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سند چشمانداز جهان ،ایران و تاکتیکهای ما
 -1فصل اول :وضعیت سرمایهداری جهانی در دورۀ کنونی
-1بحران اقتصادی
کمتر از سه دهه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،شاهدیم که نظام سرمایهداری جهانی را انواع بحرانهای اقتصادی
و سیاسی و اجتماعی درنوردیدهاست .انحالل شوروی در سال  1991بهمثابه پیروزی قطعی سرمایهداری و «پایان تاریخ»
تعبیر شد.
اکنون قریب به  11سال از وقوع بحران مالی  8112که بدترین بحران اقتصادی سرمایهداری جهانی در قیاس با رکود
بزرگ دهۀ  1991بود سپری شدهاست .بانک مرکزی امریکا و به تبعیت از آن سایر بانکهای مرکزی مهم دنیا از فرط
استیصال برای جلوگیری از انهدام نظام بانکداری و مالی ،برنامۀ «تسهیل کمّی »1را در پیش گرفت که کاهش تاریخاً
بیسابقۀ نرخهای بهره همراه با تزریق تریلیونها دالر پول ارزان به بازارهای مالی ،ارکان اصلیاش را شکل میدادند.
بهای سهام با انواع سیاستها و تمهیدات حکومتها رکورد جدیدی را به ثبت رساندهاست ،اما با این همه اقتصاد «واقعی»
در آن سوی قلمروی صنعت «مالیه» همچنان با رکود دست به گریبان است و استانداردهای زندگی بخش وسیعی از
جمعیت کارگر حتی در پیشرفتهترین اقتصادهای سرمایهداری به سقوط آزاد خود ادامه دادهاست .اقتصاد جهانی هنوز در
گرداب رکود است و تجارت جهانی در قیاس با دورۀ پیش از  8112شدیداً آهسته شده.
رشد اقتصادی چین که تا مدتی ابعاد وخامت بحران جهانی را پنهان کردهبود ،در بین برخی اقتصاددانان بورژوایی ،توهم
ثبات را ایجاد کردهبود؛ اما آن برهه هم سپری شدهاست .اینک نه تنها اروپا و آمریکا که اقتصادهای بهاصطالح
«نوظهوری» مثل چین ،برزیل ،روسیه و آفریقای جنوبی هم به بحران خوردهاند.

.Quantitative Easing
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بحران اقتصادی در اروپا« ،یونان» و «پرتغال» و «اسپانیا» را با رکودی عمیق فلج کرد .در ایتالیا بدهی دولتی سر به فلک
کشیده و وضع سایر کشورهای دیگر اتحادیه هم از این بهتر نیست .در نهایت پیروزی رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیۀ
اروپا (برگزیت) به عنوان دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه ،به خودی خود نشانهای از بحران در کل پروژۀ «اتحادِ» اروپا – از
زمان جنگ جهانی دوم به این سو -بود.

الف :امپریالیسم ،انحصار و الیگارشی مالی
قریب به صد سال از اثر ماندگار لنین« ،امپریالیسم به مثابۀ باالترین مرحلۀ سرمایهداری» میگذرد .لنین در این اثر که در
بحبوحۀ کشتارهای جنگ جهانی اول به نگارش درآمد توضیح میدهد که امپریالیسم ،نه خط مشی سیاسی ،که مرحلهای
معین از توسعۀ سرمایهداری جهانی است که سرمایه در آن شکل انحصاری پیدا میکند و رقابت آزاد برای همیشه به تاریخ
میپیوندد.
به طور خالصه ،امپریالیسم به بیان لنین یعنی سرمایهداری انحصاری ،انگلی و محتضر .خصیصۀ امپریالیسم عبارت است
از جایگزینی رقابت آزاد با انحصار و سلطۀ تراستها و بانکهای غولپیکر بر اقتصاد؛ تراستها و بانکهایی که «بر تمام
بازار جهانی فرمان میرانند و "با صلح و صفا" میان خود تقسیمش میکنند؛ تا زمانی که جنگ آن را بازتقسیم کند».
به این اعتبار امپریالیسم همان دیکتاتوری سرمایۀ مالی است.
ویژگیهایی که لنین از امپریالیسم برمیشمرد ،در آن مقطع هنوز در قیاس با امروز در مراحل جنینی خود به سر میبردند.
در طول یک قرن گذشته با جهانیشدن تولید سرمایهداری ،ابرشرکتهای فراملیتی کل سیارۀ زمین را در چنبرۀ خود
گرفتهاند و با راهاندازی شبکههای وسیع تولید ،نیروی کار کارگران سراسر جهان را استثمار میکنند .دیکتاتوری سرمایۀ
مالی ابعادِ عظیمی یافتهاست .آمار 8نشان میدهد که از بیش از  39هزار شرکت فراملیتی بزرگ ،تنها کمی بیش از هزار
شرکت با مالکیت بر اکثرِ بنگاههای بزرگ تولید و ساخت کاالی دنیا ،مجموعاً  01درصد درآمدهای جهانی را تصاحب
میکردند و از همین تعداد هم تنها  131شرکت -که اکثراً بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری غولآسایی که مراکزشان
در امریکا و اروپای غربی و ژاپن بودند 31 -درصد کل ثروت این شبکه را تحت کنترل داشتند.
 .8انیستیتوی تکنولوژی فدرال سوئیس در سال 8111
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همانطور که لنین نوشت ،در نظام امپریالیستی «برتری سرمایۀ مالی بر تمامی اشکال سرمایه ،به معنای سلطۀ الیگارشی
مالی و رانتخوار است .یعنی تعداد اندکی از دولتهای "قدرتمند" در بین دیگران برجسته هستند» .گرایش به سوی
مالیسازی و سلطۀ سرمایۀ مالی و رانتی بر تمامی جوانب حیات اقتصادی و اجتماعی ابعاد خیرهکنندهای به خود گرفتهاست
و از زمان بحران اقتصادی  8112به این سو فرایند تمرکز شرکتها تشدید شدهاست که موج ادغام و تصاحب شرکتها
خود انعکاسی از این روند است.

ب :نابرابری اجتماعی
ما به ازای رشد تمرکز ثروت در دستان یک اقلیت ،رشد و تمرکز فقر برای اکثریت بودهاست .آمار سال  8111نشان میدهد
که تنها  2میلیاردر ،بهاندازۀ نیمی از جمعیت جهان ،یعنی  0.9میلیارد نفر ثروت دارند.9
گزارش دیگری 3نشان میدهد که تمرکز ثروت در دستان  1درصد باالیی به شدت افزایش یافتهاست ،بهخصوص در
امریکا و روسیه و چین .در امریکا سهم  1درصد باالیی از ثروت ،از  %88در سال  1921به  %99در سال 8110رسیدهاست؛
در چین این رقم با دو برابر افزایش از  11%به 91%رسیده و در روسیه از  88%به .39%
در همین گزارش آمدهاست که سهم دهک باالیی از درآمد ملی اروپا 91 ،درصد؛ در چین 31 ،درصد؛ در امریکا و کانادا،
 31درصد؛ در افریقای سیاه 13 ،درصد؛ در برزیل و هند 11 ،درصد؛ و در خاورمیانه  01درصد بودهاست.
روسیه تا زمانی که هنوز جزئی از اتحاد شوروی بود ،پایینترین سطح نابرابری را در سال  1921داشت .اما با انحالل
شوروی در سال  91-1991روسیه به سطوح نابرابری دوران حاکمیت تزار در یک قرن پیش بازگشتهاست .امریکا در صدر
فهرست نابرابری قرار دارد ،به طوری که باید آن را «ایاالت متحدۀ نابرابری» خواند .امروز تنها سه تن از میلیاردرهای
امریکایی-جف بزوس ،بیل گیتس و وارن بافت -بیش از نیمۀ فقیر جمعیت امریکا یا  101میلیون نفر ثروت در اختیار
دارند.
در سه دهۀ گذشته جهان شاهد رشد بیسابقۀ نابرابری اجتماعی به موازات مالیسازی بودهاست.

 .9مؤسسۀ آکسفام سال 8111
 .3گزارش  World Enequality Labکه از دادههای بیش از  111پژوهشگر در  11کشور دنیا (از سال  1921تا  )8110جمعآوری شدهاست.
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ج :مالیسازی
همانطور که لنین حدود یک سدۀ پیش ویژگی ذاتی نظام امپریالیستی را «برتری سرمایۀ مالی بر تمامی اشکال سرمایه،
به معنای سلطۀ الیگارشی مالی و رانتخوار» میدانست ،در طول سدۀ گذشته گرایش انکارناپذیر به سوی مالیسازی و
سلطۀ سرمایۀ مالی و رانتی بر تمامی جوانب حیات اقتصادی و اجتماعی ابعاد خیرهکنندهای به خود گرفتهاست.
فاصلهگیری بورژوازی از سرمایهگذاری مولد در اقتصاد واقعی و در عوض چرخش به سوی قمار با داراییهای مالی،
فرایندی است که در خصوصاً یک دهۀ گذشته شدت گرفتهاست .این توهم که به ظاهر میتوان با عملیات و شگردهای
مالی به طور مداوم «سود» خلق کرد یا به بیان دیگر اینکه به نظر میرسد پول ،بیوقفه پول بیشتری میزاید ،در تحلیل
نهایی به خاطر مکیدن ثروت از بخش واقعی اقتصادی است و اگر دقیقتر بگوییم این «ثروتمندسازی» با انتقال ارزش
اضافیِ طبقۀ کارگر از بخش مولد به غیرمولد ممکن میشود .اما این فرایند انگلی دیگر بسیار بیش از توان و رمق بخش
واقعی اقتصاد پیش رفتهاست و وزنش بر آن سنگینی میکند .زمانی که بحران  8112رخ داد ،ارزش داراییهای مالی 901
درصدِ تولید ناخالص داخلی بود .از آن زمان تاکنون این نسبت بیشتر هم شدهاست .کوهی از سرمایۀ موهوم خلق شده
که بر کل اقتصاد جهانی حکمفرماست و بانکهای مرکزی به آن تماماً مقروضاند.
اما بازگشت به مالیسازی ریشه در بحران عمیقتر و بلندمدتتر اقتصاد جهانی دارد .در دهۀ  1901عالئمی به چشم
میخوردند که نشان میدادند چهارچوب دورۀ رونق اقتصادی پساجنگ جهانی دوم رو به اضمحالل است .احیای اقتصادی
اروپا و ژاپن ،موقعیت مسلط ایاالت متحده را که خود مبنای نظام پساجنگ بود فرسوده بود .در اواسط دهۀ  ،1901نرخ
سود صنایع مهم تولیدی امریکا کاهش چشمگیرش را آغاز کرد و تا دهۀ  1911رشد اقتصادی همۀ کشورهای سرمایهداری
مهم وارد رکود شده بود.
مجموع این شرایط ،سرمایهداری را به سمت مالیسازی شتابان اقتصاد هل میداد .از پایان جنگ جهانی دوم تا ،1921
کل داراییهای مالی تقریباً معادل با کلّ تولید ناخالص داخلی بود .اما با آغاز تجدید ساختار نئولیبرالی اقتصاد جهانی در
دهۀ  1921و افزایش مالیسازی به موازات آن ،شاهد یک رابطۀ واگرا در این نسبت بودهایم.
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فرسودگی بنیۀ صنعتی در امریکا (مثالً در قالب ورشکستگی دیترویت که زمانی قطب تولید خودروی امریکا بود) و دیگر
کشورهای پیشرفتۀ سرمایهداری ،مستقیماً مرتبط با رشد صنعت مالیه بودهاست.
با وقوع بحران  ،8112در واقع سومین بار در طول یک دههبود که اقتصاد جهانی با ترکیدن یک حباب مالی به لرزه
درمیآمد.
بحران مالی آسیای شرقی در سالهای  1991-92که تایلند و مالزی و اندونزی و کرۀ جنوبی و فیلیپین را در خود غرق
کرد .سپس بحران سال  8111موسوم به بحران «دات کام» و موج رسواییهای مالی از جمله ورشکستگی شرکت نفتی
انرون از راه رسید.
پاسخ بانک مرکزی آمریکا و دیگر بانکهای مرکزی جهان به بحران  8112درست مانند این بحرانهای اولیه چیزی
نبودهاست جز پایین آوردن نرخ بهره و سرازیر کردن سیل پول نقد به بازارها .این امر تنها به ایجاد حبابهای جدید دارایی
منجر شده و زمینه را برای سقوط مالی جدید و فاجعهبارتر مهیا کرد .بنابراین امروز این حجم غولپیکر سرمایۀ موهوم یا
باید به واسطۀ زدن از سهم طبقۀ کارگر و انحالل داراییهای عمومی و دولتی و تاراج امپریالیستی پرداخت شود یا به
بحرانی دیگر بیانجامد!

د :ریاضت و ناسیونالیسم اقتصادی
دولتهای سرمایهداری به روال همیشه با اولین بروز نشانههای بحران ،اولین و مستقیمترین حمله را متوجه طبقۀ کارگر
خود میکنند .این فرایند را می توان در سیاستهای ریاضتی فراگیر یک دهۀ گذشته دید که برای مثال «اصالح» قانون
کار در فرانسه ( در زمان وزارت الخمری) که با همدستی حکومتِ حزب «سوسیالیست» اوالند صورت گرفت یک نمونۀ
آن است .در همین مثال میبینیم که پیشینۀ تاریخی این «اصالح» ،به سند مشترک دو تن از سران سوسیال دموکرات
دولت ،یعنی تونی بلر (نخست وزیر وقت بریتانیا) و گرهارد شرودر (صدر اعظم وقت آلمان) در سال  1999تحت عنوان
«راه پیشرَوی سوسیال دموکراتهای اروپا» برمیگردد و تقریباً همۀ حمالت اجتماعی که از آن زمان به بعد در آلمان،
بریتانیا ،اروپای جنوبی و اروپای شرقی ،یونان و اکنون فرانسه رخ دادهاند ،در این سند طرح ریزی شدهبودند.
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در دورههای «عادی» ،فرایند حذف سرمایهداران رقیب به شکل مبارزه در بازار رخ میدهد .اما وضعیت امروزِ دنیا فرسنگها
با وضعیت «عادی» فاصله دارد و بنابراین نزاع و رقابت بیش از پیش بُعد دیگری به خود میگیرد .در شرایطی که مالیه و
رکود اقتصادی جهانی در ابعادی هرچه وسیعتر گسترش پیدا میکند ،رقبا به ابزارهای سیاسی و اقتصادی بزرگتری متوسل
میشوند که بازگشت به ناسیونالیسم اقتصادی یکی از ارکان آن است .این فرایند باالترین نمود خود را در جنگ مییابد:
حذف رقبای اقتصادی و مالی به واسطۀ آن چه تروتسکی «ابزارهای مکانیکی» مینامید.
زمانی که بحران مالی  8112رخ داد ،قدرتهای اقتصادی اصلی دنیا متفق القول اطمینان میدادند که خبری از بازگشت
به حمایتگرایی ،ناسیونالیسم اقتصادی و سیاست معروفِ «به گدایی انداختن همسایه» نخواهد بود .یعنی بازگشت به
همان سیاستهایی که نقشی فاجعهبار در دهۀ  1991و فراهم آمدن شرایط جنگ جهانی ایفا کرد.
اما امروز با آهستگی رشد تجارت جهانی ،در تمام نشستهای اقتصادی این وعدهها یک به یک نقض میشوند .چندی
پیش «سازمان تجارت جهانی» در گزارشی اعالم کردهبود که در فاصلۀ اکتبر  8111و مه  ،8110اعضای «گروه ،»81
متشکل از کشورهای صنعتی مهم دنیا ،با سریعترین آهنگی که این سازمان از  8119تاکنون به ثبت رساندهاست ،اقدامات
حمایتگرایانۀ جدیدی را به اجرا درآوردهاند .به گفتۀ «سازمان تجارت جهانی» ،اقتصادهای «گروه  »81طی این دوره
« 130اقدام جدید محدودکنندۀ تجارت را که به طور میانگین تقریباً  81اقدام جدید در ماه بوده» به کار بستند که
«درمقایسه با گزارش سابق مبنی بر اتخاذ  11اقدام در ماه ،افزایش قابل توجهی نشان میدهد» .در نتیجه تعداد کل
اقدامات محدودکنندۀ تجارت که در اقتصادهای «گروه  »81در حال اجرا بوده ،طی دورۀ مورد بررسی به میزان  11درصد
رشد کردهاست .تعداد کل محدودیتهای اعمال شده بر تجارت که تا سال  8110در این اقتصادها در حال اجرا بوده ،به
یک هزار و  190مورد میرسد که نسبت به  983مورد در اکتبر  8111افزایش قابل توجهی یافتهاست .تنها  81درصد از
موانع تجاری که از سال  8112ایجاد شدهاند ،پس از اجرا و تکمیل حذف شدهاند.
تنشهای میان قدرتهای امپریالیستی بیش از پیش به سطح آمدهاند و به وضوح قابل مشاهده هستند .نمونهای از
گروکشی در رقابتهای بین دولتهای امپریالیستی را در تحت فشار گذاشتن شرکتهای رقیب میبینیم؛ مثالً ماجرای
فشار قانونگزاران اتحادیۀ اروپا بر شرکت اَپِل برای پرداخت مالیاتهای عقبافتادۀ خود به ارزش  19میلیارد دالر باعث
واکنش شدید سیاستمداران و خزانهداری امریکا شد .درست بالفاصله بعد از این فشار وزارت دادگستری امریکا رأی داد
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که «دویچه بانک» باید بابت سوء فروش اوراق بهادار با پشتوانۀ رهنی 13 ،میلیارد دالر جریمه پرداخت کند .جریمهای
که در صوت پرداخت قطعاً این بانک را به ورشکستگی میکشاند.
یکی دیگر از تالشهای امریکا برای حفظ سلطه در برابر رقبای اروپاییاش را در تالش برای تحمیل «پیمان مشارکت
تجاری و سرمایهگذاری ترانس آتالنتیک» (تی.تی.آی.پی) به اروپا میبینیم که با موج اعتراضات گسترده در سطح اروپا،
از جمله آلمان ،رو به رو شد .این گفتۀ وزیر مالیۀ آلمان که «ما به عنوان اروپاییها طبیعتاً نمیتوانیم به خواستههای آمریکا
تن بدهیم» ،به طور موجز و خالصه تنشهای موجود را نشان میدهد.
مواردی که در باال برشمرده شد ،تنها نوک کوه یخ تنشهای دول امپریالیستی در سطح اقتصادی بودهاست؛ اما در سطح
نظامی این رقابت صورت عریانتری به خود گرفتهاست که در بندهای بعد به آن خواهیم پرداخت.

