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 آهستگی اقتصاد امریکا و جهان

 تام الی

داده های جدیدی که اواخر هفتۀ گذشته دربارۀ ایالات متحدۀ امریکا و منطقۀ یورو منتشر شدند، نشان می 

مملو از  یوضعیت، ابرشرکت های محرکۀ این. فرو رفته استعمیق تر از قبل در رکود دهند که اقتصاد جهانی 

زمانی که بانک های مرکزی و گذاری مولد سر باز می زنند؛ آن هم درست  موجودی نقد هستند که از سرمایه

بانک  بلهفتۀ قصدها میلیارد دلار به بازارهای مالی ادامه می دهند. درست  چنان به پمپاژحکومت ها هم

برنامه ای برای افزایش  به این زودی ها به نخبگان مالی اطمینان داد که مجدداًمرکزی امریکا )فدرال رزرو( 

 ندارد. هستند،رسیده ثبت به  تاکنون پایین ترین سطوحِ در فعلاً که های بهره نرخ

 1.2تولید ناخالص داخلی امریکا و اروپا در سه ماهۀ دوم با سرعتی حلزونی رشد کرد. در مورد امریکا، رشد 

نسبت به رشد  را درصدی 2.2 جهشبود که انتظار یک  یپیش بینی اقتصادداناندرصدی به مراتب پایین تر از 

آهنگ رشد سالیانۀ ، 2812ماه نخست سال  . در ششمی کشیدنددرصدی سه ماهۀ نخست امسال  8.0ناچیز 

 درصد بود. 1اقتصاد امریکا تنها 

 اصطلاحاًآغاز سال و  در همین دوره با وجود نوسانات شدیدِاقی جهان بازارهای بورس امریکا و بخش عمدۀ ب

بت رسیده به ث به بالاترین سطوحِ ریتانیا به خروج از اتحادیۀ اروپا، بدنبال رأی  بهله صبلافا (1) سهام بُزفروشی

 S&Pصواحد است و شاخ 088هزار و  10از  بیش «متوسط صنعتی داو جونز»صعود کرده اند. شاخص 

 درصد رشد کرد. 2تنها در ماه ژوئیه بیش از  500

د( درص 7.9کت ها )منفی ، سقوط تند سرمایه گذاری شرگزارش وزارت بازرگانی امریکا بخش آماریمهم ترین 

از زمان اوج بحران  ، بزرگ ترین سقوطمحسوب می شود. سقوط سه ماهۀ دوم هبود که سومین کاهش سه ماه

 بود. 2887مالی 

هیچ بهبودی در تاکنون  2880بحران مالی سپتامبر مؤید این واقعیت هستند که از زمان همگی این تحولات 

و همین طور سیاست های  امریکا عی رخ نداده است. سیاست های حکومت اوباما و بانک مرکزیقاواقتصاد 
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ر بیش تر تسهیل کرده و باعث فقاز پایین به بالا  را در اروپا، بازتوزیع به مراتب گسترده تر ثروت شانهمتایان 

 ت.ساگر شده راطبقۀ ک

یلی گری است که بیش از پیش بر اقتصاد سر کشیده است، طف یآن چه بهبود یافته و به نقاط اوج جدید

تنها با  ،سلطه یافته. گسترش جنون آمیز دارایی ثروتمندان و ابرثرتمندان ،سرمایه داری جهانی، به ویژه امریکا

تورم بیش تر دارایی های مالی و تلنبار شدن بدهی از سوی سو و  امت زیرساخت های مولد جامعه از یکوخ

 دیگر قابل تحقق بوده است.

که حکومت اوباما با رجزخوانی ادعا می  ی«بهبود»رکود اقتصاد امریکا ابعادی تاریخی به خود گرفته است. 

بوده است. « 1707ترین مورد از سال  ضعیف» تنها «وال استریت ژورنال» تحلیل های به قول یکی ازکند، 

درصد در سال رشد کرده است.  2.1یکا با آهنگ تنها ، اقتصاد امر2887از زمان اتمام رسمی رکود در ژوئن 

درصد نبوده اند، به  3رشد سالیانه ای کم تر از شاهد  اند به ثبت رسیده ی که تاکنونهیچ یک از بهبودهای

 انجامید. به طول 2889تا  2881که از  قابل توجهی استثنای آخرین بهبود

 12.2بوده است، اقتصاد امریکا تنها  اوباما حکومتبا دو دورۀ  قارنطی هفت سال رشد اقتصادی بی رمق که م

تا  1721که از  1728بهبود اقتصاد از اواخر رکود دهۀ باید یادآوری کرد  ،درصد رشد داشت. در مقام قیاس

 اقتصاد بود. یدرصد 22با سال های زمامداری کندی و جانسون(، شاهد رشد  به طول انجامید )مقارن 1727

سه ماهۀ  رددرصد  8.3اد اروپا با آهنگ تنها حادتر در اروپا نمود یافته است. اقتصبسیار  عیت به شکلیضواین 

که بدترین عملکرد شش ماهۀ منطقۀ یورو در دو سال گذشته را تکمیل می کند. فرانسه، دومین دوم رشد کرد 

ا، سومین اقتصاد بزرگ اروپ رشد صفر را در سه ماهۀ دوم به ثبت رساند. ایتالیا،اقتصاد بزرگ منطقۀ یورو، 

بخش  مبادا در این میان هراس از این که می کند؛ بینی درصد را برای امسال پیش 1اکنون رشد کم تر از 

یک بحران مالی جدید جهانی را  جرقه هایترک بردارد و  ،مدفون در زیر کوهی از بدهی های بد بانکداریِ

آلمان، بزرگ ترین اقتصاد منطقۀ یورو، هنوز منتشر نشده  است. داده های سه ماهۀ دوم بالا رفتهکند،  روشن

 اند.

