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پیتر شوآرتس
بسیاری از مردم با هراس و وحشت به پیروزی حزب «آلترناتیو برای آلمان» ( )AfDدر انتخابات ایالتی
یکشنبۀ گذشته واکنش نشان داده اند .این حزب راستگرا ،متشکل از گرایش های ملی-محافظه کار و
فاشیستی ۴۲ ،درصدِ آرای ایالت شرقی «زاکسُن-آنهالت» را به خود اختصاص داد ،و توانست به پارلمان های
«بادن-وورتمبرگ» و «راینلند» نیز با کسب به ترتیب  ۵۱و  ۵۱درصد آرا ،راه یابد.
همۀ رأی دهندگان به  AfDراسیست یا فاشیست نیستند .طبق نظرسنجی ها ،تنها یک چهارم به دلیل توافق
با مواضع این حزب از  AfDحمایت کردند ،در حالی که سه چهارم تنها به نشانۀ اعتراض به احزاب حاکم
چنین کردند.
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احزاب حاکم و رسانه ها به طور سیستماتیک  AfDرا تبلیغ کرده اند .آن ها در واکنش به موج همبستگی و
کمک های فعال به پناهندگان از کشورهای جنگ زدۀ خاورمیانه در تابستان سال گذشته ،عرصه را برای
جوالن دادن  AfDو ترویج ترس و بیگانه هراسی فراهم آوردند .در این بین ،ادعاهای رسانه ها دربارۀ
تجاوزهای گستردۀ پناهجویان به زنان در طول جشن های شب سال نو در کُلن (که یا به شدت مبالغه آمیز
بودند یا به احتمال زیاد اصالً هرگز رخ نداده بودند) نقش محوری را ایفا کرد.
به دنبال انتخابات روز یکشنبه ،این کارزار بدون هیچ تخفیفی ادامه یافته است .اکنون به سردمداری «هورست
زیهوفر» ،رهبر «اتحاد دمکراتیک مسیحی» ( )CDUو روزنامۀ محافظه کار « »FAZاین خواسته مطرح
می شود که دستگاه سیاسی باید به «صدای مردم» گوش فرادهد و سیاست پناهندگی را بیش از قبل به راست
چرخش دهد .گویی  ۵.۱میلیون نفری که از  ۵۴.۶میلیون واجد حقّ رأی به  AfDرأی دادند ،نمایندۀ همۀ
مردم هستند.
صعود  AfDبیانگر یک خطر واقعی است .نتایج انتخاباتی این حزب در «زاکسن-آنهالت» ،بهترین نتیجه ای
است که یک حزب راست افراطی از زمان سقوط رژیم نازی ها در  ۱۵سال پیش به دست آورده .برای مبارزه
با این خطر ،درک علت آن ضروری است .برای این منظور باید به این پرسش پاسخ داد که چرا تحت شرایط
یک بحران اجتماعی و سیاسی عمیق ،گرایش راست و نه چپ آمادۀ حمله شده است.
از زمان بحران مالی سال  ،۴۰۰۲نظام سرمایه داری جهانی با سرعتی به مراتب بیشتر به سوی پرتگاه در
حرکت بوده است .این نظام مثل یک معتاد به مواد مخدر ،با تزریق دائمی اعتبارات به بانک ها و بازارهای
سهام زنده نگه داشته می شود .شمار رو به رشدی از کشورها در حال غرق شدن در جنگ هستند .میلیون ها
کشته و میلیون ها نفر دیگر پناهن ده شده اند .دمکراسی بورژوازی دارد راه را به سوی استبداد مطلق باز می
کند.
فقر ،بیکاری و نابرابری به طور چشمگیری از زمان بحران مالی افزاش یافته است .عنوان نسخۀ روز شنبۀ
«اشپیگل» چنین بود« :یک ملت ازهم گسیخته :آلمانِ  -۴۰۵۶ثروتمندان ،ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند».
مقالۀ اصلی این شماره به تفصیل شکافی را که در توزیع ثروت ،درآمد و کیفیت زندگی به وجود آمده است
شرح می دهد .امید زندگی برای یک پسربچه از طبقات پایین تر جامعه ۵۰ ،سال پایین تر از کسی در همین
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ردۀ سنی از طبقۀ باالتر است .با درنظر داشتن میزان تحّرک اجتماعی بر مبنای تحصیالت -یعنی فرصت برای
پیشرفت اجتماعی بر مبنای میزان تحصیالت -آلمان یکی از کشورهایی است که در بین همۀ ملت های
صنعتی پایین ترین رتبه را دارد.
تا مدت های مدیدی گمان می رفت که بحران های اجتماعی و اقتصادی خود به خود به رادیکالیزه شدن
جامعه و تقویت احزاب چپ منجر می شوند .اما امروز این طور نیست ،آلمان تنها مورد به شمار نمی رود .در
فرانسه «جبهۀ ملی» رو به صعود است .در اروپای شرقی ،احزاب راست افراطی در قدرت هستند ،مانند حزب
«اتحاد مدنی مجارستان» ( )Fideszو حزب «قانون و عدالت» ( )PiSدر لهستان .در ایاالت متحدۀ امریکا
نیز «دونالد ترامپ» فرصت خوبی برای تبدیل شدن به کاندیدای ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه دارد.
این تحوالت به دلیل فقدان یک جوّ چپ گرایانه نیست .در عوض نتیجۀ نقشی است که احزاب موسوم به
«چپ» یا احزابی که خود را چنین می نامند ،ایفا کرده اند .در آلمان میلیون ها کارگر ،جوان و اقشارمتوسط
هستند که از  AfDانزجار دارند و با نفرت حرکت به راست سیاست را دنبال می کنند .اما آن ها فاقد یک
صدای سیاسی هستند.
«حزب سوسیال دمکرات» ( ،)SPDکه در دورۀ پساجنگ به عنوان حزب کارگران عادی و اصالحات اجتماعی
نگریسته می شد ،اکنون نقش تأمین کنندۀ اکثریت حاکم را برای حزب راستگرای «دمکرات مسیحی» دارد.
نام حزب سوسیال دمکرات به طور جدایی ناپذیری با «قوانین هارتس» ،یعنی بزرگترین یورش به دستاوردهای
اجتماعی چند دهۀ گذشته ،تداعی می شود.
«سِویم داغدلن»« ،الکساندر اولریش» و «هایکه هانزل» ،به عنوان نمایندگان حزب چپ در پارلمان ،تحلیل
مشترکی از نتایج انتخابات منتشر کرده اند که در آن نقش «حزب چپ» به طور افشاکننده ای تصدیق می
شود .نویسندگان این متن ،دفاع حزب از سیاست های «آنگال مرکل» و ناتوانی آن از برخورد با بحران اجتماعی
را دلیل باخت گستردۀ این حزب عنوان کردند.
این ارزیابی دقیقی از سیاست های «حزب چپ» است .این سیاست ها اصوالً قابل تمایز با سیاست های
صدراعظم محافظه کار و ضدّ اجتماعی آلمان نیستند .در هر یک از ایالت های آلمان که «حزب چپ» بر مسند
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حکومت بوده است ،با بی رحمیِ به مراتب بیشتری نسبت به سایر احزاب بورژوازی از هزینه های عمومی
کاسته و کارگران را اخراج کرده است.
هدف «حزب چپ» ساختن یک جنبش چپ در برابر سرمایه داری نیست ،بلکه دقیقاً جلوگیری از چنین تحولی
است .این برداشت که «حزب چپ» ،به عنوان حزبی متشکل از کارگزاران سیاسی ،مقاماتی دولتی ،بروکرات
های اتحادیه های کارگری و نمایندگان ممتاز طبقۀ متوسط می تواند خشم اجتماعی طبقۀ کارگر و روحیۀ
شورشی جوانان علیه سرمایه داری را بسیج کنند ،مضحک است.
«حزب چپ» و گروه های چپنمای متعددی که در صفوف یا در حاشیۀ آن فعال هستند ،مسئول اصلی صعود
 AfDهستند .از زمان بنیان گذاری حزب چپ در  ۴۶سال پیش و سلف آن «حزب سوسیالیسم دمکراتیک»
( ،)PDSاین حزب در جستجوی آن بوده که با لفاظی های چپ نمایانه کلّ اعتراضات اجتماعی را به دست
بگیرد و به سوی یک بُن بست هدایت کند .این موضوع شرایط را برای صعود یک حزب راست افراطی نظیر
 AfDفراهم آورده تا درماندگی و خشم احتماعی را به نفع خود کانالیزه کنند.
نقش ارتجاعی «حزب چپ» در آلمان بخشی از یک پدیدۀ بین المللی است« .سیریزا» در یونان که «حزب
چپ» از نزدیک با آن همکاری دارد ،نشان داده است که چنین احزابی قابلیت انجام چه کارهایی را دارند.
سیریزا که سوار بر موج اعتراضات مردمی علیه ریاضت دیکته شدۀ اتحادیۀ اروپا به قدرت رسید ،یک برنامۀ
ریاضتی به مراتب وحشیانه تر را پذیرفته و اجرا کرده است .سیریزا امروز به عنوان دربان سیاست ضدّ پناهندگی
اتحادیۀ اروپا عمل می کند .خطر بهره برداری فاشیست ها از این قبیل سیاست ها بسیار عظیم است.
«حزب چپ» و «سیریزا» و سایر گروه ها مثل «پودموس» در اسپانیا و «حزب ضدّ سرمایه داری نو» در
فرانسه و «سازمان بین المللی سوسیالیستی» امریکا هیچ یک چپ نیستند ،بلکه سازمان هایی چپنما هستند.
این ها گرایش های راست اقشار باالیی طبقۀ متوسط هستند که سیاست های راست خود را با لفاظی های
چپ پنهان می کنند« .دیوید نورث» در کتاب خود با عنوان «مکتب فرانکفورت ،پُست مدرنیسم و سیاست
های چپنمایان» می نویسد که گرایش های چپنما از «شعارهای پوپولیستی و عبارات دمکراتیک برای ترویج
مناقع اقتصادی-اجتماعی اقشار مرفه و صاحب امتیاز طبقۀ متوسط» بهره برداری می کنند.
