميشگی ،ميزان مرگ و مير باال ،درگيری ھای قومی -قبيله ای،
امکانات تحصيلی و آموزشی ناچيز ،ھمه و ھمه ّ
حسی از فراموش
شدگی و خشم در ميان ساکنين آن انباشته است که درست مثل ھمان
خشم مردمان سيستان و بلوچستان به دنبال مجرای خروج و فرياد
می گردد .در آن منطقه ھم باز گروه ھای سالح به دست و اسالم

و سرمايه دار اين منطقه
به بھانۀ انفجارھای اخير زاھدان
سينا پازوکی

ّ
مؤسس گروه بنيادگرای جندﷲ و تمامی جوانانی که به
به عنوان
دليل نبود ھيچ گونه »آلترناتيو راديکال« ،در برابر تبعيض و
فشارھای مذھبی ،قوميتی و طبقاتی در منطقۀ سيستان ،جذب اين
نيرو شده بودند ،در بھترين حالت تنھا بازيچۀ سياست ھای آمريکا
و ايران شده بودند .در ضمنّ ّ ،
فعاليت آن ھا در چارچوب گروه
جندﷲ ،برخالف انتظار بسياری ،در حکم »خدمت« به دولت
سرمايه داری ايران بوده است :از يک سو ،جذب نيروھا و پتانسيل
ھای مخالف ،و کاناليزه کردن آن ھا در مسيری اشتباه ،خدمت
خوبی بود به سرمايه داری ايران و از سوی ديگر نيز ،دولت ايران
به بھانۀ ّ ّ
فعاليت ھای گروه جندﷲ ،به سرکوب وحشيانه تر در آن
منطقه دست می زد و در واقع خود را در موضع مشروع و منطقی
برای سرکوب قرار می داد  ...تا زمانی که در برابر جوانان
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گرايان افراطی بر روی اين موج خشم و نارضايتی موج سواری
می کنند و سربازھای خود را از ميان آن ھا بر می گزينند .کسانی
که برای خود آينده ای نمی بينند و مرگ با زندگی فعلی شان ھيچ
تفاوتی ندارد .موعظه ھای اسالم گرايان تندرو و تصوير يک
دشمن ملحد و خارجی که بايد با آن جنگيد ،اين جوانان را جذب
خود می کند ،زيرا آن ھا اين گروه ھا را ناجی و يا ّ
حداقل وسيله
ای برای مبارزه با وضع موجود خود می پندارند.
زمانی که فقر ،بيکاری ،بی عدالتی ،بی ثباتی ،فساد و ديکتاتوری
در منطقه ای حکم فرماست ،خشم و نارضايتی گسترده ای در ميان
مردم منطقه ،به خصوص جوانان ،شکل می گيرد .ھمان طور که
پيش تر گفتم ،اين خشم به دنبال راه خروجی برای بيان خود و انتقام
گيری می گردد ،و در نبود يک آلترناتيو راديکال و سوسياليستی
که ريشۀ مشکالت آن ھا را به شکل واقعی اش برای آن ھا بيان
ّ
وضعيت را نشان دھد ،گروه ھای افراط
کند و راه برون رفت از
گرای دينی و بنيادگرايان اسالمی ،از اين خشم و نارضايتی ،به
عنوان نردبانی برای باال رفتن از ديوارھای قدرت استفاده می کنند.
اين گروه ھا بعضاً از سوی دولت ھای رغيب ،يا از قدرت به کنار
گذاشته شدگان قديمی ،مورد حمايت مالی و اطالعاتی قرار می
اما
گيرند و ھدف نھايی شان براندازی ستم و فقر در منطقه نيستّ .
تا زمانی که آلترناتيو سوسياليستی در منطقه حضور نداشته باشد ،و
ّ
وضعيت
جوانان آن را پيش روی خود نبينند ،آنانی که چنان از
خسته شده اند که يک عمليات انتحاری و خودکشی را در ازای
کشتن چند تن پاسدار ترجيح می دھند ،جذب نيروھايی مانند جندﷲ
و طالبان خواھند شد.
ّ
وضعيت فالکت بار
اين قبيل مبارزات تروريستی و خشن عليه
مردم اين مناطق ،عموماً بر خصومت ھای قومی ،قبيله ای و
مذھبی ھم می افزايد .دشمنی ميان سيستانی و بلوچ ،ميان شيعه و
سنی ،ميان اقوام مختلف ،در کل انحراف مبارزه از حتی ھمان
اوليه است .اين قبيل درگيری ،اتفاقاً کار حاکمان را
مسير اشتباه ّ
ً
معموال اخبار زيادی
برای سرکوب مخالفان راحت تر ھم می کند.
از کشته شدگان و جنگ ھای ميان طرفداران اديان مختلف و
ّ
قوميت ھای در حال جنگ در رسانه ھا منتشر نمی شود .کسی ھم
با خبر نخواھد شد که امروز چند سنی ،چند شيعه را کشت و يا
برعکس .تنھا سود را در اين ميان ،سرمايه داری حاکم و
امپرياليزم می بردّ .
کل جريان مخالف با سيستم حاکم ،به يک نزاع
داخلی ميان گرايشات دينی و قبيله ای مختلف تبديل خواھد شد که
نه تنھا ضرری برای دولت حاکم ندارد ،بلکه ھديه ای آسمانی برای
او به شمار می رود که علت اصلی تمامی بدبختی ھا را به آرامی
پنھان می سازد .زيرا فرد سنی ،خشم خود را به روی مردم شيعه
خالی می کند و شيعيان به تالفی با سنی ھا خواھند جنگيد و ...
بدين ترتيب ھيچ کس با امپرياليزم و سرمايه داری حاکم در مسير
درست آن در نمی افتد.

١٢

در ايران ،و مشخصاً در مورد سيستان و بلوچستان ،اين مسأله با
دستگيری و اعدام يکی از رھبران و يا انھدام يکی از گروه ھا به
ّ
وضعيت موجود -يعنی وضعيتی
پايان نخواھد رسيد .تا زمانی که
که جوانان را به سمت اين گونه اقدامات و اعتراضات سوق می
دھد -وجود داشته باشد ،اين قبيل اقدامات تروريستی ھم ادامه
خواھد داشت .و ھنوز شرايط برای سوء استفادۀ اين گروه ھا از
خشم و نارضايتی مردم منطقه فراھم است .و البته اين در صورتی
تداوم خواھد يافت ،که ھيچ آلترناتيو راديکال و سوسياليستی در
برابر جوانان و معترضين اعالم حضور نکند .آلترناتيوی که داليل
ّ
وضعيت فالک بارشان را به روشنی بيان کند و روش صحيح
مبارزه با وضع موجود را به آن ھا نشان دھد .فردا ھم اگر تمامی
اعضای جندﷲ را دستگير و اعدام کنند ،باز ھم گروه ھايی راه آن
اولين و دم ِ دست ترين راه حلی که
ھا را ادامه خواھند داد ،زيرا ّ
پيش روی آن ھا قرار می گيرد ،ھمين مبارزۀ خشن و استفاده از
عمليات انتحاری و تروريستی است.
دولت ھای اين مناطق به ھيچ عنوان با اين دست حمالت ساقط نمی
شوند .حتی می توان اين طور گفت که اين شيوۀ مبارزه کامالً در
خدمت دولت ھا و سيستم حاکم است .دولت ھايی که بی دليل ھم
دست به سرکوب می زنند ،چه دليلی بھتر از مبارزه با تروتيسم
نياز دارند تا حمالت خود به مردم آن منطقه را تشديد کنند و ھر
فعاليت سياسی و مدنی را ھم تحت عنوان ھمين ّ
گونه ّ
فعاليت ھا
ممنوع اعالم کنند؟ اين قبيل حمالت تروريستی ،موجب اعدام و قلع
و قمع تمامی ّ
فعالين سياسی و مدنی در اين منطقه می شود .افکار
عمومی ّ
کل کشور نيز در اين کار در کنار رژيم خواھد بود.
افرادی که در تھران يا ديگر شھرھای کشور در مورد اين حمالت
انتحاری می شنوند ،مسلماً نسبت به کشته شدگان ّ
حس سمپاتی نشان
نخواھد داد .به شخصه ديده ام که حتی آن دسته افرادی که با سيستم
موجود و رژيم مشکل دارند ،وقتی مسأله به اقدامات جندﷲ می
ً
عمال در کنار رژيم قرار می گيرند .و اين عالوه بر ايزوله
رسد،
کردن مردم منطقه از ديگر مردم تحت ستم در کشور ،کار سرکوب
اھالی سيستان و اعدام رھبرانشان را آسان تر می کند .به عنوان
مثال نگاه کنيد به شيوۀ اعدام فرزاد کمانگر ،و عبدالمالک ريگی.
اول به طور ناگھانی و در خفا انجام شد ،موج شديدی از
مورد ّ
انزجار و تنفر در ميان بسياری از مردم و روشنفکران ايجاد کرد و
اما اعدام
رژيم برای چند ھفته تحت فشار ناشی از اعدام او بودّ .
ريگی را در بوق و کرنا کردند و بدون ھيچ مشکلی آن را نشانۀ
افتخار خود ھم می دانستند ،ھيچ مخالفتی با آن در خارج از
بلوچستان انجام نشد و برخی ھم از آن استقبال کردند.
وعدۀ بسياری از اين گروه ھای تروريستی ،که پايه ھای نسبتاً قوی
ای نيز در مناطق ّ
فعاليت خود دارند ،مبارزه با دخالت ھای
امپرياليستی و دفاع از خود در برابر تجاوز بيگانگان است .در
موجوديت و اين نوع ّ
ّ
فعاليت ھای آنان دقيقاً بخشی از
حالی که
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برنامه ھای امپرياليستی ،يا ّ
حداقل در خدمت آن ھاست .دولت ھای
امپرياليستی ھم چندان بدشان نمی آيد که خطر و حضور اين گروه
ھا را عمده کنند ،تا از يک سو آن ھا را تنھا آلترناتيو موجود برای
ناراضيان در منطقه معرفی نمايند ،و از سوی ديگر ،بودجه ھای
نظامی بيش تری به دست آورند و آزادی ھای مدنی را در کشور
خود تحت نام مبارزه با "تروريزم" تحديد کنند.
مبارزه با امپرياليزم و در کنار آن مبارزه با بنيادگرايی اسالمی ،از
مبارزه با سرمايه داری جدا نيست .امپرياليزم و بنيادگرايی اسالمی
مکمل يکديگر ھستند .و مبارزه با آن
در مناطق خاورميانه و آسياّ ،
ھا ،تنھا از طريق مبارزه با قلب اين پديده ھا ،يعنی سرمايه داری
ممکن است .ما مارکسيست ھای انقالبی ،از اقدامات تروريستی به
ظاھر ّ
ضد امپرياليستی اين منطقه دفاع نمی کنيم ،ھمان طور که
دخالت ھای امپرياليستی و دولت ھای سرمايه داری منطقه را
ً
شديدا از توده ھای تحت ستم در اين مناطق
اما
محکوم می کنيمّ ،
حمايت می نماييم .با ايجاد يک آلترناتيو سوسياليستی ،و نشان دادن
ريشۀ اصلی بدبختی ھا و وضع فالکت بار زندگی آن ھا ،و نتيجتاً
روش مبارزۀ صحيح با اين وضع موجود ،می توان خشم انباشته
در اين مناطق را در جھت سوسياليزم و براندازی نظام حاکم به
حرکت در آورد .اين دقيقا ً ھمان چيزيست که نبودش در اين مناطق
احساس می شود و ھر روز که حضور چنين آلترناتيوی به تعويق
بيفتد ،کودکان بيش تری در عمليات انتحاری جان خود را از دست
می دھند ،افراد بيش تری در مسير واھی و اشتباه مبارزه با
امپرياليزم از راه بنياد گرايی اسالمی و خدمت غير مستقيم به
وضع موجود قرار خواھند گرفت؛ و در نھايت اين مردم در يک
دور باطل ،که ھر روز به بدبختی آن ھا خواھد افزود ،حرکت
خواھند کرد.
پيش به سوی مبارزه با امپرياليزم
پيش به سوی مبارزه با بنيادگرايی اسالمی
و پيش به سوی مبارزه با سرمايه داری
 ٣مرداد ١٣٨٨
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مالی سازی :علت بحران؟
مايکل رابرتز ١٩ ،ژوئيۀ ٢٠١٠
ترجمه :آرمان پويان
ّ
مقدمۀ مترجم :در طی بحران جاری سرمايه داری جھانی و بحث
بر سر علل وقوع آن ،برخی از اقتصاددانان مارکسيست روی
مسألۀ "مالی شدن" ) (Financializationسرمايه داری در طی
سی سال گذشته تأکيد داشته و به طور خالصه بر اين اعتقادند که
ّ
مجزا
بخش گستردۀ مالی در سيستم سرمايه داری ،به مجموعه ای
ّ
از ّ
خاص خود را
کل اين بدنه تبديل شده است و در نتيجه قوانين
دارد .بنابراين ،بحران کنونی اقتصادی را نمی توان با تکيه بر
قوانين کالسيک مارکسيستی )يعنی اضافه توليد و نزولی بودن نرخ
سود( توضيح داد .در مقابل اين جريان فکری ،بسياری -من جمله
رفيق و استاد گرامی رابرتز -از نزولی بودن نرخ سود )چيزی که
مارکس از آن به عنوان مھم ترين قانون اقتصاد سياسی ياد می
کرد( به عنوان دليل اصلی بحران نام می برند و نشان می دھند که
بخش مالی ،با وجود گسترش از طريق ابداع انواع ابزارھای مالی،
بخشی قائم به ذات و جدا از ّ
کل سرمايه داری نيست .البته به اشاره
بگويم که در بين اقتصاددانان مدافع کاربرد قانون سوددھی در
تبيين و توضيح بحران جاری ،از نقطه نظر شيوۀ محاسبۀ نرخ سود
)فی المثل استفاده از قيمت ھای تاريخی يا جاری يا ھر دوی اين
ھا( اختالفات و بحث ھايی وجود دارد که موضوع اين مقاله نيست.
***
ابتدا بايد به مسأله ای که در مطلب پيشين خود -بحران مالی يا
اقتصادی؟ ) -(١مطرح نمودم ،بازگردم؛ چرا که از قرار معلوم
اقتصاددانان راديکال بسياری ھستند که ّ
ادعا می کنند علل رکود
بزرگ فعلی با توضيح "کالسيک مارکسيستی" مبنی بر کاھش
سوددھی ]يا در واقع ھمان ميل به نزولی بودن نرخ سود[
ھمخوانی ندارد.
تحولی
خير ،از نظر اين اقتصاددانان ،رکود بزرگ واقعا ً محصول ّ
جديد در سرمايه داری ،يعنی تسلط رو به رشد و "خودمختاری"
بخش مالی نسبت به مابقی بخش ھای سرمايه داری است؛ اين
پروسۀ مالی سازی ،طی  ٣٠سال اخير با ّ
شدت در حال اجرا بوده
و با سقوط بخش مالی در سال  ،٢٠٠٧که به رکود منجر شد ،به
نقطۀ اوج خود رسيده است] .از نظر اين دسته از اقتصاددانان[
توضيح مارکسيستی از بحران مذکور دست کم به چند دليل اشتباه
است:
ّ ً
اوال ،نرخ سود پيش از بحران رو به کاھش نبود و به عالوه از
اوايل دھۀ  ١٩٨٠تاکنون ،نه در حال سقوط ،که رو به افزايش بوده
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است .فی المثل در بين نظرات مختلف ،به اظھارات الپاويستاس در
نوشتۀ قبلی من نگاه کنيد )کوستاس الپاويستاس ،مالی سازی و
انباشت سرمايه داری ،تحقيقات پول و ماليه ،فوريۀ (٢٠١٠
ً
ثانيا ،افزايش سوددھی اساساً به علت استثمار بيشتر نيروی کار
تحت آن چه که "نئوليبراليسم" خوانده می شود -يعنی نسخۀ جديد
سرمايه داری که از اوايل دھۀ  ١٩٨٠به عنوان واکنش سياسی
استراتژيست ھای سرمايه به مبارزات رو به گسترش کارگران
آغاز گرديد -بوده است .يک سری از رکودھای اقتصادی،
ابزارھای دولتی عليه اتحاديه ھای کارگری و تکه تکه شدن دولت
از طريق خصوصی سازی و ّ
مقررات زدايی ،ھمه و ھمه راه را
برای تفوق نئوليبراليسم باز کرد .اين موضوع خود را در کاھش
سھم ارزشی که نصيب نيروی کار می شود -در مقايسه با آن چه
که به طبقۀ سرمايه دار می رسد -نشان داد .سھم سود افزايش يافت
و دقيقاً به ھمين دليل است که نرخ سود نيز افزايش پيدا کرد -نه به
دليل قانون کالسيک مارکس مبنی بر افزايش ترکيب ارگانيک
ّ
متغير[.
سرمايه ]نسبت سرمايۀ ثابت به
در کنفرانس اخير "مارکسيسم سال  "٢٠١٠در لندن ،اوايل ماه
ژوئيه ،اين ديدگاه شفاھاً از سوی آلفردو سعد فيلو ) Alfredo
 (Saad-Filhoبيان شد که ّادعا می کرد رکود بزرگ يک "بحران
حبابی شکل" در مرکز بخش مالی بوده است .به عالوه ،سعد فيلو
گفت که تمامی رکودھا از دھۀ  ١٩٨٠به اين سو ،با ترکيدن
اعتبارات اضافی يا مازاد ايجاد شده اند ،و نه با بحران در انباشت
به خاطر تنزل نرخ سود.
به گفتۀ سعد فيلو ،ھر بحران برای خود خاص و منحصر به فرد
ّ
ّ
اھميت
اھميت تر يا کم
است و برای بحران سرمايه داری ،دليل با
تری ،آن طور که طرفداران قانون سوددھی مارکس ّ
ادعا کرده اند،
ً
ضمنا ،مارکس به واقع ھرگز تئوری ای برای
وجود ندارد و
بحران نداشته است.
کسانی از بين ما که سعی داشته تا از قانون سوددھی مارکس دفاع
کنندّ ،
قوياً به چنين اظھاراتی پاسخ داده اند .به عنوان نمونه ،اندرو
کليمن در اثر خود "کاھش مستمر در سوددھی ،اساس بحران
جاری" ) (٢می نويسد که سود شرکتی اياالت متحده در سرتاسر
دورۀ "نئوليبراليسم" طی سال ھای دھۀ  ١٩٨٠و دھۀ ١٩٩٠
کاھش يافت .اندرو ھم چنين در مقالۀ ديگر خود با عنوان "ارباب
کلمات" ) (٣تئوريسن ھای مقولۀ مالی سازی را مورد انتقاد قرار
داد.
من در کتاب خود ،رکود بزرگ ،و ھم در نوشتۀ اخيرم با عنوان
"علل رکود بزرگ :تفسيرھای متعارف و غيرمتعارف ،و گلچين
کنندگان آن" برای کنفرانس اقتصاددانان نامتعارف )که در
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"بوردو"ی فرانسه و اواسط ماه ژوئيه برگزار شد( ،به شکل
)(٤
ديگری با اين مسأله برخورد کرده ام.
نخست آن که طبق محاسبات من ،نرخ سود از سال  ١٩٨٢افزايش
اما با رسيدن به نقطۀ اوج خود در سال  ،١٩٩٧ھم چنان در
يافتّ .
سطحی کم تر از نقطۀ اوج خود در سال  ١٩٦٤قرار داشت .اين
داده ھا در کتاب من موجود است (٥).بنابراين در نرخ سود ،ھم
روند ادواری و ھم روند بلند ّ
مدت وجود دارد.
ً
ثانيا ،افزايش نرخ سود طی سال ھای  ١٩٨٢تا  ١٩٩٧را نمی
توان تنھا با افزايش در استثمار کارگران ،آن طور که طرفداران
"مالی سازی" ّادعا می کنند ،توضيح داد .به عالوه ،طبق محاسبات
من ،دست کم  ٤٠درصد از اين افزايش ،به خاطر کاھش در
ترکيب ارگانيک سرمايه بوده است .در اين دوره ،انباشت سرمايه
با نرخی به مراتب کندتر از پرداخت ھزينه ھای جبرانی برای
نيروی کار رشد می کرد.
ً
ثالثا ،نرخ سود اياالت متحده ،بر خالف اظھارات "نئوليبرال" ھا،
از سال  ٢٠٠٥به اين سو ،رو به کاھش بوده است.
بنابراين ،رکود بزرگ عيناً مشابه آن بحران کالسيک مارکسيستی
در سال ھای  ٧٥-١٩٧٤است .اين درست است که بخش مالی در
دورۀ منتھی به رکود بزرگ از طريق تزريق مبالغ عظيم "سرمايۀ
موھوم" به اصطالح باد کرده است؛ به ويژه پس از سال ،٢٠٠٢
زمانی که اشکال مختلف اعتبار )من جمله مشتقات اعتباری و
ّ
تعھدات با پشتوانۀ بدھی (CDO -ناگھان وارد عرصه شد و حباب
امالک آمريکا ترکيد؛ و در نتيجه بحران در بخش مالی رخ داد و
از رکودھای پيشين به مراتب بزرگ تر بود.
اما مسألۀ من اينست که اياالت متحده از سال  ،١٩٩٧در فاز
ّ
نزولی سوددھی بود ،و ھم چنين از سال  ،١٩٨٢در فاز نزولی
سيکل بلندتر قيمت ھای توليد )سيکل کندراتيف( قرار داشت .با
ترکيب اين دو ،رکودھای اقتصادی بيش تر و عميق تر و بھبودھای
ضعيف تر اقتصادی ايجاد شد .اين فاز نزولی ھم چنان تا حدود
سال  ،٢٠١٥ادامه خواھد داشت.
سعد فيلو در کنفرانس مارکسيسم به ما گفت که اين قدرت نظم
"نئوليبرالی" است که حتی رکود بزرگ ھم سيستم سرمايه داری را
از اساس تھديد نخواھد کرد ،چرا که کارگران بيش از حد ضعيف
اند يا برای مبارزه ،بسيار متشتت ھستند.
اما ّادعايی اقتصادی نيست .آن
چنين چيزی می تواند درست باشدّ ،
چه رکود بزرگ نشان داد اين بود که تئوری کالسيک مارکسيستی
بحران بھترين توضيح برای آن چيزی است که رخ داده .سرمايه
داری ذاتاً بی ثبات است و در قالب سيکل ھای رونق-رکود حرکت
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می کند .ھمان طور که ]الن گرين اسپن[ رئيس سابق بانک مرکزی
و سمبل نئوليبراليسم گفت "مگر اين که يک گزينۀ اجتماعی برای
کنار گذاشتن بازارھای ديناميک و فشار برای نوعی برنامه ريزی
متمرکز وجود داشته باشد؛ واال من نگرانم که جلوگيری از حباب
ھا نھايتاً غير عملی باشد .کاھش و تخفيف عواقب ،تمام چيزيست
که می توانيم به آن اميدوار باشيم) ".بحران ،مارس (٢٠١٠
ّ
خاص خود را دارد؛ رکود بزرگ
قطعاً ھر بحرانی ،ويژگی ھای
ھم خصوصيات خود را داشت" :بانکداری سايه ای" ،ابزارھای
ّ
اما
خاص سرمايه گذاری ) ،(SIVمشتقات اعتباری و إلی آخرّ .
ّ
ماھيت سود در نظام توليد است .اگر مالی
دليل اساسی ،ھم چنان
سازی به آن معنا باشد که بخش مالی خود را از نظام گسترده تر
سرمايه داری جدا کرده ،اين برداشتی به وضوح اشتباه است.
(١) http://thenextrecession.wordpress.com/٢٠١٠/٠٦/١٥/afinancial-or-economic-crisis/
(٢) http://akliman.squarespace.com/persistent-fall
)(٣
http://akliman.squarespace.com/storage/Masters٪٢٠of٪٢
٠Words٪٢٠pdf٪٢٠٢٫٢٠٫١٠.pdf
)(٤
http://thenextrecession.files.wordpress.com/٢٠١٠/٠٧/thegreat-recession-paper-for-bordeaux.pdf
)(٥
http://www.lulu.com/product/paperback/the-greatrecession/٦٠٧٩٤٥٨
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ارگانيک سرمايه طی سال ھای  ١٩٤٨تا  ٢٠٠٥در قالب يک
نمودار ،چند نتيجه گيری انجام می دھد:
ّ
متوسط نرخ سود کاھش پيدا می
اول؛ تحت سيستم سرمايه داری،
ّ
دوم؛ با کاھش نرخ سود ،ترکيب ارگانيک سرمايه افزايش می
کندّ .
يابد و بالعکس .درست ھمان طور که مارکس ّ
سوم؛
ادعا می کردّ .
ّ
متوسط نرخ سود در دورۀ طاليی  ١٩٤٨تا  ،١٩٦٥عموماً بسيار
بيش تر از نرخ سود در دورۀ فعلی است .چھارم؛ به نظر می رسد
که نرخ سود در قالب موج ھای تقريباً  ١٦تا  ١٨سال ،به طور
صعودی و بعد نزولی حرکت می کند .پنجم؛ اگر چنين چيزی
ّ
متوسط نرخ
درست باشد ،ما اکنون در موجی به سر می بريم که
ً
حدودا سال  ،٢٠١٥به مقدار
سود در آن کاھش خواھد يافت و تا
پيشين خود در سال  ،١٩٨٢اگرنه کم تر ،خواھد رسيد .ششم؛ اين
موضوع بدان معناست که سرمايه داری ھم اکنون در دوره ای
قرار دارد که طی آن بحران اقتصادی ،رايج تر و شديدتر و بازتاب
سياسی آن ،وسيع تر خواھد بود.