-2امپریالیسم و بحران نظم ژئوپلیتیک پساجنگ
در این برهه مناسبات و نهادهای جهانی که دههها چهارچوب اقتصاد و حیات عمومیبینالمللی را تعیین میکردند ،با
سرعت دارند از هم میگسلند .خطر روبهرشد جنگ تجاری و تجدید حیات جاهطلبیهای نظامی قدرتهای امپریالیستی،
عالئم و نشانههایی دال بر وضعیت حاد و سقوط نهادهای بینالمللیای هستند که پس از ظهور امریکا بهعنوان قدرت
مسلط امپریالیستی از درون جنگ جهانی دوم ایجاد شدهبودند.
این سقوط ،محصول فرایندهایی است که البته طی دههها نُضج گرفته بود .سال  ،1991زمانی که با انحالل شوروی
استالینیستی ،ناتو دشمن مشترک خود را از دست دادهبود ،نقداً تنشهای میان قدرتهای امپریالیستی در غلیان بود .در
شرایطی که محو اتحاد شوروی باعث حذف هرگونه رقیب نظامی فوری شدهبود ،استراتژیستهای امریکا با اعالم «فضای
تک قطبی» در تالش بودند که از این مزیت نظامی برای خنثیسازی و جبران تنزل جایگاه اقتصادی امریکا استفاده کنند.
یکی از اسناد استراتژیک امریکا در سال  1998اظهار میداشت که واشنگن باید «رقبای بالقوه»اش را متقاعد کند که
«نباید سودای نقش بزرگتری داشته باشند یا حالت تهاجمیتری به خود بگیرند» و ضمناً باید آنان را «از به چالش کشیدن
رهبری ما یا تالش برای واژگونی نظام اقتصادی و سیاسی موجود دلسرد کرد».
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این سیاست به سلسله جنگها و دخالتهای امپریالیستی قدرتهای ناتو به رهبری امریکا انجامید که عراق و یوگسالوی
و افغانستان و لیبی و سوریه و اوکراین و سایر کشورها را تکهپاره کرد .این اقدامات میلیتاریستی عالوه بر گرفتن جان
میلیونها انسان و از همپاشیدگی این جوامع و ایجاد بزرگترین بحران پناهندگی از زمان جنگ جهانی دوم ،مدام به
سقوطهای مفتضحانه انجامیده و ناتوان از معکوسسازی روند افول جایگاه امپریالیسم امریکا بودهاست .اکنون مرحلۀ
جدید بحران فرارسیده :رقبای امپریالیستی امریکا نیز به تکاپو افتادهاند تا برتری جهانی امپریالیسم امریکا را مستقیماً به
چالش بگیرند.
از جملۀ این رقبا ،آلمان است .تنشهای میان امریکا و آلمان باال گرفته و این نشاندهندۀ یک بحران عمیق در ائتالف
نظامی ناتو استکه از  1939میان امریکا و اروپا شکل گرفتهبود.
استراتژیستهای سیاست خارجی امریکا اکثراً متفقالقولاند که این رویدادها نشانۀ عقبنشینی و بروز یک شکست بزرگتر
برای واشنگتن است .به قول یک روزنامهنگار امریکایی «همۀ حکومتهای امریکا از سال  1931تالش کردهاند از نزدیک
با آلمان و ناتو کار کنند» ،اما امریکا در دورۀ ترامپ «دارد مرکل را هُل میدهد تا یک ابرقدرت آلمانی خلق کند».
اما این تنشها صرفاً محصول سیاستهای ناسیونالیسم افراطی ساکن فعلی کاخ سفید نیست .حتی پیروزی هیالری
کلینتون در انتخابات ریاستجمهوری سال پیش امریکا هم نمیتوانست درگیریها را با اروپا حل کند .در عوض این
تنشها ریشه در تضادهای میان منافع قدرتهای امپریالیستی دارد که با بحران همهجانبۀ اخیر شدت یافته و از عمق به
سطح آمدهاست.
وقتی چین به تازگی از «راه ابریشم جدید» بهعنوان شبکهای از زیرساختهای انرژی و حملونقل که خاورمیانه و اروپا و
چین را به یکدیگر متصل میکند پردهبرداری کرد و پیوندهایش را با اتحادیۀ اروپا قوّت بخشید ،نشانۀ دیگری از به
حاشیه راندن جایگاه امریکا بود.
واکنش ژاپن و هند به عنوان متحدین واشنگتن در سیاست «محور آسیا» با هدف انزوای چین ،به منافع امپریالیستی
امریکا نزدیکتر است تا به منافع امپریالیسم اتحادیۀ اروپا .توکیو و دهلینو از «سند چشمانداز» خود برای ایجاد یک
«کُریدور رشد آسیا-آفریقا» به عنوان بدیلی در برابر راه ابریشم جدید چین پردهبرداری کردند .طبق این سند هند میتواند
به عنوان یک قطب تولیدی و وزنۀ نظامی در برابر چین ظاهر شود .هدف شینزو آبه (نخست وزیر ژاپن) و هوادارانش در
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سازمان اولتراناسیونالیستی «نیپون کایگی »1نیز نه فقط سبقتگیری از چین ،بلکه بازتسلیح ژاپن و گرفتن جای امریکا به
عنوان قدرت مسلط آسیا است.
حکومت ژاپن با تمام توان در تالش است که ممنوعیت قانون اساسی برای جنگهای برونمرزی ژاپن را که پس از
شکست در جنگ جهانی دوم تحمیل شد ،حذف کند .آبه به کرّات اعالم کردهاست که ائتالف هند و ژاپن «بیشترین
پتانسیل» را نسبت به هر ائتالف دیگری «در جهان» دارد.
همۀ این رویدادها انعکاسی از بحرانِ نه فقط امپریالیسم امریکا ،که کل نظام پساجنگ جهانی دوم است.

-3میلیتاریسم و جنگ
علت اصلی میلیتاریسم و جنگ ،در تضادهای ماهوی و ریشهدار نظام اقتصادی سرمایهداری نهفتهاست :هم تضادی که
میان خصلت اجتماعیشدۀ تولید جهانی و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و انباشت سود خصوصی طبقۀ حاکم است و هم
تضادی که در یک اقتصاد جهانی درهمتنیده و ادغامشده در مقابل تقسیم همین جهان به دولت-ملتهای متخاصم وجود
دارد .در این وضعیت میبینیم که نه فقط دولتها بلکه کنسرسیومهای نیرومند بانکها و ابرشرکتها برای کنترل مواد
خام و ذخایر نفتی و گازی و مسیرهای تجاری و دستیابی به نیروهای کار ارزان و بازارها که همگی برای انباشت سود
حیاتی هستند ،از موقعیت «خودشان» برای دامن زدن به تنازعات تجاری و نهایتاً نظامی با «دیگران» بهره میبرند .با
تعمیق هرچه بیشتر بحران سرمایهداری ،میلیتاریسم بیش از قبل به ابزاری برای خروج از بحران و جبران افول قدرت
اقتصادی و سیاسی مبدل شدهاست.
حکومت فدرال آلمان رسماً پایان «منع نظامی» در کشورش را اعالم کرد .از آن زمان تاکنون میلیتاریسم به طور
سیستماتیک در این کشور تقویت شدهاست .ارتش آلمان و نیروی دریاییاش ،در خطّ مقدم اعزام ناتو به اروپای شرقی (در
برابر روسیه) ،جنگهای خاورمیانه و حتی افریقا بودهاست .حکومت آلمان طرحهایی را برای افزایش هزینههای نظامی به
 191میلیارد یورو طی سالهای آتی اعالم کردهاست .در تنها یکی از گزارشهای نیروی دریایی آلمان ،پروژههای جدید

. Nippon Kaigi
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تسلیحاتی به ارزش میلیاردها یورو و یک «نیروی ضربتی سایبری» جدید و فوق العاده مدرن ،متشکل از  19هزار و 111
سرباز ،دایر و به آخرین فن آوری تجهیز خواهند شد.
با این حال در میانۀ این عروج حیرتآور میلیتاریسم رقبای امپریالیستی ،امریکا هنوز پیشتاز است .تنها بودجۀ رسمی نظامی
ایاالت متحدۀ امریکا در سال  ،8113معادل با تقریباً  91درصد هزینۀ نظامی جهانی و بیش از مجموع هزینههای نظامی
چین ،روسیه ،عربستان سعودی ،فرانسه ،بریتانیا ،هند و آلمان بودهاست .هزینۀ واقعی نظامی ایاالت متحده ،اگر بودجۀ
سالحهای هستهای ،جنگهای خارجی و هزینۀ نگهداری از کهنهسربازان جنگیاش را هم حساب کنیم حتی از این هم
باالتر است .بدینترتیب اغراق نخواهد بود اگر بگوییم ساالنه نزدیک به  1تریلیون دالر صرف میلیتاریسم آمریکا میشود.
چشمانداز تشدید میلیتاریسم در برهۀ کنونی را چطور باید ترسیم کنیم؟ با وجود آن که ویژگیهای این دوره (بحران
اقتصادی  ،تشدید تنش میان قدرتهای اصلی سرمایهداری جهانی ،بازگشت به ناسیونالیسم اقتصادی و صعود میلیتاریسم)
شباهت بسیار زیادی به همان فرایندهایی دارد که به دو جنگ اول و دوم جهانی ختم شد ،اما تفاوتهای مهمی نیز وجود
دارد.

الف :جنگ جهانی سوم یا دائمیشدن جنگهای منطقهای؟
مقدمتاً باید گفت که هرچند خصلت مشترک تمامی جنگهای مهم جهانی شمار باالی تلفات و تعداد زیاد دولتهای
متخاصم درگیر در آن است ،اما آن چه یک جنگ را به یک «جنگ جهانی» تبدیل میکند ،این عوامل نیست .به عنوان
مثال در مورد جنگ کره ( )1911-19که  9میلیون کشته برجای گذاشت 10 ،کشور مستقیماً با نیروی مسلح دخالت
داشتند؛ به طوری که امریکا و انگلستان در خط مقدم و در جبهۀ کرۀ جنوبی قرار داشتند ،در حالی که  11کشور دیگر نیز
به طور غیر مستقیم با حمایتهای لجستیک درگیر بودند .از سوی دیگر چین و اتحاد جماهیر شوروی هم با نیروی مسلح
و هم به پشتوانۀ مداخلۀ غیرمستقیمِ  1کشور جانب کرۀ شمالی را گرفتند .با این حال دولتهای متخاصم مستقیماً علیه
یک دیگر اعالن جنگ نکردند و مانع گسترش جنگ به خارج از کره شدند .بدینترتیب این یک «جنگ جهانی» نبود.
جنگهای امپریالیستی اول و دوم برای بازتقسیم جهان ،بدین علت «جنگ جهانی» بودند که مسیر و نتایج هر جنگ کل
کشورها را فارغ از این که بی طرف یا متخاصم باشند ،تحت تأثیر قرار میداد .به عبارت دیگر این دو جنگ قرار بود آیندۀ
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دنیا را رقم بزند و همان طور که دیدیم به بازترسیم نقشۀ برخی مناطق ،تغییر رژیم در بسیاری از کشورها ،شکلدهی مجدد
به حوزههای نفوذ قدرتهای امپریالیستی و تغییرساختار مناسبات بینالمللی بر مبنای توازن قوای جدیدی بیانجامد.
مهمترین ویژگی مشترک دو جنگ جهانی اول و دوم ،بحران هژمونی در سلسله مراتب امپریالیسم بود .انگلستان و فرانسه
به عنوان امپراتوریهای استعماری طویل العمر ،در آن برهه هنوز قدرتهای هژمونیک مطلق نظام امپریالیستی نشدهبودند
و سرمایههای آلمانی و امریکایی با شتاب هر چه بیشتری سهم بزرگتری را از منابع طبیعی و بازارها و حوزههای
سرمایهگذاری و نفوذ سیاسی طلب میکردند .تحت فشار انقالب اکتبر  ،1911قدرتهای امپریالیستی وادار به پایان جنگ
جهانی اول شدند .با این وجود بحران هژمونی در نظام امپریالستی همچنان حلنشده باقی ماند .دولتهای سرمایهداری
نبردهای درونی خود را موقتاً به تعلیق درآوردند تا دستشان برای درهم شکستن انقالبهای کارگری باز باشد .بعدتر روند
انحطاط شوروی و تثبیت قدرت بوروکراسی استالینیستی و سیاستهای دیکته شدۀ کمینترن به احزاب کمونیستِ سایر
کشورها نیز به کمک آنها شتافت .با شکست انقالب اسپانیا در سال  ،1990جنبش انقالبی ضربۀ مرگباری خورد.
آلمان پس از شکست در جنگ جهانی اول ،قلمروی خود در اروپا و مستعمراتش را در گوشه و کنار جهان از کف داد و
به لحاظ اقتصادی زمین بازی را به بریتانیا و فرانسه باخت .معاهدۀ ورسای ،مانعی در برابر توسعهطلبی بیشتر به شمار
میرفت و در نتیجه از منظر طبقۀ حاکم آلمان میبایست از سر راه برداشته شود .به همین خاطر است که دومین «ابتکار
عمل» برای بازتقسیم دنیا ،یعنی جنگ جهانی دوم ،از آلمان شروع شد.
به دنبال جنگ جهانی دوم ،بحران هژمونی در نظام سرمایهداری-امپریالیستی موقتاً حل شد .چرا که برندۀ واقعی این
جنگ ایاالت متحدۀ امریکا بود؛ امریکا به یُمن ظرفیت تولیدی ،نیروی مالی و سالح هستهای به قدرت هژمونیک بی
چون و چرای سرمایهداری جهانی بدل شد که تقریباً نیمی از تولید جهان را در دست داشت .برخورداری از بمب اتم و
حمایت مالی و سیاسی امریکا برای بازسازی اروپای جنگ زده و مقابله با «خطر کمونیسم» باعث شد که اکثر دولتهای
سرمایهداری تحت انقیاد هژمونی امریکا دربیایند.
پیروز دیگر جنگ ،اتحاد جماهیر شوروی بود .با وجود موقعیت انقالبی به وجود آمده پس از جنگ جهانی دوم در سراسر
اروپا (یعنی جوّ ضدسرمایهداری و مسلح شدن و پیوستن کارگران و دهقانان به پارتیزانها در نواحی تحت تهاجم آلمان)،
نقش خائنانۀ رژیم استالینیستی شوروی چیزی نبود جز پایان دادن به این موقعیت انقالبی در کشورهای شرق برلین که
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ارتش سرخ از ارتش هیتلر بازپس گرفتهبود و همینطور خلع سالح کارگران و تشکیل رژیمهای بوروکراتیک مشابه با
رژیم کرملین .بوروکراسی استالینیستی حتی به احزاب کمونیست کشورهای غرب برلین که در دست ارتشهای بریتانیا و
امریکا بود دستور داد که سالحهای خود را پایین بگذارند .بلوک سرمایهداری به رهبری امریکا و بلوک به اصطالح
«سوسیالیستی» به رهبری شوروی ،فضایی دوقطبی در جهان ایجاد کردهبود که مسیر تاریخ را از جنگ جهانی دوم تا
 1991تعیین می کرد .امریکا تا زمان انحالل شوروی همچنان قدرت بالمنازع هژمونیک جهان سرمایهداری باقی ماند.
اما این هژمونی رو به انحطاط گذاشت .سایر اقتصادهای سرمایهداری که زمانی از امریکا عقبافتادهبودند ،پیشرفت
اقتصادی و رشد باالتری را به نمایش گذاشتند .سهم امریکا که سال  1931تقریباً نیمی از تولید جهانی را به خود اختصاص
میداد به  81درصد رسید .قدرتهای امپریالیستی نظیر آلمان و فرانسه که نیروهای محرک «اتحادیۀ اروپا» (به عنوان
پروژهای اساساً در رقابت با امریکا) هستند ،با صراحت بیشتری علیه جهان تک قطبی به رهبری امریکا حرف میزنند که
در باال ذکر نمونههایی از این رقابتها رفت .در این میان رقبای جدیدی ،نظیر چین و روسیه نیز وارد صحنه شدهاند.
کودتای فاشیستی  8113در اوکراین با هدایت امریکا و در عوض الحاق کریمه از سوی روسیه و همین طور تنشهای
دریای جنوب چین که با رأی دادگاه دائمی داوری الهه در سال  8110علیه ادعاهای بحری چین به اوج رسید ،نمونههایی
از رقابت قدرتهای کهنه با قدرتهای نوظهور برای بازتقسیم جهان و حفظ منافع ژئوپلتیک است .به عالوه این را هم
باید یادآوری کرد که اگر تکنولوژی نظامی در جنگ جهانی اول ،تفنگ و توپخانه و در جنگ جهانی دوم تانک و هواپیما
و زیردریایی بود ،امروز رویارویی مستقیم کشورهای مسلح به بمبهای اتمی ،خطر یک جنگ هستهای را دارد .در این
حالت دیگر اثری از نیروی کار و بازار و در یک کالم جهان باقی نخواهد ماند که حال بخواهد بازتقسیم شود .هرچند
جنگ هستهای «آخرین گزینۀ» امپریالیستها و در حکم انتحار است ،اما با در نظر داشتن منطق کور سرمایهداری هیچ
تضمینی نیست که هرگز چنین چیزی رخ ندهد .با این حال این گزینه از منظر سرمایهداری ،گزینهای مطلوب نیست.
اگر همۀ این موارد را کنار هم بگذاریم میبینیم که با وجود شباهتهای زیاد بین وضعیت امروز و فرایندهایی که نهایتاً
جنگ جهانی دوم را رقم زدند ،تفاوتهایی نیز وجود دارند .بلوک کشورهای امپریالیستی سنتی سرشار از رقابتها و
تنشهای درونی است؛ اما با وجود چرخش هر یک از این کشورها به سوی ناسیونالیسم اقتصادی ،اعالن جنگ مستقیم
با یکدیگر نه فقط بحران هژمونی را حل نخواهد کرد ،بلکه چنان سطحی از ویرانی و تخریب را به دنبال خواهد داشت
که هزاران بار بیشتر از جنگ جهانی دوم خواهد بود و در این حالت محال است بتوان تفاوتی بین بُرد و باخت قائل شد.
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مثالً تصور اینکه انگلستان در اعتراض به سلطۀ آلمان بر اتحادیۀ اروپا ،با خواست «استقالل» و «منافع ملی» اعالن جنگ
کند ،بهشدت دور از واقعیت است! در عوض میبینیم که همۀ این کشورهای امپریالیستی ،از زاویۀ نظامی ،در کنار امریکا
قرار دارند و همگی درگیر بازتقسیم خاورمیانه ،شمال افریقا و فشار برای عقب راندن روسیه و چین هستند .در نتیجه
«جنگ جهانی» به مفهوم کالسیک آن معنی خود را از دست میدهد.
در نظام سرمایهداری هر تعادل ،خصلتی موقتی دارد .ثبات جای خود را بی ثباتی میدهد و بالعکس .تعادلی که پس از
جنگ جهانی دوم ایجاد شدهبود مدتها است که ناپدید شده .نظام سرمایهداری-امپریالیستی جهان از دهۀ آخر قرن
بیستم و آغاز قرن بیست و یکم ،وارد دورۀ پر هرج و مرجی از بحران هژمونی ،رکود اقتصادی هردم شدیدتر ،تشدید
رقابتها ،مبارزه برای بازتقسیم جهان ،افزایش میلیتاریسم ،دخالت مستقیم نظامی یا به خصوص جنگهای نیابتی در
تقریباً همۀ جهان است ،بی آن که قدرتهای برتر سرمایهداری یا امپریالیستی مستقیماً با یکدیگر درگیر شوند :تجزیۀ
خونین یوگسالوی و اوکراین« ،انقالبهای رنگی» ،حملۀ نظامی امریکا به عراق و افغانستان ،جنگ داخلی لیبی ،کودتای
مصر ،جنگ داخلی سوریه ،مداخلۀ نظامی دولتهای خلیج در یمن حول محور سنی (در چهارچوب رقابت بین جمهوری
اسالمی ایران و عربستان سعودی) ،جاهطلبیهای نئوعثمانی ترکیه ،پیدایش و گسترش داعش ،رشد تروریسم ،بدترین
بحران پناهندگی از جنگ جهانی دوم و … به این اعتبار ما وارد عصری شدهایم که در آن تناقضها و تنشهایی که در
گذشته مسبب دو جنگ جهانی شدند ،این بار خصلتی بلندمدت و دائمی یافتهاند :بحرانهای عمیقتر اقتصادی ،تداوم
بحران هژمونی ،جنگها و تنازعات پیچیده در تقریباً همه جای جهان ،دخالت نظامی (به ویژه در قالب جنگهای نیابتی)،
تروریسم در قلب مراکز امپریالیستی ،کودتاهای نظامی ،ترورهای سیاسی و غیره.

ب :عروج تروریسم
در چند سال گذشته حمالت تروریستی مکرر در افغانستان ،ترکیه ،ایران ،بنگالدش ،فرانسه ،بلژیک ،انگلستان و امریکا
جزو اخبار روزمره شدهاند .با کنار هم گذاشتن این حمالت تروریستی می توان به یک تصویر و الگوی عمومی دست یافت.
این زنجیرۀ حمالت تروریستی با مسئولیتپذیری داعش ،عموماً یا در آن دسته کشورهای امپریالیستی-سرمایهداری رخ
دادهاند که همگی در باتالق جنگهای خاورمیانه و شمال افریقا فرو رفتهاند (نظیر امریکا ،فرانسه و ترکیه و غیره) و یا در
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کشورهای قربانی که ساختار اقتصادی-اجتماعیشان با چنین جنگهایی به کل تباه شدهاست (افغانستان و عراق دو نمونۀ
شاخص آناند) .اصوالً سرازیر شدن منابع مالی و تسلیحاتی برای این جنگها (به خصوص جنگ سوریه) بوده که
میتوانسته موجودیت و بقای داعش را تضمین کند .حمالت انتحاری در کشورهای امپریالیستی و برخی متحدینشان،
تیرهای ترکش همین مداخالت نظامی امپریالیستی هستند.
در اکثر موارد بنا به اسناد رسمی دولتی ،میتوان دید که عاملین حمالت برای دستگاه اطالعاتی و پلیس ناشناس نبودهاند؛
بلکه بعضاً افرادی بودهاند که حتی برای حضور در جنگ داخلی سوریه و پیوستن به گروههای اسالمگرای به اصطالح
«میانه رو» ،از آزادی عبور و مرور با وجود آگاهی دستگاه اطالعاتی برخوردار بودهاند.
در تمامی این حوادث ،کارگران ،زنان ،جوانان ،توریستها و خالصه انسانهای بیگناه قربانی شدهاند .به این ترتیب هدف
و قربانی اصلی این حمالت ،نه دولت یا ارگانهای دولتی ،بلکه کسانی هستند که خود طی حداقل یک سال گذشته در
انگلستان و اسپانیا و آلمان و دیگر کشورها علیه دخالتگری نظامی دولتهای خود و بمبارانهایی که به اسم «مبارزه علیه
تروریسم» صورت میگیرد اعتراض میکردند و بیشترین و عالیترین شکل همبستگی را با پناهجویان نشان میدادند.
در عوض برندۀ این حمالت ،در تحلیل نهایی ،همان دولتهای سرمایهداری و امپریالیستی بودهاند .در موارد اخیر میبینیم
که چگونه دولتها از حمالت تروریستی برای تشدید دخالتگری نظامی در خارج و سرکوب ابتداییترین حقوق دموکراتیک
در داخل بهره بردهاند (اعمال وضعیت فوق العاده در فرانسه و اعطای قدرت بیحدّ و حصر به پلیس برای ممنوعیت
اعتراضات ،دستگیریهای خودسرانه ،تجسس از شهروندان و نظایر اینها نمونهای است که در سایر کشورها ،از جمله
اخیراً در ترکیه پس از «کودتا»ی نافرجام ،همچون الگویی واحد دنبال می شود).
به این ترتیب تروریسم ،بهانه را برای مداخالت بیشترِ نظامی و سرکوب حقوق دموکراتیک فراهم میآورد و این دو نیز به
سهم خود دامن زدن به تروریسم را! به عنوان مثال امروز میبینیم که چگونه رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی ایران،
با نشان دادن اوضاع سوریه و عراق -اوضاعی که خود نیز مستقیماً در ایجادش دخیل بوده -به توجیه افزایش سرکوبهای
داخلی به عنوان الزمۀ «ثبات داخلی» میپردازد!
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تروریسم به طور مداوم دارد تولید و بازتولید میشود .همۀ اینها ورشکستگی دموکراسی بورژوایی را در مهد آن نشان
میدهد .سرمایهداری با بازپسگیری حقوق دموکراتیک ،هر بار به سوی اشکال استبدادیتر حاکمیت حرکت کرده و مسیر
را برای خارجیستیزی ،مهاجرستیزی ،شکلگیری گرایشهای راست افراطی و شبه فاشیستی فراهم کردهاست.