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«نورث» توضیح می دهد که چپنمایی «ضدّ مارکسیستی» و «ضدّ سوسیالیستی» است و این که «با مبارزۀ
طبقاتی ضدّیت دارد و نقش محوری طبقۀ کارگر و ضرورت انقالب را در دگرگونی مترقی جامعه انکار می
کند» .چپنمایی «سیاست های "هویتی" ...را برای توزیع مناسب تر درآمد میان ثروتمندترینِ  ۵۰درصد
جمعیت تشویق می کند .چپنمایی در جستجوی دسترسی بیشتر به امتیاز اجتماعی است و نه نابودی آن».
خیانت های سیریزا در یونان تأییدی بوده است بر شکاف غیرقابل پر شدنی که چپنمایی را از توده های وسیع
کارگران جدا می سازد .این شکاف در شکست های عظیم «حزب چپ» آلمان در بحبوحۀ یک بحران سیاسی
و اجتماعی عمیق نیز آشکار است.
دوره ای که چنین احزابی قادر بودند مبارزۀ طبقاتی را منکوب کنند ،رو به پایان است .انتخابات ایالتی روز
یکشنبه و بحران احزاب حکومتی ،نشان از دوره ای از کشمکش های سیاسی و اجتماعی خشن دارد.
بخش هایی از طبقۀ کارگر و جوانان از نو جهتگیری خواهند کرد و به جستجوی یک مسیر سوسیالیستی
حقیقی برخواهند آمد .اما این یک فرایند خود به خودی نیست .بلکه مستلزم مداخلۀ آگاهانه یک حزب
مارکسیستی دارد .ساختن «حزب برابری سوسیالیستی» و «کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم» اکنون مبرم
ترین وظیفه است.
 ۵۶مارس ۴۰۵۶
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پیتر شوارتس
رسانه های آلمان به بهانۀ موارد ادعایی آزار و اذیت جنسی در شهر کلن ،یک کارزار هیستریک و نژادپرستانه
را بر ضدّ میلیون ها مهاجر و مسلمان به راه انداخته اند.
شب سال نو ،هزاران نفر از مردم در کلن و سایر شهرهای بزرگ سرتاسر آلمان برای برپایی جشن جمع شدند.
روز بعد ،پلیس گزارشی مطبوعاتی را منتشر کرد که حاکی از وجود «فضای شادمانی» در جشن ها بود ،و به
عالوه عصر آن روز را «در مجموع مسالمت آمیز» ارزیابی می کرد.
با این حال یک روز بعد ،دومین بیانیه صادر شد که برای نخستین بار به وقوع حمالتی به زنان اشاره داشت.
روز  ۱ژانویه« ،هنریت رکر» ،شهردار مورد حمایت «اتحادیۀ سوسیال دمکرات» ( )CDUدر کلن ،طی یک
کنفرانس مطبوعاتی گفت که «شواهدی در دست نیست که نشان دهد کسانی که به عنوان پناهنده ساکن
کلن هستند در بین تدارک دهندگان حمالت بوده اند».
اما ناگهان رسانه ها با ادعاهایی دربارۀ سوء استفاده های جنسی گسترده ،کارزاری هیستریک را علیه جمعیت
مهاجرین به راه انداختند .روز  ۱ژانویه ،افسران ناشناس پلیس به رسانه ها گفتند که «اکثر» مظنونین مهاجر
بودند .گزارش  ۲ژانویه از سوی وزارت داخلۀ فدرال اعالم کرد از  ۱۵مظنون ۵۲ ،نفر پناهنده بودند .در بین
مظنونین ،دو آلمانی و یک امریکایی بوده اند.
بین روزهای  ۲و  ۵۴ژانویه بود که شمار افراد مدعی آزارهای جنسی ،از  ۵۱۰به بیش از  ۲۰۰نفر رسید .تاکنون،
تنها دو نفر بازداشت شده اند که آن ها نیز سپس آزاد شده اند.
آن چه واقعاً در کلن رخ داد هنوز روشن نیست .برخی گزارش ها به جنحال تحریک آمیز اشاره دارند .رسانه
های مختلف بین المللی ،از جمله «سی.ان.ان» گزارش داده اند که دستکم یک مأمور مخفی پلیس به جمعیت
نفوذ کرده بود و سپس گزارش داد که این خانم نیز مورد تهاجم قرار گرفته بوده است.
البته این احتمال هست که اوباش به زنان تعرض کرده باشند .متأسفانه ،چنین رفتاری در گردهمایی های
بزرگ تقریباً هر جای جهان امری غیرمتداول نیست ،به خصوص جاهایی که مشروبات الکلی آزادانه و بی
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محدودیت سِرو می شوند؛ به عنوان مثال جشن های سال قبل «ماردی گرا» در «نیو اورلیانز» (لوئیزیانا) بیش
از  ۵۲۰نفر بازداشت شدند ،که از این تعداد  ۱۰مورد به دلیل بزهکاری بود .در «جشن اکتبر»
( )Oktoberfestسال گذشته در مونیخ ،شمار ادعای تعرض جنسی به  ۴۰مورد افزایش یافت.
به هر حال ،با درنظر داشتن فقدان شواهد اثبات آن چه که فعآلً بیش از اظهارات نیست ،این حملۀ وحشیانۀ
رسانه ها را در تنها در بُعد سیاسی می توان توضیح داد .احزاب سیاسی و رسانه ها کارزاری را به راه انداخته
اند که چندین دهه در آلمان غیرممکن به شمار می رفت.
تقریباً  ۱۰سال پس از سقوط «رایش سوم»  ،رسانه ها از همان اشکال نفرت انگیز کلیشه سازی های نژادی،
با همان دغدغه های جنسی پارانوئیدی که نازی ها در آن تخصص داشتند ،استفاده می کنند .باری دیگر ،یکی
از رسانه های بی شرم آلمان تصاویری از زنان اروپای شمالی را نشان می دهند که طعمۀ مشتی «انسان
پست» ( )untermenschenسیاه چرده شده اند.
روز شنبه ،مجلۀ «فوکوس» ،روی جلد خود تصویر یک
زن برهنه را نشان داد که آثار پنجه های سیاه آن را
پوشانده بود .نسخۀ این هفتۀ «سوددیچه سایتونگ»
تصویر بدن یک زن سفید را نمایش داده که یک دست
سیاه ،بر آلت تناسلی او چنگ زده است .عالوه بر این
روزنامۀ مذکور این تصویر را در سطح گسترده روی
فیسبوک منتشر کرد.
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وقتی موجی از اعتراض آغاز شد،
«سوددویچه» عذرخواهی کرد .با این
حال ،سردبیر اصلی «فوکوس»،
«اولریش رایتس» ،از عذرخواهی امتناع
کرد ،به این دلیل که «ما چیزی را
ترسیم می کنیم که متأسفانه دارد رخ
می دهد» .او ادعا کرد هر کسی که
اعالم کرده این طرح جلد نژادپرستانه
است« ،از حقیقت واهمه دارد».
این فقط ژورنالیست های منحط نیستند که بساط سُیورسات این کثافت کاری نژادپرستی را فراهم می کنند.
آکادمیسین های برجستۀ آلمانی هم دارند وارد عمل می شوند .مثالً پروفسور «یورگ بابروفسکی» از «دانشگاه
هومبولت برلین» ،ستونی را در نشریۀ راست افراطی «سایتونگ بازلر» نوشته و «رسانه های اصلی آلمان» را
متهم به سکوت در زمانی می کند که «شب سال نو ،صدها مرد عرب به تعرض جنسی ،تحقیر و ربودن زنان
در میدان کلیسای جامع کلن اقدام کردند».
این کارزار نژادپرستانه ،پایۀ وسیع مردمی ندارد؛ بلکه این نخبگان سیاسی هستند که آن را تحریک و هدایت
می کنند.
نسخۀ جدید «اشپیگل» می نویسد« :اگر یک سال پیش ،در شب سال نوی  ،۴۰۵۲تعرضات مشابهی رخ می
داد ،متأسفانه تنها به سوژه ای برای مطبوعات داخلی بدل شده بود»« .اشپیگل» می افزاید« :هر حمله ای می
توانست درست به همین صورت خوراک هیجانات ملی را فراهم آورد؛ قتل یک کودک در پارک یا هر جرم
دیگری اتفاق می افتد ،ترس و وحشت های اولیه غلیظ می شوند ،کلیشه های همیشگی ترکیب می شوند و
خارجی ها به نحوی از انحا در این ماجرا دخیل دانسته می شوند».
اما این گفته ها مانع از آن نمی شود که «اشپیگل» به کارزار رسانه ها مشروعیت نبخشد« .اشپیگل» اعالم
می کند که رویدادهای کلن ،نیاز به تقویت پلیس برای دفاع از «اصول ارزشی ما» را نشان می دهد.
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مختصات سیاسی آلمان ،تاکنون به راست چرخش داشته است ،به طوری که حتی «حزب چپ»-این سرلوحۀ
بی جربزه گی -بر صداهایی که خواهان یک دولت مقتدر هستند صحه می گذارد .چرخش همگانی به راست
در تمامی بخش های دستگاه سیاسی ،در واقع هیچ ارتباطی به رویدادهای کلن ندارد .بلکه در عوض تماماً با
صعود دوبارۀ میلیتاریسم آلمان پیوند دارد.
اکنون دو سال از زمانی می گذرد که پرزیدنت «گاوک» و مقامات حکومت فدرال ،پایان منع سیاست خارجی
را اعالم داشتند و عنوان کردند که آلمان ،به بیان «فرانک والتر اشتاینمایر» ،وزیر خارجۀ حزب سوسیال
دمکرات« ،بزرگ تر از این است که از بیرون معرکه دربارۀ سیاست خارجی نظر بدهد» .از آن زمان تاکنون،
حکومت از کودتای دست راستی در «کییف» (اوکراین) ،با مشارکت نیروهای اعزامی ناتو علیه روسیه حمایت
کرده است ،به «مالی» سرباز اعزام کرده و مأموریت نظامی در افغانستان را تمدید کرده است .اخیراً ،جت های
تورنادوی آلمان نیز به کارزار بمباران سوریه پیوستند.