منبع :
http://thenextrecession.wordpress.com/٢٠١٠/٠٧/١٩/finan
cialisation-the-cause-of-the-crisis/

توضيح مترجم:
* عبارات داخل کروشه در متن ،از مترجم است.
* مايکل رابرتز ،در کتاب "رکود بزرگ" )فصل ششم ،مارکس و
چرخۀ سود ،ص" ،(٣٤ .ارزش" ايجاد شده به وسيلۀ نيروی کار
آمريکا در ھر سال را با استفاده از ارقام توليد ملی اقتصاد اياالت
متحده محاسبه می کند .سرمايۀ ثابت نيز به عنوان ارزش ّ
کل
موجودی انباشت شدۀ دارايی ھای ثابت متعلق به مشاغل ،به جز
مسکن و دارايی ھای متعلق به دولت ،در نظر گرفته شده است .ھم
ّ
متغير ،که اسماً ھزينۀ استخدام نيروی
چنين در اين جا سرمايۀ
کاريست که آن "ارزش" را ايجاد می کند ،به عنوان ّ
کل "ھزينه
ھای جبرانی" ) (Compensationپرداخت شده به کارکنان )شامل
دستمزد و مزايا( در نظر گرفته می شود .بدين ترتيب ،تفاوت بين
ّ
متغير ،ارزش اضافی ساالنه را ،به
ارزش کل و سرمايۀ ثابت و
ھمان شکلی که مارکس تعريف نمود ،به دست می دھد .در ھمين
فصل )صفحۀ  ،(٣٣رابرتز با نمايش روند نرخ سود و ترکيب

Roberts, Michael. "The Great Recession: Profit Cycles,
Economic Crisis-A Marxist View" (٢٠٠٩), p.٣٣

در شکل فوق ،نرخ سود )بنا به تعريف مارکسيستی( و ترکيب
ارگانيک سرمايه در اقتصاد آمريکا ) (٢٠٠٥-١٩٤٨طبق
محاسبات رابرتز نشان داده شده است) .تغييرات نرخ سود ،روی
محور چپ و تغييرات ترکيب ارگانيک سرمايه ،روی محور
راست قرار دارد(
ّ
مؤسسات
* بانکداری سايه ای ) ،(Shadow Bankingشامل
مالی غيربانکی می شود که در تأمين پول مورد نياز مشاغل برای
ادامۀ ّ ّ
فعاليت ،در قالب قرض ،نقشی حياتی دارند.
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بحران سرمايه داری و چھرۀ حقيقی صھيونيسم
آرمان پويان
در حالی که بحران اقتصادی جھانی ،به افزايش  ١٧درصدی شمار
ميليونرھای جھان در سال  ٢٠٠٩منجر شد ،تعداد ميليونرھای
اسرائيل نيز نسبت به سال گذشته ٤٣ ،درصد افزايش يافت .اين
افزايش تند ،اسرائيل را از نظر نرخ رشد تعداد ميليونرھا به طور
ّ
جمعيت( ،پس از ھند و ھنگ کنگ در رتبۀ
سرانه )يعنی نسبت به
سوم قرار داد .به گزارش روزنامۀ ھاآرتص ،به تاريخ  ٢٢ژوئن
ّ
 ،٢٠١٠ھنگ کنگ با  ١٠٤درصد افزايش ،باالترين نرخ
ميليونرھا را داشت ،در حالی که اين نرخ برای ھند  ٥٠٫٩درصد
بود .اياالت متحده ،آلمان و ژاپن ،ھم چنان کشورھايی با بيش ترين
تعداد ميليونرھا باقی ماندند .طی سال  ،٢٠٠٩بالغ بر  ١٠ميليون
ميليونر در سرتاسر جھان وجود داشته است که مجموع دارايی
ھای آن ھا به بيش از  ٣٩تريليون دالر می رسيد .در اين بين،
اسرائيل  ٨٤١٩ميليونر داشته است.
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مد پيش و
در جدول زير ،نرخ فقر و شمار فقرا از نظر ميزان درآ ِ
پس از پرداخت ھای انتقالی و ماليات به تفکيک سه گروه خانواده
ھا ،افراد و کودکان ،برای سال  ٢٠٠٨نشان داده شده است:

پس از پرداخت ھای
پيش از پرداخت ھای
انتقالی و ماليات مستقيم انتقالی و ماليات مستقيم
نرخ/تعداد
نرخ/تعداد
خانواده
ھا
اشخاص
کودکان

٣٢،٣
٣٢،٧
٤٠،٤

٦٨٠،٩٠٠

١٩،٩

٢٣،٧ ٢،٢٨٣،٣٠٠
٣٤
٩٣١،٣٠٠

٤٢٠،١٠٠
١،٦٥١،٣٠٠
٧٨٣،٦٠٠

بنابه گزارش فوق ،در سال  ،٢٠٠٨نرخ فقر يھوديان )به عبارتی
ّ
نسبت فقرای يھودی به ّ
جمعيت يھود( از نظر درآمد قابل
کل
ّ
تصرف )درآمد پس از اعمال پرداخت ھای انتقالی و ماليات ھا(
 ١٥٫٣درصد و ھمين نرخ برای اعراب ٤٩٫٤ ،درصد بود.

درآمد پس از
درآمد پيش از
پرداخت ھای انتقالی پرداخت ھای انتقالی
و ماليات ھا
و ماليات ھا
٢٠٠٨
٢٠٠٧
٢٠٠٨
٢٠٠٧
١٩،٩
١٩،٩
٣٢،٣
٣٢،٣
١٥
٢٨،٤
٢٨،٣
١٥،٣
٥١،٤
٥٧،١
٥٨،٣
٤٩،٤

طبق گزارش مذکور ،ظاھراً اين افزايش به علت افزايش ٤٠
درصدی در تعداد صاحبان سھام مالی در بازار سھام اسرائيل و
افزايش  ١٥٫٥درصدی قيمت امالک است .بنابر اين گزارش ،تنھا
در سال  ٨٣ ،٢٠٠٩مولتی ميليونر در اسرائيل وجود داشته است،
يعنی  ١٠نفر بيش تر از آن چه که در سال  ٢٠٠٨به ثبت رسيده
بود.

ّ
ّ
جمعيت
کل
يھود
عرب

به موازات رشد تعداد ميليونرھا در اسرائيل ،آن ھم در بدترين
بحران سرمايه داری جھانی از دھۀ  ١٩٣٠تاکنون ،فقر نيز رو به
گسترش بوده است.

ّ
به عالوه ،در اين سال از ّ
جمعيت فقرا %٦٦٫٢ ،را يھوديان و
کل
 %٣٣٫٨را اعراب تشکيل می دادند.

ّ
مؤسسۀ بيمۀ ملی ،وزارت تحقيق و برنامه
بر اساس گزارش ساالنۀ
ريزی ،در اکتبر سال  ٢٠٠٩با عنوان "فقر و شکاف ھای
اجتماعی )سال  ،"(٢٠٠٨نرخ فقر برای خانواده ھايی با درآمد
ّ
ّ
خط فقر ،به  %١٩٫٩در سال ٢٠٠٨
تصرف پايين تر از
قابل
رسيد؛ يعنی بيش از  ٤٢٠ھزار خانواده در زمرۀ فقرا ثبت
گرديدند .طی ھمان سال ،نرخ فقر برای کودکان نيز در سطح
 %٣٤قرار داشته است ،به عبارتی از ھر سه کودک اسرائيلی،
يک نفر در فقر به سر می برده است.
ّ
توجه به ميزان درآمد
در ھمين سال ،نرخ فقر خانواده ھا با
اقتصادی )يعنی درآمد پيش از کسر ماليات و اضافه کردن پرداخت
ھای انتقالی ،مانند سوبسيد ،کمک ھای دولتی و غيره( ،در سطح
 %٣٢٫٣قرار داشت.