 -4بحران پناهندگی
به اعتراف سازمان ملل ،بحران پناهندگی سالهای اخیر بدترین مورد از زمان جنگ جهانی دوم است .بیش از  11سال از
طرح «مبارزه علیه تروریسم» که به احیای جنگ و چپاول خاورمیانه و دیگر نقاط دنیا منجرشد میگذرد؛ رویدادهای پانزده
سال اخیر منجر به بروز بزرگترین بحران پناهندگی از زمان جنگ جهانی دوم شدهاست .میلیونها نفری که از کشتار و
نابودی گستردۀ کشورهایشان به دست قدرتهای بزرگ امپریالیستی و در رأس آن امریکا میگریزند ،با دیوارها و سیمهای
خاردار و اردوگاههای اجباری و تبلیغات نژادپرستانۀ حکومتهای اروپایی و استرالیا مواجه میشوند .دهها هزار نفر به دلیل
سیاستهای ضدّ مهاجرتی «دژ اروپا» ،در دریاها از بین رفتند.
آزار و اذیت گستردۀ مهاجرین و صعود موج مسموم شووینیسم ،تنها پاسخ بورژوازی بینالمللی به بحران مرگبار نظام
سرمایهداری بودهاست .از جملۀ شنیعترین نمودهای تعفن و گندیدگی سرمایهداری ،همین نحوۀ برخورد با مهاجرین است.
آنچه تروتسکی ماه مه  1931گفتهبود ،میتواند با اندکی جرح و تعدیل به عنوان توصیف اوضاع و احوال کنونی از نو
یادآوری شود:
«دنیایِ سرمایهداری متعفن ،با جمعیتی بیش از حد انبوه روبهرو است .مسألۀ پذیرش یکصد پناهندۀ اضافی ،به مشکل
عمدهای برای یک چنین قدرت جهانی نظیر ایاالت متحده تبدیل میشود .در عصر هوانوردی ،تلگراف ،تلفن ،رادیو و
تلویزیون ،سفر از یک کشور به کشوری دیگر ،با پاسپورت و ویزا فلج میشود .دورۀ اتالف تجارت خارجی و افول تجارت
داخلی ،در عین حال دورۀ تشدید هیوالوار شُووینیسم و به ویژه یهودیستیزی است ...در میانۀ بسط و گسترش عظیم
سرزمین و شگفتیهای تکنولوژی که آسمانها و زمین را به تسخیر انسان درآورده ،بورژوازی توانسته سیارۀ ما را به یک
زندان مشمئزکننده بدل کند».
توحشی که نسبت به مهاجرین روا داشته میشود ،یکی از کوبندهترین نمودهای ورشکستگی نظام دولتملت به عنوان
سیستمی است که اساس سرمایهداری بدان پیوند خوردهاست .این درحالیاست که امروز ،جهانیشدن اقتصاد و ادغام
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تکنولوژیک جمعیت جهان -از ارتباطات اینترنتی و سرعت سفر تا پیوند کارگران جهان در شبکۀهای تولید فراملی -به
مراتب فراتر از روزگار تروتسکی است .اما در نظام سرمایهداری ،این تغییر و تحوالت انقالبی که میتوانست منجر به بسط
عظیم نیروهای مولده و استانداردهای زندگی مردم جهان شود ،اکنون اهرم تشدید استثمار طبقۀ کارگر و افزودن به
ثروتهای نخبگان حاکم و تغذیه از تنازعات ملی و تحرکات جنگی است .حکومتهای سراسر جهان به نفرت از مهاجرین
دامن میزنند تا با انشقاق در صفوف طبقۀ کارگر ،توجه را از منشأ و علت واقعی مصیبت کارگران منحرف سازند :نظام
سرمایهداری!
ما کلّ چهارچوب بحث حاکم دربارۀ مهاجرت را از اساس رد میکنیم و در عوض راه حل سوسیالیستی و انترناسیونالیستیِ
بحران پیش روی کارگران مهاجر را پیش میکشیم .راه حلی که بر چشمانداز استراتژیک وحدت بینالمللی طبقۀ کارگر و
انقالب سوسیالیستی جهانی اتکا دارد .ما برای حق کارگران چهار گوشۀ جهان برای زندگی در کشور دلخواه خود ،همراه
با حقوق کامل شهروندی و از جمله حقّ کار و سفر بدون ترس از اخراج یا سرکوب دفاع میکنیم.
مبارزه برای این برنامه ،الزاماً علیه هرگونه تالش برای تفکیک و تقسیم کارگران به مهاجر و بومی آغاز میشود .کارگران
امریکا یا هر کشور دیگری تنها در اتحاد با طبقۀ کارگر بینالمللی است که میتوانند مبارزۀ خود را علیه ابرشرکتهایی
که در سراسر جهان پخششدهاند با موفقیت پیش ببرند و راه حل مستقل خود را پیش پای بحران اقتصادی جهانی
بگذارند :یعنی با بازسازماندهی اقتصاد جهانی برای تأمین نیازهای اجتماعی و نه سود خصوصی.

 -5راست افراطی
در سالهای گذشته با گسترش و تعمیق بحران اقتصادی ،شاهد عروج گرایشهای راست افراطی در سراسر جهان
بودهایم .آلمان در انتخابات اخیرش شاهد عروج حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» و در عوض سقوط «حزب
سوسیال دموکرات» بهعنوان حزب چپ رسمی این کشور بود .ورود و عرض اندام «آلترناتیو برای آلمان» در مجلس و به
این اعتبار شرکت آشکار فاشیستها و نژادپرستها در قانونگزاری کشوری ،برای نخستین بار از زمان پایان کابوس
«رایش سوم» رخ میدهد .پیروزی انتخاباتی این حزب نئوفاشیست در آلمان نه فقط یک استثنا نبوده ،بلکه جزئی از
الگویی است که هر بار دارد در سراسر اروپا و جهان تکرار میشود.
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حزب راست افراطی و مهاجرستیزِ «استقالل بریتانیا» در جریان همهپرسی خروج از اتحادیۀ اروپا (برگزیت) بهعنوان یک
نیروی سیاسی برجسته پدیدار شد .در فرانسه ،لوپن رهبر حزب «جبهۀ ملی» با موفقیت وارد دور نهایی رقابتهای انتخاباتی
شد و با کسب  93درصد آرا ،نتیجۀ آرای پدرش در سال  8118را دو برابر کرد.
در اتریش«حزب مردم اتریش» و حزب راست افراطی «آزادی» باهم ائتالف کردند و تشکیل حکومت دادند .این
راستترین حکومت اتریش از زمان رژیم فاشیستی کورت شوشنیگ در سالهای  1993و  1992است.
در امریکا ،دونالد ترامپ ،یک بسازبفروش و میلیاردرِ شبه-فاشیست ،پیروز انتخابات  8110شد و راستترین حکومت تاریخ
امریکا را روی کار آورد.
این تحوالت پرسش بسیار مهمی را برای نیروهای انقالبی مطرح میکنند :چرا با گذشت یک دهه از بروز بزرگترین
بحران سرمایهداری جهانی در قیاس با دهۀ  1991که تقریباً کل نظام مالی جهانی را زمینگیر کرده و افسار سیاستهای
ریاضت وحشیانه و میلیتاریسم را در سطح بینالمللی گشودهاست ،شاهد تقویت مداوم احزاب راست افراطی بودهایم؟ به
این پرسش در بندهای آتی پاسخ دادهایم.

الف :فاشیسم
از منظر مارکسیستی «فاشیسم» یک فحش سیاسی نیست که هر لجظه بنا به سلیقه به هر فرد یا جریان ارتجاعی پرتاب
شود ،بلکه فاشیسم به یک پدیدۀ اجتماعی معین اطالق میشود که اوالً میتوان به طور علمی توضیحش داد و ثانیاً
ریشههایش را در بستر مادی عینی یافت.
ارتجاع یک چیز است و ارتجاع فاشیستی یک چیز دیگر .بورژوازی تنها بعد از شکست جنبش انقالبی و زمانی که موجودیت
خود را در خطر میدید به فاشیسم بازگشت و نقش فاشیسم این بود که جنبش طبقۀ کارگر را متالشی کند .در حال حاضر
هیچجای اروپا و امریکا بورژوازی خود را در خطر از دست دادن قدرت نمیبیند .برعکس میبینیم که بورژوازی به
بوروکراتهای جنبش کارگری و رفرمیستهای چپ تکیه زدهاست.
چشمانداز پیش روی ما در حال حاضر چشمانداز رشد و گسترش مبارزۀ طبقاتی است .تحوالت انقالبی ،پیش روی ما
هستند نه پشت سر ما .طبقۀ حاکم نیز این را به خوبی میبیند و درست از همین روست که همهجا برای چنین تحوالتی
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آماده میشود .چون میداند در آینده مکانیسمهای «نرمال» دموکراسی پارلمانی دیگر قادر به کنترل جنبش کارگری
نخواهد بود ،به همین دلیل است که از هماکنون گرایشی به سوی تهدید و مهار آزادیهای دموکراتیک و ودستاوردهای
طبقۀ کارگر را میبینیم.
با این حال در مرحلۀ فعلی بورژوازی هنوز ترجیح میدهد به واسطۀ دموکراسی صوری پارلمانی به حکمرانی ادامه دهد،
چون این روش هنوز برایش بارها بهصرفهتر و کمخطرتر از روی کار آوردن دیکتاتوریهای فاشیستی است.
در مقطع فعلی هنوز مسألۀ ارتجاع فاشیستی یا بناپارتیستی در هیچیک از کشورهای پیشرفتۀ سرمایهداری مطرح نیست.
اما در بلندمدت ،چنانچه طبقۀ کارگر قدرت نگیرد ،وضعیت میتواند فرق کند.
دموکراسی بورژوایی نهال بسیار شکنندهای است که تنها در خاک حاصلخیر رونق اقتصادی میتواند رشد کند .تعمیق
بحران ،ناگزیر به قطببندی تند میان طبقات منجر شده و خواهد شد و این چیزی نیست که بتواند در مجاری رسمی
دموکراسی محصور و مهار شود .با این حال طبقۀ حاکم تنها بعد از اینکه طبقۀ کارگر بارها برای تسخیر قدرت به صحنه
بیاید و شکستهای سنگینی بخورد به ارتجاع آشکار و عریانی مثل فاشیسم متوسل خواهد شد .تا مدتها قبل از اینکه
مسألۀ ارتجاع فاشیستی یا بناپارتسیستی مطرح شود ،کارگران بارها و بارها برای گرفتن قدرت به صحنه خواهند آمد .یعنی
اگر طبقۀ کارگر نتواند در برهۀ تاریخی پیشِ رو قدرت سیاسی و اقتصادی را بگیرد ،از نظر تئوریک نمیتوانیم احتمال
قدرتگیری یک رژیم فاشیستی را کنار بگذاریم .اما فرصتهای زیادی برای تغییر این سرنوشت و پایان دادن به حیات
سرمایهداری خواهد داشت.
صحبت از فاشیسم در شرایط کنونی به معنی دست کم گرفتن نیروی عینی کارگران و در عوض دست باال گرفتن توان
ارتجاع است .تروتسکی زمانی گفتهبود« :هر خردهبورژوازی خانهخرابی نمیتواند به هیتلر مبدل شود ،اما ذرهای از هیتلر
در وجود هر خردهبورژوازی خانهخرابی جای گرفته» .کسانی در طیف چپ که با مشاهدۀ هر تحرکی در جبهۀ راست «خطر
فاشیسم» را میبینند ،عموماً کسانی هستند که این «ذره» را با خودِ «فاشیسم» اشتباه میگیرند .هشدار به «خطر فاشیسم»
در هر بزنگاهی ،عمالً منجر به نوعی سندروم «چوپان دروغگو» میشود .یعنی اگر در شرایطی خطر ارتجاع فاشیستی
جدی شود ،این بار طبقۀ کارگر دیگر وقعی به سازمانهایی نخواهد گذاشت که تا پیش از این مرتب زنگ خطر فاشیسم
را به صدا درمیآوردهاند.
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از طرف دیگر فاشیسم یک پدیدۀ تودهای است و پایگاه اصلی آن را خردهبورژوازی بحرانزده و لمپنپرولتاریا و
عقبماندهترین الیههای کارگران شکل میدهند .وظیفۀ تاریخی فاشیسم این بوده که با «حاکمیت شمشیر» بنبست
مبارزۀ طبقاتی را بشکند و وظیفۀ ناممکن حل بحران سرمایهداری را انجام دهد .یعنی ساعت را به گذشتۀ خیالی ،به
«شکوه» سرمایهداری و ایام «رونق» و زمانی که سرمایهداری ظاهراً هنوز «کار» میکرد بازگرداند .فاشیسم تاریخاً آخرین
وسیلهای است که بورژوازی برای رسیدن به هدف خود ،یعنی عقب راندن خطر فوری و فوتی قدرتگیری کارگران به کار
میبردهاست.
ارزیابی برخی گرایشهای چپ از این حکومتهای راست افراطی به عنوان مصادیق «حاکمیت فاشیستی» ،به محض
ورود به عرصۀ دخالتگری سیاسی تناقضهای خود را عریان میکند .به عنوان مثال گرایشی از چپ که مثالً تا همین چند
سال پیش حکومت ترکیه را فاشیستی ارزیابی میکرد دچار این تناقض میشد که چه طور میتواند از شرکت حزب
«ه.د.پ» در انتخابات پارلمانی دفاع یا آن را توجیه کند؟ به همین ترتیب اگر رژیم سرمایهداری اسالمی ایران «فاشیستی»
است ،پس چگونه بعضی از همین چپها از فعالیت در چهارچوب علنی و قانونی دفاع میکنند؟ و اصوالً اگر تشکل کارگری
ظرف چانهزنی و مبارزۀ صنفی است و ناگزیر نمود علنی پیدا میکند ،پس آیا باید پذیرفت که این تشکلها خواهان
چانهزنی و سازش با «فاشیسم» هستند؟ فارغ از اینها ،مسألۀ «فاشیستی» بودن یا نبودن زمانی اهمیت پیدا میکند که
شما بخواهید از آن نتیجه سیاسی بگیرید و بر مبنای این تحلیل مشخص شکل ویژهای از فعالیت را پیش ببرید .به لحاظ
تاریخی وقتی فاشیسم روی کار میآید تا آخرین دستاوردهای جنبش را عقب بزند ،ناگزیر باید یک جبهۀ ضد فاشیستی،
یعنی جبهۀ واحد کارگری را متشکل از احزاب چپ و کارگری متعدد به وجود آورد .در نتیجه تحلیل از مثالً حکومت ترکیه
به عنوان فاشیستی ،این ضرورت فوری را در دستور کار سیاسی قرار میدهد .چگونه میتوان حاکمیتی را فاشیستی دانست،
اما به جای سازماندهی فوری این جبهه ،فقط آن را نظاره کرد و در آن واحد نیم نگاهی به فعالیت پارلمانی یا فعالیتهای
علنی هم داشت؟ در نتیجه کاربرد این صفت چنین وظیفهای را رو به روی چپ ترکیه و جهان قرار میدهد ،نه این که
گوینده عبارت «فاشیسم» را دست و دلبازانه خرج کند ،اما به جای سازماندهی انقالبی کنج خانه بنشیند! سهل است که
برخی جریانات ،پس از تحلیل هر حاکمیتی با عنوان «فاشیسم» ،درصدد هستند که همکاری یا ائتالف با گرایشها یا
احزاب مخالف خود بورژوازی را استنتاج کنند! به عنوان مثال در چهارچوب تحلیلهایی که از رژیم فاشیستی ایران یا
اسرائیل صحبت میکردند ،به سادگی این نتیجه گرفته میشد که باید با گرایشهای اصالحطلب یا مثالً حماس در مقابل
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جبهۀ «فاشیسم» متحد شد و این بالمانع است .یا مثالً از هیالری در برابر ترامپ حمایت کرد! در نتیجه از منظر
مارکسیستها ،کاربرد واژۀ فاشیسم ،صفتی دلبخواهی و تزئینی در مقاالت برای نمایش «رادیکالیسم» در برابر جریانات
ارتجاعی نیست ،بلکه هدف از کاربرد سیاسی این مفهوم دست یافتن به چیستی و چگونگی مقابله با آن است و ترسیم
گامهای بعدی جنبش .گرایشی که بحثهایش را بر مبنای مفاهیم مارکسیستی نگذارد ،در بهترین حالت از سطح ژورنالیسم
فراتر نرفتهاست.
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 -2فصل دوم :وضعیت سرمایهداری ایران
الف -پیشزمینه تاریخی :توسعۀ ناموزون و مرکب سرمایهداری در ایران
امپریالیسم به طور کل از قرن  19با ایجاد یک بازار جهانی ،بهتدریج تمامی کشورهای جهان را به درجات مختلف در
خود ادغام کرد و به زیر سلطۀ سرمایۀ مالیاش کشاند ،بدینسان بود که توسعه و انکشاف سرمایهداری در کشورهایی که
هنوز تا آن زمان به جرگۀ سرمایهداری نپیوسته بودند ،مختل شد و مسیری متفاوت با رشد سرمایهداری در اروپای غربی
پیمود.
فرایند انباشت اولیۀ سرمایه و سپس توسعۀ سرمایهداری در کشورهای شبه مستعمرۀ سابق و پیرامونی در شرایطی رخ
میداد که این انباشت ،برخالف فرایند مشابه در دورۀ رشد کالسیک سرمایهداری اروپای غربی ،فرایندی با دینامیسم
مستقل خود نبود؛ برعکس ،خصوصیات و ویژگیهای انباشت سرمایۀ امپریالیستی در سطح جهانی ،تعیینکنندۀ مشخصات
عمدۀ این فرایند بود.
وجود و بقای مناسبات پیشاسرمایهداری در کشورهای به اصطالح «توسعهنیافته» ،خود جزوی از خصلت سرمایهداری در
چنین کشورهایی محسوب میشود.
ظهور و رشد سرمایهداری ایران نیز دقیقاً تابع قانون باال بود؛ یعنی رشد سرمایهداری در ایران همراه با فرایند ادغامش در
بازار جهانی بود که از قرن نوزدهم آغاز شده بود و به خصوص پس از جنگ جهانی دوم ،کشور را دگرگون کرد.
میزان تأثیری پذیری فرایند رشد مناسبات سرمایهداری در کشورهایی نظیر ایران از امپریالیسم ،به این معنی بود که در
ایران حتی تشکیل «طبقۀ کارگر صنعتی» هم برخالف اروپای غربی چندان وابسته به ایجاد «انباشت اولیۀ سرمایه» در
داخل کشور نبود .به این معنی که روند صدور سرمایه از خارج به ایران (از جمله حضور شرکت نفت بریتانیا در ایران) و
وابستگی به مراکز صنعتی اطراف (مثل مهاجرت کارگران به باکو) ،تشکیل پرولتاریا را چه بسا زودتر از ایجاد انباشت اولیۀ
داخلی به منصۀ ظهور رساند.
توسعۀ امپریالیسم ،حداقل دو دورۀ بارز از دخالت در کشورهای توسعهنیافته را به همراه داشت .دورۀ اول فازی بود که
خصائص دخالت امپریالیستی را میتوان استعماری و شبهاستعماری دانست ،درحالیکه در دورۀ دوم دخالت سیاسی و
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اقتصادی امپریالیسم شکلی غیرمستقیمتر به خود گرفت .اگر در دورۀ اول ،نیاز امپریالیسم به مواد خام و اولیه ،استعمار به
شیوۀ کهن یعنی اشغال نظامی ،پشتیبانی از حکومت های دستنشانده و تکیه بر واپسگراترین نیروهای بومی و تحمیل
قراردادهای بهرهبرداری و غیره را ایجاب میکرد ،در دورۀ دوم (سرمایهداری پسین) اشباع بازار کاالهای سرمایهای در
کشورهای امپریالیستی ،نیاز به صدور سرمایه و ایجاد بازارهای مصرف جدید و نیروی کار ارزان را ایجاب میکرد .در این
دوره مجرای اصلی سودآوری از صدور سرمایه به فروش تکنولوژی و ابزارتولید کهنه تغییر یافته بود .در این مرحله،
امریالیسم که خود با بحران اشباع تولید ابزار تولید رو به رو بود ،ناگزیر برای رهایی از شرّ این بحران ،باید اقدام به فروش
آن می کرد .منتها وضعیت عقب ماندگی اقتصادی کشورهای توسعه نیافته به گونه ای بود که اصوالً آن ها را قادر به
جذب این ابزارتولید نمی کرد .در نتیجه امپریالیسم برای رفع این «مشکل» به اجبار می بایست این بار برای «صنعتی
شدن» کشورهایی مانند ایران از باال و به شکل مصنوعی ،سیاست جدیدی را اتخاذ می کرد تا واگذاری و انتقال تکنولوژی
کهنه و «دست دوم» ،صنایع مونتاژ و ماشین آالت تولید (به خصوص در بخش تولید کاالهای مصرفی) و سپس سایر
کاالی مصرفی به کشورهای توسعه نیافته امکان پذیر شود .از این رو پرولتریزهکردن جمعیت دهقانی در برخی کشورهای
توسعهنیافته ،یکی از اهداف کلیدی امپریالیسم در دورۀ دوم و هستۀ اصلی «انقالب سفید» شاه را شکل میداد .در تاریخ
ایران ،دورۀ پهلوی اول و دوم ،انعکاسی از حرکت سرمایۀ امپریالیستی از استخراج مواد خام در ایران (در زمان قاجار) به
تولید صنعتی است.
تغییر ساختار سیاسی ایران در دو قرن اخیر هم به موازات دخالتهای امپریالیستی و در تناسب با نیازهای آن بودهاست :با
شروع جنگ جهانی اول ،تقسیم خاورمیانه میان دول امپریالیستی ،استخراج و اهمیت نفت ،نیاز امپریالیسم به ایجاد یک
مرکزیت قوی در ایران احساس میشد؛ مرکزیتی که بتواند تمامیت ارضی ،امنیت سرمایه ،راهسازی و پرولتریزهکردن
دهقانان و سرکوب هرگونه اعتراض سیاسی اخاللگر چنین نظمی را فراهم کند و غیره .حکومت رضاشاه ،پاسخ به چنین
نیازی بود.
بنابراین روند باال نشان میدهد که در کشورهایی مثل ایران اصوالً «بورژوازی» از دل مبارزه با مناسبات پیشاسرمایهداری
بیرون نیامد؛ بلکه دولت بورژوازی ،به شکلی ناقص الخلقه ،از باال و به عنوان ابزار و بازوی اجرایی منطبق با سیاستهای
امپریالیسم شکل گرفت .در نتیجه این نوع بورژوازی ،فاقد سنت تاریخی مبارزاتی است و وظایف و تکالیفی را که بورژوازی
اروپای غربی از طریق انقالبهای بورژوا-دمکراتیک خود به انجام رسانیده بود ،بالتکلیف رها کرده و نه تنها از انجام آن
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سر باز میزند ،که از ظهور چنین تغییراتی وحشت دارد .خصلت استبدادی بورژوازی در این کشورها محصول تکوین این
طبقه زیر سایۀ امپریالیسم و منافعش بودهاست.
در دورۀ رضاشاه صدها کارخانۀ کوچک ،به ویژه در حوزۀ نساجی ،مواد غذایی و مصالح ساختمانی تأسیس شدند .اندازۀ
طبقۀ کارگر ایران به شدت افزایش یافت و بخش مهمی از آن در کارخانههای بزرگ متمرکز شد .از این نظر ،وضعیت
ایران مشابه با روسیۀ تزاری در اوایل توسعۀ صنعتی آن بود .با این حال وفور کارگاههای کوچک تولیدی هنوز به چشم
میخورد.
وجود انبوهی از کارگاههای کوچک در کنار معدود کارخانههای بزرگ مدرن ،تابع قانون رشد ناموزون و مرکب اقتصادی
و اجتماعی بود .به دلیل سلطۀ امپریالیسم بر بازار جهانی ،فرایند صنعتی شدن نمی توانست به همان شکل کالسیک در
اروپا رخ بدهد .از آن جا که ایران یک منبع مهم انرژی به شمار میرفت ،بهرهبرداری امپریالیسم بریتانیا از ذخایر نفتی به
توسعۀ بسیار محدود و یک سویه ایران انجامید و رشد صنعت ،الگویی شدیداً ناموزون از توسعه را به خود گرفت؛ به طوری
که صنایع پیشرفتهتر تنها به شهرهای اصلی یعنی تهران ،تبریز ،اصفهان ،کرمان و برخی دیگر محدود میشد .ملزومات
صنعت نفت ،به ایجاد پیشرفتهترین صنایع در خوزستان انجامید ،درحالی که همزمان اکثر بخشهای کشور در وضعیت
عقبماندگی باقی مانده بود .پیشرفتهترین اشکال اقتصادی و اجتماعی درست در کنار ابتداییترین اشکال یافت میشد.
در کنار نور چراغهای کارخانهها و مؤسسات مدرن پتروشیمی ،روستاییهایی بدون برق با روشنایی فانوس به چشم
میخوردند .پیشهوران کوچک در مواجهه با صنایعی که از به روزترین تکنولوژی بهره میگرفتند ،همچنان به استفاده از
روشهایی سنتی که چندین قرن بالتغییر باقی مانده بودند ادامه میدادند .منازل مدرن با آشپزخانههای امریکایی در برابر
زاغههایی وجود داشتند که هنوز از تنور و هیزم برای پخت غذا استفاده میکردند .این تناقضات که تا امروز هم جانسختی
میکنند نمایی از توسعۀ ناموزون و مرکب سرمایهداری در ایران است.
دورۀ پسین امپریالیسم ،گرایش غالب نه در جهت «مسدود» کردن انباشت سرمایه در کشورهای شبه مستعمره ،بلکه
برعکس در جهت «تسهیل» این انباشت بود .بنابراین نقطۀ شروع اقتصاددانان بورژوازی و استراتژیست های سازمان ملل
در دورۀ بعد از جنگ جهانی دوم ،حل موانع ادغام کامل اقتصادهایی مثل ایران در بازار سرمایهداری بود .بدین ترتیب،
تشکیل سرمایه ،انتقال نیروی کار از بخش دهقانی به صنعتی ،صنعتیسازی کشاورزی (بههدف فراهم آوردن مواد خام
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برای صنایع نوپای آن کشور) و درهم شکستن اقتصاد خودبسندۀ روستاها و ایجاد بازارهای مصرف جدید برای چنین
مسیری ضروری بود .اصالحات ارضی راهکاری بود که از سوی امپریالیسم جهانی و باالخص آمریکا به شاه تحمیل شد.
با اوج گیری سرعت صنعتی شدن در بین سال های  1931و  ،1911شمار کارگران صنعتی شاغل در مؤسسات بزرگ به
طرز حیرتآوری از هفتاد هزار نفر به چهارصد هزار نفر رسید .کارگران مؤسسات صنعتی شهری در بخش های صنعت
نفت ،پتروشیمی ،فوالد ،ماشین آالت ،حمل و نقل و سایر صنایع نوپا از لحاظ رفاهی در وضع بهتری نسبت به سایر
کارگران بودند .اعضای این بخش به اصطالح ممتاز کارگری ،در مجموع یک سوم نیروی کار تولیدی شهرها را تا سال
 1911تشکیل می دادند .باقی ماندۀ دو سوم نیروی کار شامل کارگران نیمه ماهر و غیرماهر در بخش های ساختمان،
معادن ،صنایع و خدمات خرد میشد .در سطوح پایینتر ،حدود بیش از نیم میلیون کارگر خوداشتغال فقیر در دو بخش
غیررسمی و خدمات دونپایه کار میکردند .این افراد غالباً در زاغهها و مناطق حاشیهای شهرهای اصلی ،در حلبیآبادها و
در کنار مهاجران روستایی فقیر زندگی می کردند.