اما با وجود تالش های شدید ،نخبگان حاکم از درهم شکستن مقاومت ریشه دار اقشار وسیع اجتماعی در برابر
میلیتاریسم ناتوان بوده اند .و اکثریت مطلق آلمانی ها هنوز با مأموریت های خارجی و عملیات جنگی «بوندس
ور» (نیروهای مسلح) مخالف اند .اکنون مسألۀ خشونت جنسی علیه زنان ،در تالش برای غلبه بر این مقاومت
دارد به کار گرفته می شود .رویدادهای کلن برای این مقصود بزرگنمایی و استفاده می شوند .کارزار نژادپرستانۀ
اتهام پراکنی نسبت به پناهجویان و مهاجرین ،ابزاری است برای تدارک گسترش مداخلۀ نظامی در خاورمیانه.
تجربۀ سرتاسر تراژیک و فاجعه بار قرن بیستم ،مؤید آن است که طبقۀ حاکم آلمان نمی تواند بدون بازگشت
به نژادپرستی و استقرار یک رژیم تمامیت خواه ،به جنگ افروزی بپردازد.
طی ماه های اخیر ،محبوب ترین فیلم آلمان ،عبارت بود از «او بازگشته است» ( .)Er ist wieder daاین
فیلم یک فانتزی سیاسی طنزآمیز است که نشان می دهد چگونه هیتلر پس از زنده شدن و برخاستن از پناهگاه
خود در جنگ جهانی دوم ،فعالیت سیاسی خود را با استفاده از رسانه های مدرن از نو می سازد .طی هفتۀ
گذشته ،طنزِ این فیلمساز به بخشی تلخ از واقعیت بدل شده است.
 ۵۴ژانویۀ ۴۰۵۶
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پیتر شوارتس
اخبار مرگ «هلموت اشمیت» در روز  ۵۰نوامبر تا پیش از آن که رسانه های آلمان وارد مدح و ثنای پرتب و
تاب این صدر اعظم سابق بشوند ،به زحمت بازتاب چندانی یافته بود .اشمیت ،که  ۴۱دسامبر امسال  ۷۱ساله
می شد ،در رسانه ها به عنوان یک «راهنمای قرن»« ،اقتصاددان جهانی» ،یک «روح راهنما» و حتی یک
«فیلسوف» ستایش شد.
این شور و اشتیاق برای صدر اعظم سابق که  ۱۱سال پیش به دنبال رأی عدم اعتماد از منصب خود کناره
گرفت ،بیشتر از ناامیدی نسبت به حکومت مداران نشأت می گیرد تا از کارنامۀ سیاسی خود وی .این تقدیس
اشمیت که چند سال پیش از مرگ او آغاز شد ،تجلی نیاز وافر حکومت به یک «مرد عمل» است ،کسی که
بتواند کشور را از خالل شوک ها و بحران های بین المللی ،با مشت آهنین و بدون در نظر داشتن افکار عمومی،
به سالمت به وادی امن برساند.
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در «حزب سوسیال دمکرات» ( ،)SPDکه اشمیت سال  ۵۷۲۶به آن پیوست و تا زمان مرگ به آن وفادار
باقی ماند ،او همیشه جزئی از جناح راست افراطی بود .این در حالی است که این حزب حتی بنا به معیارهای
خودِ سوسیال دمکراسی نیز در سطح جهانی حزبی راستگرا محسوب می شود.
اشمیت هرگز یک سوسیالیست نبود ،و در معنای بسیار محدود خود ،یک دمکرات محسوب می شد .او از این
جهت به  SPDنپیوست که فی المثل این حزب رؤیای یک جهان عاری از سرمایه داری را داشت؛ بلکه
پیوستن اشمیت از این رو بود که برای او ،تحقق ایدۀ نظم و انضباط ،بیشتر از طریق  SPDقابل تحقق بود
تا به واسطۀ احزاب «اتحاد دمکرات مسیحی» ( )CDUو «حزب دمکرات آزاد» ( )FPDپس از جنگ که
مملو از نازی های سابق شده بودند .یکی از نقل قول های همیشگی اشمیت این بود که «هر کسی رؤیا داشته
باشد ،باید به دکتر رجوع کند».
از لحاظ ایدئولوژیک ،او خود را نه بر کارل مارکس ،آگوست ببل و فردیناند السال ،بلکه بر ماکس وبر و کارل
پوپر متکی کرد .اشمیت در سرتاسر زندگی اش ،به پراگماتیسم کوته بینانۀ خود می بالید .او سخنرانی افتتاحی
خود را به عنوان صدراعظم در سال  ۵۷۱۲با این عبارات آغاز کرد« :در زمانۀ مشکالت فزایندۀ جهانی ،ما با
واقع بینی و هوشیاری روی واقعیت متمرکز می شویم و هر چیز دیگری را کنار می گذاریم».
برداشت اشمیت از «منطق» که مکرراً مورد اشاره قرار می داد ،به هیچ وجه واکاوی یک واقعیت پیچیده و
سپس استخراج یک عمل دوربینانه نبود ،بلکه یک واکنش پراگماتیک بود به مشکالت فوری بر مبنای عقل
سلیم ،یعنی همان پیش داوری های غالب جامعه« .اشپیگل آنالین» چنین جمع بندی کرد« :او مرد عمل بود،
یک پراگماتیست؛ نه کسی که تحوالت اقتصادی یا اجتماعی بلندمدت را پیش بینی و این را وارد تصمیم
گیری خود کند».
افسر ورماخت
شخصیت اشمیت ،از هشت سال خدمت در ارتش هیتلر (ورماخت) تأثیر گرفت .سال  ،۵۷۱۱او در سن ۵۷
سالگی به ارتش و سپس دو سال بعد با آغاز جنگ جهانی دوم به خدمت فراخوانده شد .او بخش اعظم دورۀ
خدمت خود در ورماخت را در وزارتخانه ها گذراند ،اما در جبهه های شرقی و غربی هم خدمت کرد .در روسیه،
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در محاصرۀ لنینگراد شرکت کرد و نشان افتخار «صلیب آهنین درجه دو» دریافت کرد .وقتی در پایان جنگ
به اسارت بریتانیا درآمد ،این جوان  ۴۶ساله درجۀ ستوان یکم داشت.
اشمیت همیشه تأکید داشت که او افسری وفادار بوده ،اما هرگز یک نازی نبوده است .بخشی از این ،دالیل
خانوادگی داشت .پدر او فرزند نامشروع یک بانکدار یهودی بود و این چیزی بود که خانواده اش می توانست
در دورۀ دیکتاتوری نازی ها پنهان کند .اما اشمیت مخالف نازی ها نبود ،حتی اگر به خاطر گفته های استهزا
آمیزی دربارۀ «گورینگ» در اواخر جنگ با مشکالتی هم رو به رو شده باشد.
«کورت کیستر» ،سردبیر روزنامۀ «سوددیچه» ،نوشت« :احتماالً هیچ چیزی در زندگی هلموت اشمیت بیش
از جنگ و دورۀ خدمت او در ارتش بر او تأثیر نگذاشته است» .رفتار گستاخانۀ او ،ناشکیبایی و «سبک نظامی
و استبدادی رهبری» او ،به این دلیل بود« .نخستین حرفۀ او به عنوان یک افسر بود و این را در سرتاسر زندگی
اش حفظ کرد».
در سطح بین المللی ،اشمیت همیشه شیفتۀ سیاستمداران مستبد بود .به مدت  ۲۰سال ،او دوستی نزدیکی با
«هنری کیسینجر» ،وزیر خارجۀ امریکا و معمار کودتای خونین نظامی شیلی ،و همین طور با «لی کوآن»،
حکمران  ۱۰سالۀ سنگاپور با مشت آهنین بود .در ماه مه  ،۴۰۵۴اشمیت سفر پرالتهابی را به سنگاپور داشت تا
آخرین دیدار را با دوست خود« ،هری» لی داشته باشد.
اشمیت در سال  ۵۷۱۱در «بوندستاگ» (پارلمان فدرال) انتخاب شد .با این حال برجستگی او در سطح ملی،
از سال  ۵۷۶۴آغاز شد ،زمانی که یک طوفان ویرانگر ،شهر هامبورگ را درنوردید و بخش اعظم شهر ،زیر آب
رفت .اشمیت که مسئول پلیس در حکومت این شهر بود ،عملیات نجات را هماهنگ کرد .او از تماس های
خود در ناتو و ارتش آلمان ( )Bundeswehrبرای درخواست هلیکوپتر ،قایق و بیش از  ۴۰هزار سرباز
استفاده کرد .در نهایت ۱۲۱ ،نفر در نتیجۀ سیل جان خود را از دست دادند .در ابتدا بیم آن می رفت که شمار
قربانیان به  ۵۰هزار تن برسد.
حتی آن زمان نیز اشمیت ،تمایل خود را برای به چالش کشیدن قوانین و قانون اساسی که استفاده از ارتش
در امور داخلی را جایز نمی دانست ،در شرایط اضطراری نشان داد .او بعدها گفت« :در این ایام به قانون اساسی
نگاه نکردم»« ،من مسئول سربازان نشدم ،کنترل آن ها را به دست گرفتم».
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وزیر و رهبر حزبی در پارلمان
در سال  ،۵۷۶۶اشمیت برای نخستین بار نقش سیاسی مهمی در سطح فدرال ایفا کرد .او رهبری گروه پارلمانی
حزب سوسیال دمکرات را در ائتالف بزرگ  CDU-CSUبه عهده گرفت .از همان آغاز« ،ائتالف بزرگ»
با طغیان های اجتماعی خشنی مواجه شد .در سال  ،۵۷۶۱در «بادن-وورتمبرگ» ،کارفرمایان در مواجهه با
اعتصاب کارگران مهندسی ،به بستن کارخانه به روی صدها هزار تن واکنش نشان داده بودند .در ناحیۀ رور،
معدنچیان با تعطیلی معادن مبارزه کردند .نخستین عالئم رادیکالیزه شدن ،در میان دانشجویان به چشم خورد.