جمعيت فقير
ّ

يھود
عرب

پس از پرداخت ھای انتقالی و ماليات مستقيم
٢٠٠٧
٢٠٠٨
٦٦،٢
٦٥،٤
٣٣،٨
٣٤،٦

اما مسأله تنھا به فقر ختم نمی شود .بالغ بر  ٤٠٠،٠٠٠خانوادۀ
ّ
ّ
امنيت غذايی" -اصطالح محترمانه برای
اسرائيلی از "عدم
"گرسنگی" -رنج می برند.
 %٦٠از افراد فاقد " ّ
امنيت غذايی" را يھوديان تشکيل می دھند،
 %٢٠عرب ھستند و  %٢٠مھاجرين جديد %٨٠ .از افراد فاقد
ّ
ّ
وضعيت خود خبر
امنيت غذايی در  ٢٢سال گذشته از بدتر شدن
داده اند .حدود  %٢٤از اسرائيلی ھا مجبورند تا بين غذا و ساير
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ھزينه ھا مثل رھن ،اجاره ،دارو ،سيستم حرارتی و برق دست به
انتخاب زنند.
سقوط اقتصادی ،خسارات عظيمی برای زندگی فقيرترين خانواده
ھای اسرائيلی به بار آورده است و بسياری از کودکان خانواده ھای
ّ
متوسط اکنون به صفوف فقرا می پيوندند.
اسرائيل ،ظاھرًا با ھدف ايجاد پنگاھی امن برای يھوديان ايجاد شد.
صھيونيسم ،به عنوان ايدئولوژی رسمی دولت ،تالش داشته و دارد
تا تمامی يھوديان را ،فارغ از خاستگاه "طبقاتی" آن ھا ،در کنار
ّ
وضعيت کنونی اسرائيل ھم ريشه در ھمين
يک ديگر جمع کند.
تناقض دارد .در گذشته ،اسرائيل شاھد دورۀ رونق اقتصادی بود،
به ھمين جھت قادر بود تا از طريق بسط "دولت رفاه" ،استاندارد
ھای زندگی را باال ببرد.
اما حاال ما شاھد گرسنگی و فقر در بين خانواده ھا و کودکانشان ،و
ّ
شرايطی ھستيم که قريب به  ٦٦درصد از ّ
کل فقرا را خود يھوديان
تشکيل می دھند .ھمۀ اين ھا در حاليست که بودجۀ نظامی اسرائيل
شکل جديد اسرائيل ) (NISرسيد
در سال  ٢٠٠٩به  ٤٨٫٦ميليارد ِ ِ
و برای سال جاری ) ٥٣٫٢ ،(٢٠١٠ميليارد تعيين شده است .يعنی
باالترين ارقام در طول تاريخ اسرائيل.
ّ
وضعيت فعلی ،بازتاب بحران وسيع تر سرمايه داريست؛ بحرانی
که ّ
اما سياست ھای دولت نيز اين
.
است
کرده
متأثر
را
جھان
کل
ّ
تأثير را دو چندان نموده )به عنوان يک نمونه ،دولت در سال
 ،٢٠٠٣برنامۀ کاھش در کمک ھزينۀ کودکان را به اجرا گذاشت(.
شکاف ھای اجتماعی به ّ
حدی رسيده است که طبق گزارشات
مختلف ١٨ ،خانواده در اسرائيل ٦٠ ،درصد ّ
کل ارزش سھام
کمپانی ھای اسرائيل را در دست دارند.
ايده ای که پشت اين سياست ھا قرار دارد ،به واقع چنين است :بايد
مزايا را کاھش داد تا فقرا مجبور به بازگشت به کار شوند .ھرچند،
مشاغلی که افراد پيدا می کنند ،غالباً مشاغلی با درآمدھای پايين
ھستند .بنابراين مردم ھم چنان فقير باقی می مانند .اين موضوع
توضيح می دھد که چرا بسياری از مردم در اسرائيل ،زير ّ
خط فقر
قرار گرفته اند و صدالبته به ما کمک می کند تا داليل رشد تعداد
ميليونرھا را درک کنيم .در واقع داليل اين رشد ،صرفاً به افزايش
بھای امالک يا سود صاحبان سھام مربوط نمی شود ،بلکه به واقع
ثروت از اقشار فقيرتر جامعه به ثروتمندان منتقل شده است .به
بيان مارکسيستی ،ارزش اضافی بيش تری از کار طبقۀ کارگر
گرفته می شود.
بحران جھانی سرمايه داری ،به خوبی پوشالی بودن وعده ھای
صھيونيسم را در ايجاد رفاه برای "تمامی" يھوديان ،آشکار می

١٧

سازد و از خصلت طبقاتی آن پرده بر می دارد .طبقۀ کارگر و
ساير زحمتکشان اسرائيل ،درست مانند ساير ھم طبقه ای ھای خود
در جھان ،تنھا يک گزينه در پيش پای خود دارند :يا سوسياليسم ،يا
ّ
بربريت.
 ٢٨تيرماه ١٣٨٩

منابع:
http://www.haaretz.com/business/report-٤٣-moremillionaires-in-israel-in-٢٠٠٩-١٫٢٩٧٧٠٨
http://www.btl.gov.il/English٪٢٠Homepage/Publications
/Poverty_Report/Documents/poverty٪٢٠report٪٢٠٢٠٠٨.
pdf
http://www.israelnewsagency.com/israelpovertychildreny
omkippur٤٨٣١٢١٠.html
http://www.haaretz.com/print-edition/business/defensebudget-to-grow-education-spending-to-shrink-١٫٦٩٧٤
http://www.marxist.com/israel-record-of-millionairesand-poverty.htm
http://therealnews.com/t٢/index.php?option=com_conten
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ّ
مالکيت مطالعه کرده بود .اين دوست از
که روی مسألۀ سلب
ّ
مديريت يک
گفتگويی با تروتسکی در مورد بی نظير بودن
ّ
مالکيت شده در يک کشور سرمايه داری صحبت
صنعت سلب
کرد؛ گفتگويی که تمام بعد از ظھر به طول انجاميده بود.

مديريت کارگران
صنعت ملی شده و
ّ
لئون تروتسکی

تروتسکی قول داد تا به طور کامل تر روی اين موضوع فکر
کند .قريب به سه روز بعد ،منشی فرانسوی تروتسکی طی
تماسی تلفنی گفت که تروتسکی مقاله ای کوتاه نوشته است.

منبع :بين الملل چھارم ]نيو يورک[ ،جلد  ،٧شمارۀ  ،٨اوت
 ،١٩٤٦صص.٢٤٢ ،٢٣٩ .

اين مقالۀ قابل ّ
توجه ھرگز در جايی منتشر نگرديده بود .رفيق
ھنسن ،نوشته را بررسی کرد .نوشتۀ مزبور که به زبان
فرانسوی و با ماشين تحرير درج گرديده بود ،فاقد تاريخ و
اما ضمايم و تصحيحات نگارشی با جوھر ،نشان
امضا بودّ ،
می داد که دستنوشته متعلق به تروتسکی است .سبک ،و بيش
از ھر چيز ،روش تحليل و نتايج انقالبی ،بدون شک متعلق به
تروتسکی بود .رفيق ھنسن ،بالفاصله نسخه ای از آن را تايپ
کرد و به ناتاليا داد .ناتاليا ،از اعتبار مقاله مطمئن بود .تاريخ
احتمالی نگارش ،می تواند مه يا ژوئن  ١٩٣٨تعيين شود.

ترجمه به انگليسی :دونکن فرگوسن

سردبيران ،بين الملل چھارم ،نيويورک.

تاريخ نگارش :مه يا ژوئن .١٩٣٨

ترجمه از انگليسی به فارسی :آرمان پويان

کاردناس در مکزيک،
در سال  ،١٩٣٨زمانی که دولت
ِ
ّ
مالکيت صنعت نفت را از امپرياليست ھای انگليسی-آمريکايی
سلب نمود ،روزنامه ای ھم چون نيويورک ديلی نيوز ،اين
اقدام را به نفوذ لئون تروتسکی ،که طی آن دوره در تبعيد به
سر می برد ،نسبت داد .البته اين گفته نادرست بود.
تروتسکی توافق کرده بود ،توافقی که با وسواس بسيار رعايت
می کرد ،تا در عوض پناھندگی ،در سياست مکزيک دخالت
نکند .به ھمين جھت او مجبور شد تا خود را به بيان کلی
ّ
مالکيت ،محدود کند .او ضمن
موضع اش در قبال سلب
توضيح ديدگاه ھای خود در مقاله ای به تاريخ  ٥ژوئن
 -١٩٣٨منتشر شده در سوشاليست اپيل )ميليتانت کنونی( در
تاريخ  ٢٥ژوئن  -١٩٣٨از اين اقدام حمايت نمود .اين که
ّ
مالکيت
تروتسکی تماماً در مورد جنبۀ ديگری از اين سلب
نوشته بود ،چندان درک نگرديد :قرار دادن صنعت نفت تحت
ّ
مديريت کارگران به دست دولت مکزيک.
در آوريل  ،١٩٤٦ژوزف ھنسن ،منشی سابق لئون
تروتسکی ،با ناتاليا تروتسکی مالقات نمود .او ھم چنين با
دوستان تروتسکی تماس گرفت .در ميان آن ھا ،يک نفر بود

در کشورھای عقب مانده به لحاظ صنعتی ،سرمايۀ خارجی نقش
بسزايی ايفا می کند .به دليل ضعف بورژوازی ملی در قياس با
پرولتاريای ملی ،اين امر به ايجاد و خلق شرايط ويژۀ قدرت دولتی
می انجامد .دولت بين سرمايۀ خارجی و داخلی ،بين بورژوازی
ضعيف ملی و پرولتاريای نسبتاً نيرومند ،تغيير جھت می دھد.
ھمين موضوع ،به دولت خصلتی بناپارتی ) ،(١که خصلتی شاخص
است ،می بخشد .دولت ،به اصطالح ،خود را باالی طبقات قرار
می دھد .در واقع ،دولت می تواند يا از طريق تبديل خود به ابزار
سرمايه داری خارجی و نگاه داشتن پرولتاريا در زنجيرھای يک
ديکتاتوری پليسی حکومت کند ،و يا از طريق مانور دادن با
پرولتاريا و حتی اعطای امتيازاتی به آن ،يعنی به دست آوردن
امکان يک رھايی قطعی از سرمايه داران خارجی .سياست فعلی
دوم قرار دارد؛ بزرگ ترين
]دولت مکزيک -مترجم[ در مرحلۀ ّ
ّ
مالکيت از خطوط راه آھن و صنايع نفت است.
پيروزی آن ،سلب
)(٢