ی به رأی دوم منتهسه ماهۀ در درصد  8.2پنجمین اقتصاد بزرگ جهان، تنها به عنوان ا، یناقتصاد بریتا

سال بریتانیا در  دشر برای را صندوق بین المللی پول پیش بینی خود ،رشد کرد. به دنبال رفراندوم «برکسیت»
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ن اروپا پیش بینی کرده است که رشد بریتانیا شاید تا سال ویدرصد کاهش داد. کمیس 1.3نها به ت 2.2از  2819

 درصد منقبض شود. 8.3بعد 

تورم منفی، سرمایه گذاران  بابتجدید  هاینگرانی به خاطر جهان،  بزرگ در ژاپن به عنوان سومین اقتصاد

با اعلام اتخاذ نرخ های بهرۀ  در روز جمعهرا  ری خودسیاست گذا امیدوار بودند که بانک مرکزی ژاپن نشستِ

ژاپن  به اتمام برساند. اما بانک مرکزی« تسهیل کمّی»بیش تر اوراق قرضه در قالب سیاست  دمنفی تر یا خری

درصد حفظ خواهد کرد، بازارها را ناامید کرد و  1خود را در سطح منفی  (2)که نرخ بهرۀ شبانۀ  ایناعلام با 

 یف صنایع صادراتی ژاپن شد.عرو تض ن در برابر دلار و از اینیِ صعود بموج

خ رود بانک مرکزی نکه داده های رشد ضعیف سه ماهۀ دوم باعث می ش مطمئن شدندسرمایه گذاران وقتی 

روند نزولی خود را طی کرد. در واکنش به این داده ها، همزمان  نیز دلارزدیک به صفر نگه دارد، های بهره را ن

بازده اوراق بهادار دو سالۀ خزانه داری شد. به  نمدباعث پایین آ (3) معاملات در بازارهای سلف وجوه فدرال

در روز جمعه کاهش  39.3درصد در روز سه شنبه به  28گفتۀ بلومبرگ، احتمال افزایش نرخ بهرۀ فدرال از 

 یافت.

ناتوانی حکومت ها و نهادهای سرمایه داری را از حلّ بحران اقتصادی به نمایش  یدیگر بارداده های اخیر 

  می گذارند.

تریلیون دلار موجودی، از پول نقد لبریز هستند. درست همان طور که حساب  2ابرشرکت های امریکا با تقریباً 

ه ال این ثروت ها هیچ مجرایی بفوی سهام ثروتمندترین امریکایی ها چنین است. با این حرتُهای بانکی و پُ 

 .نمی یابندسوی سرمایه گذاری مولد 

رمایه شرکت ها را به س»قرار است  «تایمز کویورنی»بیان  به کهبه همین ترتیب، سیاست نرخ بهرۀ منفی 

 توجه باز مانده است که سیاستِ اد رشد قابلایج صورت ازبه همان ، کند« آن وادار به جای انباشت پول گذاری

پُر و پیمان نگه داشتن بانک ها  برای اوراق قرضۀ حکومت میلیارد دلار 998تریلیون ین یا  08سالانه  خرید»

 «.با پول نقد و تداوم وام دهی
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گیری یجه ز این نتاست ا بازتابی، نوعی خطای کسب و کار نیست. بلکه اریگذامتناع ابرشرکت ها از سرمایه 

ه در قلب بحران عمیقی است کسود کافی کسب کنند. این تجلی  ل تولید کالابَکه نمی توانند از قِ شرکت ها

 نظام سرمایه داری گیر کرده است.

ت ها اری ثابت شرکگذیه حساب های بین المللی، در امریکا و کانادا نیز سرمایه وسبنا به داده های بانک ت

درصد پایین تر  22ایین تر و در ژاپن پدرصد  29است. در ایتالیا این رقم  2889درصد پایین تر سال  28هنوز 

 است.

ات نآن چه کسب و کارهای امریکا برای افزایش سود و کاهش نوسا»، اقتصاددان، می نویسد که «نیک پرنا»

و « سهام و نه استخدام بوده استید ه های سرمایه گذاری، بازخرنیکاهش هزعبارت از سود انجام داده اند، 

تفاده از این پول برای سرمایه گذاری در سابه منظور بالا نگه داشتن سود هر سهم است و نه  ،بازخرید سهام»

 «.کارخانجات و تجهیزات

اشی نظام جهانی نمود یک بحران ساختاری و فروپ ،2880تداوم رکود اقتصادی نشان می دهد که بحران مالی 

، بحران اقتصادی رشد تنش های اجتماعی و تنازعات 1738سرمایه داری بود. درست مانند سال های دهۀ 

 ژئوپلتیک را تغذیه می کند و این تنها به دو گزینه می انجامد: جنگ جهانی یا انقلاب سوسیالیستی.

 2812اوت  1

 :مترجم توضیحات

 .به بهایی پایین برای خلاصی از شرّ آن ،اوراق قرضه ام وسریع اوراق بهادار، نظیر سه (: فروشSell-off)بُزفروشی  -1

قرض به یک نهاد مالی  شبانۀ (: نرخ بهره ای که بانک مرکزی در ازای اعطایovernight rateنرخ بهرۀ شبانه ) -2

 بازپرداخت کند. بعدی وصول می کند و قرض گیرنده موظف است وجوه دریافتی را همراه با بهرۀ آن تا آغاز روز کاری

ری و سایر نهادهای مالی و اعتباری در شعبات محلی بانک (: ذخیرۀ اضافی بانک های تجاFed Fundsوجوه فدرال ) -3

نرخ »مرکزی که می تواند به سایر بانک ها و مؤسسات مالی قرض داده شود. نرخ بهرۀ وجوه فدرال، نسبتاً پایین است و 

 نامیده می شود )چرا که اکثر وام ها در این بازۀ زمانی اعطا می شوند(.« شبانه
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 دیگری از بحران سرمایه داری نشانۀرکود بهره وری در امریکا: 

 اندره دیمن

درصد  8.2در سه ماهۀ دوم امسال  کار یکه بهره ور اعلام کرد یگزارشطی روز سه شنبه  «وزارت کار امریکا»

ت وال استری» ،گزارش اینانتشار کاهش داشته است که سومین کاهش سه ماهۀ متوالی محسوب می شود. 

رکود بهره وری، تهدیدی در »زیر عنوان مضطرب را واداشت تا نسخۀ چهارشنبۀ خود را با مقاله ای « ژورنال

به  1798آغاز و اعلام کند که امریکا در میانۀ بدترین رشد بهره وری از اواخر دهۀ « برابر رشد بلندمدت اقتصاد

 این سو است.

سایر داده ها، به این معنی است که رکود فعلی اقتصاد امریکا بخشی از یک گرایش کاهش بهره وری در کنار 

 بسیار پایین تر از سطح انتظارات که درصد بود 1.2تنها  مجهانی است. رشد اقتصادی امریکا در سه ماهۀ دو

 .درصد 8.3نی تنها انگیزتر بود، یع ملالرشد اقتصادی اروپا در سه ماهۀ دوم به مراتب  این میان. در قرار داشت

 رد.در رکود به سر می ب هم اکنون هستگی است و بخش اعظم امریکای لاتینبه شدت رو به آرشد چین نیز 

اقتصاددانان با نگرانی خاصی عنوان کرده اند که رکود بهره وری، به دلیل سقوط تند سرمایه گذاری شرکت 

رفته مبدل شده است. شدهای سرمایه داری پیبه ویژگی اقتصاطی سال های اخیر که  ؛ امریاست بوده ها

سرراست سه  اهشکدرصد کاهش داشت که سومین  7.9سرمایه گذاری شرکتی امریکا طی سه ماهۀ اخیر 

 است. ماهه

در گزارش سالیانۀ خود اعلام کرد که کاهش سرمایه گذاری شرکتی،  2812سال  «صندوق بین المللی پول»

است، آن هم با وجود سرازیر شدن بوده  2880از بهبود نسبت به بحران جهانی  دعلت مرکزی ناتوانی اقتصا

 اعتبارات ارزان به بازارهای مالی.