تحت چنین شرایطی بود که  SPDبرای نخستین بار از زمان بنیان گذاری «جمهوری فدرال» به دنبال جنگ،
در حکومت وارد شده بود .رهبر « ،SPDویلی برانت» به معاون صدر اعظم و وزیر خارجۀ «کورت گئورگ
کسینگر» -صدراعظم آلمان از حزب  CDUو از اعضای  NSDAPسابق (حزب نازی) -تبدیل شد .وظیفۀ
اصلی «ائتالف بزرگ» ،اتخاذ قوانین اضطراری بسیار مناقشه انگیزی بود که حقوق دمکراتیک پایه ای را
محدود و متوقف می کرد.
وظیفۀ به کار گرفتن نمایندگان پارلمانی  SPDکه به خصوص به دنبال شورش های دانشجویی ۶۲-۵۷۶۱
تحت فشار اجتماعی سنگینی قرار گرفتند ،به اشمیت محول شد .او موفق شد.
با این حال ،تشدید بحران اقتصادی جهان ،منجر به رشد بیشتر مبارزۀ طبقاتی شد .در سپتامبر  ،۵۷۶۷صدها
هزار کارگر فوالد و فلزکار ،به طور خودانگیخته ابزار آالت را پایین گذاشتند و دست از کار کشیدند .بورکراسی
اتحادیه های کارگری ،کنترل را از دست داد .تحت چنین شرایطی -FDP ،که تاکنون در جناح راست طیف
سیاسی ایستاده بود -به  SPDکمک کرد که اکثریت حکومتی را شکل بدهد .به دنبال انتخابات عمومی سال
« ،۵۷۶۷ویلی برانت» در ائتالف  ،SPD-FDPصدراعظم شد .هلموت اشمیت ،منصب وزارت دفاع را قبضه
کرد .در سال  ،۵۷۱۴او به سرپرست وزارت مالیه رسید.
برانت ،که به جستجوی فرونشاندن موج اعتصاب ها و اعتراض ها از طریق اعطای امتیاز و گسترش عظیم
بخش عمومی برآمده بود ،دیگر قادر به مهار کردن ارواحی که احضار کرده بود ،نبود .در اوایل دهۀ ،۵۷۱۰
یعنی پایان نظام پولی پساجنگ و تحریم نفتی از سوی کشورهای عربی صادرکنندۀ نفت ،دو ستون اصلی
معجرۀ اقتصادی آلمان نابود شد :پایین بودن ارزش مبادلۀ مارک آلمان و ارزان بودن نفت .در میانۀ یک رکود
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مقدماتی ،دوازده میلیون کارگر مبارزه ای را بر سر دستمزها در سال های  ۱۲-۵۷۱۱آغاز کردند .اتحادیۀ
کارگران بخش عمومی ،به افزایش  ۵۵درصدی دستمزدها دست یافت .برانت بدون آن که از پیش وزیر مالیۀ
خود را در جریان قرار دهد ،توافق کرد.
بعد از این ،برانت دیگر از دید طبقۀ حاکم یک صدراعظم قابل دفاع نبود« .هربرت وینر» ،رهبر پارلمانی SPD
و «هانس دیتریش گنشر» ،رهبر  FDPو وزیر داخلۀ وقت ،از نزدیک با یک دیگر برای ایجاد تغییراتی وارد
همکاری شدند .اگرچه آن ها از پیش می دانستند که منشی شخصی برانت« ،گونتر گیوم» ،برای اطالعات
آلمان شرقی کار می کرد ،اما او را همراه با برانت به تعطیالت فرستادند .زمانی که گیوم در سطح عمومی افشا
شد ،برانت وادار به استعفا گردید.
صدراعظم
در مه  ،۵۷۱۲بوندستاگ ،هلموت اشمیت را به عنوان پنجمین صدر اعظم جمهوری فدرال انتخاب کرد .او پس
زدن تهاجم طبقۀ کارگر و آغاز موجی از کاهش هزینه های اجتماعی و مشاغل را به خصوص در صنعت فوالد،
هدف اصلی خود قرار دارد .او در این راستا از نزدیک با اتحادیه ها همکاری کرد ،و شماری از مقامات اتحادیه
های کارگری اصلی نیز به حکومت وی پیوستند.
چرخش به راست سوسیال دمکراسی و اتحادیه های کارگری ،که به شکلی مشابه با بسیاری دیگر از کشورهای
صنعتی اصلی رخ داد ،تنها آغاز یک تحول بود که تا به امروز نیز ادامه دارد :حملۀ دائمی به دستمزدها ،حقوق
اجتماعی و مشاغل با حمایت سوسیال دمکراسی و اتحادیه های کارگری .سومین و تاکنون آخرین صدر اعظم
سوسیال دمکرات جمهوری فدرال« ،گرهارد شرودر» ،این مسیر را با سیاست های «برنامۀ  »۴۰۵۰و قوانین
«هارتس  »۲ادامه داد.
اشمیت در بزرگترین دورۀ بحران مقام صدر اعظمی خود ،دوباره تمایالت تمامیت خواهانه اش را نمود داد.
سال  ،۵۷۱۱زمانی که یک گروه از کماندوهای «فراکسیون ارتش سرخ» (« ،)RAFهانس مارتین اشالیر»
سرپرست فدراسیون صنایع آلمان ( )BDIرا ربودند تا آن ها را وادار به آزادی بنیانگذاران زندانی  RAFکنند،
اشمیت با امتناع سرسختانه واکنش نشان داد و از هرگونه امتیازی سر باز زد.
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زمانی که یک گروه تروریست کماندویی دیگر هواپیمای لوفتهانزا با  ۲۶گروگان را ربود و آن را وادار به پرواز
به «موگادیشو» (پایتخت سومالی) کرد ،اشمیت با استفاده از یگان نیروهای ویژۀ  ۷GSG-طی اقدامی بسیار
پرمخاطره و به لحاظ قانونی سؤال برانگیز ،گروگان ها را آزاد کرد .صبح روز بعد ،جسد سه عضو ارشد RAF
در سلول های آن ها یافت شد -ادعا می شد که این افراد در این بندِ به شدت امنیتی و تحت نظر ،خودکشی
کرده اند.
اشمیت روش هایی را بنیان گذاشت که از آن زمان تاکنون به طور معمول در به اصطالح «مبارزه علیه
ترویسم» استفاده می شود و در نقطۀ مقابل هر روال و چهارچوب قانونی قرار دارد.
شهرت اشمیت به عنوان یک اقتصاددان جهانی ،از دورۀ او به عنوان صدر اعظم می آید .او در تالش برای
جلوگیری از درغلتیدن اروپا و جهان به جنگ ارزی ،نظام موسوم به «مار در تونل» را در سال  ۵۷۱۱معرفی
کرد ،که خبر از ایجاد ارز مشترک بعدی می داد (در مارس  ،۵۷۱۴این نظام معرفی شد .این نظام ،در واقع
مکانیسمی بود برای تنظیم نوسانات ارزهای دولت های عضو« -مار» -از طریق محدودیت های ناچیزی در
برابر دالر«-تونل»؛ به دنبال بحران های نفتی ،سیاست های واگرای حکومت ها و تضعیف دالر ،طی دو سال
این «مار» بخش های اصلی سازندۀ خود را از دست داد و دیگری چیزی نبود بیش از یک منطقۀ مارکِ آلمان،
متشکل از آلمان ،دانمارک و کشورهای بنلوکس-مترجم) .او همراه با رئیس جمهور فرانسه« ،والِری ژیسکار
دِستن» ،نخستین نشست گروه شش را در «شاتو دو رامبولیه» در سال  ۵۷۱۱سازمان داد تا سیاست های
اقتصادی را در سطح بین المللی هماهنگ کند.
با این حال ،سیاست های اشمیت نشان داد که به شدت کوته بینانه است .با وجود افزایش بدهی عمومی از
 ۷.۱تا  ۲۰میلیارد مارک آلمان در طی دورۀ تصدّی او ،بیکاری و فقر به طور گسترده ای افزایش یافت .زمانی
که به دنبال به قدرت رسیدن مارگارت تاچر و رونالد ریگان ،بریتانیا و امریکا نرخ های بهره را به شدت افزایش
دادند و جرقه های یک رکود جهانی را روشن کردند ،اشمیت به بن بست رسیده بود.
نارضایتی اجتماعی رشد کرد .اتحادیه های کارگری وادار به فراخوان تظاهرات توده ای در شهرهای اصلی
مختلف علیه سیاست های حکومت اشمیت در پاییز  ۵۷۲۴شدند .زمانی که این تظاهرات رخ داد ،اشمیت
پیشتر عزل شده بود.
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مجدداً این «گنشر» و  FDPبودند که تغییر سرپرست حکومت را رقم زدند .در اوایل سپتامبر  ،۵۷۲۴اوتو
گراف المبسدورف ( )FDPوزیر اقتصاد ،یک گزارش اقتصادی جنجالی منتشر کرد که امکان نداشت SPD
قبول کند ،و بنابراین تغییری را در ائتالف آغاز کرد .سه هفته بعد ،بودنستاگ «هلموت کول» ،رهبر CDU
را با آرای  FDPانتخاب کرد تا به عنوان صدراعظم جایگزین اشمیت شود .گنشر معاون صدر اعظم و وزیر
خارجه شد .کول ۵۶ ،سال در قدرت باقی ماند.
اشمیت با دفع کردن جوانان شورشی که از ویلی برانت در آغاز دهۀ  ۵۷۱۰حمایت کرده بودند ،همین طور با
تصمیم راسخ به گسترش قدرت هسته ای و اجرای «تصمیم دو جانبۀ» ناتو ،پایۀ انتخاباتی  SPDرا بیش از
پیش تضعیف کرده بود (تصمیم دوجانۀ ناتو ،تصمیمی از  ۵۴سپتامبر  ۵۷۱۷است برای اعمال محدودیت متقابل
موشک های بالستیک میان بُرد و بلندبُرد در پیمان ورشو همراه با این تهدید که در صورت نقض توافق ،ناتو
سالح های هسته ای میان برد بیشتری را در اروپای غربی به کار خواهد گرفت -مترجم) .در اواخر دهۀ
 ،۵۷۱۰بسیاری از رهبران دانشجویی« ،سبزها» را شکل دادند و تنها در سال  -۵۷۲۵پس از آن که همگی
ثروتمند ،محافظه کار و جنگ طلب شده بود -مجدداً همراه با  SPDبازگشتند و به نخستین حکومت ائتالفی
سبزها و  SPDدر سطح فدرال پیوستند.