اين ابزارھا تماماً در قلمروی سرمايه داری دولتی قرار دارد .با
اين وجود ،در يک کشور نيمه فئودالی ،سرمايه داری دولتی خود
شديد سرمايۀ خارجی خصوصی می بيند ،و قادر
را تحت فشار
ِ
نيست تا خود را بدون حمايت ّ
فعاالنۀ کارگران حفظ کند .به ھمين
خاطر ،بدون آن که اجازه دھد قدرت واقعی از دستانش خارج شود،
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ّ
مسئوليت ادامۀ توليد در شاخه
تالش می کند تا سھم عمده ای از
ھای ملی شدۀ صنعت را بر گردۀ سازمان ھای کارگری بياندازد.
در اين مورد ،سياست حزب کارگران چگونه بايد باشد؟ اين ّادعا
که مسير سوسياليسم نه از خالل انقالب پرولتری ،که طی ملی
سازی شاخه ھای مختلف صنعتی به وسيلۀ بورژوازی و انتقال آن
ھا به دستان سازمان ھای کارگری صورت می پذيرد ،مسلما ً
اما مسأله اين نيست.
اشتباھی فجيع ،و فريبی آشکار خواھد بودّ .
دولت بورژوايی خود از دورن ملی سازی حرکت کرده و وادار
ّ
مديريت صنعت ملی
شده است تا از کارگران برای شرکت در
شده ،درخواست کند .البته ھرکسی می تواند با ذکر اين حقيقت که
ّ
مديريت کمپانی ھای
شرکت کردن اتحاديه ھای کارگری در
سرمايه داری دولتی به جز با قدرت گيری پرولتاريا به نتايج
سوسياليستی نمی رسد ،از اين مسأله طفره برود .با اين وجود ،يک
چنين سياست سلبی ای از سوی يک جناح انقالبی ،از طرف توده
ھا درک نخواھد گرديد و به تقويت مواضع اپورتونيستی منجر
خواھد شد .برای مارکسيست ھا ،مسأله ،ساختن سوسياليسم با
دستان بورژوازی نيست ،بلکه استفاده از شرايط موجود ،شرايطی
که خود را در درون سرمايه داری دولتی آشکار می سازد ،برای
پيش ُبرد جنبش انقالبی کارگران است.
شرکت در پارلمان ھای بورژوايی ،ديگر نمی تواند نتايج مثبت و
ّ
مشخص ،می تواند به يأس
مھمی به بار آورد؛ حتی ،تحت شرايط
ّ
نمايندگان کارگری ھم منجر شود .ليکن اين يک استدالل به نفع
انقالبيون و در حمايت از آنتی پارلمانتاريسم نيست.
ّ
مديريت
البته اين نادرست است که سياست شرکت کارگران در
صنعت ملی شده را با شرکت سوسياليست ھا در يک دولت
بورژوايی )که ما آن را منيسترياليسم ) (٣ناميديم( ،يکسان بگيريم.
تمامی اعضای دولت ،به واسطۀ پيوندھايی به يک ديگر وابسته
ّ
معرفی گرديده ،سخنگوی تمام و کمال
ھستند .حزبی که در دولت
ّ
مديريت بخش
سياست دولت ،به مثابۀ يک کل ،است .شرکت در
ّ
معينی از صنعت ،فرصت ھای مغتنمی را در اختيار اپوزيسيون
سياسی قرار می دھد .در مواردی که نمايندگان کارگران در حيطۀ
مديريت در ّ
ّ
اقليت قرار دارند ،آن ھا ھر فرصتی را برای اعالم و
ّ
اکثريت رد شده است ،دارند تا
انتشار پيشنھادات خود ،که از سوی
اين پيشنھادات را به آگاھی کارگران و غيره برسانند.
ّ
مديريت صنعت ملی شده ،می
شرکت اتحاديه ھای کارگری در
تواند با شرکت سوسياليست ھا در دولت ھای محلی مقايسه شود،
ّ
اکثريت برخوردار می شوند
که در آن سوسياليست ھا گاھی از يک
و وادار می گردند تا يک اقتصاد محلی مھم را ھدايت کنند ،در
ّ
مالکيت
حالی که بورژوازی ھم چنان بر دولت تسلط دارد و قوانين
بورژوايی نيز ادامه پيدا می کند .رفرميست ھا در فرمانداری به
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طور انفعالی خود را با رژيم بورژوايی وفق می دھند .انقالبيون در
اين حيطه ھر آن چه که بتوانند برای منافع کارگران انجام می دھند
و ھم زمان ،در ھر گام به کارگران می آموزند که سياست
فرمانداری ،بدون غلبه بر قدرت دولتی ناتوان است.
ً
مطمئنا ،آن است که در قلمروی دولت محلی ،کارگران از
تفاوت،
طريق انتخابات دمکراتيک مناصبی را به دست می آورند ،در
حالی که در حيطۀ صنعت ملی شده ،دولت خود از آن ھا برای
ّ
اما اين تفاوت ،يک
ّ
تصدی پست ھای
معينی دعوت می کندّ .
ّ
خصوصيت تماماً ظاھری دارد .در ھر دو مورد ،بورژوازی
مجبور است تا فضای معينی را برای ّ ّ
فعاليت به کارگران بدھد.
کارگران از اين موضوع بنا به منافع خودشان استفاده می کنند.
اين ساده لوحی خواھد بود اگر کسی چشم خود را به روی خطرات
ناشی از وضعيتی که در آن اتحاديه ھای کارگری نقشی کليدی در
صنعت ملی شده دارند ،ببندد .اصل خطر ،ارتباط مقامات باالی
اتحاديه با ابزار سرمايه داری دولتی ،تغيير از نمانيدگان قانونی
پرولتاريا به گروگان ھای دولت بورژوايی است .ھرچند شايد اين
اما تنھا قسمتی از يک خطر عمومی ،يا به
خطر بزرگی باشدّ ،
طور دقيق تر يک بيماری عمومی را تشکيل می دھد :يعنی
انحطاط بورژوايی ابزارھای اتحاديه ای در دوران امپرياليسم ،نه
فقط در مراکز سابق متروپل ،بلکه به عالوه در کشورھای
مستعمره.
ّ
اکثريت قريب به اتفاق موارد،
رھبران اتحاديه ھای کارگری ،در
گماشتگان سياسی بورژوازی و دولت آن ھستند .در صنعت ملی
شده ،آن ھا می توانند به کارگزاران اجرايی تبديل شوند ،کما اين
که پيش از اين نيز در حال تبديل به اين سمت بوده اند .در مقابل
چنين موردی ،ھيچ مسيری به جز مبارزه برای استقالل جنبش
کارگری به طور اعم ،و مبارزه برای ايجاد ھسته ھای سخت
انقالبی در دورن اتحاديه ھای کارگری به طور اخص وجود ندارد؛
ھسته ھايی که در آن واحد ،ضمن تقويت وحدت جنبش اتحاديه ای،
مستعد مبارزه برای يک سياست طبقاتی و برای يک ترکيب
انقالبی از گروه ھای رھبری کننده ،ھستند.
ّ
واقعيت نھفته است که بانک ھا و
يک نوع خطر ديگر نيز در اين
ساير شرکت ھای سرمايه داری ،که شاخۀ مفروضی از صنعت
ملی شده از نقطه نظر اقتصادی بر آن تکيه دارد ،احتماالً از روش
ّ
ّ
مديريت
خاص سابوتاژ برای ايجاد موانعی بر سر راه
ھای
کارگران استفاده کند تا آن را بی اعتبار سازد و به سوی فاجعه
حرکت دھد .رھبران رفرميست تالش خواھند کرد تا از طريق
سازشکاری ھای نوکرمآبانه با مطالبات تأمين کنندگان سرمايه دار
خود ،به ويژه بانک ھا ،اين خطر را دفع کنند .بالعکس ،رھبران
انقالبی ،از سابوتاژ بانک ھا به اين نتيجه خواھند رسيد که سلب
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ّ
مالکيت از بانک ھا و استقرار يک بانک ملی واحد ،که در حکم
)(٤
ّ
مرکز حسابداری
کل اقتصاد خواھد بود ،ضروری است .البته
اين مسأله می بايد به طور ھميشگی با مسألۀ کسب قدرت به دست
طبقۀ کارگر پيوند بخورد.
شرکت ھای مختلف سرمايه داری ،ملی يا خارجی ،ناگزير به
توطئه با مراکز دولتی وارد خواھند شد تا موانعی را بر سر راه
ّ
مديريت کارگران در صنعت ملی شده قرار دھند .به عبارت ديگر،
مديريت شاخه ھای مختلف
ّ
سازمان ھای کارگری ،که در عرصۀ
صنعت ملی شده قرار دارند ،بايد برای مبادلۀ تجربيات خود به يک
ديگر بپيوندند ،بايد يک ديگر را به لحاظ اقتصادی مورد پشتيبانی
قرار دھند ،بايد با نيروی مشترک خود روی دولت ،روی شرايط
ّ
مديريت
اعتبار و غيره ،کار کنند .البته اين نوع دفتر مرکزی برای
شاخه ھای ملی شدۀ صنعت به وسيلۀ کارگران ،می بايد در تماس
نزديک با اتحاديه ھای کارگری باشد.
به عنوان جمع بندی ،می توان گفت که اين حوزۀ جديد کار ،در دل
خود ھم فرصت ھای عظيم و ھم خطرات بزرگی را به ھمراه
ّ
واقعيت دارد که سرمايه داری دولتی،
دارد .خطرات ،ريشه در اين
از طريق مداخلۀ اتحاديه ھای کارگری تحت کنترل ،قادرست تا بر
ّ
سبعيت آن ھا را استثمار کند ،و
کارگران نظارت داشته باشد ،با
مقاومت آنان را فلج نمايد .امکانات انقالبی نيز ريشه در اين
ّ
واقعيت دارد که کارگران ،با قرار دادن خود در مناصبی از شاخه
مھم صنعت ،می توانند رھبری حمله به
ھای به طور استثنايی ّ
تمامی نيروھای سرمايه و دولت بورژوايی را به دست گيرند .کدام
يک از اين امکانات پيروز خواھد شد؟ و در چه دوره ای از زمان؟
طبيعتاً پيش بينی اين امر ناممکن است .اين موضوع تماماً به
مبارزۀ گرايشات مختلف در داخل طبقۀ کارگر ،به تجربيات خود
ّ
موقعيت جھانی بستگی خواھد داشت .در ھر مورد،
کارگران ،و به
استفاده از اين شکل جديد ّ
فعاليت به نفع طبقۀ کارگر ،و نه
آريستوکراسی و بوروکراسی کارگری ) ،(٥تنھا يک شرط نياز
است :وجود يک حزب مارکسيست انقالبی که ھمۀ اشکال ّ ّ
فعاليت
طبقۀ کارگر را به دقت مطالعه کند ،ھرگونه انحرافی را به نقد
بکشد ،کارگران را آموزش و سازمان دھد ،از نفوذ در اتحاديه ھای
کارگری برخوردار گردد ،و نمايندگی انقالبی کارگران در صنعت
ملی شده را تضميين نمايد.
http://marxists.catbull.com/archive/trotsky/١٩٣٨/xx/
mexico٠٣.htm
توضيحات مترجم:
* عباراتی در متن که در داخل کروشه قرار گرفته است ،مربوط
به مترجم انگليسی می باشد.
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) (١لوئی بناپارت ،سه سال پس از قدرت گيری ،در تاريخ ٢
ّ
ضد دولت خود دست زد و بدين
دسامبر  ،١٨٥١به کودتايی بر
ترتيب ،يک ديکتاتوری نظامی جايگزين دولت سابق گشت.
مارکس بالفاصله پس از اين واقعه ،جزوۀ مشھور "ھجدھمين
برومر لوئی بناپارت" را به نگارش درآورد تا در آن نشان دھد
" ...که چگونه مبارزۀ طبقاتی در فرانسه ،شرايط و مناسباتی را به
ّ
شخصيت مضحک ،امکان بازی نقش
وجود می آورد که به يک
دوم
يک قھرمان را می دھد) ".پيشگفتار مارکس بر چاپ ّ
"ھجدھمين برومر لوئی بناپارت" ،به تاريخ  ٢٣ژوئن (١٨٦٩
به ھمين جھت بناپارتيسم برای توصيف دولتی استفاده می شود که
در شرايط نبود ّ
امنيت و با مداخلۀ نظامی ،پليسی و بوروکراسی
دولتی برای استقرار نظم ،تشکيل می گردد.
) (٢تروتسکی در بخش  ٨از کتاب "برنامۀ انتقالی" )مبحث سلب
ّ
ّ
مجزای سرمايه داران( می گويد:
مالکيت از گروه ھای
ّ
مالکيت ،يعنی سرنگون ساختن سياسی
"برنامۀ سوسياليستی سلب
بورژوازی و منھدم کردن سلطۀ اقتصادی آن ،در دوران انتقالی،
نبايد به ھيچ وجه مانع از اين شود که در صورت مقتضی بودن
ّ
مالکيت از چند شاخۀ اصلی صنعتی
شرايط ،درخواست سلب
ّ
ّ
موجوديت ملی و يا سلب مالکيت از طفيلی ترين بخش
حياتی برای
بورژوازی ،پيش کشيده شود".
) (٣منيسترياليسم )" :(Ministerialismوزارات گرايی" ،يا
"سوسياليسم وزارتی" و نيز "ميلرانيسم"؛ تاکتيک اپورتونيستی
شرکت سوسياليست ھا در دولت ھای ارتجاعی بورژوايی .اين
اصطالح در سال  ١٨٩٩به مناسبت شرکت الکساندر ميلران
) ،(Millerandسوسياليست فرانوسوی ،در دولت بورژوايی
والدگ-روسو ،پديد آمد) .برگرفته از توضيحات رفيق م.
پورھرمزان بر ترجمۀ کتاب »بيماری کودکی "چپ روی" در
کمونيسم«(
)Accounting House (٤
ّ
مالکيت
تروتسکی در بخش  ٩از کتاب برنامۀ انتقالی )مبحث سلب
از بانک ھای خصوصی و دولتی کردن سيستم اعتبارات( می
نويسد:
ّ
مالکيت از بانک ھا ،ھرگز به معنای مصادرۀ سپرده ھای
"سلب
بانکی نيست .برعکس ،بانک دولتی واحد قادر خواھد بود شرايطی