هش ر تولید یا پژودشرکت های بزرگ تریلیون ها دلار موجودی نقد تلنبار کرده اند، اما از سرمایه گذاری آن 

د سهام، افزایش سود سهام و ادغام و و توسعه امتناع می کنند. در عوض از این پول های نقد برای بازخری

استفاده می کنند که همگی فقط منجر به افزایش دریافتی مدیران ارشد وال استریت و  شرکت ها تصاحب

 سهام داران می شود.



0 

در نقطۀ اوج یا نزدیک به آن هستند، سودهای شرکت ها رو به صعودند در نتیجه بازارهای بورس سراسر جهان 

همچنان سر به فلک می کشد و همۀ این ها تنها به درصد جامعۀ امریکا و جهان  8.1ترین ثروتمند داراییِو 

 بهای طبقۀ کارگر است.

ه سوی . منابع هنگفتی باستتجلی سلطۀ طفیلی گری مالی بر حیات اقتصادی امریکا و جهان  ،این تحولات

د، افزایش نیروهای مولد از پیش نمی برنتنها هیچ کاری برای نه فعالیت های سوداگرانه منحرف می شوند که 

 را تسهیل می کنند. ها بلکه عملاً نابودی آن

چندین دهه رشد طفیلی گری مالی، از جملۀ مشهودترین نموهای بحران های فزایندۀ سرمایه داری جهانی 

 است که در مرکز آن انحطاط سرمایه داری امریکا و نابودی بنیۀ صنعتی اش قرار دارد.

دارد. ظهور ایالات متحدۀ امریکا به عنوان یک قدرت سرمایه داری  یریخی عمیقاریشه های ت ،ونیبحران کن

من صنعت بسیار پیشرفته و توسعۀ یافتۀ این کشور که بر مسلط، از اواخر جنگ جهانی دوم و به خصوص به یُ

امریکا،  اقتصادی برتریف کلیدی در اضمحلال یک نقطۀ عط آغاز شد. ،تولید خودرو و فولاد جهانی مسلط بود

 بود. 1791حکومت نیکسون در سال  از سویتبدیل دلار و طلا  و لغو قابلیت «برتون وودز»م پایان عملی نظا

تداوم افول هژمونی اقتصادی امریکا منجر به  -دورۀ مبارزات تند طبقۀ کارگر بر سر دستمزد -1798در دهۀ 

رکود اقتصادی و تورم دو رقمی. در پایان دهه، با  بیی ترکنامیده می شود: یعن« تورمی رکود»چیزی شد که 

ر د« سازمان حرفه ای کارکنان کنترل ترافیک هوایی»و درهم شکستن اعتصاب  1797رکود صنایع از سال 

 چرخش کرد.دایی به سوی سیاست های مالی سازی و صنعت زُ به سرعت، بورژوازی امریکا 1701سال 

ارزش سهام بوده است که خود با  تضمین افزایش دائمیبر  ،دهۀ گذشته سیاست طبقۀ حاکم در سهتمرکز 

مار طبقۀ کارگر و بازتوزیع گستردۀ ثروت ارتباط پیدا می کند. رشد طفیلی گری مالی هر بار یک ثتتشدید اس

ن ؛ بحرا1709دیگری ایجاد کرده است: سقوط بازار بورس در سال  از پسرا متعاقباً فروپاشی آن  حباب مالی و

ی مکزیک؛ بحران مالی آسیا «پزو» طو سقو 1770؛ بحران سود سهام در سال 1707پس انداز و وام در سال 

؛ ترکیدن حباب 1770کول بدهی روسیه در سال و نُ« مدیریت بلندمدت سرمایه»؛ شکست بنگاه 1779در سال 

قوط وام های رهنی س با؛ جنون سوداگری که 2881-2888در سال  «انرون»شرکت و رسوایی « دات کام»



7 

را در قیاس با بحران بزرگ  یترکید به اوج رسید و عمیق ترین بحران 2880که سال  یدرجۀ دو و حباب مسکن

 از آن بهبود نیافته است. هنوز به وجود آورد که نظام سرمایه داری 1738دهۀ 

یل هتس» موسوم به اکنون سیاستطبقۀ حاکم با سرازیر کردن پول نقد با کم ترین نرخ های بهره به بازارها و 

پاسخ داده است. با این حال این سیاست از ایجاد یک تعادل اقتصادی جدید به هر یک از بحران ها « کمّی

عاجز بوده است. برای خود طبقۀ حاکم هم دارد روشن می شود که هیچ راه برون رفتی از بحران وجود ندارد؛ 

صندوق بین  پرسترکریستین لاگارد، س بیانیا به « رمال جدیدوضعیت ن»بحرانی که بیش از قبل آن را یک 

 می نامد.« پیش پاافتادۀ جدید» وضعیتالمللی پول، یک 

 سیاست گذاران برای تبدیل تر ریحاست با درخواست های ص بوده توأم ،اوضاعاما این به رسمیت شناختن 

ابق بانک بن برنانکه، سرپرست سبنا به نوشتۀ به یک نظام اساساً دائمی.  بهره نظام نرخ های فوق العاده پایین

 اعضای هیئت بانک مرکزیدر همان حال که  ،مؤسسۀ بروکینگز خود در وبلاگ اخیر مطلبمرکزی امریکا، در 

همزمان پیش و پایین آورده اند،  کرده برای رشد اقتصادی اصلاح را به طور قابل توجهی تخمین های خود

پایین آورده اند و این بدان معناست که قصد دارند  «فدرال بهرۀ بلندمدت صندوقنرخ »خود را برای  ینبی

 زان را تا آینده ای نامعلوم ادامه دهند.رسیاست پول ا

اعضای کمیتۀ بازار آزاد فدرال، طی چند سال گذشته اغلب این طور »آن گونه که بن برنانکه مطرح می کند: 

 فدرال را دارند. در واقع صندوقبهرۀ با تداوم بهبود اقتصادی، انتظار افزایش دوبارۀ نرخ  نشان می دادند که

و بازیگران  است افزایش یافته 2812تنها یک بار در دسامبر  }بانک مرکزی{ سیاست گذاریکمیتۀ  بهرۀ نرخ

 «.ندآتی انتظار نداشته باشه های هبرای این نرخ در سه ما را افزایش چندان دیگری بازار اکنون به نظر می رسد

ا رشد ارزش دارایی های مالی می بایست ببهای مالی را تغذیه خواهند کرد.  گری چنین تمهیداتی تنها طفیلی

ی و در رأس آن الیگارش -تخراج ثروت از طبقۀ کارگر جهانی پرداخت شود. در عین حال طبقۀ حاکم هر کشورسا

را وادار به پرداخت بهای بحران کند. همین امر تخاصمات ملی را  در تقلا است که رقبای خود -مالی امریکا

می  متجلی« جنگ تجاری»و « حمایت گرایی»تغذیه می کند؛ تخصاماتی که خود را به شکل سیاست های 

 کنند و خطر یک رویارویی نظامی را بین قدرت های مهم دربر دارند.