موج یک جنبش وسیع اعتراضی همراه با صدها هزار هوادار ،علیه «تصمیم دوجانبۀ» ناتو برخاست .استقراره
موشک های هسته ای میان برد امریکایی در خاک آلمان ،در عین حال درگیر شدن در مذاکرات خلع سالح با
اتحاد شوروی .این جنبش همچنین شامل بخش هایی از  SPDمی شد.
ژورنالیست
اشمیت پس از پایین آمدن از سمت پیشین خود به عنوان صدر اعظم ،هیچ مقام عمومی نداشت و بر فعالیت
های ژورنالیستی متمرکز شد .به عنوان ناشرهفته نامۀ «دی زایت» و نویسندۀ کتاب های متعدد ،او اغب حول
موضوعات سیاسی موضعی می گرفت.
در داخل  ،SPDاو ابتدا شدیداً منزوی بود .در سال  ،۵۷۲۶طی یک کنگرۀ حزبی در کلن ،تنها  ۵۲نفر از ۲۰۰
نماینده از «تصمیم دوجانبۀ ناتو» حمایت کردند .تنها به دنبال «برنامۀ  »۴۰۵۰شرودر بود که اشمیت و حزب
او مجدداً به یک دیگر نزدیک تر شدند .اشمیت سیاست های «برنامۀ  »۴۰۵۰را تمجید کرد ،اما گفت که آن
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ها به اندازۀ کافی بُرد ندارند .او خواهان محدود کردن ضوابط صالحیت برخورداری از مزایای بیکاری و تثبیت
نرخ های مزایای برنامۀ «هارتس  »۲شد.
در سال  ،۴۰۵۵اشمیت به عنوان یک مهمان افتخاری در کنفرانس حزب  SPDدر برلین سخنرانی کرد.
 SPDخود را با صدراعظم سابق آشتی داده است ،چرا که مسیر راستگرایانۀ او از آن زمان به بعد به خط
رسمی حزب تبدیل شده بود.
این کیش شخصیتی که اکنون حول صدراعظم فقید ساخته می شود ،تجلی بحران عمیق جامعۀ سرمایه داری
و نخبگان حاکم آن است .آن ها در مواجهه با رشد تنش های سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی ،حسرت
گذشتۀ خوبی را دارند که هرگز وجود نداشته است.
مهمتر از همه ،اشمیت به عنوان سیاستمداری تحسین می شود که در شرایط اضطراری بدون هیچ تردیدی
نسبت به نادیده گرفتن قوانین و اکثریت های موجود نداشت .با درنظر داشتن کارزار فعلی نخبگان حاکم برای
احیای میلیتاریسم آلمان ،سلطه بر اروپا به عنوان ناظم آن و بستن مرزها به روی پناهجویان ،این را باید
هشداری برای طبقۀ کارگر محسوب کرد.
 ۵۱نوامبر ۴۰۵۱
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پیتر شوآرتس
روز  ۱اکتبر « ،۵۷۷۰جمهوری دمکراتیک آلمان» (آلمان شرقی) ،با  ۵۱میلیون سکنه ۲۵ ،سال پس از بنیان
گذاری خود ،منحل و به جمهوری فدرال آلمان ملحق شد.
در آلمان شرقی و غربی ،تنها شمار معدودی از مردم از پیامدهای این اقدام آگاهی داشت .هیچ گونه بحث
عمومی و رفراندومی در کار نبود .در عوض تنها یک کارزار تبلیغاتی از سوی احزاب سیاسی و رسانه ها وجود
داشت که ادعا داشتند انحالل آلمان شرقی ،خصوصی سازی اموال عمومی و معرفی سرمایه داری ،مترادف با
آزادی ،دمکراسی ،رفاه و صلح هستند .صدراعظم هلموت کول (از «حزب دمکرات مسیحی») در تجمعات
مردمی آلمان شرقی سخنرانی کرد و وعده داد که این منطقه را به «تصویری شکوفا از جایی که برای همه
زندگی و کار هست» تبدیل کند.
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«حزب وحدت سوسیالیستی» ( ،)SEDبه عنوان حزب استالینیست حکومتی آلمان شرقی ،از این کارزار حمایت
کرد .آخرین نخست وزیر کشور از همین حزب ،هانس مودرو ،در خاطرات خود نوشت« :به نظر من ،مسیر
وحدت ،غیرقابل اجتناب بود و باید مصممانه دنبال می شد».
گرگور گیزی ،که رهبری «حزب وحدت سوسیالیستی» را اواخر  ۵۷۲۷قبضه کرد و هنوز هم نقشی کلیدی در
«حزب چپ» دارد ،همین هفته طی مصاحبه ای گفت که او وظیفۀ «نخبگان آلمان شرقی ،از جمله کارگزاران
رده متوسط را برای یک آلمان متحد» به عهده گرفته بود.
گیزی به درستی نقش «حزب وحدت سوسیالیستی» را جمعبندی کرده است .این حزب به جای آن که نمایندۀ
منافع کارگران باشد ،سخنگوی «نخبگان آلمان شرقی» ،یعنی بروکراسی استالینیستی بود که اموال ملی شده
را اساساً به عنوان منبع امتیازات خود می دانست .بروکراسی در مواجهه با اعتراضات مردمی ،نتیجه گرفت که
بر مبنای مالکیت سرمایه داری و تحت حمایت دولت آلمان غربی بهتر می تواند از امتیازاتش دفاع کند تا با
باقی ماندن در جمهوری دمکراتیک آلمان.
برای طبقۀ کارگر ،پیامدهای بازگشت سرمایه داری فاجعه بار بود .تا پیش از  ۱اکتبر ،ابرشرکت ها و بانک های
آلمانی غربی ،همچون الشخور بر اموال ملی شدۀ آلمان شرقی فرود آمدند .صنعت آلمان شرقی که با تضمین
اشتغال کامل و تأمین اجتماعی نقشی اساسی در اروپای شرقی ایفا می کرد ،طی دوره ای کوتاه ویران شد.
«آژانس تروهاند» ،که حکومت مودرو برای خصوصی سازی اموال دولتی آلمان شرقی به راه انداخته بود ،ناظر
بر انحالل کمتر از  ۵۲هزار بنگاه دولتی نبود .برخی به فروش رسیدند ،در حالی که اکثراً برای روز مبادا کنار
گذاشته شدند .طی سه سال ۱۵ ،درصد کلیۀ کارکنان مشاغل خود را از دست دادند .نظام اجتماعی و آموزش
توسعه یافته و شبکۀ متراکم مؤسسات فرهنگی ،نیز ازهم پاشید.
بخش شرقی آلمان هرگز از این ویرانی بهبود نیافته است .بیکاری در شرق آلمان ۷.۲ ،درصد است که به
مراتب باالتر از نرخ  ۱.۲در غرب آلمان قرار دارد .به دلیل مهاجرت و کاهش نرخ زاد و ولد ،کل جمعیت شرق
آلمان به میزان دو میلیون نفر تنزل یافته است .بسیاری از جوانان جویای کار شرق آلمان را ترک کرده اند و
این منطقه اکنون شاهد جمعیت باالی سالخوردگان است.
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ویرانی اجتماعی به آلمان شرقی سابق محدود نبود .شرکت های سرمایه داری از دستمزدهای پایین آلمان
شرقی و اروپای شرقی ،به عنوان اهرمی برای پایین آوردن دستمزدها در غرب استفاده کردند .ده سال پس از
اتحاد آلمان ،ائتالف حزب سبز و سوسیال دمکرات ،به رهبری گرهارد شرودر ،قوانین «هارتس» را معرفی کرد
که زمینه را برای یک بخش وسیع اقتصادی با دستمزدهای پایین ایجاد نمود ،که در حال جاضر بیش از یک
چهارم کلیۀ کارکنان را در خود جای داده است.
حتی ویرانگرتر از پیامدهای اجتماعی ،تبعات سیاسی اتحاد آلمان است .به دنبال جنایات رژیم هیتلر و شکست
آن در جنگ جهانی دوم ،آلمان وادار به اتخاذ سیاست منع نظامی شد .با این حال ،اتحاد آلمان این را تغییر
داده است .طبقۀ حاکم آلمان با دوراهی مشابهی رو به رو است که اوایل قرن بیستم مواجهه شده بود .آلمان
که در قیاس با اروپا ،بسیار بزرگ ،و در قیاس با جهان ،بسیار کوچک است ،به دنبال آن است که برای به
دست آوردن نقش یک بازیگر جهانی ،بر اروپا سلطه داشته باشد.
امپریالیسیم آلمان ،باری دیگر ،خودبینی و خصلت تهاجمی سابق خود را آشکار می کند .آلمان ادعاهای خود
را مبنی بر این که هژمون و تعیین کنندۀ دیسیپلین اروپا است ،پیش کشیده؛ برنامه هایی ریاضتی را به یونان
و سایر کشورها دیکته کرد که یادآور توحش اشغال نازی ها است؛ و اکنون نیز به سرعت مشغول به روزرسانی
ظرفیت های نظامی خود است.
دو سال پیش ،پرزیدنت یوآخیم گاوک ،از «روز وحدت آلمان» استفاده کرد تا از آلمان بخواهد که «متناسب با
اهمیت کشورمان» در امور خارجی و نظامی ،نقشی ایفا کند .حکومت و رسانه ها به سرعت این خواستۀ او را
گرفتند .برلین نقش مهمی در کودتای اوکراین ایفا کرد که ماحصل آن ،قدرت گیری یک رژیم حامی غرب و
حضور نظامی ناتو در مرز روسیه بود.
اکنون آلمان در حال تدارک مداخله در سوریه نیز هست ،جایی که دو قدرت هسته ای ،یعنی ایاالت متحدۀ
امریکا و روسیه ،در رویارویی مستقیم نظامی هستند .روزنامۀ  FAZتأکید می کند که «آلمان منافعی بنیادی
در تنازعات سوریه دارد» .این روزنامه همین هفته نوشت که آلمان نمی تواند روی پوتین ،حساب یا به متحدین
امریکایی و فرانسوی خود اتکا کند« :بنابراین ،آلمان خود باید بیش از قبل درگیر شود» .یک جنگ هسته ای
که همیشه در افق دوران جنگ سرد بود ،اما هرگز رخ نداد ،اکنون دوباره یک خطر جدی محسوب می شود.