به مراتب مناسب تر از بانک ھای خصوصی برای وديعه گذاران
کوچک ايجاد کند .به ھمين طريق ،تنھا بانک دولتی می تواند برای
کشاورزان ،کسبه و بازرگانان خرده پا شرايط مناسب ،يعنی اعتبار
اما باالتر از ھمه ،وضعی است که طبق آن ّ
کل
ارزان ،فراھم کندّ .
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اقتصاد -و بيش و پيش از ھمه چيز صنعت بزرگ و حمل و نقل-
تحت رھبری يک ھيأت مالی واحد ،در خدمت منافع حياتی
کارگران و ساير زحمتکشان قرار خواھد گرفت .با وجود اين،
دولتی کردن بانک ھا ،تنھا موقعی اين نتايج مناسب را به بار
خواھد آورد که قدرت دولت ،خود ،يکسره از دست استثمارگران
درآيد و در اختيار زحمتکشان قرار گيرد".
ّ
اشرافيت کارگری ) Labor
) (٥عبارت آريستوکراسی يا
 (Aristocracyاصطالحاً به آن قشر از کارگران در عمدتاً
کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری اطالق می شود که از "مافوق
سود" ) (Super Profitيا سودھای بسيار کالن انحصاری )که به
تعبير لنين مافوق آن سودی است که سرمايه داران از طريق بھره
کشی از کارگران کشور "خود" به چنگ می آورند( تطميع می
شوند و بدين ترتيب ،چه به لحاظ سطح دستمزد و رفاه و چه سبک
زندگی و ايدئولوژی ،خرده بورژوا يا بورژوا می شوند.
فردريک انگلس ،نخستين بار ايدۀ "آريستوکراسی کارگری" را در
تعدادی از نامه ھای خود به مارکس -از اواخر دھۀ  ١٨٥٠تا
اواخر دھۀ  -١٨٨٠مطرح نمود .در واقع انگلس با محافظه کاری
رو به رشد در بخش ھای سازمان يافتۀ طبقۀ کارگر بريتانيا دست
به گريبان بود .او استدالل کرد که کارگران بريتانيا ،که خود قادر
به ايجاد اتحاديه و تضمين ثبات شغلی بوده اند -مانند کارگران
ماھر در صنايع آھن ،فوالد و ساخت ماشين آالت ،و عمدۀ
کارگران کارخانجات نساجی -يک اليه يا قشر ممتاز و "بورژوا
شده" ) (Bourgeoisifiedاز طبقۀ کارگر ،يک "آريستوکراسی
کارگری" را ايجاد کرده اند.
تسلط سرمايۀ بريتانيا بر اقتصاد جھانی -در واقع "انحصار"
صنعتی و مالی آن -به کارفرمايان اصلی اجازه داد تا اقليتی از
کارگران را از دستمزدھای نسبتاً باالتر و ّ
امنيت شغلی منتفع کنند.
انگلس به اين امتيازات نسبی ،به خصوص در قياس با تودۀ
کارگرانی که با درآمدھای پايين و در مشاغل بی ثبات به کار
گرفته می شدند ،به عنوان پايۀ ّ
مادی محافظه کاری در جنبش
کارگری بريتانيا نگاه می کرد.
تئوری معاصر آريستوکراسی کارگری نيز ريشه در اثر لنين در
مورد امپرياليسم و ظھور "سرمايه داری انحصاری" دارد .لنين
ھنگامی که مشاھده کرد رھبران بسياری از احزاب سوسياليستی
اول از دولت ھای سرمايه داری "خودشان"
اروپا در جنگ جھانی ّ
دفاع می کنند ،بھت زده شد .پيروزی آن چه که او "اپورتونيسم"
خطاب می کرد )اصطالح او برای رفرميسم( ،لنين را کمی دچار
سردرگمی نموده بود.
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تا سال  ،١٩١٥لنين کار بر روی توضيح خود پيرامون پيروزی
اپورتونيسم در جنبش ھای سوسياليستی و کارگری را آغاز کرده
دوم" چنين نوشت:
بود .او طی مقاله ای با عنوان "سقوط بين الملل ّ
»دورۀ امپرياليسم ،دوره ايست که در آن تقسيم جھان مابين ملت
ھای "بزرگ" و صاحب امتياز ،که تمامی ملل ديگر تحت ستم آنان
قرار دارند ،تکميل می شود .ته مانده ھای ثروت تاراج شده به
دست ]ملل[ صاحب امتياز از طريق اين ّ
تعدی ،به بخش ھای ّ
معين
زيادی از خرده بورژوازی ،و آريستوکراسی و بوروکراسی طبقۀ
کارگر می رسد«.
اين بخش »نمايندۀ اقليت بسيار کوچکی از پرولتاريا و توده ھای
کارگر است« که »پشتيبانی آن ...از بورژوازی در مقابل توده ھای
پرولتر« بنيان اجتماعی رفرميسم می باشد.
بدين ترتيب ،لنين ،شالودۀ اجتماعی آريستوکراسی کارگری را در
"مافوق سود"ھايی می ديد که از خالل سرمايه گذاری امپرياليستی
سوم" يا "کشورھای
در آن چه که امروز کشورھای "جھان ّ
جنوب" ناميده می شود ،ايجاد شده بود .او در پيشگفتار خود به
تاريخ  ٦ژوئيۀ  ١٩٢٠بر کتاب "امپرياليسم به مثابۀ باالترين
مرحلۀ سرمايه داری" می نويسد:
»بديھی است که با يک چنين مافوق سود ھنگفتی )زيرا اين سود
مافوق آن سودی است که سرمايه داران از طريق بھره کشی از
کارگران کشور "خود" به چنگ می آورند( می توان رھبران
کارگران و اقشار فوقانی کارگران را که قشر آريستوکرات
کارگری ھستند ،تطميع نمود .و اين سرمايه داران کشورھای
"پيشرفته" ھستند که آن ھا را تطميع می کنند و اين عمل را به
ھزاران راه ،مستقيم و غير مستقيم ،آشکار و پنھان ،انجام می
دھند«.
لنين در ادامه می نويسد:
»اين قشر کارگران بورژوا شده يا "آريستوکراسی کارگری" که از
لحاظ شيوۀ زندگی ،ميزان دستمزد و به طور کلی جھان بينی خود
ً
کامال خرده بورژوا شده است ،به عنوان مھم ترين تکيه گاه
دوم ،و در دورۀ ما ،تکيه گاه عمدۀ اجتماعی )نه
انترناسيونال ّ
نظامی( بورژوازی ،خدمت می کند .آن ھا گماشتگان واقعی
بورژوازی در جنبش کارگری ،و مباشرين کارگری طبقۀ سرمايه
دار ،مجريان واقعی رفرميسم و شووينيسم ھستند«.
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پيرامون مسألۀ ملی
لئون تروتسکی )(١٩٣٨
تاريخ نگارش :مه يا ژوئن ١٩٣٨
منبع :بين الملل چھارم ]نيويورک[ ،جلد  ،٦شمارۀ  ،٨اوت ،١٩٤٥
صفحۀ ٢٥٤
ترجمه از انگليسی به فارسی :آرمان پويان
تروتسکی مسألۀ ملی را در مقالۀ خود ،با عنوان درسی تازه،
منتشر شده به سال  ،١٩٣٨چنين روشن کرد:
يک جنگ امپرياليستی ،فارغ از آن که در کدام گوشۀ دنيا آغاز
گردد ،نه برای "استقالل ملی" ،که برای بازتقسيم دنيا در بين منافع
ّ
مجزای سرمايۀ مالی ادامه خواھد يافت .اين موضوع
باندھای
انکار نمی شود که جنگ امپرياليستی ،در گذر زمان ،ممکن است
ّ
موقعيت اين يا آن "ملت" -يا به طور دقيق تر
به بھبود يا وخيم شدن
يک ملت به بھای ديگری -منجر شود .به ھمين نحو ،معاھدۀ
ورسال آلمان را تکه تکه کرد .يک صلح جديد احتماالً فرانسه را
ھم تکه تکه خواھد کرد .سوسيال پاتريت ھا) (١دقيقاً به اين خطر
"ملی" احتمالی در آينده ،به عنوان استداللی برای حمايت از
ّ
متوسل می شوند...
راھزنان امپرياليست "خودشان" در زمان حال،
در حقيقت ،تمام بحث ھای انتزاعی از اين دست ،و ايجاد ھول و
ھراس از فجايع ملی قريب الوقوع به خاطر حمايت از اين يا آن
بورژوازی امپرياليستی ،از تاکتيک طرد چشم انداز انقالبی و يک
ً
طبيعتا ،اگر يک جنگ جديد تنھا
سياست انقالبی ،نشأت می گيرد.
به پيروزی نظامی اين يا آن اردوگاه امپرياليستی ختم شود؛ اگر
يک جنگ ،نه يک خيزش انقالبی و نه پيروزی پرولتاريا را به
دنبال داشته باشد؛ اگر يک صلح جديد امپرياليستی ،که بارھا
وحشتناک تر از صلح ورسال است ،برای چند دھه مردم را به
ّ
زنجير بکشد؛ اگر
بشريت نگون بخت تمامی اين ]مصائب[ را در
تحمل کند ،در آن صورت نه فقط چکسالواکی يا
سکوت و تسليم ّ
ّ
موقعيت يک ملت تحت ستم
بلژيک ،که فرانسه نيز می تواند به
فروغلتد )ھمين فرض شايد بتواند در مورد آلمان ھم مصداق داشته
باشد( .در اين حالت احتمالی ،تجزيۀ وحشتناک تر سرمايه داری،
تمامی مردم را به ّ
مدت چند دھۀ پيش رو به عقب خواھد برد .البته
انداز انفعال ،تسليم ،شکست و انحطاط به وقوع
اگر اين چشم
ِ
بپيوندد ،توده ھای تحت ستم و ّ
کل مردم مجبور خواھند شد تا با
عرق و خون خود ،از نو صعود کنند ،و مسيری تاريخی را که
پيش تر يک بار طی شده بود ،روی دست ھا و زانوان خود به
عقب بازگردند.
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آيا چنين چشم اندازی استثناست؟ اگر پرولتاريا بی وقفه از رھبری
سوسيال امپرياليست ھا و کمونو-شووينيست ھا) (٢آسيب ببيند؛ اگر
بين الملل چھارم قادر نباشد تا راه را به توده ھا نشان دھد؛ اگر
ترس از جنگ ،کارگران و سربازان را به سوی شورش سوق
ندھد؛ اگر مردم کشورھای مستعمراتی ھم چنان صبورانه برای
منافع برده داران خون دھند ،در اين صورت تحت چنين شرايطی
سطح ّ
تمدن قطعاً فروکش خواھد کرد و پس رفت کلی و تجزيه،
باری ديگر ممکن است که جنگ ھای ملی را برای اروپا در
اما در آن موقع ،ما يا حتی شايد فرزندان
دستور روز قرار دھدّ .
ما ،مجبور خواھند بود تا سياست خود را در ارتباط با جنگ ھای
ّ
موقعيت جديد تعيين کنند.
آينده بر پايۀ
امروز ما نه بر پايۀ چشم انداز انحطاط ،که بر پايۀ چشم انداز
انقالب پيش می رويم .تسليم طلبی) (٣ما به ھزينۀ امپرياليست ھا
صورت می گيرد و نه به ھزينۀ پرولتاريا .ما مسألۀ سرنوشت چک
ھا ،بلژيکی ھا ،فرانسوی ھا و آلمانی ھا به عنوان ]يک سری از[
ملل ،را با تغييرات گاه و بيگاه جبھه ھای نظامی در دوران جنجال
جديد امپرياليست ھا مرتبط نمی کنيم ،بلکه آن را با خيزش
پرولتاريا و پيروزی آن بر تمامی امپرياليست ھا مرتبط می سازيم.
ما به جلو نگاه می کنيم و نه به عقب .برنامۀ بين الملل چھارم،
اعالم می دارد که آزادی تمامی ملل اروپايی ،بزرگ و کوچک،
تنھا می تواند در چارچوب اياالت متحدۀ سوسياليستی اروپا تضمين
گردد.
توضيحات مترجم:
) (١سوسيال-پاتريت ) (Social-Patriotعنوان ديگريست که
برای "سوسيال شووينيست" استفاده می شود .در واقع سوسيال
ّ
تعصب آميز و تھاجمی
شووينيسم ،نوعی ميھن پرستی افراطی،
است که به ويژه در دوران جنگ و به شکل دفاع از ملت "خود"
در برابر "ساير" ملل ،آشکار می شود .در دوران جنگ جھانی
اول ،تقريباً تمام احزاب سياسی به موضع سوسيال-شووينيسم
ّ
درغلتيدند .اکثر سوسياليست ھا ،که چھرۀ شاخص آن ھا حزب
سوسيال دموکرات آلمان بود ،به خاطر "دفاع از سرزمين پدری"،
از عقايد خود دست کشيدند .رزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت دو
اول ،به
تن از انقالبيون کمونيستی بودند که طی جنگ جھانی ّ
مبارزه با سوسيال-شووينيسم پرداختند.
) (٢کمونو-شووينيست ) :(Communo-Chauvinistکمونيست
ھايی که در موضع سوسيال-شووينيسم قرار می گيرند.
) (٣تسليم طلبی يا شکست طلبی انقالبی ) Revolutionary
 ،(defeatismمفھومی است که به طور برجسته ،به وسيلۀ لنين در
اول ساخته شده است .لنين ،با بيان اين که پرولتاريا
جنگ جھانی ّ
نبايد خود را درگير جنگ سرمايه داری کند ،اعالم کرد که دشمن
پرولتاريا ،رھبران امپرياليستی ھستند که طبقات پايين خود را به
نبرد می فرستند .به گفتۀ لنين ،چنان چه جنگ ،به جنگ داخلی و
سپس انقالب جھانی تبديل شود ،کارگران از "شکست" ھای ملت
خود به مراتب بيش تر منتفع خواھند شد.
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حزب ،ابزار برافروختن اخگر به شعله:
در دفاع از سوسياليسم انقالبی ،عليه راديکاليزم خرده بورژوايی
بخش سه