 2812اوت  11
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 فولاد ناسیونالیسم اقتصادی و بحران جهانی

 نیک بیمز

ۀ کارگر طبق نه فقط برای کارگران شاغل در این رشته از صنعت، که همین طور برای کلّ ،بحران جهانی فولاد

 بحران، پرسش های کلیدی ووقوع این  بابسزایی برخوردار است؛ آن هم به دلیل که  بین المللی از اهمیت

 طرح می شود.م ما مهمی پیرامون چشم انداز سیاسی

روپاشی است که: در شرایط مواجهه با ف کلی ترپرسش  ، اینارتباط تنگاتنگی با آیندۀ صنعت فولاد داردآن چه 

ابری رش نابرگستبا کاهش دستمزدها، افزایش استثمار، رشد بیکاری و همراه اقتصاد سرمایه داری جهانی، 

ت به سوی جنگی دیگر که از دل این شرایط برمی خیزد، طبقۀ کارگر باید حول کدام اجتماعی و متعاقباً حرک

 استراتژی سیاسی وارد مبارزه شود؟

رهبران سیاسی از همه قماش و رسانه های جمعی  ،کارگریلاد، رهبران اتحادیه های کارفرمایان صنعت فو

جلوه  «اضافه تولید»س گرد هم آمده اند تا بحران کنونی را یک بحران همگی در اتحادی نامقدّ  ،سرمایه داری

که در حال حاضر تقریباً نیمی از تولید جهانی را  -. ادعای آنان این است که گسترش تولید فولاد در چیندهند

ترالیا اروپا و اس حدۀ امریکا وان، از جمله ایالات متسراسر جه های یلیعلت حذف مشاغل و تعط -تأمین می کند

 است.

 ، از چین خواسته است که از تولید خود بکاهد. این«استیل شبریتی»یلی طحکومت بریتانیا در مواجهه با تع

ین را مازاد عرضۀ فولاد ارزان چ شرکتتصمیم به فروش  است که دلیلِ« تاتا»همان دنبالۀ خطّ مالکان شرکت 

ر ، بزرگترین سازندۀ فولاد امریکا، اخیراً اتحادیۀ اروپا و بریتانیا را به خاط«ستیلیو.اس ا»معرفی می کنند. رئیس 

رالیا نیز د گرفت. در استاقتناو اجازه به چین برای دامپینگ فولاد ارزان در بازارهای جهانی به باد « بی مبالاتی»

هم  «تجاری فولاد آلمانانجمن »از حکومت می خواهد که فولاد استرالیا را بخرد. رئیس  «حزب کارگر»

. در «شخصًا از هر ابتکار عملی که بتواند اضافه ظرفیت عظیم فولاد چین را کاهش دهد استقبال می کند»

کشیده  صفهمۀ کشورها رهبران اتحادیه های کارگری با وظیفه شناسی تمام پشت سر کارفرمایان شرکت ها 

 هستند.« ما»و خواهان حمایت از صنعت فولاد ملی  اند
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را که علت  «اضافه تولید»کارگران برای این که موضع خود را تعیین کنند، می بایست به طور انتقادی معنی 

ه گیرد که: اضافه تولید نسبت ببکنند. این پرسش باید مطرح شود و جواب  واکاویبحران معرفی می شود، 

 چه؟

محسوب  «عرضۀ اضافی» فولادی که امروز نیازهای اجتماعی و انسانی وجود ندارد. کلّ اضافه تولیدی نسبت به

بسیار سودمندتر در بازسازی زیرساخت های متلاشی امریکا به کار گرفته شود. به شکلی ، می توانست می شود

ای ضاع تقعمومی هند استفاده می شد، آن موق اگر فولاد در ساخت و ساز راه آهن، مسکن و سایر تسهیلات

 چنان ادامه داد. ن فهرست را می توان همبیش از کافی بود. ای بسیارد فولا

 سود است.کسب اضافه تولید نه نسبت به نیازهای اجتماعی، بلکه نسبت به 

مطرح کرد، بحران های جامعۀ سرمایه داری  «نیستومانیفست کم»در  1000همان طور که مارکس سال 

 «.اضافه تولیداپیدمی : »ندمی نموداولیه مضحک  ه در دوره هایشکلی به خود می گیرند ک

بیش از حد، صنعت بیش از حد و تجارت بیش  شتمدن بیش از حد، ابزار معا»وجود به خاطر  به قول مارکس

پدیدار شده است و رشد نیروی های مولد باعث اختلال کلّ جامعۀ بورژوایی می « جنگِ ویرانگر»یک  ،«از حد

حفظ  -بر پایۀ انباشت سود خصوصی -بتواند واییشود. در نتیجه نیروهای مولد باید نابود شوند تا نظم بورژ

 شود.

هدف فوری کارزار کنونی، چین است؛ جایی که رژیم حاکم، به عنوان نمایندۀ منافع یک لایۀ مافوق ثروتمند 

 از الیگارش های سرمایه دار، پیش تر نابودی نیم میلیون شغل را در صنعت فولاد اعلام کرده است.

 بر این حملات و تمهیداتارلی خود، به مقاومت و مبارزه در ببین المل شانۀ همتایانرگران چین، شانه به اک

خواهند شد؛ یعنی نیروی خشن  به چهرهچهره  با پلیس و ارتش برای این کار،. و کشیده خواهند شدمشابه 

بقۀ کارگر ا سرکوب خونین طب ،را در مسیر بازگشت کامل سرمایه داری یشکه تعیین کننده ترین گام خودولت 

 برداشت. 1707در ژوئن  «میدان تیان آنمن»در رویدادهای کشتار 
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در نقطۀ مقابل  ،انتوأم با یورش به مشاغل و خشونت پلیسیِ شانکارگران باید درک کنند که دشمنی ارگانیک 

برنامۀ ناسیونالیسم اقتصادی قرار دارد که بروکراسی اتحادیه های کارگری و حکومت های ملی پیش می 

 کشند.