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بازگشت میلیتاریسم ،در عوض نقاب از چهرۀ بیرونی دمکراتیک جمهوری فدرال آلمان برداشته است .حتی
قضات محافظه کار نیز وادار شده اند به این اعتراف کنند .پیتر .م .هوبر ،یک قاضی در دادگاه قانون اساسی
فدرال ،طی نظری مندرج در روزنامۀ  FAZنوشت« :یک ربع قرن پس از این اتحاد ،این کشورِ مقید به قانون
اساسی ،با یک بحران وجودی رو به رو است ،حاکمیت قانون در حال فرسایش است ،دمکراسی رو به تضعیف
است ،نظام تفکیک قدرت ها ،بیشتر به نفع قوۀ مجریه چرخش کرده است».
نخبگان حاکم در تقابل با حمایت و همبستگی اقشار وسیع جامعه با پناهندگان جنگزدۀ خاورمیانه ،باری دیگر
مشغول بنا کردن حصارها و دیوارهای مرزی در اروپا ،تقویت گرایش های بیگانه ستیز و راستگرا هستند.
«اتحادیۀ سوسیال مسیحی» بایرن ،به عنوان عضو حکومت فدرال ،تا جایی پیش رفته است که در صف
نخست وزیر راست گرای مجارستان ،ویکتور اوربان ،قرار بگیرد.
نخبگان حاکم به مدت سه روز در برلین و فرانکفورت مشغول جشن گرفتن اتحاد آلمان با سخنرانی های
کشیش گونه هستند .برای کارگران ،این سالگرد باید فرصتی باشد که کارنامۀ خودشان را ترسیم کنند.
اکنون بسیارانی با تلخی به عقب ،به زمان اتحاد آلمان می نگرند .طبق یک مطالعۀ صورت گرفته ،امروز «یک
رویکرد ضدّ سرمایه داری» امروز در آلمان شرقی غالب است .از هر  ۵۰نفر ۲ ،نفر اقتصاد بازار را با استثمار
تداعی می کنند و  ۱۰درصد ،اقتصاد بابرنامۀ سابق را با امنیت تداعی می کنند .در آلمان غربی ،پاسخ تفاوتی
اساسی نخواهد داشت.
اما آن چه در آگاهی مردم غایب است ،درک علل پایان جمهوری دمکراتیک آلمان و یک چشمانداز سیاسی
بدیل است .به ویژه ،نقش استالینیسم هنوز در سطح وسیع درک نشده است .استالین در دهۀ  ۵۷۴۰در اتحاد
شوروی به عنوان نمایندۀ یک بروکراسی محافظه کار ظاهر شد که رهبران انقالب اکتبر را حذف و سپس نابود
کرد .نقطۀ ا وج این فرایند ،قتل لئون تروتسکی ،از رهبران انقالب روسیه و بنیانگذار انترناسیونال چهار در ۱۱
سال پیش بود.
پس از جنگ جهانی دوم ،بروکراسی استالینیستی ،کنترل خود را همراه با مناسبات مالکیت به جای مانده از
انقالب اکتبر ،به اروپای شرقی و آلمان بسط داد ،در حالی که همزمان تمایالت انقالبی طبقۀ کارگر در فرانسه،
ایتالیا و بسیاری دیگری کشورها را سرکوب کرد .در جمهوری دمکراتیک آلمان ،مجارستان و لهستان،
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بروکراسی حاکم به خشونت تمام خیزش های کارگری را سرکوب کرد .این بروکراسی به طور قابل توجهی به
تثبیت سرمایه داری پس از فاجعۀ جنگ جهانی دوم ،ادای سهم کرد.
برنامۀ ناسیونالیستی استالینیسم ،به عنوان نمود منافع دستگاه دولتی ضدّ انقالبی ،تماماً در تقابل با برنامۀ
انترناسیونالیستی سوسیالیسم از سوی انترناسیونال چهارم بود .جهانی سازی تولید ،برنامۀ استالینیستیِ
«سوسیالیسم در یک کشور» را بیش از پیش غیرقابل دفاع کرد .بروکراسی ،به رهبری حزب کمونیست اتحاد
شوروی در دورۀ گورباچف ،همان طور که تروتسکی مدت ها قبل در  ۵۷۱۶پیش بینی کرده بوده ،با بازگرداندن
سرمایه داری پاسخ داد.
«لیگ کارگران سوسیالیست» ،به عنوان پیشینۀ «حزب عدالت سوسیالیستی» ،در اکتبر  ۵۷۷۰هشدار داد:
«توازن قوای بین المللی ،که در آن امپریالیست ها با همیاری استالینیست ها و سوسیال دمکرات ها حاکمیت
خود را حفظ و از منافع جهانی خود دفاع کرده اند ،از هم پاشیده است .تنازعات قدیم میان قدرت های
امپریالیستی برای بازتقسیم جهان ،که بشریت را دو بار طی همین قرن به کابوس جنگ جهانی کشاند ،از نو
درحال پدیدار شدن هستند».
این هشدار اکنون کامالً تأیید شده است .پاسخ فوری به جنگ ،دیکتاتوری و نابرابری اجتماعی ،ساختن کمیتۀ
بین المللی انترناسیونال چهارم به عنوان حزب جهانی انقالب سوسیالیستی است.
 ۱اکتبر ۴۰۵۱
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دنیس کراسنین
«فقر در آلمان ،نه فقط رکورد باالی جدیدی را به ثبت رسانده ،که با تجزیۀ کشور به مناطقی با اختالفات
فاحش ،به تهدیدی برای آن تبدیل شده است» .این عبارتی است که گزارش سالیانۀ فقر از سوی «فدراسیون
انجمن های رفاه» آلمان ،با آن آغاز می شود.
هرچند اقتصاد تا حدی ناچیز رشد داشته و بیکاری نسبتاً پایین است ،اما نرخ فقر آلمان دستخوش افزایش بوده
است؛ این نرخ از سال  ۴۰۰۶به این سو تقریباً به طور ممتد درحال صعود بوده است ،به طوری که اکنون در
سطح  ۵۱.۱درصد قرار دارد .این بدان معناست که نزدیک به  ۵۴.۱میلیون فرد بالغ ،با کمتر از  ۲۲۱یورو در
ماه به عنوان افراد غیرمتأهل یا کمتر از  ۵۲۱۱یورو به عنوان اعضای خانواده ای با دو فرزند ،به سر می برند.
به استثنای سه ایالت فدرال زاکسن ،زاکسن آنهالت و براندنبورگ ،جمعیت سرتاسر کشور بیش از پیش در فقر
فرو رفته است .اگرچه هسه ،باواریا و بادن -وُرتمبرگ نرخ های فقر پایین تر از حد متوسط را تجربه می کنند،
با این حال از این روند عمومی مستثنا نبودند.
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منطقۀ روهر ،برلین و ایالت مکلنبورگ -وُرپومرن ،که در سه گزارش اخیر به عنوان «حوزه های مشکل» مورد
اشاره قرار گرفتند ،مجدداً افزایش های قابل توجهی را در فقر به نمایش گذاشتند .در برلین ،پایتخت کشور،
اکنون از هر پنج نفر ،یک نفر فقیر محسوب می شود.
نرخ های شدیداً ناهمگون فقر به شکلی روزافزون مناطق مختلف آلمان را مجزا و متفاوت از یکدیگر می
کنند .درهمان حال که نابرابری ثروت میان ثروتمندترین و فقیرترین مناطق در سطح  ۵۱.۲واحدِ درصد در
سال  ۴۰۰۶قرار داشت ،این رقم در سال  ۴۰۵۱به  ۴۲.۲درصد رسید .این نشان دهندۀ ناهمگونی عظیم در
ثروت موجود میان جمعیت های ساکن در منطقۀ دریاچۀ کنستانس-سُوابیا در مرز جنوبی آلمان و شهر بندری
برمرهافن است .در شهر مذکور ،یک نفر از هر سه نفر ،به عنوان فقیر رده بندی می شود .هم درجۀ اختالف
میان این دو منطقه و هم نرخ فقر در برمرهافن ،باالترین میزانِ تاکنون به ثبت رسیده را نشان دادند.
ابعاد رشد فقر همان قدر ترسناک است که آهنگ آن .طی سال های اخیر ،فقر در کالن شهرهای کلن و
دوسلدورف بیش از  ۱۰درصد رشد داشته است ،به طوری که نرخ فقر محلی به باالتر از متوسط ملی رسیده
است .در بین جمعیت پنج میلیونی این کالن شهرها ،تقریباً یک نفر از هر سه نفر با مضیقۀ مالی برای حفظ
خود رو به رو است.
طبق گزارش این انجمن خیریه ،یک «حوزۀ مشکل جدید» روی نقشه ظاهر شده است .بیکاران ،و همین طور
والدین مجرد صاحب فرزند ،اغلب مجبورند با درآمد «حداقل معیشت» سر کنند .اکثریت افراد بیکار و تقریباً
هر یک نفر از دو پدر /مادر تنها ،مجبورند با کمتر از  ۲۲۱یورو در ماه سر کنند .رسانه ها اخیراً گزارش دادند
که در برلین از هر سه کودک ،یکی وابسته به پرداخت مزایای بیکاری ناچیز «هارتس  »۲به والدین خود است.
کودکان به مراتب بیشتری در برمرهافن زندگی خود را تحت شرایط مشابهی آغاز می کنند.
طبق گزارش ،فقر در میان افراد سالخورده نیز «تا حد هشداردهنده ای افزایش یافته است» .پس از دهه ها
کار و با وجود پرداخت به صندوق های بازنشستگی ،بسیاری از افراد مسن با درآمدهایی پایین تر از آستانۀ فقر
زندگی را سپری می کنند .از زمان اجرا و پیادهسازی بهاصطالح اصالحات رفاهی ،فقر «به شکل بیتناسبی»
در میان نسل قدیمیتر گسترش یافته است .به دلیل شرایط مطروحه در قوانین نرخ های بازنشستگی «هارتس

26

 ،»۲کاهش در پرداخت های بازنشستگی و رشد بخش هایی با دستمزدهای پایین ،فقر افراد سالخورده طی
سال های پیش رو آمادۀ انفجار شده است.