نکات اساسی »حزب پيشتاز کارگری«
انگيزه اصلی ايجاد »حزب پيشتاز کارگری« ،در تکامل سياسی
ناھمگونی در طبقه کارگر دارد .در درون طبقه کارگر به مفھوم
»عام کلمه« ،حتی در وضعيت عادی سرمايه داری ،توده ھای
کارگر تحت نفوذ عقايد و ايدئولوژی بورژوايی قرار می گيرند .در
درون طبقه کارگر به راحتی و سرعت گرايش ھای رفرميستی،
مماشت جو ،فرصت طلب و خرده بورژوايی ظاھر می گردند ،که
در تقابل با منافع درازمدت خود کارگران قرار گرفته و ناخواسته
به تقويت سياست ھای بورژوازی کمک می رسانند .بورژوازی با
تمام قوا و با در دست داشتن دولت و تمام نھادھای وابسته به
آن)حکومت ،قوای قضايی ،مجريه و مقننه؛ رسانه ھای عمومی؛
مساجد؛ نھادھای کارگری وابسته به رژيم مانند خانه کارگر و
غيره( و تمام امکانات مالی و انتظامی؛ به اين ناھمگونی دامن می
زند .ھر چه طبقه کارگر متفرق تر ،ناھمگون تر و بحران زده تر
باشد؛ استيالی سرمايه داری درازمدت تر خواھد بود .بايد يادآور
شد که دولت سرمايه داری تنھا با روش سرکوب و کشتار حاکميت
خود را اعمال نمی کند؛ که از روش ھای ديگری ،مانند نفود
سياسی در درون تشکل ھای توده ای و علنی کارگری ،نيز استفاده
می کند.
بنابر اين تا زمانی که نظام سرمايه داری در جامعه مستقر باشد؛
احزاب علنی و توده ای کارگری ھرگز نمی توانند به يک حزب
کارگری رزمنده ،کارا و پرنفوذ مبدل گردند .به سخن ديگر ،حزبی
که ھدفش تدارک و سازماندھی سياسی و تشکيالتی کارگران در
راستای تشکيل يک حکومت کارگری است ،بايد خود را به
صورت غيرعلنی سازمان دھد )البته تا دوره اعتالی انقالبی( .الزم
به توضيح نيست که سازمان ھای علنی توده ای مانند سنديکاھا،
اھداف و مقاصد خود را در راستای امور صنفی و سياسی حول
مطالبات صنفی و دمکراتيک دنبال می کنند و در تناقض با حزب
پيشتازکارگری نيستند.
در نتيجه؛ ھدف اساسی حزب پيشتاز انقالبی در ابتدا ،اين نيست که
کل طبقه کارگر را به خود جلب کند .ھدف اساسی ،جلب آگاه ترين
عناصر و يا پيشروی کارگری است .اما در عين حال ،حزبی که
قصد جلب آگاه ترين انقالبيون طبقه کارگر را دارد ،نمی تواند يک
حزب »روشنفکران« که خارج از طبقه قرار گرفته و صرفاً
»دستور عمل« صادر می کند ،باشد .حزب پيشتاز کارگری بايد
محور فعاليت ھای خود را در درون تشکل ھای و محافل کارگری
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متمرکز کند .چنين حزبی بايد متشکل از ترکيب »کارگر
روشنفکران« )کارگران پيشرو( و »روشنفکر کارگران«
)روشنفکرانی که در گفتار و کردار در جبھه کارگری قرار گرفته
و مورد تأييد کارگران پيشرو قرار دارند( ،متشکل شده باشد .صرفاً
از طريق اين پيوند و مداخله مشترک اين دو بخش از مبارزان
کارگری در مبارزات واقعی توده ھاست که حزب پيشتاز عمالً
حقانيت رھبری توده ھا را به دست می آورد .حقی که به ھيچ وجه
نمی تواند از پيش اعطاء شده قلمداد شود .ھر سازمانی که مدعی
اين حق بوده و مورد تأييد کارگران نباشد ،محکوم به شکست است.
برای سوسياليست ھای انقالبی مسئله ساختن يک حزب کارگری
مبارزه برای به دست آوردن اين حق از کارگران است .چنين
اعتمادی صرفاً با مداخله روزمره فعاالن حزب در جنبش کارگری
به دست می آيد .زيرا که توده ھای کارگر نه از طريق مطالعه ،نه
از طريق تبليغات شفاھی راديو تلويزيونی و اينترنتی؛ بلکه فقط از
راه تجربه خود ،از فعاالن انقالبی شناخت به دست می آورند .در
نتيجه ،بدون شرکت فعال در مبارزه واقعی کارگران ،ھيچ راه
ديگری برای تأثيرگذاری و جمع بندی تجارب آنان وجود ندارد.
»تئوری« ھای تدوين شده در اطاق ھای در بسته و يا تشکيل
سازمان ھای »کارگری«» ،کمونيستی« و »انقالبی« بدون شرکت
در مبارزات واقعی کارگران و جلب اعتماد آنان ،ھمه فاقد ارزش
ھستند.
در عين حال ،اين حزب نمی تواند دنباله رو کل طبقه کارگر باشد،
زيرا که کل طبقه کارگر الزاماً به سياست ھای درست ھمزمان با
ھم دست نمی يابد .حزب پيشتاز انقالبی ،برنامه خود را از درون
جنبش عملی کارگری و تجارب نظری و عملی جنبش کارگری در
سطح بين المللی استنتاج می کند .اين برنامه در درون جنبش
کارگری به آزمايش گذاشته شده ،صيقل يافته ونھايتاً برای مداخالت
بعدی تدقيق می يابد .برنامه طبقه کارگر برای امر دخالتگری در
مسايل صنفی ،سياسی و در نھايت تدارک برای کسب قدرت
سياسی ،توسط طبقه کارگر از درون يک سازمان علنی نمی تواند
ظاھر گردد؛ زيرا کل طبقه کارگر به علت ناھمگونی سياسی در
آن ،قادر به ساختن يک حزب کارگری و تدوين يک برنامه انقالبی
جامع نيست .عقايد بورژوازی و خرده بورژوازی با سرعت در
درون حزب ھای توده ای کارگری رخنه کرده و آنان را آغشته به
انحراف ھای رفرميستی می کنند .تجارب جنبش کارگری حداقل
در يک قرن گذشته در سطح بين المللی نشان داده که برای
جلوگيری از نفوذ عقايد رفرميستی در درون جنبش کارگری،
حزب پيشتاز کارگری ضروری است .اتکا به سازمان ھای بی
درو پيکر کارگری )به ويژه در کشورھای نظير ايران( -حتی با
پسوند »ضد سرمايه داری« و »لغو کارمزدی«) ،(٢٥پيچيدن
نسخه برای شکست انقالب آتی است .حتی اگر اين احزاب متشکل
از ترکيبی ازسازمان ھای »کمونيستی«» ،دمکرات« و »انقالبی«
باشند؛ تغييری در ماھيت آن داده نمی شود .سازماندھی کارگری
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بايستی جدا از نظارت دولت بورژوايی و گرايش ھای خرده
بورژوا صورت بگيرد.
البته بايد وجه تمايزی مابين طبقه کارگر بطور اعم و کارگران
پيشرو بطور اخص قائل شد .پيشروی کارگری -رھبران طبيعی و
عملی طبقه کارگر -از آگاھی باالتری از کل طبقه کارگر
برخوردارند ،زيرا که برخالف توده طبقه کارگر ،اين قشر بطور
پيگير در جزر و مد ،افول و اعتالی مبارزات کارگری بطور
فعاالنه درگير است .بديھی است که اين قشر به علت موقعيت خود
در جنبش کارگری قادر به کسب آگاھی سوسياليستی و تدوين
برنامه انقالبی ،بدون دخالت حزب پيشتاز کارگری ،است .اما ،اوالً
کسب آگاھی سوسياليستی به سرعت و دقتی که توسط يک حزب
پيشتاز کارگری به آن منتقل می شود نخواھد بود ،زيرا رھبران
عملی طبقه کارگر به علل درگيری مرتب در جنبش کارگری قادر
به جذب کليه ی نظريات و تجارب جنبش کارگری در سطح ملی و
بين المللی در اسرع وقت نخواھند بود .اضافه بر اين در مواقعی
کارگران پيشرو عقب تر از کارگران می افتند و برخوردھای
بورکراتيک پيدا می کنند )مانند وضعيت کنونی کارگران
پيشرو( (٢٦).ثانياً به علت ارتباط تنگاتنگ پيشروی کارگری به
کل طبقه کارگر ،ھمواره خطر عقب نگه داشتن سياسی و تشکيالتی
قشر پيشرو توسط توده کارگر وجود خواھد داشت .البته پيشرو
کارگری چنانچه در انزوا و بدون امر دخالتگری در جنبش
کارگری به فعاليت خود ادامه دھد ،قادر به جذب آگاھی
سوسياليستی خواھد بود .اما ،در آن صورت خطر آن وجود خواھد
داشت که ھمان قشر پيشروی کارگری مبدل به »روشنفکران« بی
ارتباط با جنبش گردد .بھر رو ،قشر پيشرو تا زمانی »پيشرو«
است که اتصال ارگانيک و روزمره خود را با کل طبقه کارگر
حفظ کند.
بنابر اين ،حزب پيشتاز کارگری ،از دو اصل تفکيک ناپذير از
يکديگر تشکيل شده است .از يکسو ،تشکل کارگران سوسياليست
انقالبی در يک حزب مجزا از توده ھا ،محکم و با انضباط بر
محور يک برنامه انقالبی؛ و از طرف ديگر درگيری نزديک و
روزمره اين حزب با جنبش ھا و مبارزات ويژه و خودانگيخته
کارگری .به سخن ديگر ،حزب پيشتاز کارگری ،در عين حال ھم
خواھان تفکيک تشکيالتی و نظری خود از طبقه )به منظور
مبارزه با رفرميزم( بوده؛ و ھم خواھان پيوند مبارزاتی و عملی با
طبقه کارگر )برای مداخله در مسايل روزمره کارگری( می باشد.
چنين حزبی نيز مانند ھر پديده اجتماعی از وحدت اضداد تشکيل
می شود .جدا و مستقل کردن يکی از عناصر اين وحدت به ضد کل
آن ھدف منتھی می شود .زيرا که از يکسو ،حزب پيشتاز بدون
ارتباط نزديک با طبقه و پيوند واقعی با آن ،تبديل به يک فرماندھی
بورکراتيک توسط »رھبران خودسر و بی اعتبار« می شود؛ و از
طرف ديگر ،پيوستن عناصر پيشرو به جنبش عمومی طبقه بدون
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داشتن سازمان مجزا ،به تحليل بردن آگاھی کمونيستی در آگاھی
طبقه کارگر )که از لحاظ سياسی يک آگاھی خرده بورژوايی و
اسير ايدئولوژی بورژوايی است( ،منجر می شود .تنھا روش غلبه
بر اين تناقض عينی در جامعه سرمايه داری؛ ايجاد يک حزب غير
علنی متشکل از بھترين عناصر پيشروی کارگری است.
رعايت دمکراسی در حزب کارگری
حزب پيشتاز انقالبی به علت دخالت مستقيم و نزديکی که در درون
طبقه کارگر ايجاد می کند بايد از دو خصوصيت ويژه نيز
برخوردار باشد .اين حزب بايد از لحاظ درونی کامالً دمکراتيک
باشد .حزبی که قرار است بطور روزمره در جنبش کارگری
دخالت کند بايد از محيطی دمکراتيک برخوردار باشد ،تا کليه ی
اعضاء بدون محدوديت ھای تشکيالتی ھرگونه اختالف نظر را
آزادانه به بحث گذاشته و در مورد آن سياست ھا تصميم ھای
جمعی اتخاذ کنند .حزبی که دمکراسی درونی نداشته باشد و صدای
مخالفان را به ھر دليل خفه کند و يا با اتھام زنی ھا و بھانه ھای
تشکيالتی ،اجازه بروز اختالف ھا را ندھد ،محققاً نمی تواند به يک
حزب پيشتاز انقالبی تبديل شود.
از سوی ديگر ،اين حزب بايد مرکزيت داشته باشد .نظريات
متفاوت قشرھای مختلف جامعه ،از طريق اعضاء بايستی به درون
اين حزب وارد شده و بطور متمرکز به بحث گذاشته و جمع بندی
شود .پس از بحث ھا؛ تصميمات در سطح جامعه به اجرا گذاشته
می شود .اين عمل ضروری است ،زيرا حزب پيشتاز که قرار
است امر سازماندھی کارگران را بر عھده داشته باشد؛ نمی تواند
به يک کانون بحث و تبادل نظر صرف مبدل گردد .تحوالت در
جامعه سريعاً اتفاق می افتند و حزب بايد سريعاً به آن مسائل پاسخ
دھد .حزب پيشتاز کنگره ھای مرتب تشکيل می دھد )در وضعيت
عادی حداقل سالی يک بار( و پس از دوره ای از بحث ھای کتبی
و شفاھی پيشا کنگره ،حزب در کنگره بايستی تصميمات نھايی -که
منعکس کننده نظريات اکثر اعضاء ھست -را اتخاذ کند .اين
تصميمات نيز بايد تا کنگره بعدی توسط کليه ی اعضاء در سطح
جامعه به اجرا گذاشته شوند .اين روش از تصميم گيری به ھيچ
وجه »بوراکراتيک« نيست که تجارب متفاوت فعاالن پيشروی
کارگری را متمرکز کرده و پس از بحث ھای کتبی و شفاھی کافی،
به مرحله تصميم گيری می گذارد .چنانچه اين روند صورت نپذيرد
ھرج و مرج تشکيالتی غالب شده و حزب از امر دخالتگری
محروم مانده و موقعيت ھای حساس را از دست می دھد .آن روی
سکه اين ھرج و مرج تشکيالتی ،روش بورکراتيک است که
تصميمات توسط عده ای معدود پشت پرده صورت گرفته می شود.
حفظ استقالل و اتحاد با ساير گرايش ھا
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حزب پيشتاز کارگری ،نماينده منافع تاريخی طبقه کارگر است .اين
حزب تحت ھيچ وضعيتی نمی بايستی استقالل سياسی خود را از
طريق اتحاد سياسی با حزب ھای رفرميستی ،خرده بورژوايی و
سانتريستی از دست بدھد .البته اين اصل به مفھوم عدم ايجاد اتحاد
براساس عمل مشترک با حفظ اعتقادات و برنامه خود نيست .زيرا
که:
اول ،حزب پيشتاز بايد با حفظ برنامه خود به مسائل مرکزی
زحمتکشان بر عليه دولت سرمايه داری پاسخ مساعد دھد.
پراکندگی و چند دستگی قشرھای تحت ستم در جامعه يکی از
مسائل محوری زحمتکشان است .حزب پيشتاز انقالبی بايد در
راستای ايجاد اتحاد ميان کليه ی زحمتکشان مبادرت کند .کارگران
صنعتی و کشاورزی ،دھقانان فقير ،اقليت ھای ملی ،زنان،
دانشجويان و غيره ،ھمه به درجات مختلف تحت ستم دولت
مرکزی قرار می گيرند .دولت مرکزی ھمواره در حال ايجاد
افتراق بين قشرھای تحت ستم جامعه است .يکی از وظايف حزب
پيشتاز انقالبی ھم آھنگ کردن فعاليت ھای اين قشرھا عليه دولت
سرمايه داری است.
دوم ،از آنجايی که کل طبقه کارگر الزاماً به عقايد سوسياليستی
گرايش پيدا نمی کند )برخی به سازمان ھای ليبرالی و خرده
بورژوايی و بعضی به سنديکاھای کارگری و عده ای به فردگرايی
تمايل پيدا می کنند( ،وظيفه حزب پيشتاز اينست که براساس اصل
»جبھه واحد کارگری« ،اتحاد عمل ھايی با ساير سازمان ھا )حتی
با برنامه ھای غير سوسياليستی( که در درون آنان کارگران
متشکل شده اند ،ايجاد کند.
سوم ،حزب پيشتاز انقالبی ،در تجمع ھا و تشکل ھای مستقل
کارگری که تحت نفوذ عقايد غيرسوسياليستی است شرکت فعال
خواھد داشت .حزب پيشتاز در ھر محفل و تجمعی که کارگران
شرکت کنند )سنديکا و اتحاديه و غيره(؛ بايستی حاضر و فعال
باشد و ھيچ فرصتی را از دست ندھد .در واقع در وضعيت آتی
ايران يکی از روش ھای ساختن حزب پيشتاز کارگری امر
دخالتگری در ميان تجمعاتی است که توده ھای کارگر در آن
شرکت دارند -بر اساس يک اتحاد عمل سراسری.
مؤخره
اکنون چه بايد کرد؟
با توجه به تغيير تناسب قوا در درون جنبش کارگری و جھت
گيری دولت سرمايه داری ايران به سوی دول غربی و ايجاد
گشايش ھايی برای فعاليت مشخص تر و عميق تر سياسی
)صرفنظر از انتخابات اخير احمدی نژاد و دعواھای زرگری
کنونی با امپرياليزم() ، (٢٧جنبش کارگری نياز به تدارکات
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مشخص تر از پيش در جھت امر دخالتگری دارد .به سخن ديگر
وضعيت عينی برای تدارک ايجاد يک حزب پيشتاز کارگری ،در
راستای استقرار يک حکومت کارگری ،فراھم می آيد.
اما؛ يکی از عوامل بازدارنده عمده امروزی بر سر راه سازمانيابی
کارگران عدم آمادگی خود پيشروی کارگری برای متشکل کردن
کارگران است .حذف گرايی و انحصارگرايی در درون کارگران
پيشرو بسيار رواج دارد و به يک امر عادی و قبول شده مبدل
گشته است .ھيچ گرايشی چشم ديدن مخالفان خود را نداشته و به
محض بروز کوچکترين اختالف نظری ،به جای تحمل نظريات
مخالف و در عين حال حفظ اتحاد عمل عليه دولت سرمايه داری،
در ابتدا اتھام زنی ھا آغاز می شود و سپس مسئله به حذف گرايی
و نھايتا ً دشمن ورزی عليه يکديگر خاتمه می يابد .به جای تقويت
اتحاد عمل کارگری با احترام متقابل به عقايد يکديگر؛ اقدامات
کارگری با عمده کردن اختالفات سياسی ،به افتراق مبدل می گردد.
به جای تدارک اقدامات اثباتی ضددولت سرمايه داری در اتحاد با
يکديگر و در کنار يکديگر؛ فعاليت ھا از روی چشم و ھم چشمی و
در مقابل يکديگر سازمان می يابند .اين روش از کار يک انحراف
عميقی در درون جنبش کارگری است که بايد ھرچه سريع تر
اصالح گردد ،وگرنه عوارض مخرب و جبران ناپذيری را به
دنبال خواھد داشت(٢٨).
کارگران پيشرو امروز به دو دسته تقسيم می گردند .از يکسو،
کارگران پيشرو سنتی که در دوره پيش نقش تعيين کننده ای در
تداوم فعاليت ھای کارگری ايفا کرده و به مثابه رھبران عملی
توسط ساير کارگران شناخته شده اند .از سوی ديگر ،کارگران
پيشتاز و جوانان کارگر ،که گرچه از تجربه دسته اول برخوردار
نبوده ،اما در صحنه سياسی حاضر و فعال ھستند .بديھی است که
بايد به نقش پيشين کارگران پيشرو سنتی ارج نھاد .آنھا در دوران
بسيار مشقت بار و دشواری توانستند تداوم مبارزات کارگری را با
ايثارگری و از خودگذشتگی حفظ کنند .اما با باز شدن افق ھا
سياسی و گشايش ھای نوين؛ کارگران پيشرو سنتی توان تطابق
دادن خود به وضعيت کنونی را از دست داده اند .آنھا درھای
تشکيالتی خود را از ترس از دست دادن موقعيت پيشين شان ،بر
روی کارگران جوان محکم بسته اند .در نتيجه ناخواسته از
مسببين اصلی افتراق و چند دستگی شده اند .عده ای را به علت
»روشنفکر« بودن حذف می کنند ،و برخی را به علت اعتقادشان
به ساختن »حزب« کنار می گذارند .عده ای را به عنوان عقايد
»سنديکاليستی« محکوم می کنند و برخی را به علت وابستگی به
يک »سازمان خاص« طرد می کنند .به جای تمرکز بر تقويت
بزرگترين جبھه ضد سرمايه داری ،آنھا انرژی خود را بر تفتيش
عقايد و مرزبندی ھای کاذب و غيراصولی نھاده اند.
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بديھی است که با وضعيت و روحيه کارگران پيشرو سنتی؛ تدارک
ايجاد يک اتحاد عمل سراسری ساده ھمراه با آنان عملی نيست؛ چه
رسد به ايجاد »حزب پيشتاز کارگری« .روند حزب سازی بايستی
ھمراه با کارگران پيشتاز و جوانان کارگر؛ انجام گيرد .جوانانی که
از يکسو در صف مقدم جبھه ضد سرمايه داری؛ و از سوی ديگر
در مقابل بورکراسی در جنبش کارگری قرار گرفته اند.
در دوره کنونی ،تدارک و ساختن يک »حزب پيشتاز کارگری«،
بدون مقابله شديد با انحرافات فرقه گرايانه و انحصارگرايانه عملی
نيست .امروز ،ساختن چنين حزبی ،ھمراه با جوانان جنبش
کارگری ،به استراتژی اصلی جنبش کارگری مبدل گشته است .در
دوره کنونی مبارزه ضد سرمايه داری کارگران و تالش در راه
ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری و استقرار دمکراسی کارگری در
درون جنبش کارگری ،با ساختن »حزب پيشتاز کارگری«؛ پيوند
خورده است.
بدون ايجاد نطفه ھای اوليه اين حزب ،گام ھا ضد سرمايه داری
کارگران يا در دست کارگران پيشروی سنتی به کجراه می رود و
يا با ندانم کاری ھا و خرده کاری ھا و فرقه گرايی ھای آنان
مسدود می گردد .تنھا تدارک و تحقق چنين حزبی است که می
تواند جنبش کارگری را از بن بست کنونی خارج کرده و راه را
برای مبارزه تا "سرنگون کردن سيادت بورژوازی" و حاکميت
کارگری؛ ھموار کند .مسئله محوری کارگران پيشتاز راديکال،
يافتن ابزاری است که مبارزات کارگری را از جرقه به شعله مبدل
کند .به سخن ديگر مسئله مرکزی ايجاد »مشعل کارگری« يا حزب
پيشتاز کارگری است!
امروز زمان جبھه گيری ھا و قطب بندی ھا در درون جنبش
کارگری فرا رسيده است .کارگران پيشرو جوان و متعھد؛ کارگران
سوسياليست انقالبی؛ برای تدارک اين نطفه اوليه بايستی خود را از
لحاظ نظری و عملی آماده کنند .اما برای ايجاد »حزب پيشتاز
کارگری« نياز به دوره ای از تدارکات است .حزب کارگری را
نمی توان از يکسو ،به شکل قيم مآبانه و بدون دخالتگری در درون
جنبش کارگری ،و بدون کارگران پيشتاز ،ايجاد کرد .اما از سوی
ديگر ،در اين دوره تدارکاتی نمی توان در انتظار ناجيانی نشست
که توان رھبری جنبش کارگری را از دست داده و مبدل به
بورکرات ھای کارگری شده اند .اين دوره تدارکاتی می تواند از ھم
اکنون با ايجاد يک گرايش سياسی متکی بر يک ساختار
دموکراتيک و اھداف و اصول راديکال کارگری آغاز گردد.
از اينرو پيشنھادات زير برای بحث و تبادل نظر با فعاالن و
مبارزان کارگری؛ ارائه داده می شود .اين پيشنھادات عمدتاً خطاب
به فعاالن کارگری است که با ضرورت ايجاد حزب طبقه کارگر
توافق داشته ،و مرزبندی خود را عمالً از يکسو با گرايشات شبه
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آنارشيستی و سنديکاليستی ،و از سوی ديگر با سازمان ھای سنتی
نشان داده اند.
گام ھای عملی پيشنھادی برای تدارک ايجاد »حزب پيشتار
کارگری«
نخستين گام؛ تشکيل يک کميته تدارکاتی موقت برای تأسيس يک
گرايش سياسی است .اين گرايش »حزب پيشتاز کارگری« نيست و
الزاماً به خودی خود ،و به تنھايی به »حزب پيشتاز کارگری«
مبدل نمی گردد .ھدف تشکيل آن صرفاً تدارک ايجاد حزب است.
بيشتر شباھت به »جبھه« ويژه ای از »فعاالن کارگری مدافع
ساختن حزب کارگری« دارد .اما در عين حال ھمانند يک گروه
سياسی دارای برنامه ،اساسنامه و اعضا است؛ و دخالتگردر امور
کارگری.
گام دوم؛ بحث و تبادل نظر و توافق حول »اھداف و اصول«)(٢٩
)برنامه عمومی( و اساسنامه » گرايش« است .اين روند می تواند
در ابتدا به شکل مکتوب از طريق يک »بولتن بحث درونی« انجام
گيرد و سپس در نشريه »گرايش« انتشار يابد.
گام سوم؛ اعالم موجوديت »گرايش« و انتشار يک نشريه کارگری
)و سايت کارگری( و تعيين نام و نشريه گرايش است.
گام چھارم؛ دخالتگری عملی در درون جنبش کارگری؛ بر اساس
اتحاد عمل کارگری ھمراه با ساير گرايشات کارگری و متحدان بين
المللی جنبش کارگری ايران است.
ً
کامال دمکراتيک و با
الزم به ذکر است که »گرايش« يک ساختار
به رسميت شمردن اختالفات نظر)حق گرايش( ايجاد می شود.
تمامی بحث ھا در مورد اھداف و اصول )برنامه( ،اساسنامه،
گزارش ھای فعاليت ھا در نشريه »رو به جنبش« انتشار خواھد
يافت» .گرايش« بنا بر ماھيت خود و وضعيت کنونی حاکم بر
جامعه ايران؛ فقط می تواند يک تشکيالت مخفی و غير علنی باشد.
از فعاالن جنبش کارگری و جوانان مبارز ايران که با چشم انداز
ايجاد »حزب پيشتاز کارگری« توافق دارند؛ درخواست می شود
که در اين راستا پيش قدم شده و در دوره تدارکاتی نقش تعيين
کننده ايفا کنند.
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 ٢٦٫١درصد بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٫٦ ،درصد
افزايش يافته است.