ن است یبی رحم برنامۀ ناسیونالیستی است. هدف از این برنامه ا ت از چنین سرکوب خونینی، جزء منطقحمای

د و کند. کارفرمایان صنعت فولا رفعرا « اضافه تولید»فولاد را تعطیل و  که بیش ترین بخش های صنعت

مت های سرمایه داری همراه با بروکرات های اتحادیه ها، از سرکوب در چین استقبال خواهند کرد، چرا وحک

ست است که ناگزیر می بای تمهیداتی مسیر پیش قراولکه این سرکوب به رونق سود آن ها خدمت می کند و 

 فته شوند.رگبه کار  کشورهای خودشان علیه طبقۀ کارگر در داخل

ینی نیستند که در معرض اخراج قرار دارند. کارگران فولاد بریتانیا چه موضعی باید در برابر تنها کارگران چ

شان در آلمان و برعکس بگیرند؟ منطق ناسیونالیسم اقتصادی روشن است. بنا به این  حملات به همتایان

رکوب برای این سکنند، چرا که  تیاورها حمپلیسی سایر کش-منطق کارگران هر کشور باید از سرکوب دولتی

 ضروری است.« اضافه تولید»بحران  دادن به و پایان کشاندن یلیتعطبه 

ارتجاعی فراتر از این ها می رود. پیامد نهایی برنامۀ ناسیونالیسم اقتصادی،  ۀتاریخ نشان می دهد که این برنام

آن مبارزۀ هر بخش طبقۀ سرمایه دار برای حذف رقبا از بازار جهانی، یک شکل  طیجنگ است؛ جنگی که 

 نظامی به خود می گیرد.

 ۀ جنگ و ضدّ انقلاب، برنامۀ سوسیالیسم بین المللی است.عرون رفت از این فاجتنها راه بُ

ظام لکه از ن، ب«لیداضافه تو»نه از  گران فولاد و هر بخش دیگر طبقۀ کارگر بین المللی،رابحران پیش روی ک

مناسبات اجتماعی و سیاسی سرمایه داری سرچشمه می گیرد که به کامل ترین معنی کلمه ارتجاعی شده و 

بیش تر قرار گرفته اند. توسعۀ بین المللی نیروهای مولد ذاتاً از این جهت  رفتِشسر راه پی هم چون مانعی بر

 م اکنونه ای که هوظیف .بالا می بردپایۀ پیشرفت تمدن به عنوان اجتماعی کار را  وری مترقی است که بهره

که ، بل(د و جنگ حرکت می کندمارپیچی نزولی به سوی رکو )که در« اضافه تولید»در دست داریم، نه حذف 

 ملت سرمایه داری است.-واژگونی نظام سود و دولت



13 

است که  یلمللی آفریندۀ نیروهای مولدمجموع کار طبقۀ کارگر بین ا، در صنعت فولاد یا هر صنعت دیگری

شود. با این حال این چشم انداز تنها از  بهره برداریی ن دادن به فقر، فلاکت و نیاز مادّمی تواند برای پایا

یستی ختن یک اقتصاد سوسیالیفۀ ساظخلال مبارزۀ متحدانۀ طبقۀ کارگر برای تسخیر قدرت سیاسی و آغاز و

 است. سطح جهانی رد و تحت کنترل دمکراتیک بابرنامه

اید ب« الآن» جلو خواهند پرید و مدعی خواهند شد که طلبان از هر قماش در تقابل با این چشم انداز تفرص

آن ها نه فقط هیچ کاری برای تحقق  کاری برای دفاع از مشاغل انجام داد. اما برنامۀ ناسیونالیسم اقتصادیِ

 د، بلکه مستقیماً به یک فاجعه می انجامد.این هدف از پیش نمی بر

ریخی و ع تافشود که منا هپیش برد می تواند دفاع از نیازهای فوری طبقۀ کارگر تنها بر اساس چشم اندازی

نیاز داریم، آغاز مبارزۀ سیاسی برای این « الآن»را حفظ می کند. آن چه  بلندمدت این طبقه و کلّ بشریت

 است. رهبری کنندۀ آنقلابی برنامه و بنانهادن حزب ان

 2812آوریل  10
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 نبرد حلب و ریاکاری تبلیغات جنگی امریکا

 بیل فان آوکن

که اوباما در عراق و سوریه و به اسم مبارزه با  امریکا جنگ اخیرترین این هفته مصادف است با دومین سالِ 

ه مبارزۀ جهانی علی»داعش به راه انداخت. رئیس جمهور امریکا مداخلۀ جدید نظامی را به عنوان نه فقط تداوم 

. او تهدید پیش روی ایزدی ها را گواه می قالب می کندحقوق بشر  ی، که همین طور نهضتی برا«تروریسم

« دنخود را به ندی»د که وقتی اقلیت های مذهبی با خطر رو به رو هستند، نمی تواند می کن دگیرد و تأکی

 بزند.

بان  ه. طبق گزارشی که گروه دیدنداتلفات این به اصطلاح مداخلۀ بشردوستانه به مراتب خونین تر شده 

«Airwars» مرگ شهروندان مورد  988هزار و  0منتشر کرد، بیش از  مذکور اسبت سالگردنهمین هفته به م

یی را ملات هواحدرصد این  72ثبت شده است )« ائتلاف به رهبری امریکا»ملات هوایی حر غیرنظامی در اث

شمار مردان و زنان و کودکان عراقی بی گناهی که  ،جام داده اند(. ظرف دو سالهواپیماهای جنگی امریکا ان

 ازان امریکایی جان باخته در هشت سال جنگیبا بمب های امریکایی سلاخی شده اند بیش از تعداد کل سرب

 ت.خدادر عراق به راه ان 2883 سال «جورج دابلیو بوش»که پرزیدنت  بوده است

و همین طور یک دهه و نیم  -گتن دربارۀ این آخرین جنگ خود در خاورمیانهتمام دروغ ها و بهانه های واشن

نه حکومت امریکا و رسا که ؛ زمانیندوز اخیر افشا شدچند ر طی -سپتامبر به راه افتادند 11جنگ هایی که از 

 ،سوریه قنبرد برای کنترل حلب، پایتخت تجاری سابدر  «یشروش»پیشروی های ادعایی نیروهای  بابتها 

 .پرداختند به پایکوبی

هدایت و سازماندهی کرده است که سال ها شاخۀ سوری القاعده را  سازمانیرا « یانشورش»این که حملۀ 

، شتار کردرا ک ذاری شد که سربازان علوی اسیربه افتخار یک افراطی سنی نام گ شانشکل می داد و عملیات 

باعث سکوت هیچ یک از آنان نشد. درست به همان ترتیب که مانع مزخرف گویی دربارۀ تروریسم و حقوق 

 بشر نشد!
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عاد دستاوردهای نظامی نیروهای تحت امر القاعده در حلب، به هیچ رو روشن نیست. با این حال آنان ظاهراً اب

 اآن ج جمعیت مطلقموفق به محاصرۀ بخش غربی شهر شده اند که تحت کنترل دولت است و اکثریت 

 مجروح کرده اند. خانه کشته وپا تن از مردم را با شلیک خمپاره و توه ده« شورشیان»زندگی می کند. 