ب :انقالب 57
در انقالب  ،11قدرت عظیم طبقۀ کارگر بالفاصله آشکار شد .سه میلیون نفر در بزرگترین بسیج تودهای تاریخ ایران به
خیابانها آمدند .وضعیت یکشبه دگرگون شد و حکومت بهاصطالح مقتدر شاه فروریخت .در چنین وضعیتی ،نقش حزب
پیشتاز کارگری اهمیت فوق العادهای داشت .وقتی مبارزۀ طبقاتی به مرحله و بزنگاه حساس و سرنوشت ساز میرسد،
مبارزه برای آخرین ضربه به ماشین دولتی و تسخیر قدرت سیاسی و مسألۀ رهبری ،نهایتاً همه چیز را تعیین میکند .این
بازۀ زمانی همیشه یک فرجۀ کوتاه است که اگر طبقۀ کارگر (و رهبری آن) تعیین تکلیف نهایی را انجام ندهد ،به ازای
یک گامی که به جلو برداشته ،دو گام به پس هل داده خواهد شد.
اعتصابات سازمانیافتۀ کارگری که بدواً مطالبات اقتصادی را جلو گذاشته بودند ،بالفاصله شهرهای مختلف را درنوردید و
به مطالبات سیاسی تبدیل شد؛ شعار «مرگ بر شاه»« ،مرگ بر ساواک» و «مرگ بر امپریالیسم آمریکا» ،وجه غالب و
علنی به خود گرفت .موج اعتصابات ماشین دولتی را فلج کرد؛ کارمندان دولت وارد اعتصاب شده بودند .اما اعتصاب عظیم
 99روزۀ کارگران نفت بود که تقریباً همه چیز را به حالت تعلیق درآورده بود .این رویداد به تنهایی قدرت عظیم طبقۀ
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کارگر ایران را نشان می داد :تنها یک اعتصاب کارگران نفت موجب شد که حکومت روزانه دستکم  13میلیون دالر
درآمد از دست بدهد .کارگران نفت ،در واقع شریان حیاتی درآمدهای حکومت را قطع کرده بودند.
به دنبال سرنگونی شاه ،ابعاد خیزش انقالبی گسترده تر شد .اشغال کارخانه و زمین به دست کارگران و دهقانان ،سطح
عالی و پیشرفتهای از نقش برجستۀ کارگران و شباهتهای خیره کنندهای را با انقالب  1911روسیه نشان

میداد .اما نهایتا

قدرت به دست کارگران نیفتاد؛ غیاب حزب انقالبی پرولتری ،که بتواند دهقانان و بخشهای پایین خرده بورژوازی را به
پشت رهبری طبقۀ کارگر بیاورد و برنامۀ انقالب سوسیالیستی را به عنوان تنها ابزار رهایی حقیقی زحمتکشان و ستمدیدگان
پیش ببرد ،مانع از این امر شد.
در عوض آنچه از دل انقالب  11بیرون آمد« ،جمهوری اسالمی» به عنوان یک رژیم بورژوا-ناسیونالیست به رهبری
آخوندهایی بود که با بیرحمیِ تمام طبقۀ کارگر را منکوب کرد ،نظم بورژوایی را از نو برقرار ساخت و دفاع از مالکیت
سرمایهداری را در دستورکار قرار داد .تا سال  ، 08تمامی اتحادیههای کارگری و سازمانهای چپگرا ،ممنوع و به طور
فیزیکی متالشی شدند .نقش حزب توده و فدائیان اکثریت در سرکوب جنبش انقالبی کارگران و حمایت از خمینی برجسته
بود .تئوری منشویکی-استالینیستیِ انقالب دومرحله ای که با پیشگامی حزب توده وارد ادبیات چپ ایران شده بود ،مدعی
بود در کشورهایی با توسعۀ دیرهنگام سرمایهداری ،طبقۀ کارگر صرفاً باید کمک دستِ بورژوازی ملی برای انجام انقالب
دموکراتیک (یا همان استبداد تئوکراتیک خمینی!) باشد.
اعتقاد پیشینی نیروهای استالینیستی-مائویستی به «انقالب دمکراتیک» باعث شد که آنان ساختار اقتصادی-اجتماعی
ایران را یا درحال گذار از فئودالیسم به سرمایه داری درنظر بگیرند یا «نیمه فئودال-نیمه سرمایهداری» یا «سرمایه داری
وابسته» و خالصه هر چیزی که بتواند جایی برای بازداشتن طبقۀ کارگر از استقالل سیاسی و تسخیر قدرت و در عوض
ائتالف با «بورژوازی ملی و مترقی» بازکند .احزاب چپ ایران ،از حزب توده تا فدائیان ،فارغ از سمپاتی که این دومی در
میان جامعۀ جوان ،روشنفکران و بخشی از کارگران داشت .فاقد دخالتی در متن جنبش کارگری بودند که بخواهند در
عمل به ناکارامدی و تناقضات درست تئوریهای استالینیستی-مائوئیستی از انقالب برسند.
روایت پوپولیستی خمینی از «شیعهگری» منافع اساساً متضاد کارگران و دهقانان با بازاریان و سایر اقشار مالک را تیره و
مخدوش میکرد .اگر بازاریان از سلطۀ امپریالیستی و سرمایهداری خانوادگی شاه نفرت داشتند ،به این خاطر بود که مانعی
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در برابر امکان رشدشان بود .مخدوش کردن منافع طبقاتی کارگران البته تا حد زیادی با خدمترسانی حزب توده و فدائیان
(اکثریت) ممکن شد .خمینی لفاطیهای پوپولیستی ضدّ امپریالیستی و شعارهای جهان سوم گرا را -که حزب توده هم
تریبون همانها بود -به عنوان ابزاری برای مهار خیزش مردمی و تبدیل آن به اهرم فشار بر امپریالیسم بهره بُرد .اما در
عین حال مذاکرات و تالشهای امپریالیسم برای به قدرت رساندن خمینی در جریان بود .آتش جنگ ایران و عراق که با
تشویق فعال امپریالیسم امریکا بهعنوان ابزاری برای تضعیف رژیمهای ناسیونالیستِ رقیبش در منطقه شعلهور شد،
پیامدهای فاجعه باری برای مردم هر دو کشور داشت .جمهوری اسالمی با دامن زدن به این جنگ ارتجاعی ،دو هدف
داشتند :از یک طرف سرکوب امیدها و مبارزات مردم برای رهایی را به سمت یک دشمن خارجی هدایت کنند و از سوی
دیگر به جاهطلبیهای دیرینۀ بورژوازی ایران برای تبدیل به یک قدرت منطقهای تحقق بخشند.

ج :پاسکاری قدرت بین دو جناح اصلی سرمایهداری جمهوری اسالمی
جمهوری اسالمی بالفاصله بعد از جنگ ،روند لیبرالیزه کردن اقتصاد را آغاز کرد .این روند که در آغاز به شکلی مخفیانه
در مذاکره بر سر گرفتن وام خارجی پیش میرفت در مدت اندکی به تمامی بخشهای اقتصادی تسری یافت :شناورسازی
نرخ ارز ،خصوصیسازی شرکتهای دولتی ،حذف کنترل قیمتها و سوبسیدها .دولت «سازندگی» رفسنجانی ،آزادسازی
گام به گام بازار ارز خارجی را از سال  09آغاز کرد ،در  1911خصوصی سازی حدود  311شرکت دولتی به تصویب رسید.
در این اثنا دولت دست از کنترل قیمت بخش اعظم کاالهای تولیدی بخش خصوصی برداشت.
با این حال هنوز محدودیت های قانونی در مورد حوزۀ فعالیت بخش خصوصی (مانند اصل  33قانون اساسی) و یا برخی
مواد قانون کار مصوّب  09حذف نشده بود .در عین حال مقابله با نقش پررنگ بنیادهای شبهدولتی در اقتصاد هم بخشی
از این روند تلقی میشد  .به عالوه ،جمهوری اسالمی پس از دو دهه سرکوب سخت ،نیاز به مؤتلفین جدید را برای مهار
نارضایتیها احساس میکرد .در چنین بستری بود که محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد  10و با اتکا به
مطالبات عمومی وسیع خرده بورژوازی جدید به پیروزی رسید و در طول این دوره ،بازکردن دربهای اقتصاد با همان
الگوی قبلی پیگیری میشد.
بعد از هشت سال (در انتخابات  )23نوبت به تغییر قدرت از یک جناح جمهوری اسالمی به جناح دیگر رسیدهبود .نزدیکی
احمدی نژاد به بنیادها و قدرت های انحصاری دولت ،باری دیگر بخش هایی از بورژوازی و سرمایه داری (جناح بورژوا-
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لیبرال) را به وحشت انداخت ،بخشهایی از بیکاران ،خانواده های کمدرآمد ،فقرا و خرده بورژوازی فقیر که طی دوره های
«سازندگی» و «اصالحات» تنزل کرده بودند ،از فرط ناامیدی و نبود هیچ آلترناتیو انقالبی به شعارهای پوپولیستی احمدی
نژاد چشم امید دوختند .احمدی نژاد تمامی برنامه های ناتمامی را که دولت های سازندگی و اصالحات به دلیل ترس از
واکنش طبقۀ کارگر از انجامشان سر باز می زدند ،با مشت آهنین و در پوشش شعارهای پوپولیستی «حمایت از مستضعفین»
به انجام رساند (اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر تمام کاالها ،حذف تدریجی یارانهها ،افزایش بهای کاالها و خدمات
عمومی ،خصوصی سازی و دور زدن اصل  33قانون اساسی ،ادامۀ تغییر قانون کار به نفع سرمایهدار ،سرکوب شدید
اعتراضات کارگران و معلمان و نظایر اینها.)...
هرچند اعتراضات دامنهدار سال  22فرصت را برای خیابانی کردن جنبش سرکوبشدۀ دانشجویی ،زنان و غیره باز کرد.
اما با این حال جناحی از قدرت ،دست باال را در این اعتراضات داشت و تا حد زیادی توانست خشم و اعتراض
تظاهراتکنندگان را در چهارچوب اصالح رژیم نگه دارد.