میلیون ها مرد و زن زندگی خود را در فقر حقارتبار به سر خواهند برد ،آن هم با وجودی که چندین دهه کار
کرده اند.
گزارش فوق با کمی تردید و احتیاط ،مقصر وضعیت کنونی را اصالحات اجتماعی صورتگرفته ای معرفی می
کند که نام «پیتر هارتس» (از سندیکالیست های سوسیال دمکرات سابق) و همین طور همکاران او را با خود
حمل می کند .به گفتۀ این گزارش ،این اصالحات باعث شده «کل موفقیت اقتصادی و کل رشد ثروت
اقتصادی» دیگر به معنای این نباشد که «فقر در آلمان درحال کاهش است .برعکس ،رشد ثروت همراه است
با رشد توزیع ناموزون آن.»...
در همان حال که نرخ فقر از سال  ۴۰۰۶افزایش یافته ،نرخ بیکاری و نرح حمایت از بیکاران در طرح «هارتس
 ،»۲سقوط کرده اند .مردم بیش از قبل شاغل هستند ،اما چنان دستمزدهای ناچیزی می گیرند که قادر نیستند
خود را باالتر از آستانۀ فقر بکشند .این گزارش از «شمار رو به رشد مردم در بخش هایی با دستمزد پایین،
مشاغل بیثبات و اشتغال پاره وقت ناکافی» صحبت می کند.
قانون حداقل دستمزد  ۲یورو و  ۱۰سنت در ساعت ،که در آغاز سال اجرا شد ،برای بهبود وضعیت به هیچ رو
کافی نیست .طبق محاسابت گزارش ،هر کسی با چنین نرخ ساعتی پایینی از دستمزد ،درآمدی باالتر از آستانۀ
فقر به دست نخواهد آورد ،حتی اگر شاغل تمام وقت باشد.
همچنین این گزارش روشن می کند که «افزایش فقر تماماً از تغییر و تحوالت اقتصادی دور افتاده» و شکاف
درآمدی رو به گسترش است .پرداختی های رفاه اجتماعی ،مردم کمتر و کمتری را از افتادن به دام فقر
محافظت می کند؛ مزایای ابتدایی تأمین اجتماعی در برخی نواحی دیگر کفاف زندگی را نمی دهد ،به خصوص
برای کسانی که در خانواده هایی پرجمعیتتر زندگی می کنند.
بنابراین محرومیت منطقه ای و اجتماعی ،بدون هرگونه مانع به افزایش ادامه می دهد .اولریش اشنایدر« ،مدیر
فدراسیون انجمن های رفاه» ،اظهار داشت« :هرگز در گذشته سطح فقر در آلمان چنین باال نبوده و هرگز عدم
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یکپارچگی منطقه ای به اندازۀ امروز تند و حاد نبوده است» .این هم صحیح است که مقدار ثروت در آلمان
هرگز تا به این حد عظیم نبوده ،و تنازعات اجتماعی نیز هرگز به اندازۀ امروز نبوده است.
این سازمان خیریه همانند گزارش های سابق نسبت به ناآرامی اجتماعی و تنازعات طبقاتی هشدار داد ،اما
برای مبارزه با رشد فقر تقریباً هیچ راهکاری برای ارائه کردن نداشت .طرح های پیشنهادی سرسری انتهای
گزارش برای کاهش و نه محو فقر ،به گونه ای بود که گویا نویسندگان از پیش می دانستند توصیه های آن
ها جدی گرفته نخواهد شد.
 ۵۰مارس ۴۰۵۱
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دنیس کراسنین
توزیع ثروت در جامعۀ کنونی ،مشابه با یک هرم وارونه است .هر چه در هرم باال می روید ،افراد کمتری از
کل ثروت سهم می برند .الیۀ باالیی جامعه ،میزان دارایی خود را پنهان می کند .یافتن آمار و ارقام رسمی و
معتبر دشوار است ،و به همین دلیل به سختی می توان دربارۀ میزان ثروت آن ها سخن گفت .مطالعۀ جدید
«بنیاد هانس بوکلر» (  )Hans Böcklerتالش می کند این «عدم قطعیت عظیم آماری» را شفافسازی
کند.
آن چه پژوهشگران «مؤسسۀ تحقیقات اقتصادی آلمان» ( )DIWبر مبنای تخمین باالترین دارایی ها کشف
کردند ،از فرضیات پیشین دربارۀ نابرابری اجتماعی در آلمان ،به مراتب فراتر می رود؛ هرچند که ارزیابی مجدد
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کنونی نیز به بیان نویسنده« ،سرشار از عدم قطعیت است» .متأسفانه پژوهشگران تنها توانستند داده هایی را
استخراج کنند که سه ساله بودند.
مطابق با این مطالعه ،ثروتمندترین  ۵۰درصد ،بیش از  ۶۱تا  ۱۲درصد از کل ثروت خانوارهای خصوصی را در
اختیار دارد که بنا به تخمین محققان به  ۲.۶تا  ۷.۱میلیارد یورو می رسد .این بدان معنا است که نزدیک به
 ۲۰۰هزار خانوار ،بیشتر از  ۱.۱میلیون خانوار دیگر ثروت در اختیار دارند .این درحالی است که داده های اولیه،
این سهم را معادل با تنها  ۶۰درصد نشان داده بود.
نویسندگان این پژوهش در مورد ابرثروتمندان مجبور به اصالحات و تعدیل های به مراتب بیشتری در داده
های اولیه بودند .ثروتمندترین  ۵درصد جامعه برخالف اعتقاد پیشین مالک  ۵۲درصد از کل ثروت نیست ،بلکه
 ۱۵تا  ۱۲درصد از آن را در اختیار دارد؛ یعنی تقریباً دو برابر تخمین قبلی .سهم یک دهم از همین ثروتمندترین
 ۵درصد ،سه برابر بیشتر از رقمی است که سابقاً تصور می شد؛ یعنی به جای  ۱درصد ،چیزی در حدود ۵۲
الی  ۵۶درصد .این بخش که تقریباً  ۲۰۰هزار نفر را دربر می گیرد ،ثروتمندتر از فقیرترین نیمۀ جمعیت آلمان
(در حدود  ۲۰میلیون نفر) است.
روش های پیشین مورد استفاده برای تعیین توزیع ثروت ،ضعف هایی جدی را به نمایش می گذارند .پانل
اقتصادی-اجتماعی آلمان ( )SOEPکه در سال  ۵۷۲۱از سوی همین مؤسسه بنیان گذاشته شد ،به تحقیقی
میدانی از ثروت هزاران خانوارِ شاخص دست زد .بنا به گفتۀ نویسندگان مطالعۀ اخیر  ،DWشرکت کردن یک
میلیونر یا حتی میلیارد در یک چنین نظرسنجی ای از طریق تلفن ،بسیار نامحتمل به نظر می رسید .بر اساس
داده های  ،SOEPحداکثر ثروتمندترین خانوارها با ده ها مییلون یورو دارایی ،در محاسبات لحاظ شدند .و به
این دلیل نتایج انحراف داشت.
به منظور درنظر گرفتن ابرثروتمندان در محاسبات توزیع ثروت ،پژوهشگران از فهرست ثروتمندترین افراد
مندرج در مجلۀ «فوربز» استفاده کردند که تنها افرادی با دارایی های باال تر  ۵میلیارد دالر را دربرمی گیرد.
ثروت و تعداد آن ها طی یک سال گذشته به سرعت افزایش یافته است .با وجود بحران مالی یا به یُمن آن،
تعداد میلیاردهای آلمان از  ۱۲نفر در سال  ۴۰۰۴به  ۱۱نفر در سال  ۴۰۵۴صعود کرد .مجموع ثروت این اقلیت
که در سال  ۴۰۰۱به  ۵۱۰میلیارد یورو می رسید ،تا سال  ۴۰۵۱به  ۴۱۰میلیارد یورو رشد کرد.
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این ارقام بسیار باال هستند ،به طور که خود نگرانی هایی را در میان مدافعان و افراد ذینفع چنین نابرابری
عظیمی افزایش می دهد .همان طور که مؤسسۀ خیریۀ «اوکسفام» در اواسط ژانویه گزارش داد ،باالترین یک
درصد جمعیت جهان ،سال آتی بیش از  ۷۷درصد باقیمانده ثروت خواهد داشت .مجلۀ «زوددویچه تسایتونگ»
از «نیروی انفجاری نابرابری اجتماعی» نوشت.
تداوم تمرکز ثروت در باالی جامعه ،نه فقط در آلمان ،که در سرتاسر جهان مشاهده می شود .قدر و اندازۀ
نابرابری اجتماعی در سطح جهانی بیش از پیش به سرعت آشکار می شود.
در سال  ،۴۰۵۰تقریباً  ۱۶۰میلیاردر دقیقاً همان قدر صاحب ثروت بود که فقیرترین نیمۀ جمعیت انسان ها .در
طی تنها سه سال ،این تعداد به  ۷۴میلیاردر کاهش یافت .یک سال بعد ،تنها  ۲۰میلیاردر ،ثروتی بیش تر از
ثروت سه و نیم میلیارد نفر داشتند.
وبسایت «کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم» به دنبال انتشار گزارش اوکسفام نوشت «رشد نابرابری
اجتماعی ،پیامد سیاست های اعمال شدۀ طبقۀ حاکم به دنبال بحران مالی سال  ۴۰۰۲است ...حکومت ها به
سقوط ارزش دارایی ها و درماندگی بانک های اصلی ،با تزریق تقریباً  ۵.۴تریلیون دالر به بازارهای مالی از
طریق کمک مالی به بانک ها ،نرخ های بهرۀ نزدیک به صفر و انتشار پول بانک مرکزی (تزریق نقدینگی)
پاسخ دادند».