ش، رسانه های غرب و گروه های حقوق بشری که حکومت بشار اسد را به جنایت علیه واشنگتن و متحدین

 ریست های مورد حمایتبشریت به خاطر بمباران جهادی ها در شرق حلب متهم کردند، اکنون وقتی همین ترو

 .هستند بی اعتنایی نشان می دهندی در بخش غربی شهر مشغول کشتار شهروندان غیرنظام امپریالیسم

 کی را به عنوان« شورشی»برخی رسانه ها تا جایی پیش رفته اند که پیشروی های بمب گذاران انتحاری 

رانه ترین مزوّ  و جشن بگیرند. در بین متقلبانه ترینمورد حمایت غرب  استراتژیک برای شبه نظامیانِ« مزیت»

پوشش  ظاهر شده اند. «نیویورک تایمز»صفحات  رهستند که د تیدست توصیفات از نبرد اخیر، آن اتوصیف

اهداف غارتگرانۀ  بهو خطّ سرمقالۀ آن به دقت طوری جفت و جور شده اند که  «نیویورک تایمز»خبری 

 امپریالیسم امریکا خدمت کنند.

نترل بیش از پیش ک« شورشیان و متحدین جهادی شان»نوشت که  الۀ دوشنبۀ خود دربارۀ حلبدر مق «تایمز»

از اً که بعض -همکاری میان گروه های شورشی اصلی»دولتی را به چالش کشیده اند. این مقاله ادامه می داد: 

ره سابقاً موسوم به النص و سازمان جهادیِ  -ت متحدۀ امریکا برخوردار شده اندحمایت تسلیحاتی پنهانی ایالا

 «.، یک عامل حیاتی در پیشروی شورشیان طی اواخر هفته بوده استیرشاخۀ القاعده بودکه ز

، «پرینس»روزنامۀ مذکور آن قدر سرسری با این موضوع برخورد می کند که گویی دارد گزارشی در مورد 

فتح  ۀجبه»را به  شنام در حلب،درست یک هفته پیش از حملۀ خود  می نویسد. جبهۀ النصره ،هنرمند فقید

واسته خداخه ازو البته که القاعد -اعلام داشت را از القاعده رسمی اشتغییر داد و قطع همکاری و جدایی « الشام

 .بود

ش برای و در تلا «.ایسی.آی»، ضمن مشورت با این تغییرنام باور داشته باشیم دلایل بسیاری وجود دارد که

سازمان  کی به عنوان مدت ها واشنگتنگروهی بود که  ۀاز حملسفیدکاری سیاسی حمایت مستقیم امریکا 

 .است تروریستی محکوم کرده
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ت شبه نظامیان القاعده می به موازا که« گروه های شورشی اصلی»هیچ یک از آن  ی ازهرگز نام «تایمز»

روه ها گ ع یکی از اینقاهای مترقی و لیبرالی هستند. در وتا چنین القا کند که آن ها نیرو ؛نمی برد ،جنگند

 عملاً همۀ این گروه هاسالۀ مجروح منتشر کرد.  12ودک سر بریدن یک کهمانی است که اخیراً ویدیویی از 

 شریک هستند.ایدئولوژیک بنیادی القاعده  در چشم انداز

تشر حلب من« شورشیان»چاپ لندن یکی از رک و راست ترین گزارش ها را دربارۀ حملۀ  «فایننشال تایمز»

احتمالاً بسیار بیش از آن چه به نظر می رسد از کمک خارجی برخوردار بوده است: »کرد و نوشت که این حمله 

دید، پول و ی جپیش و در حین نبرد با سلاح ها ،نیروهای اپوزیسیونانبار فعالین و شورشیان می گویند که 

از کاروان های روزانۀ کامیون های  شودشاره می ادر این مقاله به گزارش هایی  .«می شدند پُرسایر تدارکات 

که چندین هفته در مرز ترکیه  -توپخانه و سایر سلاح های سنگین از جمله مهمات -حامل سلاح و مهمات

 عبور و مرور داشتند.

ه دمی کند که گفته است مقامات امریکا از حملۀ القاع هبه یک دیپلمات غربی اشار بدون ذکر نام این روزنامه

حکومت  صلیا، یعنی به دو کشوری که حامی نظامی «قدری به روسیه و ایران فشار بیاورند»پشتیبانی کردند تا 

 اسد هستند.

نبرد نشان  ویژگی گویداشاره می کند که می  بی نام «تحلیلگر نظامی»چنین به یک هم «فایننشال تایمز»

، که همین طور آموزش های نظامی حرفه لانی تسلیحاتنیروهای القاعده نه فقط مقادیر کمی داده است که 

 ای دریافت کرده اند.

که آن  دش منتشربریتانیایی  مهم تر از این، در همان حال که نبرد حلب جریان داشت، عکس هایی از تکاوران

شابه واحد های م .اددر شمال سوریه نشان می د ردبا سلاح های سنگین و سوار بر خودروهای دوربُ ها را

وری ش نیروهای سزشغول آمونی ماین پرسش که چه کسا مقابلور دارند. در ضامریکایی نیز در خاک کشور ح

 .به شمار می روندالقاعده هستند، اینان محتمل ترین مظونین 

ه عروج سال پیش منجر بکه سی  تکرار می کنند را امپریالیستی یعملیات ذاتی های ویژگیهمان آن ها فقط 

ین به هم افغانستان از مجاهدین -«اسامه بن لادن»در اتحاد نزدیک با - «سی.آی.ای»زمانی که  ؛القاعده شد

 سرنگون کند.این کشور  ردرا ت شوروی یاترتیب حمایت کرد تا رژیم مورد حم
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، عملیات کنونی سوریه به ارمغان آوردسپتامبر را برای ما  11 فصل تاریخی دست آخراین  های ترکش اگر

گفتۀ  که به -«جنگ نیابتی»یک جریان امپریالیسم امریکا در  .خواهد داشتات به مراتب بزرگ تری رمخاط

در تلاش برای سرنگونی متحد کلیدی  -را شکل می دهد اشالقاعده نیروی زمینی  ،صریح رسانه های اصلی

 روسیه در خاورمیانه است و این بخشی از تدارک برای یک جنگ با هدف تجزیه و انقیاد خودِ روسیه است.