د :جنبش پس از نقطۀ عطف 96
شورش دیماه  90اما تمامی ورقها را برگرداند .اعتراضات دیماه  90تقریباً هشت سال بعد از اعتراضات  22رخ داد .با
این تفاوت که اگر اعتراضات سال  22به بهانۀ تقلب انتخاباتی آغاز شد ،بیشتر محدود به تهران بود ،تحت نفوذ
اصالحطلبان حکومتی قرار داشت و شرکتکنندگانش را بیشتر اقشار خردهبورژوازی شهری تشکیل میدادند؛ در عوض
اعتراضات  90به بهانۀ گرانی و مشکالت معیشتی آغاز شد ،بهطور بیسابقهای در دیگر استانها و حتی شهرستانهای
کوچک بسط یافت ،بالفاصله شعار براندازی را در تقابل با دو گرایش حکومتی اصالحطلب و اصولگرا مطرح کرد و نیروی
محرک آن را کارگران و فقرا و خردهبورژوازی پرولتریزهشده تشکیل میداد.
اعتراضات دیماه  90ایران را باید در بستر منطقهای و جهانی درک کرد .کما اینکه در روزهای پایانی اعتراضات ایران،
شاهد ناآرامیها و شورش کارگران و جوانان دستکم  12شهر تونس علیه بودجۀ ریاضتی سال  8112بودیم .در سراسر
خاورمیانه و از جمله اسرائیل ،عالئمی از غلیان نارضایتیهای کارگری و انفجار قریبالوقوع به چشم میخورد .همین گفته
در مورد اروپا و امریکای شمالی هم مصداق دارد.
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شدت و ابعاد اعتراضات سراسری دیماه  90نه فقط رژیم جمهوری اسالمی را بهتزده کرد ،بلکه برای کل اپوزیسیون
چپ داخلی و خارجی هم غافلگیرکنندهبود.
این اعتراضات فرصت دیگری شد تا مجدداً ضعف بنیادی جنبش چپ را به ما یادآوری کند :عدم سازمانیافتگی و
دنبالهروی از سیر رویدادها! در مقطع بروز اعتراضات ،طیفهای مختلف چپ در بهترین حالت نقش نظارهگر ،خبررسان،
دنبالهرو و مشوق اعتراضاتی را ایفا کردند که مستقل از آنان رخ داده و مسیر خودش را رفتهبود .اوج این هیجانزدگی در
جایی بود که ناگهان در بین برخی بیانیههای حمایتی و تشویقی ،صحبت از «شروع انقالب ایران» شد! حال آنکه باید
پرسید چهطور وقتی یک انقالب سیاسی در قدّ وقوارۀ بهمن  11شکست خورد ،از اعتراضاتی در ابعاد دیماه  90میتوان
انتظار جهش یکباره به انقالب را داشت؟
مجدداً در اینجا میبینیم که سازمانهای چپ و حتی آنانی که داعیۀ «لنینیسم» را دارند ،تا سر حدّ منشویسم عقب رفتهاند
و با حذف مسألۀ «تشکیالت انقالبی رهبریکننده» ،از درون هر شورشِ خودانگیخته ،انتظار انقالبِ مستقیم و بیواسطه
را دارند.
برعکس اعتراضات دیماه  90فرصت بکری بود که در صورت وجود تشکیالت انقالبی رهبریکننده میتوانست سرنوشتی
جز آنچه دیدیم داشته باشد .این برهۀ کوتاه اما نفسگیر مبارزۀ طبقاتی ،با شدت هرچه تمام مسألۀ غیاب رهبری انقالبی
را پیش روی ما مینهد .این همان موضوع کلیدی است که راه فراری از آن نیست.
هم علت شکستها روشن است و هم راهحل آن .از این رو هرگونه دخالت و فعالیتی که در حوزۀ رهبری انقالبی به واسطۀ
تدارک برای حزب پیشتاز انقالبی نباشد ،چیزی فراتر از خُردهکاری و خودمشغولی نیست.
خیزش دیماه فرصتی است تا به یادبیاوریم که در بهمن  ،11تمام عناصر یک انقالب سیاسی به وضوح به چشم میخورد.
رژیم شاه فروریخت .فشار انقالب از پایین ،ارتش و نیروهای مسلح را از درون حول خطوط طبقاتی تقسیم کرده بود .نه
فقط ارتشِ ژاندارم منطقه فروپاشید ،که سربازان به صفوف انقالب پیوستند .سنگربندی در همه جا به چشم میخورد.
وسیعترین اقشار جامعه ،از کارگران صنعتی تا روشنفکران و زنان و پرستاران و دانشجویان و حتی دانش آموزان ،در صف
اول انقالب حضور داشتند .از همه مهمتر ،شوراهای کارگری به عنوان نطفههای اولیۀ دولت کارگری در وسیعتر سطح
ممکن و آن هم با وجود کمترین آشنایی کارگران ایران با سنتهای شورایی انقالب  1911روسیه ،پدیدار شده بودند.
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قدرت ،در کف خیابان بود ،اما با وجود هژمونی باالی نیروهای «چپ» ،رهبری انقالبی ای وجود نداشت تا طبقۀ کارگر را
به سمت قبضه کردن این قدرت هُل دهد .درست به همین دلیل انقالب سیاسی ایران ،از تسخیر قدرت بازماند و در نطفه
خفه شد .چهل سال حاکمیت سیاه جمهوری اسالمی ،نابودی رادیکالترین عناصر و سرخوردگی جامعه از هرگونه
«انقالب» ،مجازاتی است که طبقۀ کارگر به دلیل ناتوانی از انجام وظیفۀ اصلی خود متحمل شد .چهل سال بعد و با دیدن
ضعف کشندۀ مارکسیستها در اعتراضات سراسری دیماه  ،90باید تأکید کنیم وزن تسویه حساب با تئوریهای شکست
انقالب (استالینیسم و مائوئیسم) و تمرکز نظری و عملی برای احیای سنن تشکیالت لنینیستی ،در دورۀ آتی بر دوش ما
سنگینی میکند.
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-3فصل سوم :وضعیت مبارزۀ طبقاتی و ارزیابی جایگاه جنبش کمونیستی
الف :صعود مبارزۀ طبقاتی
یکی از ویژگیهای برجستۀ وضعیت کنونی جهان ،صعود مبارزۀ طبقاتی در سطح بینالمللی است .تظاهرات گستردۀ
فرانسه و بلژیک علیه قوانین کار ارتجاعی و تصویب قوانین ضدّ دموکراتیک ،شورش نان در ونزوئال ،اعتصاب قدرتمند
معلمان در مکزیک ،اعتصابات عمومی کارگران یونان علیه حکومت سیریزا ،جهش تعداد اعتصابات و اعتراضات کارگران
چین در چند سال گذشته ،اعتصابات گسترده در هند ،اعتصاب چند ده هزار نفرۀ کارگران غول مخابراتی ورایزون 0در
امریکا ،خیزشهای بهار عربی و در نهایت شورشهای دیماه  90در ایران و تونس و غیره ،همگی نشان میدهند که
مبارزۀ طبقاتی چه در فرم و چه در محتوا دارد هرچه بیشتر خصلت جهانی پیدا میکند.

ب :پدیدۀ بینالمللی «رفرمیسم چپ»
سرمایهداری بینالمللی برای نجات موقت خود از گردابی که در آن گرفتار آمده ،یک نقطۀ اتکای مهم دارد و آن انواع
گرایشهای رفرمیسم چپ است .اهمیت رفرمیسم چپ برای سرمایهداری ،در پتانسیل و توانایی باالی آن برای مهار،
فرسودن و از نفس انداختن کلّ یک جنبش نهفتهاست .یک سال خیانت سیستماتیک «سیریزا» در یونان که به سادگی
پتانسیل عظیم اعتراضی را تباه کرد و یا نامزدی برنی ساندرزِ به اصطالح «سوسیالیست» که دست آخر کلّ آرای خود را
یکجا به کاسۀ «حزب دموکرات» -یعنی یکی از دو حزب اصلی امپریالیسم امریکا -ریخت و در کنوانسیون ملی دموکرات
«افتخار» کرد که کنار هیالری کلینتون میایستد ،همراه با عقبنشینی کوربین بر سر یک به یک موضوعاتِ مهم -از
ریاضت اقتصادی تا عضویت در ناتو ،تجدید برنامۀ موشکی ترایدنت ،جنگ در سوریه و عضویت در اتحادیۀ اروپا -به اسم
حفظ «وحدت حزب» ،تنها چند نمونۀ گویا از ماهیت چنین جریانهایی است.

. Verizon
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ج :خأل رهبری انقالبی
در حال حاضر عموماً فضای مساعدتری برای توسعۀ شرایط ذهنی انقالب ،یعنی آگاهی انقالبی و سازمان طبقۀ کارگر
وجود دارد .به دنبال سقوط اتحاد شوروی ،گروههای وابسته به سرمایههای کالن و حکومتهای بورژوایی ،موفق به ایجاد
جوی نامساعد -به ویژه از نظر ایدئولوژیک -برای جنبش کارگری شدند .پیامدهای این عقبنشینی ،هنوز به طور کامل
محو نشده ،اما با بروز بحران سرمایهداری تا حدود زیادی کمرنگ شدهاست .چرا که حمالتِ این نظام بورژواییِ سراپا
بحرانزده علیه ابتداییترین حقوق اجتماعی طبقۀ کارگر ،به ایجاد خشم و نفرت تودههای کارگر نسبت به نظم موجود
انجامیده و تاحدود زیادی آن جوّ خصمانه و تبلیغات ایدئولوژیک ضدّ مارکسیستی دیروز را خنثی کردهاست .امروز این یک
حقیقت روشن و غیرقابل انکار است که بحران سیاسی -اقتصادی -اجتماعی نظام سرمایهداری جهانی ،به خیزشها و
طغیانهایی انفجاری منجر شده و این امر خود به تغییراتی جدّی در روحیۀ طبقاتی در سطح جهان -چه از نقطهنظر
بورژوازی و چه پرولتاریا -انجامیدهاست .روشن است که این پروسۀ تاریخی ،بورژوازی را از ترس انقالبهای نوین ،به
سمت واکنش تماموکمال میکشاند و به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها ،تحرکات فاشیستی ،نژادپرستانه و
گرایشهای ارتجاعی و واپسگرا رو به گسترش بودهاند.
درسهایی که از سرتاسر تاریخ و به بهای شکستهای خونین بسیاری کسب شدهاند ،نشان میدهند که دورههای بحران
سرمایهداری ،به تنهایی برای ایجاد و حفظ دستاوردهای انقالبی در جنبش پرولتری کافی نیست .تعمیق بحران سرمایهداری
در حوزههای مختلفِ اقتصادی ،سیاسی و ایدئولوژیک ،تنها میتواند به بلوغ شرایط عینی مبارزۀ انقالبی طبقۀ کارگر یاری
رساند .در اهمیت این عامل کوچکترین تردیدی نیست ،اما این موضوع به تنهایی برای دست یافتن به جهشهایی
روبهجلو در مبارزۀ انقالبی کفایت نمیکند .مبارزه علیه سرمایهداری تنها زمانی میتواند موفقیتآمیز باشد که شرایط ذهنی
انقالب به موازات بلوغ شرایط عینی انقالب پیش برود .پیشرفت در شرایط ذهنی انقالب ،نمیتواند محصول مستقیم و
بالواسطۀ شورشهای خودانگیخته در جنبشهای تودهای باشد .ارتقای سطح آگاهی انقالبی و سازمان طبقۀ کارگر تنها
میتواند محصول فعالیت سازمانی مصمم ،جدی و بابرنامه در درون طبقۀ کارگر و بر پایۀ بخش پیشتاز این طبقه باشد.
احزاب استالینیست که کارنامۀ ننگینی مملوء از اتخاذ سیاستهای سازشکارانه و خیانت به آرمانهای طبقۀ کارگر باالخص
در جهان توسعهنیافته دارند ،نه تنها نمیتوانند چنین خألیی را پرکنند ،بلکه خود جزوی از بحران رهبری انقالبی و مانعی
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در برابر ایجاد آن محسوب میشوند .بسیاری از احزاب تروتسکیستی هم در دهههای گذشته دچار انحرافات عدیده شدهاند.
خالصه ساخت و ایجاد تشکیالتی که در امتداد سنت بلشویکلنینیسم باشد ،مسئولیت پراهمیت دورۀ کنونی است.
وظیفۀ بلشویکلنینیستهای امروز ،همانی است که تروتسکی سال  1992در سند بنیانگذاری انترناسیونال چهارم خاطر
نشان کرد« :بدون یک انقالب سوسیالیستی ،در دورۀ تاریخی بعدی یک فاجعه کل فرهنگ بشریت را تهدید میکند.
اکنون نوبت پرولتاریا ،به خصوص پیشتازِ انقالبی آن است .بحران تاریخی بشریت ،به بحران رهبری انقالبی تقلیل
مییابد» .و حل بحران رهبری انقالبی ،یعنی تدارک برای حزب پیشتاز انقالبی.
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فصل چهارم :مسائل تاکتیکی
الف :استراتژی و تاکتیک و تفاوت این دو
تاکتیکها به مبارزاتِ منفرد و مجرّد مربوط میشوند .مثالً کارگران از تاکتیک «اعتصاب» و «اشغال کارخانه» و
«کُندکاری» برای افزایش دستمزد استفاده میکنند.
اما استراتژی برعکس به کاربردِ مجموعهای از تاکتیکها برای دستیابی به هدف نهایی اطالق میشود.
برای سوسیالیستهای انقالبی ،این هدف عبارت است از پیریزیِ یک جامعۀ سوسیالیستی برای رفع نیازها به جای جامعۀ
سرمایهداریِ سودمحور.
لنین و تروتسکی بهعنوان رهبران انقالبِ  1911روسیه ،بر تمایز میان تاکتیک و استراتژی پافشاری داشتند .دلیلِ چراییِ
این پافشاری در بستر سیاسی اروپای اوایل قرن  81نهفتهاست.
قرن  19را نبرد برای نمایندگی طبقۀ کارگر تعریف میکرد :از حق رأی تا اجتماع آزادانه و خالصی از شرّ سانسور و تشکیل
اتحادیهها .کارگرانِ بسیاری درک میکردند که این نبرد در یک مبارزۀ تمامعیار علیه سرمایهداری به اوج خواهد رسید،
چون نظام سرمایهداری است که حقوق آنان را انکار میکند .اما برای قشری از روشنفکران چپ در آغاز قرن ،مبارزۀ
طبقاتی اساساً به راه یافتن «سوسیالیست»ها به پارلمان خالصه شدهبود .رهبر این جنبش ،یک سوسیالیست آلمانی به نام
ادوارد برنشتاین بود .برنشتاین الگویش را الکساندر میلران میدانست؛ یک «سوسیالیست» فرانسوی که سال  1229در
حکومت جمهوریِ والدکروسو به مقام وزارت رسیدهبود .به زعم برنشتاین این بدان معنی بود که طبقۀ سرمایهدار نبرد را
برای بیرون نگه داشتن کارگران از حکومت باختهاست .خیلی زود او مدعی شد که احزاب بهاصطالح «سوسیالیست» در
پارلمان میتوانند اصالحاتی را به نفع کارگران تصویب کنند و جامعه تدریجاً به سوسیالیسم «تکامل» یابد .برای کسانی
مثل برنشتاین ،جنبش همه چیز بود و هدف غایی هیچ چیز .انقالبیونی مثل لنین و تروتسکی درک میکردند که کسب
کُرسی در انتخابات پارلمانی زمانی مطلوب است که به افزایش سطح آگاهی سیاسی کارگران کمک کند .فعالیتهای
سوسیالیستهای «انقالبی» در پارلمان الزاماً باید تابع وظایف عمومی طبقۀ کارگر برای انقالب باشد .حال آنکه
سوسیالیستهای پارلمانی ،تاکتیک را تماماً متفاوت میفهمیدند .به همین خاطر است که حزب سوسیال دموکرات آلمان،
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بین حوزههای فعالیت خود تمایز واضحی ترسیم کردهبود .در دورۀ منتهی به جنگ جهانی اول ،نمایندگانِ پارلمانیِ «حزب
سوسیال دموکرات آلمان» با رأی به نفع جنگ ،تسلیم میهنپرستی شدند .به این ترتیب آنها حفظ نفوذشان در پارلمان
را در برابر منافع جمعی طبقۀ کارگر قرار دادند .بعد از اینکه این بهاصطالح «سوسیالیستها» هرگونه تعهد بلندمدت را
تابع اهداف کوتاه مدت کردند ،میلیونها تن جان خود را از دست دادند.
اما در عوض بلشویکها رویکردی مغایر در پی گرفتند .در آغاز جنگ میلیونها کارگر در سراسر اروپا برای ورود به
ارتشهای ملی کشورشان نامنویسی کردند .اما به محض تجربۀ واقعیت بیرحم سنگرهای جنگ ،احساسات و
دیدگاههایشان تغییر کرد .در هر برهه آگاهیِ درون طبقۀ کارگر بهشدت ناموزون است .همیشه اقلیتی وجود دارد که طبیعتِ
امپریالیستی جنگ را میفهمد .لنین میدید که این اقلیت پتانسیل افزایش سطح سیاسی کلّ طبقۀ کارگر را دارد؛ اما این
تنها زمانی رخ میداد که این اقلیت مذکور در قالب یک حزب انقالبی متشکل شود.
لنین میدید که موضعِ ضدّ جنگِ حزب بلشویک ،در بدایت امر باعث نامحبوب شدن حزب در چشم تودههای امپراتوری
تزاری میشود؛ اما به محض اینکه بحرانِ برخاسته از جنگ تودههای مردم را به سمت سیاستهای بلشویکها سوق
دهد ،این امر به لحاظ استراتژیک جبران خواهد شد .بنابراین استراتژی و تاکتیک به پیچیدگیِ مرتبطسازیِ اهداف یک
حزب انقالبی به آگاهی سیاسی میلیونها کارگر اشاره دارند.
پیشروان انقالبی ،مبلّغ تاکتیکهایی هستند که تابعی از استراتژی عمومیشان و در انسجام منطقی با مسیر انقالبی آن
باشد و نه در تضاد با آن؛ هدف تاکتیک کمونیستی ،انتقالِ مبارزۀ موجود به سطحی باالتر به منظور کسب قدرت سیاسی
به دست طبقۀ کارگر است و نه تبدیل شدن به سطحِ یک گروه چانهزن یا اهرم فشاری برای کسب امتیاز از سرمایهداری؛
به این معنا سوسیالیستهای انقالبی هرگز حوزۀ مطالبه برای رفرم را بیرون نمیگذارند ،منتها با این شرط که این حوزه
را به سرعت بتوانند رادیکالیزه کنند و به سطح باالتری از مطالبات ارتقا دهند .عالوه بر این تاکتیکهای مبارزۀ انقالبی
باید خصلت فراگیر کردنِ یک اعتراض را در جنبش داشته باشند .از این رو هرگونه تاکتیکی تنها زمانی اعتبار پیدا میکند
که بتواند گشایشی در ارتقای مبارزۀ طبقاتی و ضدّ سرمایهداری داشته باشد .چنین تاکتیکهایی هرگز از چنتۀ نظری یا
یک برنامۀ از پیش مدون بیرون نمیآیند بلکه با تحلیل مشخص از شرایط مشخص پرورده میشوند و در طی زمان در
جنبش به آزمون گذاشته و محک خواهند خورد.
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ب :علیه فرصتطلبی
هر نیروی انقالبی در رویکرد خود نسبت به تمامی مسائل سیاسی و در اتخاذ تاکتیکهای مقتضی ،همواره با اتکا به درک
علمی قانونمندیهای نظام سرمایهداری ،دینامیسم سیاسی جامعۀ طبقاتی و فهم سیستماتیک درسهای تاریخ ،منافع
بنیادی طبقۀ کارگر را مدنظر دارد و در ارزیابی هر گرایش سیاسی به کارنامۀ تاریخی و برنامه و چشمانداز و جهتگیری
طبقاتی آن نگاه میکند .از این رو ما سرسختانه در تقابل با فرصتطلبی قرار داریم؛ یعنی گرایشی که به دنبال کسب
منافع تاکتیکی کوتاهمدت ،منافع بلندمدت طبقۀ کارگر را قربانی میکند .فرصتطلبان بارها در پوشش «واقعگرایی» و
«امکانگرایی» و به بهانۀ «انعطافپذیری» و دوری از «دگماتیسم» ،اصول بنیادین را زیرپا میگذارند .سیاستهای
بهاصطالح «واقعگرایانه» (رئالپلیتیک) درست از آن رو که بر ارزیابیهای کلی و سطحی و غیرمارکسیستی و نتیجتاً
غیرواقعگرایانه و نادرست از شرایط عینی و دینامیسم مبارزۀ طبقاتی استوار است ،به فاجعه انجامیدهاست.
فرصتطلبی صرفاً محصول یک خطا و اشتباه تئوریک نیست .بلکه ریشههای قوی اقتصادی و اجتماعی در نظام
سرمایهداری دارد و به صورت انعکاس و تجلی فشارهای نیروهای طبقاتی متخاصم در درون جنبش کارگری نشو و نمو
میکند .ردّ پای تمامی مظاهر و تجلیات عریان فرصتطلبی -از فرصتطلبی برنشتاین که اواخر قرن نوزدهم از دل
سوسیال دموکراسی آلمان بیرون آمد تا فرصتطلبی استالین که در دهۀ  1981از درون حزب بلشویک سر بیرونآورد تا
فرصتطلبی میشل پابلو و ارنست مندل در اوایل دهۀ  1911در انترناسیونال چهارم -به نفوذ نیروهای اجتماعی بورژوایی
و خردهبورژوایی در طبقۀ کارگر باز میگردد .این دلیل اصلی تجدیدنظرطلبی و فرصتطلبی است .مبارزه علیه این
گرایشها ،نه انحراف از پیریزی حزب که از ملزومات آن است.