بحران سرمايه داری و چالش بيکاری در آمريکا

بر مبنای اين گزارش ،در حال حاضر  ١٤٫٦ميليون نفر در آمريکا
بيکار ھستند که قريب به  ٤٥درصد از آن ھا )يعنی  ٦٫٦ميليون
نفر( برای  ٢٧ھفته يا بيش تر فاقد شغل بوده اند )بيکاری بلند
ّ
مدت( .ميزان اشتغال در بخش ساخت و ساز ھم  ١١ھزار مورد
کاھش داشته که علت آن ،بنا به گفتۀ ادارۀ آمار کار ،اعتصاب ده
ھزار کارگران ساختمانی و نبود آن ھا در صورت پرداخت ھا بوده
است.

آرمان پويان
ّ
وضعيت اشتغال  -ماه ژوئيۀ "٢٠١٠
ھفتۀ گذشته ،گزارش جديد "
از سوی ادارۀ آمار کار آمريکا )به تاريخ  ٦اوت  (٢٠١٠منتشر
شد ١.آن چه با نگاھی اجمالی به گزارش ھم می توان ديد اينست که
ّ
وضعيت وخيم بيکاری آمريکا وجود
اثر چندانی از "بھبود" در
ندارد .طبق اين گزارش ،تنھا در ماه ژوئيه ،ميزان اشتغال در
بخش غيرکشاورزی ١٣١ ،٢ھزار مورد کاھش يافت و نرخ
بيکاری "رسمی" ھم در سطح  ٩٫٥درصد باقی ماند .از قرار
معلوم ،عمدۀ اين کاھش ،به علت خروج  ١٤٣ھزار کارگر موقتی
از صورت پرداخت ھای دولت فدرال است که پيش تر برای
ّ
جمعيت به کار مشغول بوده اند و با پايان پروژۀ
سرشماری دھسالۀ
سرشماری سال  ،٢٠١٠اکنون مشاغل خود را از دست داده اند .به
عالوه نرخ بيکاری نوجوانان )يعنی گروه سنی  ١٦تا  ١٩ساله( ھم
١

U.S. Department of Labor, Bureau of Labor
"Statistics, "The Employment Situation-July ٢٠١٠
(PDF) Aug ٦, ٢٠١٠.
 :Non-farm Payroll Employment ٢انــدازه گيــری تعــداد
افراد مزدبگير بخش ھای غير کشاورزی )بـه جـز کارمنـدان
سازمان ھای غيرانتفـاعی ،مسـتخدمين خصوصـی داخـل
منــازل ،کارمنــدان دولــت( مــی باشــد؛ تغييــرات ماھانــه در
تعداد اﯾن افراد ،بيانگر خالص تعداد مشاغل جدﯾدی اسـت
که طی ﯾک ماه به وجود آمده و ﯾا از بين رفته اسـت و بـه
ھمين جھت شاخص مھمّی برای "فعّاليّت ھای اقتصادی"
به شمار می رود .نگاه کنيد به:
http://www.investopedia.com/terms/n/nonfarmpayr
oll.asp

از زمان آغاز رکود در دسامبر  ٢٠٠٧تاکنون ،تقريباً  ٨ميليون نفر
وضعيت بيکاری به ّ
ّ
شدت
کار خود را از دست داده اند .روند بھبود
آھسته است؛ به عنوان مثال ،ده ماه پس از اتمام رکود ٨٧ ،١٩٨١
درصد از  ٢٫٨ميليون شغل از دست رفته ،جايگزين شده بود؛ اين
در حاليست که با گذشت ده ماه از آغاز رسمی بھبود اقتصادی ،تنھا
٣
 ٤٫٨درصد از ھشت ميليون شغل از دست رفته ،احيا شده است.
ضمناً ادارۀ آمار کار در گزارش ديگری با عنوان "مشخصات
اشتغال خانواده ھا -سال  ،"٢٠٠٩که در ماه مه سال جاری منتشر
ساخت ،٤خبر می دھد که سھم خانواده ھايی با يک عضو بيکار ،از
 ٧٫٨درصد در سال  ٢٠٠٨به  ١٢درصد در سال  ٢٠٠٩افزايش
يافت و تأکيد می کند که اين نسبت ،از زمان آغاز جمع آوری داده
ھا در سال  ١٩٩٤تاکنون ،در باالترين سطح خود قرار داشته
است.
ّ
وضعيت بيکاری
بنابراين ،با نگاه به ارقام رسمی ادارۀ آمار کار،
به ھيچ وجه مطلوب به نظر نمی رسد .ضمناً اين موضوع را ھم
بايد در نظر داشت که چنين آمار و ارقامی ،اصوالً کم تر از ميزان
واقعی برآورد شده اند و به ھمين جھت ،قادر نيستند تا تصوير
ّ
وضعيت بيکاری در اياالت متحده
درست و نزديک به واقعيتی از
نشان دھند و در پاره ای مواقع ھم می توانند به ّ
شدت گمراه کننده
باشند.
به عنوان نمونه ،نرخ بيکاری رسمی )که به صورت " ّ
کل افراد
بيکار ،به عنوان درصدی از نيروی کار در بخش غيرنظامی"
تعريف می شود و به  U-٣معروف است( چندين اشکال اساسی
دارد و در نتيجه ،نمی توان آن را به عنوان يک معيار دقيق و بی
چون و چرا برای بيکاری در نظر گرفت.
٣

Roberts, Michael. "It’s a long and winding road for
America’s jobless". Aug ٦, ٢٠١٠.
٤
Bureau of Labor Statistics,
"Employment
Characteristics of Families-٢٠٠٩" (PDF) May ٢٧,
٢٠١٠.
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به زبان ساده و بدون آن که بخواھم به مسائل فنی وارد شوم ،بايد
بگويم بزرگترين ضعف  U-٣اين است که گروه ھای زير را در
نظر نمی گيرد:

فارسی تعيين نشده است ،به طور قرار دادی در اين نوشته از
عبارت نه چندان جالب "کارگرانی که تا حدودی جزو نيروی کار
ھستند" استفاده می کنم.

کارگرانی که از جستجو برای کار منصرف شده اند ،با اين وجود
ھم چنان خواھان يک شغل ھستند؛ کارگرانی که احساس می کنند
قادر به يافتن يک شغل نيستند و به ھمين جھت مجموعاً از جستجو
برای يافتن شغل دست کشيده اند؛ و در آخر ،کارگرانی که ناگزير
به ّ
وضعيت نامناسب اشتغال به سراغ مشاغلی می روند که به
ّ
علت
طور معمول آن ھا را انتخاب نمی کنند.

با اين دو مثال ،تعريف دقيق تری را که در گزارش ادارۀ آمار کار
در توضيح اين نوع کارگران آمده است  ،مطرح می کنيم:
کارگرانی که تاحدودی جزو نيروی کار می باشند ،کسانی ھستند
که " ...در حال حاضر نه کار می کنند و نه به دنبال کار می
اما اظھار می کنند که ھم خواھان يک شغل ھستند و ھم
گردندّ ،
برای آن شغل آمادگی دارند .کارگران مأيوس ،به عنوان زير
مجموعه ای از کارگرانی که تا حدودی جزو نيروی کار محسوب
می گردند ،کسانی ھستند که بنا به داليلی مرتبط با بازار کار ،در
حال حاضر به دنبال شغل نمی گردند .افرادی که بنا به داليل
اقتصادی در مشاغل پاره وقت به استخدام در آمده اند ،کسانی
ھستند که خواھان شغل تمام وقت می باشند و برای آن آمادگی
اما باإلجبار مشاغل پاره وقت را پذيرفته اند".
دارندّ ،

در مقابل U-٦ ،تعريف ديگری از بيکاری است که موارد فوق را
در نظر می گيرد و به ھمين خاطر ،تصوير روشن تری از
ّ
اما پيش از آن ،اجازه
وضعيت بيکاری جامعه به دست می دھدّ .
دھيد برای درک بھتر موضوع يک مثال ساده مطرح کنم:
"پيتر" و خواھر دوقلويش "پائوال" را در نظر بگيريد که ھر دو در
شرکت الکترونيکی "ھای فای" ) (HyFyمشغول به کار بوده اند؛
اما با ورشکستگی اين شرکت به دنبال بحران اقتصادی ،پيتر و
ّ
پائوال ھر دو کار خود را از دست می دھند .ھر کدام از آن ھا،
ّ
موفقيت به دنبال کار می گردد .پيتر به عدم
چندين ماه بدون
ّ
موفقيت خود در يافتن يک شغل ،از اين منظر نگاه می کند که شايد
کارفرمايان اصوالً از اسم "پيتر" خوششان نمی آيد و به ھمين
خاطر نسبت به او تبعيض قائل می شوند .بنابراين به اين نتيجه می
رسد که تالش بيشتر ،بيھوده خواھد بود .به ھمين خاطر ،از گشتن
به دنبال کار منصرف می شود و ترجيح می دھد روی کاناپۀ خانه
اش يک پھلو دراز بکشد و فی المثل پيتزا ميل کند .اين يعنی پيتر،
کارگر مأيوس يا نااميد است(Discouraged Worker) .
ّ
موفقيت خود در پيدا کردن شغل ،به عنوان
برعکس ،پائوال به عدم
يک "فرصت" نگاه می کند .او پس انداز خودش را به چند چک
پول مسافرتی تبديل می کند و به مسافرت در کشورش می پردازد
تا بلکه بتواند رمانی بنويسد .در طول اين سفر ،پائوال به واقع قادر
به کار کردن است ،او مايل به داشتن يک کار ھم ھست و اگر کسی
اما اساساً او به دنبال
به او پيشنھاد شغلی دھد ،قبول خواھد کردّ ،
شغل نمی گردد) .يعنی ھدفش نوشتن ھمان رمان است( به اين
ترتيب ،پائوال در گروه "کارگران مأيوس" قرار نمی گيرد ،بلکه او
ھنوز تا حدودی جزئی از نيروی کار به شمار می رود .به کسانی
مثل پائوال ،اصطالحاً ""Marginally Attached Workers
گفته می شود؛ ١با ّ
توجه به اين که معادلی برای اين عبارت در
١

http://www.amosweb.com/cgibin/awb_nav.pl?s=wpd&c=dsp&k=marginallyattached٪٢٠workers

در اين نوشته ،برای سادگی ،کارگران مأيوس و کارگرانی که تا
حدودی در زمرۀ نيروی کار قرار دارند را با حروف اختصاری D
و  ، Mافراد بيکار و نيروی کار بخش غير نظامی را به ترتيب با
 Uو  Lو کسانی را که به داليل اقتصادی در مشاغل پاره وقت به
استخدام درآمده اند ،با  Pنشان داده ام.
با اين توضيحات ،به  U-٦باز می گرديم:
طبق تعريف ادارۀ آمار کار ) U-٦ ،(BLSعبارتست از »:
"مجموع ّ
کل افراد بيکار ،به اضافۀ کارگرانی که تا حدودی جزو
نيروی کار می باشند ،به اضافۀ کسانی که به علل اقتصادی در
مشاغل پاره وقت استخدام شده اند" به عنوان درصدی از "نيروی
کار در بخش غير نظامی ،به اضافۀ کارگرانی که تا حدودی جزو
نيروی کار می باشند"«
يعنی:
)U-٦= (U + M + P) / (L + M
به اين ترتيب ،می توان مشاھده کرده که نرخ بيکاری در اياالت
متحده ،نه ) %٩٫٥که رقمی بيش از اندازه خوش بينانه به نظر می
رسد( ،که حدوداً  %١٦٫٥است ٢.آقای اندروز در مقاله ای نشان
 ٢با توجّه به گزارش اخير ادارۀ آمار کار ،در ماه ژوئيه تعـداد
افرادی که بنا به دالﯾل اقتصادی در مشاغل پـاره وقـت بـه
استخدام درآمده اند ) ٨٫٥ ،(Pميليون و تعـداد افـرادی کـه
ھنــوز تــا حــدودی جــزو نيــروی کــار مــی باشــند )٢٫٦ ،(M
ميليون نفر بوده است که از اﯾن تعداد ١٫٢ ،ميليـون نفـر را
کارگران مأﯾوس ) (Dتشکيل می داده انـد .در ھمـين مـاه،
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می دھد که از سال  ١٩٩٤به اين سو ،بيکاری  U٦از نظر عددی
١
نوع  U٣بوده است.
تقريباً  ١٫٧٧برابر بيکاری ِ
در جدول زير مقايسه ای مابين نرخ بيکاری )برمبنای  U-٣و U-
 (٦انجام شده است:
داده ھای تعديل شدۀ فصلی
مه
ژوئيه ژوئن
٢٠١٠ ٢٠١٠
٢٠١٠

نرخ
آوريل مارس ژوئيه بيکاری
) ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١٠درصد(

٩،٥

٩،٥

٩،٧

٩،٩

٩،٧

٩،٤

U-٣
)نرخ
بيکاری
رسمی(

١٦،٥

١٦،٥

١٦،٦

١٧،١

١٦،٩

١٦،٤

U-٦

Source: BLS, Employment Situation- July ٢٠١٠
نکته ای که در اين ميان نبايد از قلم انداخت اين است که افراد
بيکار ،نمی توانند به صورت نامحدود از بيمۀ بيکاری استفاده کنند
ّ
مشخص ،مزايای بيمۀ بيکاری آن ھا منقضی
و با گذشت يک دورۀ
خواھد شد .ھر چند اين " ّ
مدت زمان" از ايالتی به ايالت ديگر فرق
اما عمدتاً و در اکثر موارد ،بيمۀ بيکاری تنھا برای  ٢٦ھفته
داردّ ،
پرداخت می شود .پس از آن ،چنان چه بيکاری ادامه داشته باشد،

٢٩

بر مبنای  ،U-٣ديگر شخص "بيکار" محسوب نمی شود) ٢و اين
ھم از آن دست شامورتی بازی ھای اقتصاد سرمايه داری است(.
به ھمين ّ
علت) U٣ ،يا ھمان نرخ بيکاری رسمی( به ھيچ وجه نمی
ً
ّ
نتيجتا،
وضعيت بيکاری جامعه را به درستی نشان دھد و
تواند
چندان قابل استناد نيست.
ّ
وضعيت نگران کنندۀ بيکاری در آمريکا ،شاھديم که
در کنار
ھرچند سود شرکتی طی سال ھای  ٢٠٠٧تا  ٢٠٠٩سقوط داشته،
اما از سه ماھۀ چھارم  ٢٠٠٨تا سه ماھۀ نخست سال جاری ،به
ّ
تفکيک ھر سه ماھه ،به طور کلی رو به افزايش بوده است ٣.يعنی
می توان ديد که سود شرکتی در حال احيا است و شرکت ھا در
حال جبران بخش اعظمی از سودی ھستند که پيش تر در دورۀ اوج
رکود از دست داده بودند .ولی به نظر می رسد که اين تنھا "ارتش
ذخيرۀ کار" است که بايد بھای بحران "سرمايه داران" را بپردازد!
 ٢٥مرداد ١٣٨٩

تعداد کـلّ نيـروی کـار در بخـش غيرنظـامی ) (Lنيـز تقرﯾبـاً
 ١٥٤ميليون نفر تخمين زده شده است.
١

Andrews, N. "Historical Unemployment in Relation
)?to Today" (date
آقای اندروز در اﯾن مقاله سعی کرده است تـا تفـاوت اﯾـن
دو نـرخ بيکـاری را بـرای دورۀ  ١٩٠٠تـا  ٢٠٠٩نشـان دھــد.
برای اﯾن منظور ،او دورۀ مذکور را بـه سـال ھـای  ١٩٠٠تـا
 ١٩٤٨ ،١٩٤٧تـــا  ١٩٩٣و  ١٩٩٤تـــا  ٢٠٠٩تقســـيم کـــرده
است .ارقام  U٦و  U٣برای دورۀ  ٩٤تا  ٢٠٠٩از سوی BLS
محاسبه گردﯾده و اندورز نشان می دھد که نسبت اﯾن دو
تقرﯾبـــاً  ١٫٧٧اســـت .بـــرای دورۀ  ،١٩٤٨-١٩٠٠او از آمـــار
موجــود "بيکــاری در بخــش غيــر کشــاورزی" و "بيکــاری در
بخش غيرنظامی" استفاده می کنـد .او نشـان مـی دھـد
که نسـبت اﯾـن دو در حـدود  ١٫٦٦اسـت و بنـابراﯾن فـرض
می کند که اﯾـن دو نـوع بيکـاری ،بـه ترتيـب تقرﯾبـاً معـادل
مفھــوم امــروزی  U٦و  U٣ھســتند .بــرای دورۀ  ١٩٤٨تــا
 ،١٩٩٣ارقام  U٣از سوی  BLSمحاسبه گردﯾده و اندورز بـا
ضرب آن ھا در  ،١٫٧٧مقادﯾر  U٦را تخمين می زند.

٢

Roberts, Michael; "U٣ or not U٣?-The real
unemployment rate in the U.S". Jul ٨, ٢٠٠٩.
٣

U.S. Department of Commerce, Bureau of
"Economic Analysis; "National and Product Accounts
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قدرت شورايی چيست؟

ستون آزاد

سنت ھای انقالبی با نگاھی ديگر

و .ا .لنين
تاريخ ضبط :اواخر مارس ١٩١٩
نخستين انتشار :انتشار بر مبنای صفحۀ ضبط شده با گرامافون
منبع :مجموعه آثار لنين ،نسخۀ انگليسی چاپ چھارم ،پراگرس
پابليشرز ،مسکو ،١٩٧٢ ،جلد  ،٢٩صص٢٤٩-٢٤٨ .
ترجمه :جورج ھانا
ترجمه از متن انگليسی به فارسی :آرمان پويان
ّ
ماھيت اين قدرت جديد ،که مردم بسياری
قدرت شورايی چيست؟
از کشورھا ھنوز نمی توانند ،يا نخواھند توانست ،تا آن را درک
کنند ،چيست؟
ّ
ماھيت اين قدرت ،که تعداد بيش تر و بيش تری از کارگران ھر
کشور را به خود جلب می کند ،بدين شرح است :در گذشته ،کشور
تقريباً به دست ثروتمندان يا به دست سرمايه داران اداره می شد،
اما اکنون برای نخستين بار ،کشور به دست طبقاتی ،و به عالوه
ّ
توده ھای متعلق به آن طبقات ،که پيش تر تحت ستم سرمايه داری
قرار داشتند ،اداره می گردد.
حتی در دمکراتيک ترين و آزادترين جمھوری ھا ،مادام که
ّ
مالکيت خصوصی باقی می
سرمايه حکومت می کند و زمين تحت
ماند ،دولت ھمواره در دستان اقليتی کوچک ،که نه دھم آن را
سرمايه داران يا ثروتمندان تشکيل می دھند ،خواھد بود.
در اين کشور ،در روسيه ،برای نخستين بار در تاريخ جھان ،دولت
کشور به شکلی تشکيل گرديده است که تنھا کارگران و دھقانان
کارگر ،به جای استثمارگران ،آن سازمان ھای توده ای را که
سوويت ]شورا[ نام دارد می سازند ،و اين سوويت ھا ھستند که
تمام قدرت دولتی را در دست دارند.
به ھمين دليل است ،برخالف اتھامی که نمايندگان بورژوازی در
تمامی کشورھا دربارۀ روسيه پخش می کنند ،واژۀ "سوويت"
اکنون در تمامی جھان نه تنھا قابل فھم ،که معروف شده است ،به
کلمۀ محبوب کارگران ،تمامی کارگران ،تبديل شده است.
به ھمين خاطرست که قدرت شورايی ،علی رغم تمامی آزارھايی
متوجه پيروان کمونيسم در کشورھای مختلف است ،می بايد
ّ
که
ً
ضرورتا ،به ناگزير و در آيندۀ نه چندان دور ،بر سرتاسر دنيا
چيره شود.
ما به خوبی می دانيم که ھنوز کاستی ھای بسياری در تشکيل
قدرت شورايی در اين کشور وجود دارد .قدرت شورايی ،يک
طلسم معجزه آسا نيست؛ يک شبه تمامی مصائب گذشته را التيام
نمی بخشد :بی سوادی ،نبود فرھنگ ،پيامدھای يک جنگ سبعانه،
عواقب سرمايه داری غارتگر.
اما ]قدرت شورايی[ راه را به سوی سوسياليسم ھموار می کند .به
ّ
کسانی که پيش تر تحت ستم قرار داشتند ،فرصت می دھد تا قامت
خود را راست کنند ،تا ّ
حدی که بتوانند تمام حکومت کشور ،تمام
ّ
ادارۀ اقتصادّ ،
مديريت توليد را در دستان خودشان بگيرند.
کل
قدرت شورايی ،مسيری به سوی سوسياليسم است که از سوی توده
ھای کارگر يافت شد ،و به ھمين خاطر مسيری واقعی است؛ به
ھمين خاطر ،شکست ناپذير است.