ت که داده اس ئمی نشاندمکرات، به کّرات علا پیشتاز رقابت های ریاست جمهوری امریکا، هیلاری کلینتونِ

ولادیمیر  بهی تسیه روسیه دنبال کند. اتهامات نئو مک کارتیو عل وریهس در را تهاجمی تر تد یک سیاسقصد دار

 در کارزار او پیدا می کند. را کاری او در فرایند انتخاباتی امریکا، نقشی مرکزیبپوتین مبنی بر خرا

بر کند ص یژانویۀ بعدمراسم معارفۀ  زمان برگزاری یا واشنگتن می تواند برای تشدید تهاجم خود تاآاین که 

در حلب چه بسا به سرعت معکوس شود و نبرد با « شورشیان»، به هیچ وجه معلم نیست. دستاوردهای خیریا 

 به پایان برسد. شانشهری  مورد حمایت امریکا از آخرین مقرّ  شبه نظامیان القاعده ایِ قطع دسترسی

ردید فشار برای . بی تتن بدهدمسکو متحد تثبیت دوبارۀ یک حکومت سوری به امپریالیسم امریکا قرار نیست 

 که خطر رویارویی مستقیم نیروهای امریکایی و روس تفگسترده تر امریکا افزایش خواهد یامداخلۀ مستقیم و 

 دربرخواهد داشت.را 

 -دهعالقا-جنگ  آنهدف ادعایی  نه فقط مستقیماً در صف« مبارزه با تروریسم»پانزده سال پس از  واشنگتن

جنگ  قابل تصور علیه بشریت، یعنی یک یبلکه در حال تدارک برای بزرگ ترین اقدام تروریستقرار گرفته، 

 جهانی سوم است.

 2812اوت  18
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 وانسیون ملی دمکرات هابمباران هوایی لیبی بعد از کن

 بیل فان آوکن

خنرانی سحضور داشتند و ، هم هیلاری کلینتون و هم باراک اوباما «کنوانسیون ملی دمکرات ها»هفتۀ قبل در 

دست چندم و بیات؛ اما هیچ کدام مطلقاً به خود زحمت های طویل و درازی ایراد کردند، سرشار از عبارات 

ندادند تا به یک مورد فوق العاده مهم اشاره کنند. آن ها به مردم امریکا نگفتند که درست در زمان سخنرانی 

 را داده بود. یجنگاقدام مهم او به ارتش امریکا فرمان یک  شخص اوباما،

ود خ در لیبی، امپریالیسم امریکا به مداخلۀ نظامی طولانی« رتسِ»به شهر ساحلی  با حملات هوایی روز دوشنبه

تهاجمات و بمباران های بی پایان و ترورهای پی میلیون ها نفر در  مصدومیتکه شاهد کشتار و ای در منطقه 

 دت بخشید.شهدفمند و عملیات تغییر رژیم به مدت یک ربع قرن بوده است، 

مردم ژست توضیح دلایل این اقدام جدید به جنگ را  بلنگره یا حتی بدون این که در مقااوباما بدون مجوز ک

 بگیرد، دستور به حملات هوایی داد.

از  هاستفاد مجوز»دربارۀ قانونی بودن بمباران ها، به قانون  در پاسخ به پرسشییکی از سخنگویان پنتاگون 

 11و عاملین حملات تروریستی  طراحانمی را علیه اشاره کرد که اقدام نظا 2881در سال « نیروی ارتش

سال، چنین قانونی در مورد  12و همین طور حامیان آن ها مجاز می کرد. این که با گذشت  2881سپتامبر 

 ، به خودی خود مضحک است.مصداق پیدا می کندهم امریکا در لیبی کشته شدگان بمباران های 

برای غلبه بر « لیحکومت وحدت م»متحد ه گروهی از شبه نظامیان در ظاهر امر، هدف از بمباران ها کمک ب

 داعش است که از فوریۀ سال گذشته تاکنون شهر سرت را تحت کنترل خود دارد.

برای تغییر  2811امریکا در سال -و سراسر لیبی محصول مستقیم جنگ ناتو «سرت»در واقع وضعیت وخیم 

 ختم شد. ،رهبر آن، معمر قذافیو قتل  وقت رژیم است که به سرنگونی حکومت

ه با انبارهایی اکه متعاقباً همر بود واشنگتن و متحدین اش به شبه نظامیان اسلامگرای مرتبط با القاعدهاتکای 

ت آمده در لیبی به سوریه سرازیر شدند تا عملیاتی به مراتب خونین تر را در این کشور سلاح های به داز س

زادگاه قذافی و شهری که بیش از همه در جریان جنگ ویران شده  -را« سرت»انجام دهند. کسانی که شهر 
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ار سوریه که از میدان های کشتتشکیل می شوند بتی سابق امریکا انیروهای نی از همینتسخیر کردند،  -است

 بازگشتند.

به زحمت  شده است،ان ۀ امریکا و ناتو ویرلبا مداخ اش اد و جامعهای بیش تر امریکا در لیبی که اقتصبمباران ه

 شور را حل خواهد کرد. هدف آن ها این نیست.بحران این ک

لاوه ند. به عک برازریسم امریکایی، قرار است هژمونی امریکا را در منطقه اادر عوض این فوران دوبارۀ میلیت

رای ب «سی.آی.ای»جنگ  فاجعۀ در شرایطیآن هم گتن، ندی برای رقبا و دشمنان واشتهدیدی است تند و ج

ۀ تنش ها را میان امریکا و روسیه به نقط ،تغییر رژیم در سوریه و کودتای ناکام مورد حمایت امریکا در ترکیه

 .انفجار رسانده است

 یکه کدام یک از دو حزب اصل آنفارغ از  ، در کمترین زمان وت کنونی امریکااما بارها هشدار دادیم که انتخاب

د، با خیز جدید میلیتاریسم امریکا دنبال خواهد شد. سنتاً دستگاه حاکم نشوسرمایه داری امریکا پیروز میدان 

را تا پس از انتخابات به تعویق می انداخته است تا به این ترتیب مانع آن  خود مداخلات نظامی جدید امریکا

 گان تبدیل شود.دشود که مسألۀ جنگ به موضوع رأی دهن

سم امریکا رپالیپروی ام آن ها نمی توانند صبر کنند. بحران پیشِ بمباران لیبی با این حال نشان می دهد که

 بسیار حاد است.