ج :علیه سانتریسم
با وجود دشواری در تعریف مفهوم سانتریسم بنا به ماهیت این انحراف ،یکی از موجزترین تعاریف را تروتسکی به دست
دادهاست:1

«.1سانتریسم و انترناسیونال چهارم»؛ فوریه 1993
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از منظر تئوریک ،سانتریسم بیشکل و التقاطی است .تا جای ممکن از الزامات تئوریک متواری است و در حرف مایل
است که «پراتیک انقالبی» را بر تئوری مرجّح بداند ،بدون اینکه درک کند تنها تئوری مارکسیستی میتواند به
پراتیک جهت انقالبی ببخشد.
در حوزۀ ایدئولوژی ،سانتریسم حیاتی انگلی دارد :در برابر مارکسیستهای انقالبی به استداللهای کهنۀ منشویکی
دست مییازد { }...و از سوی دیگر در برابر راستها استداللهای اصلیاش را از مارکسیست و در وهلۀ نخست
بلشویک-لنینیستها وام میگیرد؛ هرچند لبۀ تیز نقد را کُند میکند ،از الزامات عملی طفره میرود و از این رو نقد
خود را بیمعنی میکند.
یک سانتریست بیدرنگ خصومتش را با رفرمیسم اعالم میدارد ،اما به سانتریسم اشارهای نمیکند .مضافاً اینکه
وی خودِ تعریفِ سانتریسم را هم «ناروشن» و «دلبخواهی» و غیره میداند؛ یعنی به بیان دیگر سانتریسم دوست
ندارد که به اسمش صدا شود.
یک سانتریست که همیشه در مواضع و روشهایش مردّد است ،با نفرت به اصول انقالبی مینگرد؛ یعنی مایل است
که به جای سیاست اصولی ،مانورهای شخصی و دیپلماسی خردهتشکیالتی را قرار دهد.
یک سانتریست همواره به گروههای راست وابستگی معنوی دارد ،مایل است که در برابر میانهروترها سر خم کند،
نسبت به گناهان فرصتطلبانهشان مُهر سکوت به لب بزند و اعمالشان را در برابر کارگران سفیدکاری کند.
یک سانتریست اغلب با ارجاع به خطر «فرقهگرایی» سعی میکند بر دودلیهای خودش سرپوش بگذارد { }...او
«فرقهگرایی» را به معنی دغدغه نسبت به اصالت اصول ،صراحت موضع ،انسجام سیاسی و کمال تشکیالتی درک
میکند.
یک سانتریست موضعی میان فرصتطلبی و مارکسیسم میگیرد .درست شبیه به جایگاهی که خردهبورژوازی میان
سرمایهدار و پرولتر اشغال میکند :او در برابر اولی سجده میکند و دومی را تحقیر میکند.
در عرصۀ بینالمللی ،سانتریست خود را با کوتهبینی-اگر نه کوری -تمییز میدهد .او درک نمیکند که در برهۀ
کنونی یک حزب انقالبی ملی تنها میتواند بهعنوان جزئی از یک حزب بینالمللی ساخته شود}{...
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یک سانتریست به سیاست جبهۀ واحد قسم میخورد ،اما آن را از محتوای انقالبیاش تهی و از یک روش تاکتیکی
به یک اصل اعلی مبدل میکند.
یک سانتریست همیشه آماده است برای پنهان کردن پوچی ایدئولوژیک خود به درسهای اخالقی رقتبار متوسل
شود .وی درک نمیکند که اخالقیات انقالبی تنها بر مبنای دکترین انقالبی و سیاست انقالبی میتواند شکل بگیرد.
یک سانتریست-التقاطی چه بسا تحت فشار شرایط حتی به تندترین نتیجهگیریها هم تن بدهد ،اما تنها برای اینکه
بالفاصله در عمل از زیرشان دربرود .مثالً یک سانتریست که دیکتاتوری پرولتاریا را پذیرفته ،جا را برای انواع
تفسیرهای فرصتطلبانه بازخواهد گذاشت.

د :مطالبات انتقالی
هدف استراتژیک ما چیزی نیست جز آموزش و آمادهسازی طبقۀ کارگر برای مبارزۀ انقالبی علیه سرمایهداری ،تسخیر
قدرت سیاسی ،استقرار دولت کارگری و نهایتاً بنای یک جامعۀ سوسیالیستی .هدف ما نه اصالح ،بلکه سرنگونی
سرمایهداری است .با این حال رسیدن به این هدف مستلزم دقیقترین و موشکافانهترین توجه به شرایط زندگی تودههای
وسیع کارگر و فرمولبندی مطالباتی است که بتواند بین مطالبات فعلی و مبارزات مشخص و کنکرت طبقۀ کارگر از یک
سو و چشمانداز انقالب سوسیالیستی از سوی دیگر یک پیوند ایجاد کند .به بیان دیگر باید به تودهها کمک کرد که در
جریان مبارزات روزمرۀ خود پُلی میان مطالبات فعلی و برنامۀ سوسیالیستی انقالب بزنند .این پُل با مجموعهای از مطالبات

انتقالی ساخته میشود .مطالباتی که از شرایط عینی و سطح آگاهی فعلی اقشار وسیع طبقۀ کارگر آغاز میکند و با ارتقای
سطح آگاهی ضدّسرمایهداری ،طبقۀ کارگر را ناگزیر به یک نتیجۀ نهایی میرساند :تسخیر قدرت!
ریشه مفهوم «برنامۀ انتقالی» را در مصوبات کمینترن میتوان یافت .پیش از آن برنامۀ ارفوت به قلم کائوتسکی و
برنشتاین ،به دو بخش کامالً منفک از یکدیگر تقسیم میشد .اول برنامۀ بهاصطالح «حداکثری» به معنی الغای نظام
سرمایهداری و جایگزینیاش با سوسیالیسم و دوم برنامۀ «عملی» رفرمهای فوری در چهارچوب سرمایهداری موسوم به
«برنامۀ حداقل» بود .این تفکیک ،انعکاس و فرمولبندی تئوریکِ چرخش به راست در جنبش سوسیال دمکراسی و
نشاندن سوسیالیسم تدریجی و پارلمانی به جای انقالب سوسیالیستی بود.
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انترناسیونال کمونیست بر مبنای تجربۀ بلشویکها در انقالب  ،1911صراحتاً برداشت سوسیال-دمکراتیک از «برنامۀ
حداقل» و «برنامۀ حداکثر» را رد کرد و کمینترن در «تزهایی پیرامون تاکتیکها» (مصوب کنگرۀ سوم به تاریخ ژوئن-
ژوئیۀ  )1981اعالم کرد:
«ااحزاب کمونیست برنامۀ حداقل را که به تقویت و بهبود بنیانهای لرزان سرمایهداری خدمت میکند ،پیش نمیکشند.
هدف اصلی کمونیستها عبارت است از نابودی نظام سرمایهداری .اما احزاب کمونیست برای دستیابی به این هدف خود
میبایست مطالباتی را مطرح کنند که نمود نیازهای فوری طبقۀ کارگر باشند .حزب کمونیست باید برای تحقق این
مطالبات فارغ از اینکه با تداوم نظام سرمایهداری همخوانی داشته باشند ،به سازماندهی کمپینهای تودهای دست بزنند
 ...اگر مطالباتی که کمونیستها پیش میکشند متناظر با نیازهای فوری تودههای وسیع پرولتر باشد و اگر تودهها متقاعد
شوند که قادر به تداوم زندگی نیستند مگر با تحقق این مطالبات ،در آن صورت مبارزه حول این موضوعات به نقطۀ آغاز
مبارزه برای قدرت مبدل میشود.
انترناسیونال کمونیست به جای برنامۀ حداقلی سانتریستها و رفرمیستها ،مبارزهای برای مطالبات مشخص پرولتاریا را
عرضه میکند که در کلیت خود قدرت بورژوازی را به چالش میگیرد ،پرولتاریا را سازماندهی میکند و مراحل مختلف
مبارزه برای دیکتاتوری پرولتاریا را ترسیم میکند .حتی پیش از آنکه تودههای وسیع آگاهانه نیاز به دیکتاتوری پرولتاریا
را درک کنند نیز میتوانند به هر یک مطالبات منفرد واکنش نشان دهند .هرچه مردم بیشتر و بیشتری به مبارزه حول
این مطالبات کشیده شوند و هرچه نیازهای تودهها با نیازهای جامعۀ سرمایهداری تصادم پیدا کند ،طبقۀ کارگر آغاز به
درک این واقعیت خواهد کرد که اگر میخواهد زنده بماند ،سرمایهداری باید بمیرد .این درک ،انگیزۀ اصلی مبارزۀ آنان
برای دیکتاتوری پرولتاریا خواهد بود .وظیفۀ احزاب کمونیست عبارت است از بسط و تعمیق و اتحاد مبارزه حول این
مطالبات .»...
نوامبر  ،1988کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست روسیه «پیشنویس قطعنامۀ کنگرۀ چهارم کمینترن پیرامون برنامۀ
انترناسیونال کمونیست» را تهیه کرد که از سوی لنین ،تروتسکی ،زینوویف ،رادک و بوخارین در همان کنگره به بحث
گذاشته شد .پیشنویس قطعنامه بر «ضرورت مبارزه برای مطالبات انتقالی» تأکید شد و اینکه مطالبات مذکور باید
«وابسته به شرایط مکانی و زمانی مشخص » باشد و این شرایط باید صراحتاً در برنامۀ احزاب کمونیست ملی بیان شوند.
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با این حال با سلطۀ استالینیسم بر کمینترن در دهۀ  ،1981ایدۀ مطالبات انتقالی هم کنار گذاشته شد.
اگر جناحِ راست سوسیال دمکراسی مبتکر تقسیم تاریخی برنامۀ حداقل و حداکثر برای توجیه رفرم به جای انقالب بود،
استالینیسم عمالً با کاربست دوبارۀ این تقسیمبندی ،با اتکا به آن ،دو مرحلۀ متمایز انقالب (انقالب دمکراتیک و انقالب
سوسیالیستی) را استخراج کرد.
به دنبال انحطاط بوروکراتیک کمینترن ،جنبش اپوزیسیون کمونیستی به رهبری تروتسکی بود که از فرمولبندیهای
چهار کنگرۀ نخست کمینترن در زمینۀ تکوین و توسعۀ برنامۀ انتقالی ،دفاع و آن را غنیتر کرد .نتیجۀ این تالش تدوین
«برنامۀ انتقالی» برای انترناسیونال چهارم بود.
مطالباتی نظیر اشتغال همگانی ،دسترسی همگانی به بهداشت و درمان و آموزش ،مسکن ،افزایش دستمزد متناسب با
تورمی که کمیتههای مصرف مردمی تعیین کردهاند ،تشکل مستقل کارگری و دموکراتیزه کردن محیط کار ،انتشار اسناد
حسابداری شرکتهای بزرگ و بانکها و مؤسسات مالی رو به عموم ،اعمال کنترل و مدیریت کارگری در کارخانهها و
مؤسسات و ادارات ،مالیات تصاعدی بر درآمد ثروتمندان و ارثهای کالن ،ملیسازی کارخانهها و شرکتهای بزرگ و
استراتژیک تحت کنترل و نظارت کارگران ،انحالل ارتش دائمی و مسلح شدن مردم در شرایط جنگ و غیره ،از جملۀ
جاافتادهترین مطالبات انتقالی هستند .باید در نظر داشت که برنامۀ انتقالی یک نسخۀ حاضر و آماده نیست که بتوان هر
لحظه بنا به خواست خود و بدون بستر سیاسی مشخص ،مطالباتی را از آن دستچین و مطرح کنیم .این برنامه یک بار و
برای همیشه نوشته نمیشود ،بلکه پویا است و بنا به دخالتگری در مبارزات مختلف ،صیقل میخورد و تکمیل میشود.
گرایش ما به اتکا به همین پیشینه ،طرح مطالبات انتقالی را با تحلیل مشخص از شرایط مشخص ایران ،در دستور کار
قرار دادهاست .بهکارگیری این برداشت از برنامه را ما در قالب «کمیته عمل سازمانده کارگری» محقق کردهایم .این کمیته
یک ارگان سازماندهی است که با حفظ استقالل نسبی در سازماندهی داخل کشور-از درون ایران و با اتخاذ مجموعهای
از مطالبات انتقالی که محصول دخالتگریهای عملی در جنبش روز کارگری ایران است -دقیقاً چنین هدفی را دنبال
میکند.2