٣٠

عليرضا بيانی
در نشريه شماره  ٣سوسياليست مطلبی پياده شده از سخنرانی تونی
کليف با عنوان »سنت ھای انقالبی« درج شده بود .می دانيم پياده
کردن يک سخنرانی خود به خود آھنگ گفتار را تا حدودی کاھش
داده و شکل مکتوب آن دقيقاً مانند ھمان بحث شفاھی نخواھد شد؛
اما اگر اين متن ترجمه ناروشنی ھم داشته باشد وضع را بدتر
خواھد کرد .به ھر حال من اين بحث را با ھمين وضعی که داشت
مطالعه کردم و تشخيص دادم الزم است مالحظاتی به آن؛ برای
درج در نشريه سوسياليست داشته باشم.
تونی کليف در اين سخنرانی با عنوان » سنت ھای انقالبی« ،به
طور مستقيم به نظرات خود پيرامون “سرمايه داری دولتی” در
ً
احتماال به اين دليل که موضوع بحث “سنت
روسيه اشاره نمی کند،
ھای انقالبی” است و او در دفاع از سنت ھای انقالبی تروتسکيسم
که به قول خودش از آن ياد گرفته است؛ به نقد مواردی از اين
سنت انقالبی می پردازد که تصور می کند چنين نقدی تروتسکيزم
را تکامل خواھد داد؛ ليکن تا جائيکه به نقد ھای ارائه شده در اين
سخنرانی که در واقع اساس نقد تونی کليف را نيز تشکيل می دھد
بر می گردد؛ اين نقد ناوارد و تا جايی حتی کودکانه است .اکنون
به آن می پردازيم.
تونی کليف می گويد:
» حاالآنچه ما فکر کرديم اشتباه تروتسکی بود اين است که اگر اين
درست است که طبقه کارگر عامل انقالب سوسياليستی است پس
فرم مالکيت يک معيار کامال احمقانه ای است برای تصميم گيری
اينکه دولتی کارگری است يا نه .چون که کارگران به مثابه يک
عنصر فعال در جامعه ھيچ اھميتی به شکل مالکيت نمی دھد.
چيزی که کارگر به عنوان يک عامل فعال به آن اھميت می دھد
روابط در توليد است ،به عبارت ديگر ،جايگاه کارگر در پروسه
توليد است؛ که آيا کارگر به شرکت ھای دولتی مانند راه آھن يا
شرکتھای خصوصی مانند آی .سی .آی ،اھميت می دھد.
آنچه کارگر در مناسبات توليد به آن اھميت نمی دھد اشکال مالکيت
است… ..تروتسکی در معيارھای خود از رويکردھا در اين مورد
به اندازه کافی توجه نکرده بود ) « .تاکيدات از من(
چرا بايد طبقه کارگر عامل انقالب سوسياليستی باشد اما فرم
مالکيت نيز يک معيار کامال احمقانه ای برای تصميم گيری اينکه
دولتی کارگری است يا نه باشد .در اينصورت اولين پرسش با
اھميت اين خواھد بود که فرم مالکيت در دولت کارگران پس از

ميليتانت

شمارۀ سی و چھار
دوم
شھريور  -١٣٨٩سال چھارم -دورۀ ّ

٣١

کسب قدرت سياسی ،برای روشن شدن ماھيت کارگری يا غير آن
چيست؟ در ھر حال يا طبقه کارگر پس از کسب قدرت سياسی
دولت خود را تشکيل می دھد و يا نه .تونی کليف نميتواند برای
ساختن ساختمان سوسياليسم سراغی از يک مرجع کارگری نگيرد؛
مرجعی که به ھر حال در فرمی از مالکيت خود را بروز می دھد.
او بايد آنارشيست شده باشد اگر با چنين مرجعی مخالفت داشت
باشد .و اگر با آن موافقت داشته باشد؛ در اينصورت ميبايست فرم
مالکيت به ازای رشد انقالب و عبور از فازھای تکامل جامعه به
سوی سوسياليسم؛ در ھر دوره ای کامالً برايش روشن باشد .فرم
مالکيت در مرحله آغازين انقالب که وجه توليد کالن آن در کشور
ھای پيرامونی نظير ايران ،وجه سوسياليستی اما وجه توزيع خرد
آن ھمچنان کاپيتاليستی است؛ و ھمينطور فرم مالکيت در تمامی
دوران انتقال به سوسياليسم که مارکس در نقد برنامه گتا به آنھا
اشاره ميکند.

ای که خود از آن پيروی می کرد ،يعنی نظريه “سرمايه داری
دولتی” ،سعی ميکند نظريه خود را به نوعی تبليغ کند .او برای اين
کار چاره ای ندارد که پيروان نظريه دولت منحط کارگری را ”
ً
اوال نشان ندھد که خود
تروتسکيسم سنتی” بنامد تا از اين طريق
دوره گسست از تروتسکيسم را طی ميکند ) آنچنان که در گروھی
ً
کامال طی شد( و
که او پايه گذاری کرد -SWP -اين دوره گسست
ثانياً ديدگاه خود را تکامل دھنده سنت تروتسکيسم نشان دھد و نه
در تقابل با آن .در اينجا تنھا ھوشياری و ظرافت کليف در اين است
که ميداند ھر نظريه ای در نقد اين سنت نبايد از مدار سنت
تروتسکيزم خارج شود تا بتواند بار انقالبی خود را حفظ کند،
ضمن اينکه او نيازمند تغييراتی بود تا با کمک آن مسير گردشی را
کامل کند که گروه بين المللی که وی پايه گذاری کرد آن را کامل
کرده است .تونی کليف متاسفانه در اين رابطه نيز دوباره مرتکب
تناقض ميشود .او می گويد:

اما تونی کليف در اين گفتار دچار نوعی تحريف نيز می شود .او
ابتدا با رفرنس به اين گفته تروتسکی:

» “و ما کامال به سادگی گفتيم که چيزی که تعيين کننده نيرومحرکه
ھر اقتصاد در جھان می باشد انباشت سرمايه است حتی در اقتصاد
روسيه«”.

» حاالآنچه ما فکر کرديم اشتباه تروتسکی بود اين است که اگراين
درست است که طبقه کارگر عامل انقالب سوسياليستی است«
) تاکيد از من(
تونی کليف ابتدا موضوع بحث تروتسکی را به درستی در نسبت
مستقيم با کارگران به مثابه » طبقه« بيان ميکند که عامل انقالب
سوسياليستی خواھند بود اما پس از آن ،تمامی موارد بی اعتنايی
کارگران به “فرم مالکيت” را به بی توجھی » فرد« کارگر متصل
ميکند .و به اين ترتيب گفتاری منطقی برای کليف و ضعفی در
ديدگاه تروتسکی نتيجه گيری می شود.
قطعاً اگر از تروتسکی پيرامون واکنش “افراد” کار گر به طور
جدا جدا در مواجه با خريدار نيروی کار جھت فروش نيروی کار
سوال شود او نيز خواھد گفت؛ برای کارگر فروشنده نيروی کار
اھميت درجه اول مزد کار است و نه فرم مالکيتی که خريدار
نيروی کار به آن اتکا دارد .اما اين وضعيت در شرايطی که ما با
ً
کامال تغيير خواھد کرد .در اين شرايط
يک طبقه مواجه ميشويم
موضوع از سطح نگاه اکونوميستی خارج شده و جنبه ساسيت
پرولتری به خود می گيرد و آن سياست چيزی جدا از نقشه کسب
قدرت سياسی برای از بين بردن فرم مالکيت موجود و جھت
استقرار فرم مالکيت نوين که پس از طی دوران تکاملی مالکيتی
اشتراکی خواھد بود نيست.
اما تونی کليف البد نميتواند چنين برداشت سطحی از اين بحث
ً
اصوال چرا چنين اشاراتی دارد؟ به نظر من در اينجا
داشته باشد و
واکنش او به نظريه دولت منحط کارگری است که توسط تروتسکی
طرح شده بود .و تونی کليف با اشاره به آن ،بدون اشاره به نظريه

کليف با ذکر اين نکته صحيح در واقع در اينجا به طرف جلو می
دود .اين سوالی است که می بايست در مقابل ايشان گذاشته شود و
نه آنکه ايشان برای پاسخ ندادن ،خود آن را طرح کند .وی می
بايست توضيح می داد ،چرا “فرم مالکيت” در دولت کارگری
روسيه از نظر کليف سرمايه داری دولتی محسوب ميشود اما
نميتوان فاکتی معرفی کرد که گواه بر “انباشت سرمايه” در آن
باشد .کليف در اين سخنرانی ،چون خود اشاره ای به فرم مالکيت
در شوروی سابق که از نظر وی سرمايه داری دولتی
بوده ،نداشته است در نتيجه خود را نيازمند پاسخ به اين سوال
اساسی نمی داند که ،پس “انباشت سرمايه” در اين فرم مالکيت کجا
است و چگونه مشاھده می شود؟
اما نقد کليف مبتنی بر منطق وی اينگونه کامل می شود که می
گويد:
» ھمانطور که می دانيد مشکل ديگری ھست ،ما در روسيه زندگی
نمی کنيم .بخواھيد يا نخواھيد ما در يک نبرد رودر رو با حاکمان
روسيه نيستيم .آنچه که ما با آن در نبرد رو در رو ھستيم حاکمان
غربی است«.
کليف در اينجا ،با اين اشارات در واقع مشغول تداراک و آماده
سازی بحث “بحران سرمايه داری” است که البته چون چنين
موردی در دوره شوروی استالينيستی ،با دولت منحط کارگری
مشاھده نشده بود ،يعنی بحران به عنوان وضعيتی که در ذات
سرمايه است؛ در نتيجه برای خروج از دردسر نظری؛ از موقعيت
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شوروی که از نظر وی سرمايه داری دولتی بود ) و البد محصور
در يک جزيره و بدون ارتباط با ساير بخش ھای سرمايه داری
جھانی!( خارج شده تا در موقعيت سرمايه داری “غرب” قرار
بگيرد که به اين ترتيب اصل تئوری بحران را مورد سوال قرار
دھد؛ و بنا بر اين چنين می گويد:
» زمان که رکود داشتيم کامال متقاعد شديم که رکود عميق تر می
شود و رونق سطحی تر می شود .در پايان جنگ جھانی دوم ما با
يک حقيقت ساده روبرو شديم .می توانيم مثل تقريبا ھمه
‘مارکسيست ھا بگوييم ،رکود نزديک است……«
» حاال تجربه گرايی بريتانيای مانع می شود آنھا اين کار را انجام
بدھند .آن ھا می دانند که مردم در سن صد سالگی يا کمی زودتر
می ميرد .بنابراين در ده  ٣٠ميالدی ھمه چيز بد بود ،بيکاری،
فاشيسم ،جنگ و غيره .شما ‘ستراچی’ را بخوانيد :کاپيتاليسم يعنی
جنگ ،کاپيتاليسم يعنی فاشيسم ،کاپيتاليسم يعنی بيکاری.تصوير
حيرت آور ،روشن و استواری است .پس بايد از آدلف ھيتلر پير و
خوب تشکر کرد ،يا نمی دانم دقيقا از چه کسی ،چون در سال
 ١٩٣٩اشتغال کامل داشتيم و بچه ھای دوران جنگ و اين يک
فاکت است .بچه ھای که در دوران جنگ بزرگ می شدند از تغذيه
بھتری از بچه ھای ده  ٣٠برخوردار بودند.
حاال تصوير عوض شده است .امروز صورتی است و فردا
صورتی تر خواھد شد .فردا ازامروز بھتر خواھد شد .کاپيتاليسم
ديگر در حال زوال نيست ،ھمه چيز حيرت آور است«.
» بنابراين ما يک مشکل تئوريکی جدی مواجه ھستيم از يک سو
ما نمی توانيم يک چيز را قبول کنيم که رک و پوست کنده با آن
روبرو ھستيم اين است که پنج يا شش يا ھفت ميليون بيکار در
خيابان ھاھستند .آمار به سادگی آن را انکار کند«.
تمام اين بحث ھا توسط تونی کليف اشارات فشرده وی به نظريه
“بحران سرمايه داری” پس از جنگ جھانی دوم است که
تروتسکی حدس زده بود سرمايه داری از اين بحران جان سالم به
در نخواھد برد .اما از نظر تونی کليف موضوع عکس آن بود؛ به
اين ترتيب که “اقتصاد جنگی” سرمايه داری عامل رونق دوباره و
خروج از بحران خواھد شد .او در اين رابطه ،البته به طنز از
ھيتلر يا ھر کسی که ماشين اقتصاد جنگی را به راه می اندازد
تشکر می کند که مشکل بيکاری را حل کرده است .و در واقع
مقصود اصلی وی اين است که اين بحران نه تنھا سرمايه داری را
نابود نکرد بلکه باعث رونق آن نيز گشت .تونی کليف در اينجا
موقتاً فراموش ميکند اين خود او است که مطلب زير را به
تروتسکی منتسب ميکند:
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» من به اين اھميتی نمی دھم که آيا کارگران از استاندارد باال يا
پائينی از زندگی برخوردارند .آن چه مھم است نقش کارگران در
کل اين بازی است که چکار می کنند .چه نقشی دارند ،اين اولين
نکته ای است که ما از تروتسکی مستقيماً گرفتيم ) «.تاکيد از من(
کليف در اين بحث ترجيح داده فراموش کند که تروتسکی ضمن
ارائه نظريه بحران سرمايه داری به عنوان آخرين دست و پا زدن
ھای سرمايه داری؛ بر مسئله با اھميت ديگری نيز تاکيد دارد و آن
»بحران رھبری انقالبی« است.
پس از جنگ زمينه ساختن آنچه ويران شده است فراھم می گردد و
به اين ترتيب امکان اشتغال و امکان کسب موقعيت موقتاً بھتر از
موقعيت بی کاری ھای عمومی فراھم می شود .اما در مورد
وضعيت پس از جنگ جھانی دوم ،اين تنھا يک سوی قضيه است؛
سوی ديگر آن دليل اصلی خود جنگ جھانی است .ھدف اصلی در
اين جنگ عقب راندن راديکاليسم انقالبی طبقه کارگر در سطح
جھانی بود که پس از پيروزی انقالب اکتبر با کسب اعتماد به نفس
عمومی طبقه کارگر در سطح جھان ،خطری جدی برای نظام
سرمايه داری جھانی محسوب می شد .از يک سو استالينيسم با
تخريب سيمای کمونيزم خدمت بی ھمتايی به سرمايه داری جھانی
کرد تا آنھا بتوانند ھمواره ) و حتی تا ھنوز( کمونيزم را نه به
عنوان راه رھايی بلکه لولوی وحشتناک به طبقه کارگر نشان دھند.
در اين رابطه سرمايه جھانی تا پايان حيات خود به استالينيسم
مديون است .و از سوی ديگر حضور فعال سوسيال دمکراسی با
ايجاد اصالحات و ارائه رفاھيات عمومی آنچنان اپورتونيسمی در
طبقه کارگر کشور ھای غربی اشاعه داد که ديگر برای طبقه
کارگر از جنگ بيرون آمده و وحشت زده از کمونيزم نوع
استالينيستی ،موضوع انقالب کامالً منتفی شده و تا سطح بحران
رھبری پيش رفت .به عبارت ديگر آنچه که نگذاشت بحران بزرگ
سرمايه داری که منجر به جنگ شد ،آخرين بحران حيات سرمای
داری باشد ،خود آن بحران به عنوان زمينه مساعد کردن رونق
آينده نبود بلکه بحران رھبری انقالبی بود که تا ھمين لحظه ادامه
دارد .اين بحران رھبری بر بخش ھايی از گرايشات؛ از جمله
گرايشی که خود تونی کليف يکی از پايه گذاری آن بود چنان تاثير
عميقی گذاشت که آنھا را برای ھميشه از طراحان نقشه تسخير
قدرت خارج کرده و در مجرای رفرميسم قرار داد .گرايش که به
دنبال تحوالت ،ھمواره نگاه خود را به تغييرات در باالترين سطح
دولت ھای سرمايه داری معطوف کرده و به جستجوی متحدين
خود در سطح رھبران و گرو ھای مذھبی مانند حماس به جای
طبقه کار است.
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