ثروتمندترین الیۀ اجتماعی آلمان ثروتی بیشتر از آن چه در گذشته می دانستیم ،تحت کنترل دارد .اگر به
تصویری که ابتدای مقاله اشاره برگردیم ،می توانیم بگوییم :هیچ هرمی نمی تواند تا مدت های طوالنی بدون
آن که واژگون شود -یا از پایین سرنگون گردد -روی نوک خود بایستد.
 ۵۷فوریۀ ۴۰۵۱
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پیتر شوآرتس
یک سال پیش در همین روز «یوآخیم گاوک» ،رئیس جمهور آلمان ،اعالم کرد که آلمان بار دیگری در تالش
برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی است.
«گاوک» طی سخنرانی خود در «روز وحدت آلمان» به مناسبت اتحاد دوبارۀ آلمان پس از فروریختن دیوار
برلین ،خواهان آن شد که آلمان متناسب با قدّ و قوارۀ خود «در اروپا و جهان» ایفای نقش کند .او اعالم کرد
که «در دنیای سرشار از بحران ها و طغیان ها» ،این کشور به یک سیاست نظامی و خارجی به مراتب تهاجمی
تر نیازمند است.
با گذشت یک سال ،این جهتگیری نه تنها سیاست خارجی آلمان ،که همین طور سیاست داخلی آن را تعیین
می کند .برلین در حال ایفای یک نقش نظامی و سیاسی فعال در دو مداخلۀ امپریالیستی مهم است :یکی در
اوکراین و دیگری در خاورمیانه .احزاب اصلی و رسانه ها با تبلیغات جنگی بی امانی که یادآور یک دیکتاتوری
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هستند ،این سیاست را تقویت کرده اند .جاسوسی دولتی و سازوبرگ سرکوب به طور سیستماتیک برای هدف
قرار دادن هر گونه اعتراض در حال گسترش هستند.
«آنگال مرکل» ،صدراعظم آلمان و «فرانک والتر اشتاینمایر» ،وزیر خارجۀ آلمان ،در اوکراین پا جای پای هیتلر
و ویلهلم دوم می گذارند .در جنگ جهانی اول ،عقب راندن مرز روسیه و کنترل بر اوکراین از جملۀ اهداف
اصلی رایش آلمان بود .کارزار شرق هیتلر نیز تداوم بالانقطاع همین اهداف به شمار می رفت .در آن مقطع،
سلطه بر «اروپای مرکزی» ( )Mitteleuropaهمچون کلید صعود آلمان به یک قدرت جهانی در نظر گرفته
می شد .امروز حکومت آلمان با الحاق اوکراین به یک اتحادیۀ اروپای زیر سلطۀ برلین ،همین هدف را دنبال
می کند.
ماهیت بنیادی این چرخش تهاجمی در سیاست آلمان به شکل بازگشت به گذشته ،با رویکرد آلمان نسبت به
روسیه آشکار می شود .در سال  ،۴۰۰۵پرزیدنت والدیمیر پوتین با تشویق حضار در «بوندستاگ» رو به رو شد؛
اما اکنون همین فرد به عنوان شرّ اصلی ترسیم می شود .نخبگان آلمان به جای اولیگارش های روس اکنون
مشغول به آغوش کشیدن همتایان اوکراینی خود ،از جمله بادیگاردهای فاشیست آن ها هستند.
آلمان هنوز هواپیمای جنگی به خاورمیانه اعزام نکرده است .آلمان هنوز فاقد پایگاه و ناو هواپیمابرِ الزم برای
ایفای نقشی بزرگتر در «ائتالف کشورهای مایل» به رهبری حکومت اوباما است .با این حال حکومت آلمان
با عرضۀ سالح به پیشمرگه های کُ رد نخستین تاس خود را در این منطقۀ غنی انداخته است .آلمان به خوبی
آگاه است که بمباران شبه نظامیان تروریست دولت اسالمی ،تنها مقدمۀ بازتقسیم امپریالیستی خاورمیانه است،
روندی که طی آن اتحادها و خطوط مقدم همواره تغییر خواهند کرد .و این بار آلمان مصمم است که وارد بازی
شود.
سخنرانی «گاوک» پیامد یک توطئۀ سیاسی بود .پس از رأی ممتنع آلمان در جنگ لیبی ،سیاستمداران از هر
قماش  ،ژورنالیست ها ،آکادمیسین ها ،مقامات نظامی و نمایندگان شرکت های بزرگ ،در باب ضرورت یک
سیاست خارجی جدید و تهاجمی برای آلمان داد سخن دادند .نتیجۀ این امر یک سند استراتژیک با عنوان
«قدرت نو ،مسئولیت نو» بود« .گاوک»« ،روز وحدت آلمان» را انتخاب کرد تا رسماً سومین تقالی آلمان برای
تبدیل شدن به قدرت جهانی را اعالم کند.
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چرا طبقۀ حاکم آلمان دوباره خواهان جنگ است؟ دوره ای که سرمایه های بزرگ آلمان می توانستند بی سر
و صدا امور جهانی خود را در سایۀ ایاالت متحده پیش ببرند مدت ها است که سپری شده .بحران سرمایه
داری جهانی ،که نظام مالی جهانی را به لبۀ پرتگاه فاجعه در سال  ۴۰۰۲کشاند ،به تمامی مناسبت بین المللی
خصلتی شدیداً حاد می بخشد.
طی سی سال گذشته امریکا به منظور جبران انحطاط اقتصادی خود از طریق برتری نظامی اش ،به یک جنگ
از پس دیگری دامن زده است .نبرد برای مواد خام ،بازار و سود ،بیش از قبل با ابزارهای نظامی پیش برده می
شود .وقتی وزیر خارجۀ آلمان« ،اشتاینمایر» ،گفت که آلمان «بزرگتر و مهمتر» از آن است که خود را «صرفاً
به اظهار نظر دربارۀ سیاست جهان از گوشۀ گود» محدود کند ،مقصودش همین بود .این همان زبان رک و
راست امپریالیسم آلمان است.
در پس احیای میلیتاریسم آلمان ،تنش های تند اجتماعی در آلمان و اروپا قرار دارد .سیاست های ریاضتی بی
رحمانۀ برلین و بروکسل قارۀ اروپا را به سر حدّ انفجار اجتماعی کشانده است .ده ها میلیون نفر در سرتاسر
اروپا در فقر و بیکاری مفرط زندگی می کنند ،در حالی که اقلیتی ممتاز با پول های ارزانی که بانک مرکزی
اروپا همچون سیل به بازارهای اروپا سرازیر کرده ،بدمستی کرده است.
همان طور که لنین گفت ،امپریالیسم «سرتاسر ارتجاع سیاسی است» .میلیتاریسم تنازعات داخلی را به سوی
یک دشمن خارجی منحرف می کند ،پس مانده های مرتجع جامعه را بسیج و در داخل کشور یک وضعیت
فوق العاده اعمال می کند.
همۀ این ها به خوبی به اثبات رسیده است .یک سال پس از سخنرانی «گاوک» ،رسانه های آلمان روزانه
مشغول آژیتاسیون علیه روسیه و مطرح کردن خواست افزایش هزینه های دفاعی هستند و حکومت را به
بزدلی متهم می کنند ،چرا که که هنوز بمب های خودش را بر سر عراق نریخته است .در عین حال ،مورخین
قلم به مزد می کوشند جنایات آلمان در هر دو جنگ جهانی قرن بیستم را کوچکتر جلوه دهند.
در حال حاضر احیای میلیتاریسم آلمان تحت پوشش چتر «ناتو» صورت می گیرد .اعضای ناتو از تسلیح دوبارۀ
آلمان حمایت می کنند و از آلمان می خواهند که سهم نظامی عمده ای ایفا کند .اما این هماهنگی میان آنان
فریبنده است .در پس این چهرۀ بیرونی« ،شرکای» ناتو یک دیگر را با ظن و تردید نگاه می کنند و مشغول
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جاسوسی از هم هستند .فرانسه نیز از نظ ر دور ندارد که دشمن بزرگش در سه جنگ مهم ،بار دیگری دارد
مسلح می شود .با وجود تمام حرف ها دربارۀ منافع مشترک ،آلمان و امریکا به عنوان رقبای اقتصادی در آسیا،
خاورمیانه ،افریقا و امریکای التین در حال رویارویی با یک دیگر هستند.
بازگشت امپریالیسم آلمان به میدان های نبرد دنیا ،مانند بازگشت ژاپن ،یک فاکتور عمیقاً بی ثبات کننده در
یک جهانِ نقداً بی ثبات است .سرعت این رویداد ،معیار سنجش سرعت حرکت امپریالیسم به سوی یک جنگ
جهانی جدید است.
اگر طبقۀ کارگر مداخله نکند ،بشریت با یک فاجعه تهدید می شود .اکثریت مطلق مردم آلمان ،درست مانند
مردم جهان ،با جنگ و میلیتاریسم مخالف هستند .با این حال این مخالفت در سیاست رسمی هیچ مجرایی
برای ابراز وجود نمی یابد .همۀ احزاب ،از «دمکرات مسیحی» گرفته تا «سوسیال دمکرات ها»« ،سبزها»،
«حزب چپ» ،از سیاست خارجی تهاجمی جدید حمایت می کنند.
وظیفۀ استراتژیک محوری در مبارزه با جنگ ،بنانهادن حزبی است که طبقۀ کارگر بین المللی را بر مبنای یک
برنامۀ سوسیالیستی متحد کند :حزب برابری سوسیالیستی و کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم .مبارزه علیه
میلیتاریسم و جنگ به طور تنگاتنگی با مبارزه علیه دلیل ریشه ای آن یعنی نظام سرمایه داری پیوند خورده
است.
وب سایت کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم بازگشت امپریالیسم آلمان را گام به گام تحلیل کرده است.
حزب برابری سوسیایستی در یک کنفرانس ویژه به تاریخ  ۵۱و  ۵۲سپتامبر قطعنامه ای را تصویب کرد که
جهتگیری سیاسی برای مبارزه علیه جنگ را نشان می دهد .ما خوانندگان خود را تشویق به مطالعۀ این سند
و تصمیم گیری برای پیوستن به این مبارزه برای سوسیالیسم می کنیم.
 ۱اکتبر ۴۰۵۲
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