 .8رجوع به سایت کمیتهwww.ksazmandeh.wordpress.com :
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ح :مجلس مؤسسان دموکراتیک و انقالبی
در ابتدا باید با پاسخ به این پرسش آغاز کرد که مجلس مؤسسان چیست؟ مجلس مؤسسان اساساً عبارت است از هیئتی
که هدف از شکلگیری و تنها وظیفهاش تدوین قانون اساسی یا به بیان دیگر تعیین شکل حکومت بعدی است .بنابراین
این مجلس ،محلی است که نمایندگان طبقات متخاصم جامعه را با برنامههای متفاوتشان دربارۀ شکل حکومتمداری و
نحوۀ ادارۀ جامعه در خود گرد میآورد و به محل تصادم و رویارویی برنامههایی که منافع طبقاتی خاصی را نمایندگی
میکنند بدل میشود.
کمونیستها هرگز چنین توهمی ندارند که میتوان از خالل چنین مجلسی و به صورت مسالمتآمیز به کمونیسم دست
یافت؛ چون مسأله بر سر قدرت است و نهایتاً با رویارویی مسلحانه میان طبقات حاکم و تحتستم تعیین تکلیف خواهد
شد .اما در شرایطی که کمونیستها هنوز در موقعیت ضعف قرار دارند و برنامۀ انقالب سوسیالیستی هنوز مورد قبول طبقۀ
کارگر واقع نشده ،و حکومت بورژوایی حاکم در شُرُفِ سرنگونی است؛ هدف بلشویک-لنینیستها از طرح شعار برگزاری
«مجلس مؤسسان» این است که با استفاده آن ،ضمن تبلیغ برنامۀ انقالبی خود ،رهبران بورژوایی و رفرمیست و خیانتهای
بالقوه و بالفعلشان را –در عمل رو به تودههای کارگر -افشا کنند.
همانطور که تجربۀ تاریخی نشان داده ،شعارهای دموکراتیک به طور اعم و شعار مجلس مؤسسان به طور اخص میتوانند
هم از منظر انقالبی مطرح شود و هم از منظر رفرمیستی .رفرمیستها و سانتریستها عموماً مطالبۀ فراخواندن مجلس
مؤسسان را به صورت یک طرح پیشنهادی رو به طبقۀ حاکم مطرح میکنند .در چنین شرایطی یک مجلس مؤسسان تنها
ابزاری در دست طبقۀ حاکم خواهد بود ،به این دلیل که تحت کنترل این طبقه قرار دارد .برعکس بلشویک-لنینیستها
خواهان نه یک مجلس مؤسسانِ سازشکار بهعنوان ابزاری برای فرونشاندن و آرام کردن تودهها ،بلکه یک مجلس مؤسسان
انقالبی هستند .صفت «انقالبی» به این معناست که مجلس مؤسسان پس از سرنگونی رژیم و از سوی تودههای مسلح
متشکل در شوراها و کمیتههای عمل و میلیشیاها فراخوانده میشود .به بیان دیگر مجلس مؤسسان انقالبی ،محصولِ
یک خیزش انقالبی است که طی آن یا طبقۀ کارگر و تودههای تحت ستم قدرت میگیرند یا دستکم دورهای از قدرت
دوگانه را آغاز میکنند.
لنین در مقالهای که در بحبوحۀ انقالب  1911نوشتهبود ،شعار مجلس مؤسسان را چنین توضیح داد:
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«شعار یک مجلس مؤسسان مردمی را اگر به خودیخود و به صورت جداگانه درنظر بگیریم ،در حال حاضر شعارِ بورژوازی
سلطنتطلب است ،شعاری که معامله میان بورژوازی و حکومت تزار را میطلبد .تنها سرنگونیِ حکومت تزار و جایگزینیاش
با یک حکومت موقت انقالبی که وظیفهاش فراخواندن مجلس مؤسسان مردمی خواهد بود ،میتواند شعارِ مبارزۀ انقالبی
باشد .پس بگذاریم که پرولتاریای روس از این نظر هیچ توهمی نداشته باشد؛ پرولتاریای روس وسط هیاهو و هیجانات
عمومی با استفاده از شعارهای خودش فریفته میشود .اگر نیروی مردم مسلح حریف نیروی مسلح حکومت نباشد ،اگر
حکومت تزار تار و مار نشود و جایش را به یک حکومت موقت انقالبی ندهد ،در آن صورت هر مجلس نمایندگی با هر
پسوندی -اعم از «مردمی»« ،مؤسسان» و غیره -در واقعیت امر مجلس نمایندگان بورژوازی بزرگ خواهد بود که با هدف
چانهزنی با تزار برای تقسیم قدرت برگزار شدهاست».
به همین ترتیب تروتسکی نیز پس از تجربۀ انقالب  1981-1981چین و فاجعۀ سیاست استالینیستی ،بر این اصل تأکید
کرد و گفت:
«شعار مجلس مؤسسان  -اگر کسی نگوید که چه کسی و با چه برنامهای فراخوانش را میدهد ،به یک انتزاع توخالی و
اغلب شارالتانیسمِ محض بدل میشود .چیانگ کای شک میتواند همین فردا شعار مجلس مؤسسان را در مقابل ما مطرح
کند ،کما اینکه همین االن نیز برنامۀ "کارگری و دهقانی" خودش را در برابر ما مطرح کرده .ما خواهان مجلس مؤسسانی
هستیم که نه چیانگ کای شک ،بلکه کمیتۀ اجرایی شوراهای کارگران و دهقانان فراخوانده باشد .این تنها راه جدی و
تضمینشدهاست».
یک مجلس مؤسسان انقالبی ،باید دموکراتیک باشد .یعنی هم کمونیستها بتوانند در آن شرکت کنند و هم اینکه
نمایندگان این مجلس بر مبنای مجامع عمومی محلی انتخاب شوند .نمایندگان باید همیشه و در هر لحظه بنا به خواست
رأیدهندگان قابل عزل باشند و حقوقی معادل با دستمزد یک کارگر ماهر بگیرند.
اما اگر مجلس مؤسسان به نحو ارتجاعی فراخوانده شد ،چهطور؟ در این حالت سوسیالیستها تنها با تحلیل مشخص از
شرایط مشخص است که میتوانند تصمیم بگیرند آیا این مجلس مؤسسان را تحریم کنند یا برای افشای ماهیتش در
عمل ،در آن شرکت کنند .در اینجا وضعیت مبارزۀ طبقۀ کارگر و آگاهی طبقاتی ،فاکتورهایی تعیینکننده خواهد بود .به
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این معنی که اگر طبقۀ کارگر و تودههای مردم هنوز به یک مجلس مؤسسان رفرمیستی توهم دارند ،سوسیالیستها نباید
آن را تحریم کنند ،بلکه در عوض با یک برنامۀ انقالبی خواهان برگزاری انتخابات مجلس شوند.
اما اگر شوراها نقداً شکل گرفته باشند چهطور؟ آیا در این حالت هم سوسیالیستها باید مطالبۀ یک مجلس مؤسسان
انقالبی را مطرح کنند؟ پاسخ به این سؤال نیز بستگی به شرایط مشخص دارد .چنانچه کارگران هنوز به دموکراسی
بورژوایی توهم داشته باشند و دموکراسی پرولتری -یعنی دیکتاتوری پرولتاریا بر مبنای شوراها و میلیشیاها -را شکل
عالیتر دموکراسی نبینند ،در این صورت پاسخ مثبت است .همانطور که تجربیات تاریخی به ما نشان دادهاند حتی در
طول برهههای انقالبی مثل اسپانیای  1991تا  ،1999پرتغالِ  1913-1911و یا ایران در مقطع انقالب بهمن  ،11چنانچه
یک حزب انقالبی مجرب در صحنه نباشد ،تودهها توهمات خود را به دموکراسی بورژوایی حفظ میکنند .باید این نکتۀ
ظریف را به یاد داشت که تشکیل شورا به خودی خود نشانۀ آن نیست که تودهها توهمشان را به دموکراسی بورژوایی از
دست دادهاند .شورا بهعنوان ارگان دموکراتیک مبارزه ،اغلب در عین حال بهعنوان ابزار سازمانیابی مبارزه هم پدیدار
میشود .در بدایت امر کارگران و تودههای تحت ستم عموماً به مرحلهای نرسیدهاند که به این شوراها به چشم ارگانهای
قدرت نگاه کنند .مضاف بر این ،میدانیم که در آغاز شکلگیری شوراها ،اغلب ،نیروهای خردهبورژوا و بورژوا و نه نیروهای
پرولتری-انقالبی هستند که رهبری تودهها را در این شوراها به عهده میگیرند.
با در نظر گرفتن همۀ این فاکتورها ،شعار مجلس مؤسسان انقالبی برای ما در حکم شعاری است که میتواند تودههایی
را که هنوز به دموکراسی بورژوایی توهم دارند ،برای مبارزه برای عالیترین شکل دموکراسیِ بورژوایی (مجلس مؤسسان)
بسیج کند .فراخواندن یک مجلس مؤسسان انقالبی میتواند به این ترتیب نقش یک ابزار دموکراتیک را علیه طبقۀ حاکم
ایفا کند و به طبقۀ کارگر کمک کند که هم قدرت خود را سازمان بدهد و هم با سیاستهای خائنانۀ دشمنان طبقاتیاش
مقابله کند.
بنابراین لفاظیهای اولتراچپها در تقبیح مطالبۀ مجلس مؤسسان انقالبی ،آن هم با این استدالل که طرح چنین شعاری
تودهها را از مبارزه برای انقالب سوسیالیستی و تشکیل حکومت کارگری بازمیدارد ،یکسره بیربط است .این استدالل
تنها زمانی میتواند درست باشد که طبقۀ کارگر نقداً برتری دموکراسی شورایی و دیکتاتوری پرولتریا را درک و هضم
کرده باشد ،ولی سوسیالیستها همچنان بخواهند نشانی مجلس مؤسسان را به آنان بدهند .در این صورت تردیدی نیست
که طرح چنین شعاری ،مانعی در برابر به سرانجام رسیدن مبارزۀ طبقاتی کارگران است .اما در غیر این صورت تاکتیکِ
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طرح شعار مجلس مؤسسان انقالبی و دموکراتیک ،فرصتی مؤثر در تبلیغ و تهییج انقالبی و افشاگری عملی علیه نیروهای
رفرمیست و منزویکردنشان است.
لنین در بخشی از جمعبندی تجربۀ بلشویکها در این ارتباط مینویسد:
« ...مسأله این نیست که پارلمانهای بورژوایی برای مدتی طوالنی وجود داشتهاند یا مدتی کوتاه؛ مسأله این است که
تودههای کارگر تا چه حد به لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی و عملی آمادگی پذیرش نظام شورایی و انحالل پارلمان بورژوا-
دموکراتیک ...را دارند .این یک واقعیت بیچونوچرا و تماماً موثق است که در فاصلۀ سپتامبر و نوامبر  ،1911طبقۀ کارگر
شهری و سربازان و دهقانان روسیه به خاطر وجود شرایطی خاص ،استثنائاً آمادگی کامل پذیرش نظام شورایی و انحالل
دموکراتیکترینِ پارلمانهای بورژوایی را داشتند .با این وجود بلشویکها مجلس مؤسسان را منحل نکردند ،بلکه چه پیش
و چه پس از تسخیر قدرت سیاسی از سوی پرولتاریا در انتخابات شرکت کردند .امیدوارم در مقالهای که باالتر اشاره کردم
 ...اثبات کرده باشم که این کار چه نتایج سیاسی فوقالعاده ارزشمند (و برای پرولتاریا ،فوقالعاده مفید) به بار آورد .نتیجهای
که میتوان گرفت ،بیچون و چراست :اثبات شدهاست که شرکت در یک پارلمان بورژوا-دموکراتیک ،حتی چند هفته
پیش از پیروزی جمهوری شوروی و حتی پس از چنین پیروزیای ،نه فقط آسیبی به پرولتاریای انقالبی نمیزند ،بلکه
عمالً کمک میکند که پرولتاریا به تودههای واپسمانده اثبات کند که چرا چنین پارلمانهایی سزاوار از میان رفتن هستند».
شعار مجلس مؤسسان انقالبی بنا به تمام توضیحات فوق ،از اهمیت و موضوعیت امروزین نیز در کشورهایی نظیر ایران
برخوردار است .تجربۀ شکست شوراهای مقطع انقالب  11از قدرتگیری؛ تا خواست عمومی و فراگیرِ براندازی و سرنگونی
«حکومت آخوندی» و توهم به دموکراسی بورژوایی و لیبرال؛ تا غیاب یک حزب انقالبی پیشتاز و ضعف نیروهای
کمونیست ،همه و همه طرح تاکتیکی چنین شعاری را میطلبند.
این تاکتیک تنها در شرایطی باید توسط یک نیروی انقالبی مطرح شود که بتواند شرایط دفاع مؤثرتری از چشمانداز
«دموکراسی شورایی» را در مقابل طبقۀ کارگر فراهم کند و به نقیض این هدف بدل نشود .برای اینکه شعار «مجلس
موسسان» کارکرد تاکتیکی خود را از دست ندهد و به هدفی رفرمیستی تقلیل نیابد ،باید در همهحال با دفاعیات صریح از
چشمانداز «سرنگونی سرمایهداری» و «چشمانداز شورایی» همراه شود.
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خ :تحریم فعال انتخابات
عموماً با نزدیک شدن به روزهای انتخابات نمایشی رژیم ،سه گرایش اصلی در طیف چپ به طور کلی بروز پیدا میکند.
طیف اول رفرمیستهای شرمندهای هستند که به زعم خودشان نه به شکل اصولی که به شکلِ «تاکتیکی» در انتخابات
جمهوری اسالمی مشارکت میکنند تا بهاصطالح شرایط و توازن قوای عمومی را به سود جنبش کارگری و چپ تغییر
دهند! در واقع نگاه این طیف همیشه رو به باالست .همیشه دنبال اختالفاتی بین جناحهایی از سرمایهداران است تا از
یکی در برابر دیگری استفاده کند .همین طیف است که مدافع استدالل «دفاع از بد علیه بدتر» است .با هول و هراس،
در صورت تحریم انتخابات نسبت به آتیۀ تیره و تار جنبش هشدار میدهد و خالصه به تریبون تبلیغاتی یک جناح از
سرمایهداری استبدادی حاکم بدل میشود .تحلیل طبقاتی از سوی این طیف کامالً غایب است و فرصتطلبی
خردهبورژوایی را با پوشش «تاکتیک» توجیه میکند .همیشه در فاصلۀ بین دو انتخابات غایب است و فعالترین برهۀ
بروزش در مقاطع انتخاباتی است .این طیفِ رفرمیست و غیرمتشکلِ خردهبورژوایی حتی به شکل «تاکتیکی» هم در طول
دورۀ قدرتگیریِ یک جناح نمیتواند از شکافهای بین دو جناح بهرهبرداری کند .برعکس در آنی بلعیده میشود .به
همین دلیل است که میبینیم دورهای صرفاً با این تحلیلها عمالً تنور انتخابات را داغ میکند و نهایتاً بدون اینکه از
شکافی استفاده کرده باشد 3 ،سال آینده در خواب زمستانی فرو میرود تا نوبت انتخابات بعدی برسد .مسأله اینجاست
که نه فقط استفاده از شکافها نیازمند یک تشکیالت انقالبی و منضبط قوی و مسلط است ،بلکه تاکتیکها هم باید در
انسجام با استراتژی قرار داشته باشد که در این مورد ،حمایت از یک جناح سرمایهدار علیه دیگری فاقد تطابق با استراتژی
انقالبی است.
اما طیف دومی هم در اینجا پدیدار میشود که خواهان تحریم انتخابات است .ولی درک صحیحی از ماهیت تحریم ندارد.
یعنی تنها به این بسنده میکند که بگوید انتخابات ربطی به مبارزین سوسیالیست ندارد و آنها باید در زمان انتخابات به
کارهای خودشان بپردازند .هرچند هیچوقت مشخص نمیکند آن کارهای دیگر چیستند و چرا ارتباطی به دخالتگری در
این روزهای بهخصوصِ انتخابات ندارند؟ در نتیجه برای این طیف ،تحریم به معنای «بیعملی»« ،انفعال» و «خانهنشینی»
است یا حداکثر فراخواندن مردم به فعالیتهای ناممکنی مانند آتشزدنِ صندوقهای رأی و دعوت به سرنگونی رژیم با
شعار «رأی ما سرنگونی است»! نتیجه آنست که انتخابات برگزار میشود ،هیچ صندوق رأیی هم آتش نمیگیرد و رژیم
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هم سرنگون نمیشود! این دقیقاً یعنی بیربطی تمام شعارها و فراخوانهای این طیف به متنِ مبارزۀ واقعی و جاری در
جامعه.
درست اینجاست که پیشروهای جنبش کارگری به عنوان طیف سوم وارد دخالت میشوند .برای ما تحریم انتخابات
غیردموکراتیک در رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی ایران با  3دهه کارنامۀ سیاهش یک اصل مفروض و مقدماتی
است .از اینجا به بعد شکل و نحوۀ اجرای تحریم است که تاکتیک ما را از سایر طیف تحریمکنندگان متمایز میکند .در
واقع از نظر ما تحریم ،یک بخش از مبارزۀ فعال عملی است .انتخابات و فضای جامعه در این برهه ،یک مسأله و فضای
روزمره نیست .بلکه هر چهار سال یکبار رخ میدهد .جمهوری اسالمی مجبور میشود برای کشاندن مردم به پای صندوق
رأی و گرفتن ژست برخورداری از محبوبیت عمومی ،جامعه را کمی سیاسیتر کند .بهاصطالح فضا را گرم و خیابانها را
بازتر کند .هرچند همین را هم شدیداً تحت کنترل انجام میدهد ،چرا که اصالً عالقهای ندارد کنترل اوضاع از دستش
خارج شود .به همین دلیل ،اشتباهاست اگر تصور کنیم کمونیستها در فاصلۀ دو انتخابات باید سفت و سخت مشغول
مبارزه باشند ،اما وقتی انتخابات فرارسید در آن ایام ویژه مشغول استراحت بشوند! آنها باید مبارزه را ادامه دهند و خیابانها
را به تریبون کارگران ،به تریبون تمامی ستمدیدگان و تمامی زندانیان سیاسی و کارگری تبدیل کنند .به بیان دیگر باید
از فضای بهوجود آمده در انتخابات ،علیه خودِ انتخابات و سرمایهداری حاکم استفاده کنیم .بهجای شعارهای کلی که هیچ
تمایزی با نیروهای راست اپوزیسیون ندارد ،از فضای سیاسی جامعه استفاده کنیم و نوک پیکان مبارزه را علیه ریشۀ اصلی
وضع موجود ،یعنی نظام سرمایهداری نشانه بگیریم .با شروع از سطح کنونی آگاهی طبقاتی کارگران مطالبات مشخص
انتقالی را تبلیغ و ترویج کنیم .در پی جذب مبارزات دموکراتیک سایر اقشار تحت ستم به جنبش ضدسرمایهداری باشیم.
از اینجا به بعد با نصب تراکت و توزیع اعالمیه و پوستر و شعارنویسی در محالت و محیط کار و معابر عمومی و پارک و
اتوبوس و مترو و آکسیون موضعی در هرجایی که بتوانیم ،هم انتخابات را فعاالنه تحریم میکنیم و هم مواضع و بحثهای
خودمان را به مردمی که سیاسی شدهاند ارائه میدهیم و هم اینکه یک الگو و سبک عملی را به کسانی که میخواهند
انتخابات را تحریم کنند نشان میدهیم .با این نوع دخالتگریها یعنی آژیتاسیون و تبلیغ و استدالل بر سر بحثهایمان در
جامعهاست که به تدریج پایههای اجتماعی و مخاطب پیدا میکنیم.
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ر :اتحاد عمل
«اتحادعمل» با «اتحاد نظری» یا «وحدت» به طور اعم متفاوت است؛ اتحاد عمل ،عموماً یک تاکتیک موقتی حول
«موضوعات مشترک» و مورد توافق جنبش است .به عنوان مثال هیچ یک از گرایشهای موجود در جنبش کارگری ،بر
سرِ مسأله دفاع از کارگران زندانی نمیتواند اختالفی داشته باشد و هیچ یک نیز به تنهایی توانایی کافی برای عملی کردن
آن به شکل مؤثر در اختیار ندارد .خصوصاً در شرایطی که کل تشکلها و جریانهای چپ و کارگری در داخل و خارج در
نهایت ضعف و افتراق به سر میبرند و هرکدام به تنهایی قادر به انجام این وظیفه نیستند .در این حالت هر یک از
گرایشها میتوانند ضمن حفظ استقالل خود ،نیرو ،توان و امکاناتشان را بر سرِ این مطالبه با دیگران به اشتراک بگذارند.
به این ترتیب فعالیتهای حمایتی (در قالب آکسیونها و غیره) برای اعمال فشار و عقب راندن رژیم سرمایهداری جمهوری
اسالمی و خنثی کردن ضربات آن ،میتواند به طور مداوم ،در سطح وسیع ،با هماهنگی و ابتکار عملهای بیشتری صورت
بگیرد و متعاقباً جنبش را تقویت کند.
در شرایطی که کارگران اجازۀ ساخت تشکالت مستقل خود را ندارند ،مبارزاتشان پراکندهاست و در شرایطی که فاقد
رهبری انقالبی هستند ،ایدۀ اتحاد عمل کارگری به حول مطالبات مشترک بین فعالین و پیشروان کارگری میتواند اقدامی
مؤثر جهت بازگرداندن اعتماد به نفس به کارگران باشد .از درون این اتحاد عملها ،روش مبارزۀ متحدانه به آزمایش
گذاشته میشود و قدرت کارگری خود را بروز میدهد .عالوه بر این ،فعالین درجۀ دوری یا نزدیکی نسبت به یکدیگر را
درک میکنند ،متحدین خود را پیدا میکنند و خالصه زمینهای برای همکاریهای نزدیکتر و مشخصتر آتی میان
نیروهایی که چشمانداز و نظریات یکسانی دارند ایجاد میشود.

س :جبهۀ سوم
در شرایط خطر حملۀ نظامی یا وقوع جنگ میان دو جبهۀ سرمایهداری ،ما نه از یکی از طرفین جنگ ،بلکه از شکلگیری
یک جبهۀ سوم انقالبی دفاع میکنیم.
یک جبهۀ مستقل و حقیقتاً انقالبی از تمامی سازمانهای چپ و مترقی جهان ،از کارگران کشورهای درگیر جنگ
امپریالیستی خواهد خواست که با حمایت از آنها ،این جبهه را به یک آلترناتیو واقعی در مقابل دو گروه دیگر تبدیل کنند.
فقط متحدین انقالبی قادر هستند در شرایط بروز جنگ ،از طریق بسیج کردن نیروهای خود در سطح کشور ،و دست زدن
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به اعتصابهای عمومی و مختل کردن سیستم ،نیروی متخاصمِ دولت خود را تاحدّ زیادی وادار به عقب نشینی کنند.
مارکسیستها به جای فراخواندن مردم به پیوستن به ارتش بورژوازی دست نشانده و ارتجاعی ،باید از تمامی کارگرانی
که به ارتش اعزام شدهاند بخواهند که سالحهای خود را به سوی افسرانشان نشانه بگیرند ،شورای سربازان را تشکیل
دهند ،تودهها را برای دفاع از کارخانجات و هم محلیهای خود به سالح مجهز کنند ،مهارتهای نظامی را در سطحی
باال به تودهها تعلیم دهند و خالصه جنگی انقالبی را علیه امپریالیسم و بورژوازی کشور خود هدایت کنند .رویکرد صحیح،
دفاع از یک خط مستقل مبارزه علیه ارتجاع رژیم متخاصم و سایر نیروهای ارتجاعی بورژواییِ خودی است .تودههای
زحمتکش ،نه از رژیم خودی منتفع می شوند و نه از سایر نیروهای بورژوایی دست پروردۀ امپریالیستها و قدرتهای
ارتجاعی منطقهای .با تبلیغ و پیش بردن این خطّ انقالبی است که حتی در صورت حملۀ نظامی و استقرار یک رژیم
ارتجاعی و تامغز استخوان وابسته به امپریالیسم ،تودههای تحت ستم و استثمار به حقانیت و اعتبار نیروهای جبهۀ سوم
انقالبی پی خواهند برد .این راه واقعی مقابله با امپریالیسم و شکست آن ،و صد البته یک مطالبۀ بسیار دشوار و غیرمعمول
است.
عناصری از این جبهۀ سوم ،دقیقاً در تجربۀ کوبانی اثبات شد .زمانی که مسلح شدن مردمی در قالب یگانهای دفاعی
همراه با موج وسیع همبستگی منطقهای و بینالمللی ،توانست محاصرۀ  191روزه را در هم بشکند و حتی با وجود سطح
پایین تکنیکی به نیرویی صدها بار نیرومندتر از خود غلبه کند .هرچند همان زمان نیز هشدار دادیم که رهبری این نیروها
به خاطر عدم برخورداری از یک برنامه و چشمانداز سوسیالیستی و انقالبی به سادگی پایههای خود را وجه المصالحه قرار
میدهد .این نیز هشداری بود که با کمال تأسف تحقق پیدا کرد ،یعنی نه فقط رهبران کردهای سوریه وارد ائتالف به
رهبری امریکا شده و نقش پیادهنظام امپریالیسم را ایفا کردهاند ،بلکه حتی صالح مسلم تا جایی پیش رفت که سپتامبر
 8111در مصاحبهای اعالم کرد« :امریکا ابرقدرتی است که دموکراسی را در سطح جهانی تقویت میکند و تالش دارد
که آن را در گوشه و کنار دنیا نشر دهد».
مارکسیستها به جای نگاه رو به باال و انتخاب میان ارتجاع «بد و بدتر» ،منافع طرفین جنگ ارتجاعی را برای مردمی
که در این مخمصه افتادهاند افشا میکنند؛ برنامۀ سوسیالیستی و بدیل خود را علیه جنگ تبلیغ میکنند؛ خواستار مسلح
شدن مردم ،تشکیل واحدهای دفاعی و آموزش نظامی میشوند؛ در بین سربازان طرفین نزاع تمرّد و سرپیچی ایجاد
میکنند؛ آنها را ترغیب میکند که سالحشان را به سوی افسرانشان نشانه روند؛ سربازان فراری را به جبهۀ خود جلب
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میکنند؛ در کشورهای متخاصم به کارزار ضدّ جنگ و سازماندهی اعتصاب عمومی برای عقب راندن دولتهای
سرمایهداری از این جنگ دست میزنند .یک گرایش مارکسیستی انقالبی ،استقالل خود و جنبش کارگری را در هر
شرایطی حفظ میکند ،حتی اگر در اقلیت باشد و حتی اگر نتواند از سطح تبلیغاتی فراتر رود .و حتی اگر نتواند در این حد
فعالیتی داشته باشد ،باز این را دلیلی بر حمایت از یکی از دو جبهۀ ارتجاعی نمیداند .نهایتاً وظیفۀ استراتژیک اصلی پیش
روی «مارکسیست»ها که سالها فراموش شده ،تدارک برای حزبی انقالبی بودهاست که بنا به ماهیت خود ،نه در سطح
ملی ،بلکه در سطح جهانی تعریف میشود .مادام که این وظیفه انجام نگیرد ،هر بار شرایط مشابهی رخ میدهد که طیف
گستردهای از چپ را به دنبالهروی از این یا آن قدرت سرمایهداری و امپریالیستی بکشاند .اگر رویدادهای اینچنینی هم
نتواند گرایشهای چپ را به این نتیجه برساند ،در این صورت آنها در چه شرایط دیگری به نتایج انقالبی خواهند رسید؟

ش :جنبش ضدجنگ
تا جائیکه مربوط به تشکیل جنبش ضدّ جنگ میشود:
* ما معتقدیم که باید جبههای متشکل از نیروهای مترقی جامعه علیه جنگ صورت گیرد و کارگران در رهبری این جنبش
باشند.
* همچنین معتقدیم که یک جنبش ضدجنگ ناگزیر جنبشی ضدّ سرمایهداری و سوسیالیستی است ،چرا که هیچ مبارزۀ
جدیای علیه جنگ قابلتصور نیست مگر آنکه این مبارزه بخشی از نبرد با نظام اقتصادی سرمایهداری بهعنوان دلیل
بنیادی میلیتاریسم و جنگ باشد .در این جنبش باید کارگران و همۀ عناصر مترقی را به چشمانداز سوسیالیستی و
انترناسیونالیستی در جنبش ضدّ جنگ متقاعد کرد .برای این کار ارزیابی دقیق منافع اقتصادی و طبقاتی پشت استراتژیهای
امپریالیستی و تنازع میان دولتهای سرمایهداری الزم است.
* این جنبش ضرورتاً میبایست به طور کامل و با صراحت مستقل از کلیۀ احزاب و سازمانهای سیاسی طبقۀ سرمایهدار
باشد.
* بایدجنبشی بینالمللی باشد .جنگ مداوم بورژوازی را باید با چشمانداز انقالب مداوم طبقۀ کارگر پاسخ داد .چشمانداز
استراتژیک این انقالب ،الغای نظام دولت-ملت و استقرار یک فدراسیون سوسیالیستی جهانی است .تنها از این طریق
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است که توسعۀ بابرنامه و عقالیی منابع و ذخایر جهانی و به این اعتبار ریشهکنسازی فقر و ارتقای فرهنگ بشریت به
سطوح عالی امکانپذیر خواهد بود.

فصل پنجم :مسألۀ ملی از منظر مارکسیستی
مفهوم «ملیت» و پدیدۀ «دولت-ملت» با زایش و گسترش مناسبات سرمایهداری در بطن جامعۀ فئودالی زادهشد .بورژوازی
برای غلبه بر محدودیتهای دستوپاگیر محلی ،از مالیاتها و خراجهای محلی گرفته تا واحدهای پولی و اندازهگیری
متنوع ،نیازمند یک بازار ملی واحد بود .غلبه بر این محدودیتها گام غولآسایی به جلو به شمار میرفت .گردآوردن
نیروهای مولد در یک دولت ملی واحد ،وظیفۀ تاریخی مترقی عظیم بورژوازی بود .به این اعتبار ناسیونالیسم نیز در تحلیل
نهایی بهعنوان یک ایدئولوژی بورژوایی در جریان مبارزۀ بورژوازی برای استقرار سلطۀ خود بر بازار و یکپارچگی سیاسیاش
پا به عرصۀ تاریخ گذاشت.
ناسیونالیسم بورژوایی ،انگیزۀ اصلی خیزشهای انقالبیای بود که در قرنهای  12و  19اروپا را درنوردید .جنبشهای
ناسیونالیستی بورژوایی همهجای اروپا به چشم میخوردند .انقالبهای  1232نقطۀ عطفی در بین این انقالبها بودند،
چرا که هم ناتوانی بورژوازی از انجام وظایف دموکراتیک را نشان میداد و هم ضدیتش را با پرولتاریا که با مطالبات
سیاسیاش پا به عرصۀ تاریخ گذاشتهبود .این تجربه تأثیر بهسزایی بر مسیر فکری مارکس و انگلس و طرح «انقالب
مداوم» از سوی آنان داشت.
تا جایی که به مسألۀ ملی بازمیگردد ،ادبیات مارکسیستی بسیار غنی است و نخستین واکنشها به این مسأله را میتوان
در آثار مارکس و انگلس یافت .رویکرد مارکس و انگلس به دو مسألۀ ملیِ آن زمان (یعنی لهستان و ایرلند) ،خطوط اساسی
برنامۀ انقالبی پرولتاریا را نسبت به این مسأله شکل دادند .در مورد لهستان ،مارکس و انگس جنبش ناسیونالیستی
استقاللطلبانۀ این کشور را در برابر اتحاد مقدسِ پروس و اتریش و روسیۀ تزاری که روی هم رفته دژ ارتجاع اروپا در آن
مقطع بود ،سزاوار حمایت میدانستند؛ این حمایت از منظر منافع طبقاتی پرولتاریا و برای رفع موانع پیش پای توسعهاش
بود.
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در مورد مسألۀ ایرلند ،مارکس و انگلس در ابتدا آن را مسألهای میدیدند که میتواند در فرایند انقالب اجتماعی در بریتانیا
حل شود .اما در شرایطی که انقالب اجتماعی در سکون بود و امپریالیسم بریتانیا توانستهبود شووینیسم را در بین طبقۀ
کارگر انگلیس بگستراند ،مبارزه برای استقالل ملی ایرلند اهمیت یافت .مارکس و انگلس بر این گمان بودند که تحت
این شرایطِ عینی و مشخص ،پیروزی مبارزۀ رهایی ملی میتواند پرولتاریای بریتانیا را بیدار کند و ماشۀ انقالب اجتماعی
را بکشد .بنابراین از استقالل ایرلند دفاع کردند .مهمترین درس بنیانگذاران مارکسیسم از تجربۀ ایرلند دربارۀ مسألۀ ملی
این بود« :ملتی که بر دیگر ملل ستم میکند نمیتواند آزاد باشد».
از آن پس تاکنون ،مسألۀ ملی به اشکال متفاوت در گوشه و کنار جهان خود را پدیدار کردهاست .نکتهای که باید در نظر
داشت ،اینست که به دلیل توسعۀ اساساً ناموزون و نابرابر سرمایهداری ،جنبشهای بیداری ملی به طور همزمان در سراسر
جهان رخ ندادهاند .به همین دلیل است که هرچند مبارزه برای یکپارچگی ملی از ویژگیهای برهۀ انقالبهای دموکراتیکِ
سالهای  1129تا  1211بوده ،اما این بیداری ملی در اروپای شرقی و بالکان و آسیا با تأخیر در آغاز قرن بیستم فرارسید.
نیمۀ دوم قرن بیستم نیز شاهد مبارزات رهاییبخش ملی در افریقا بود .بعد از کسب استقالل مستعمرات ،مبارزات رهایی
بخش ملی بهاستثنای چند مورد (مثل ایرلند و باسک و فلسطین و کردستان و غیره) پایان یافته و معدود است .هرچند
تعداد مللی که در حال حاضر مشغول مبارزه برای استقالل سیاسی خود هستند انگشتشمار است ،اما مسألۀ ملی هنوز
مهم و مستلزم رویکرد سیاسی صحیح است.
همانطور که در ابتدا اشاره شد ،از منظر تاریخی «ملت» یک پدیدۀ اقتصادی-اجتماعی است که در مرحلهای معین از
تکامل جامعه (گذار به سرمایهداری) شکل گرفت .از آنجایی که پدیدۀ ملت به شرایط وجودی خاص جامعۀ بورژوایی
بستگی دارد -مثل یک بازار واحد و رقابت اقتصادی با سایر جوامع بر مبنای این بازار -نتیجتاً در جریان تاریخ محکوم به
فناست.
از سوی دیگر مارکسیسم مدافع امتزاج و اختالط ملل و حذف شکافهای ملی است .توسعۀ سرمایهداری در مقیاس جهانی،
باعث شده تا از یک سو تولید و طبقۀ کارگر هرچه بیشتر ماهیتی بینالمللی پیدا کنند ،اما از سوی دیگر مالکیت خصوصی
بر ابزار تولید در دست دولتملتهای رقیب باشد که خود ،مانعی بر رشد نیروهای مولدهاست .از این رو رهایی نیروهای
مولده تنها با انقالب جهانی پرولتاریا و سرنگونی نظام سرمایهداری بهعنوان نظامی که بر مبنای رقابت اقتصادی ،جهان
را به دولتملتهای متفاوت تقسیم کرده ،امکانپذیر است.
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مارکسیسم که به دنبال شکل دادن وحدت بینالمللی پرولتاریا است ،ماهیتاً انترناسیونالیست است .حتی در حالتی که
انقالب پرولتری در یک کشور واحد رخ میدهد ،هدف پرولتاریا شکل دادن و تقویت یک «دولت-ملت» جدید نیست،
بلکه پیشبرد مبارزه برای گسترش انقالب به تمام دنیا است .در غیر این صورت انقالبهای پرولتری ناگزیر ایزوله و نابود
خواهند شد .پرولتاریا کشور ندارد زیرا که هم شرایط بردگی مزدیاش و هم دشمن طبقاتیاش و هم شرایط رهاییاش
بینالمللی است.
مارکسیسم مرزهای ملی را ارتجاعی میداند و مارکسیستها باور دارند که رهایی بشریت تنها با الغای دولت-ملتها به
وسیلۀ انقالبهای پرولتری ممکن است .به این اعتبار ما مارکسیستها هدفِ تبدیل انسانها به شهروند جهانی از طریق
امتزاج اختیاری ملل را دنبال میکنیم .پس اکنون سؤال این است که از دیدگاه مارکسیستی ،چگونه باید به مسألۀ ملی
برخورد کرد که مسیری خالف جهت را میپیماید؟
از آنجایی که دولت-ملت محصول عصر سرمایهداری است ،تعیین سرنوشت ملی تاریخاً و ماهیتاً یک حق سیاسی بورژوا-
دموکراتیک است و به دلیل ناتوانی بورژوازی از تحقق این حق ،ناگزیر این طبقۀ کارگر است که باید عهدهدارش شود .اما
برنامۀ انقالبی پرولتاریا نمیتواند خودش را صرفاً با اعالم به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت خرسند کند ،چون
بورژوازی هم میتواند درست چنین کند (هرچند بعد از خالی کردن این مفهوم از محتوای سیاسی واقعیاش) .برای
جلوگیری از هرگونه سوء برداشت ،باید از همان ابتدا روشن بیان کرد که مقصود از مسألۀ ملی ،مسألۀ استقالل سیاسی
ملتی است که تحت ستم سیاسی قرار دارد .در نتیجه باید بین موقعیتِ مستعمرات ،نیمهمستعمرات و ملل تحت ستمی که
هنوز بهاستقالل سیاسی (یعنی دولت-ملت خودشان) دست نیافتهاند و موضع کشورهای سرمایهداری کوچک و
ضعیفالجثهای کهاستقالل خود را به دست آورده و نقداً دولت-ملت خودشان را تشکیل دادهاند ،تمایز قائل شویم.
اینکه وابستگی اقتصادی کشورهای سرمایهداری کمترتوسعهیافتهای که در پایین سلسلهمراتب نظام سرمایهداری-
امپریالیستی جای میگیرند الجرم وابستگی سیاسی یا مداخلۀ نظامی در این کشورها را به دنبال دارد ،یک خصوصیت
مشترک نظام سرمایهداری جهانی است .این نوع «وابستگی سیاسی» دائماً تولید میشود ،مگر آنکه به وابستگی اقتصادی
پایان داده شود و این یعنی نوک پیکان مبارزه باید الزاماً علیه نظام سرمایهداری-امپریالیستی و بورژوازی بومی آن کشور
هدف گرفته شود .بنابراین جایگاه کشورهای کمترتوسعهیافتهای که دولت-ملتهای خودشان را دارند ،منتها از موقعیتی
پایینتر در نظام جهانی برخوردارند و نتیجتاً به لحاظ اقتصادی وابسته هستند ،متفاوت با جایگاه کشورهای مستعمره و
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نیمه مستعمرۀ اوایل قرن بیستم است .اینکه گاه بورژوازی در کشورهای کمتر توسعهیافته ژست «ضدّ امپریالیستی»
میگیرد ،صرفاً واکنشی به سهم ناچیز و موقعیت نازلتر خودش در نظام سرمایهداری جهانی است.
گذشته از این ،در یک حالت دیگر نیز نوعی «مسألۀ ملی» ظاهر میشود و آن هنگام تهاجم یک دولت بورژوایی به دیگری
و اشغال و الحاق بخشی از قلمروی آن به خود است .در چنین مواردی از تهاجم ناعادالنه و الحاق فتوحات ،حق دفاع
برای ملتِ تحت تهاجم مشروع است .اما در این جا ما بیتردید نه از بورژوازی که از تودههای کشورِ تحت تهاجم حمایت
میکنیم .یعنی این حمایت کمترین ارتباطی به محافظت از حق حاکمیت دولت-ملت بورژوایی ندارد .در این حالت ،ما
فارغ از اینکه آغازگر جنگ کیست ،به جای حمایت از دولتهای بورژوایی درگیر تهاجم و دفاع ،از جبهۀ سومِ انقالبی
متشکل از طبقۀ کارگر طرفین متخاصم علیه حکومتهای خود حمایت میکنیم.
با توضیحات مختصری که تاکنون داده شد ،روشن میشود که «مبارزۀ رهاییبخش ملی» و «انقالب پرولتری» دو چیز
متفاوتند .انقالب پرولتری میتواند مسألۀ ملی را حل کند اما این ادعا که مبارزۀ رهاییبخش ملی میتواند وظایف انقالب
پرولتری را انجام دهد تنها کاریکاتوری از مارکسیسم است.
در عصر امپریالیسم ،قطببندی سیاسی واقعی در مقیاس جهانی حول محور طبقات رخ میدهد و نه ملل .حتی در تنازعات
میان ملل ستمگر و تحتِ ستم هم در تحلیل نهایی قطببندی طبقاتی است که تعیینکنندهاست .به همین خاطر است
که به کرّات در تاریخ میبینیم که بورژوازیِ ملل تحت ستم از ترس شورشهای پرولتاریا و دهقانان فقیر خود ،در کشمکش
با بورژوازی ملت ستمگر همدستی کردهاست.
نتیجۀ تصورِ جایگاه باالتر تضاد ملی نسبت به تضاد طبقاتی این بوده که جریانهای انقالبی ناسیونالیستِ خردهبورژوا بزک
شوند و از مبارزاتشان نتایجی انتظار برود که اصوالً فراتر از افق و چهارچوبهای تنگ چنین جریانهایی است .تجربۀ
بسیاری از مبارزات رهاییبخش ملی اثبات کرده چنین رویکردی برای مبارزۀ انقالبی پرولتاریا مضر است و منجر به
دنبالهروی پرولتاریا از انقالبیگری خردهبورژوایی میشود .در چنین حالتی خط سیاسی مستقل پرولتاریا بهعنوان یک اصل
نقض شدهاست.
برای اینکه مبارزات رهاییبخشِ ملی به یک انقالب پرولتری واقعی برای سرنگونی سرمایهداری تبدیل شود ،طبقۀ کارگر
انقالبی باید وارد مبارزه شود و در بین تودههای زحمتکش هژمونی پیدا کند .این هدف قابلتحقق نیست ،مگر با وجود
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یک حزب پیشتاز انقالبی ،دخالتگر و مسلح به یک برنامۀ سوسیالیستی که مطالبات دموکراتیک و از جمله حق تعیین
سرنوشت را به مطالبات ضدّسرمایهداری و انقالب سوسیالیستی گره میزند.
در مقابل ،تمام برداشتهایی که به تضاد ملی وزن بیشتری در قیاس با تضاد طبقاتی میدهند ،مانند تئوریهایی که
تضاد اصلی را تضاد «شمال و جنوب» میدانند ،یا استداللهایی از این دست که طبقۀ کارگر کشورهای سرمایهداری
پیشرفته رسالت انقالبی خود را از دست داده ،نظریههای «ضدامپریالیستی» جهانسومگرایی و غیره ،همه و همه با جوهرۀ
مارکسیسم و برداشتش از نقش تاریخی طبقۀ کارگر در تضادند.
مبارزه برای رهایی ملی مادامی که بهصورت توامان علیه بوژوازی «بومی» ،بورژوازی ملت ستمگر و امپریالیسم نباشد و
به انقالب کارگری تحت هژمونی پیشتاز طبقۀ کارگر توسعه پیدا نکند ،صرفاً مبارزهای در چهارچوب بورژوا-دموکراتیک با
هدف بنیانگذاری یک دولت-ملت مستقل است.
از آنجایی که حق تعیین سرنوشتِ ملل اساساً یک حق بورژوا-دموکراتیک است ،باید بین رویکرد سیاسی بورژوازی و
رویکرد طبقۀ کارگر مرز شفافی را ترسیم کرد .برای بورژوازیِ ملت تحت ستم ،حق تعیین سرنوشت ملل تا جایی معنی
دارد که خودش بتواند منافع طبقاتیاش را تأمین کند و بس .بارها در تاریخ دیده شده بورژوازی ملتِ تحت ستم پس از
پیروزی در مبارزه علیه ملت ستمگر ،بالفاصله سایر اقوام ملی را از حقوق ملیشان بیبهره کردهاست .نمونهاش بورژوازی
ترکیه است که با یک مبارزۀ ملی علیه تهاجم دول امپریالیستی در جنگ جهانی اول بهاستقالل دست یافت ،اما بالفاصله
سرکوب خشن ملت کُرد را دستور کار قرار داد .به همین دلیل طبقۀ کارگر انقالبی از مطالبۀ تعیین سرنوشت ملی دفاع
میکند مادامیکه این به معنای سلب حق تعیین سرنوشت از سایر ملل تحت ستم نباشد.
ما موظف نیستیم از هر جنبش ملی حمایت کنیم .حمایت از جنبشهای ارتجاعی ملی که انگیزهشان یک مطالبۀ تاریخاً
مترقی نیست ،با منافع طبقۀ کارگر سازگاری ندارد .در عوض اینها جنبشهایی هستند که به ملعبۀ قدرتهای امپریالیستی
مبدل شدهاند و بیرون از مبارزۀ برای رهایی ملی جای میگیرند.
از سوی دیگر این احتمال نیز قویاً هست که یک جنبش ملی که به دلیل خدمت به ارتجاع در یک برهۀ تاریخی قابل
حمایت نبوده ،در جای دیگری از عرصۀ تاریخی سزاوار حمایت از سوی طبقۀ کارگر باشد و برعکس (مثالً اسالوهای

53

جنوب به خاطر خدمت به رژیم ارتجاعی تزار و تقویت ارتجاع اروپا قابل حمایت نبودند؛ اما بعدتر موجی از بیداری در برابر
ارتجاع فئودالی در بین مردمانشان به وجود آمد که شایستۀ حمایت میبود).
بر این مبنا خصلت متغیر رویکرد سیاسی کمونیستها در مواجهه با شرایط متغیر سیاسی ،نه نشانۀ عدم انسجام مارکسیسم
که برعکس نشانۀ انسجام آن است .اما رویکرد کمونیستها باید با دقت تمام بر مبنای تحلیل مشخص از شرایط مشخصِ
جنبشهای ملی ،به دور از پیشداوری ملی و شووینیسم ملت ستمگر و دگماتیسم نظری و منافع محدود گروهی باشد.
کمونیستها باید برای تجدیدنظر در رویکردشان بسته به تغییرات در جنبش ملی انعطافپذیری داشته باشند .در واقع به
تعبیر لنین« ،حق جدایی» همچون حق طالق است که ما از این حق قاطعانه دفاع میکنیم اما در هر شرایطی خواهان
تحقق این جدایی نیستیم .بلکه دفاع از این جدایی صرفاً در شرایطی که به رشد و تسریع انقالب کمک کند در دستور کار
خواهد بود.
اگر حق تعیین سرنوشت ملل از سوی مارکسیستها به رسمیت شناخته نشود ،آنگاه برنامۀ ناسیونالیستی بوژوازی ملت
تحت ستم میتواند مؤثر واقع شود و تودهها را پشت سر خود بکشد.
اگر پرولتاریا بعد از تسخیر قدرت در یک جغرافیای معین ،حقِ تعیین سرنوشت ملل را بپذیرد و به عالوه به نفع ملت تحت
ستم تبعیضِ مثبت قائل شود ،این کار در تناقض با هدف گسترش انقالب پرولتری به جهان و الغای مرزهای ملی نیست.
چون برنامۀ پرولتاریای انقالبی مسیر امتزاج ملل را از طریق اتحاد اختیاری ترسیم میکند و اتحاد اختیاری تنها بر مبنای
دفاع از حق جدایی میتواند شکل بگیرد.
تصمیمگیری نهایی دربارۀ جدایی به عهدۀ ملتِ تحت ستم است .طبقۀ کارگر ملتِ ستمگر باید بتواند نسبت به تصمیم
ملتِ تحت ستم به جدایی یا الحاق به یک دولت-ملت دیگر بنا به ارادۀ خود ،بیطرف بماند .صحبت از حق تعیین سرنوشت
حتی در زمانی که وحدت به صالح است (مثالً در مقطعی که انقالب هر دو ملت ستمدیده و ستمگر را در خود میکشد)،
به دو دلیل ضروری است .اول اینکه آگاهی سیاسی طبقۀ کارگر ملت ستمگر را در برابر شووینیسم ملی غالب گسترش
میدهد و تثبیت میکند؛ و دوم ،برای اینکه کمونیستهای ملت ستمگر در عمل به ملت تحت ستم اثبات کنند که آلوده
به شووینیسم ملی غالب نیستند .به این ترتیب حق تعیین سرنوشت ملل تا سر حد جدایی مفروض است ،هرچند مشروط
به اینکه خودِ آن ملت نیز چنین حقی را برای اقلیتهای درون خود قائل باشد .هرگونه کاربرد قهر و زور علیه ملت تحت
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ستمی که در حال مبارزه برای جدایی سیاسی خود است ،باید محکوم شود .تصمیم به جدایی یا عدم جدایی ،به خود ملت
تحت ستم مربوط میشود.
وظایف و سیاستهای کمونیستهای ملل ستمدیده و ستمگر ماهیتاً یکسانند ،اما در سطح تاکتیکی متفاوتند .به این معنی
که کمونیستهای ملت ستمگر ،حق جدایی را به رسمیت میشناسند و کمونیستهای ملت ستمدیده در تبلیغات خود وزن
را به وحدت میدهند.

الف :فدراسیون سوسیالیستی خاورمیانه
تجربۀ انقالب اکتبر  1911روسیه ،تجربۀ مثبت و موفقی است که راه را به ما نشان میدهد .بلشویکها مصمم بودند که
با مبارزۀ قاطعانه برای حقوق ملی و دموکراتیک ،مسألۀ ملی را حل کنند و به همین دلیل پرولتاریای شوروی توانست ملل
و مردمان تحت ستم امپراتوری سابق تزاری را شانه به شانۀ خود داشته باشد .همراهی ملل تحت ستم با بلشویکها
فاکتور مهم و نیرومندی در پیروزی کارگران بر نیروهای ضدّانقالبی سفید در جریان جنگ داخلی بود .در سالهای نخست
قدرت بلشویکها ،جمهوریهای شورایی و نواحی 9خودمختار زیادی دایر شدند که همگی نشانۀ تحقق زندۀ برنامۀ حق
تعیین سرنوشت ملی نزد بلشویکها بود.
تجربۀ موفق بلشویکها در همراه کردن ملل تحت ستم و اعطای حقوق ملی آنها در دورۀ شوروی نوپا ،میتواند الگویی
برای مقابله با فرقهگرایی حاکم بر خاورمیانۀ امروز باشد .ستم بر اقلیتهای ملی ،همراه با کارگران و زحمتکشان سراسر
خاورمیانه ،تنها در مبارزۀ واحد علیه تداوم سلطۀ امپریالیسم بر منطقه قابل حل است .همان طور که تروتسکی در انقالب
مداوم نشان داد ،وظایف دموکراتیک در کشورهایی با توسعۀ دیرهنگام سرمایهداری (همچون کشورهای خاورمیانه) تنها
به عنوان بخشی از مبارزه برای سوسیالیسم قابل تحقق است .مبارزه برای چنین برنامهای مستلزم نه بازتقسیم خاورمیانه
برمبنای فرقهها و قومیتها ،بلکه در عوض نیازمند اتحاد کارگران و زحمتکشان این ملل در مبارزه برای یک فدراسیون
داوطلبانۀ سوسیالیستی در خاورمیانهاست .در چنین بستری است که نه فقط مرزهای ساختگی از میان خواهند رفت ،بلکه
منابع موجود منطقه نیز برای رفع نیازهای اجتماعی و جهش از روی عقبماندگیهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
 .9اوبالستها
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بهطور دموکراتیک برنامهریزی خواهد شد .حلّ مسألۀ ملی به طور کلی  ،با رفع سایر ستمهایی که سرمایهداری مسئول
مستقیم تثبیتِ آنهاست ،پیوند خورده و این جز از مجرای سازمانیابی نیروی انقالبی کارگران و زحمتکشان ملت تحت
ستم و دیگر ملل ممکن نیست.
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