دیروز برنامه ریزی نشده بود. مقامات رده بالایی که هفتۀ قبل در  ،قطعی است. حمله به لیبی اما یک چیز

مهور، جو س جتون و معاون رئیز جمله اوباما، کلینا -کنوانسیون ملی دمکرات ها در فیلادلفیا صحبت کردند

 قوع است.وکاملاً مطلع بودند که یک مداخۀ نظامی جدید قریب ال -بایدن

بمب هایی که بر فراز سر لیبی فرود آمدند، اهمیت تمجیدهای بی وقفۀ کنوانسیون از ارتش و شعارهای 

ده اخفه کردن همان اعتراضات کنگ و جسته گریخته به جنگ استفرا که برای « امریکا، امریکا»تی فاشیس

 می شدند، روشن می کند.

 ق نخواهند افتاد.یجنگ های جدید و به مراتب خطرناک تری در حال تدارک هستند و به تعو
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 ستاد سابق رئیسمشاورین ارشد سیاست خارجی کلینتون و  ی از، یک«جرمی باش»روز آخر کنوانسیون، 

کی از گری سیاست در قبال سوریه یبازن» گفت:« تلگراف»به روزنامۀ بریتانیایی  «ای.آی.سی»پنتاگون و 

توصیف  «رژیم قاتل»او حکومت بشار اسد در سوریه را یک «. نخستین برنامه های تیم امنیت ملی خواهد بود

یک »او  ،طبق گزارش«. از آن جا بیرون خواهد راند»کرد و سوگند خورد که حکومت بعدی امریکا او را 

 را توصیف کرد.« تهاجمی تر از سیاست حکومت فعلی سیاست خارجیِ

صدها شهروند غیر نظامی  جان حکومت فعلی نقداً مشغول بمباران های روزمۀ سوریه بوده که در چند روز اخیر

زام شده اعه در حمایت از نیروهای نیابتی امریکا به خاک این کشور است. صدها سرباز عملیات ویژ گرفتهرا 

ره و بهۀ النصج یعنی ،«شورشیان»ناتوانی خود را از سرپا نگه داشتن به اصطلاح  این اقدام نیز . با این وجوداند

 ت.اثبات کرده اس روسیهحکومت سوریه با پشتیباتی  نیروهایدر برابر  سایر شبه نظامیان اسلام گرا

امی مستقیم لۀ نظتنها یک معنی می تواند داشته باشد: یک مداخ« تهاجمی تر»، یک سیاست یدر چنین شرایط

 علیه رژیم اسد و یک رویارویی با نیروهای روسی و ایرانی حامی آن.

یه، همراه علیه روس« مک کارتیستی»لفاطی های کنوانسیون روشن می شود.  سخنوری هایبار دیگری معنی 

-ا هکی لیکس از ایمیل های کمیتۀ ملی دمکرات یبا ادعاهای بی اساس همدستی پوتین در افشاگری های و

 سیون ملی دمکرات ها برای دستگاری در انتخابات اولیه به نفع کلینتون برمینکه پرده از توطئه های کنوا

 میان دو قدرت بزرگ هسته ای جهان بود.فکار عمومی برای رویارویی نظامی با هدف آماده سازی ا -داشت

ه ب یا انتخابات نوامبر یدکومت جدح یی می تواند تا زمان روی کار آمدنمثل روز روشن است که این رویارو

ط حسنه ابو حرکت به سوی رو« حلب»در شهر سوری « شورشیان»سقوط قریب الوقع سنگر . تعویق بیفتد

برای  واندسوق می دهد. شاید امریکا نت یگتن را به سوی اقدامات نظامی جدیدنشمیان ترکیه و روسیه، وا

 ، صبر کند.چیدرات ها صحنه را برایش کمکه کنوانسیون ملی د ای نظامی انجام مداخلات

ۀ کارگر، یک جنگ سوم جهانی نه یک تهدید، که قبلۀ ط. بدون مداختسوضعیت جهانی به یک تار مو بند ا

 است. امری اجتناب ناپذیر

 10به تاریخ  «سوسیالیسم و مبارزه با جنگ»ۀ یهمان طور که کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم در بیان

ضدّ  رطبقۀ کارگر ب یک جنبش فراگیر ایجادخاطر نشان کرد، مسألۀ تعیین کننده در حال حاضر  2812فوریۀ 
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نداز انقلاب جنگ مداوم بورژوازی باید با چشم ا»، مسلح به برنامۀ سوسیالیستی و انترناسیونالیستی است: جنگ

فدراسیون  ملت و استقرار یک-الغای نظام دولت آنمداوم طبقۀ کارگر پاسخ بگیرد، انقلابی که هدف استراتژیک 

 «.یالیستی جهانی استسسو

 2812اوت  2
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 و واقعیت سرمایه داری« ایده آل المپیک: »2102ریو 

 بیل فان آوکن

 صیانت از کرامت انسانی، این است مندِو دغدغه  جو صلحیک جامعۀ  ترویجهدف فلسفۀ المپیک، با نگرش »

 «اصول بنیادی فلسفۀ المپیک»این عبارات که در «. که ورزش را در خدمت توسعۀ هماهنگ بشریت قرار دهد

 ه بهآمیخت ستایشِچیزی باشد که با نوعی  چکیدۀمندرج در منشور المپیک به چشم می خورد، قرار است 

 می شود. خوانده« ایده آل المپیک» ،تقدیس

ترویج ناسیونالیسم بوده اند، هرگز یک عصر طلایی وجود  جولانگاهدر بازی های المپیک که به مدت یک قرن 

ورزش  ر اواز منظصراحت داشت که بگوید ، بنیانگذار المپیک مدرن، آن قدر «بارون دو کوبرتن»نداشته است. 

 ماده سازیدر آ شبه خاطر کاربردت، که همین طور پیشبرد تکامل بشری یبرا اشپتانسیل نه فقط به خاطر 

 ارزش دارد.به سربازانی بهتر در جنگ  مردان فرانسوی و تبدیل

ناهمخوانی میان ایده آل المپیک و واقعیت نظام  ،«روینریو دو ژا»در  2812بازی های  آغازبا این حال با 

 خیز یفرورفته در باتلاق بحران اقتصادی و نابرابری اجتماعی که به سوی جنگ جهانی دیگر سرمایه داریِ

 برداشته است، به زحمت می توانست زننده تر از این باشد.

برگزار شد، در رسانه های خبری بین  «ماراکانا» ناششسر شگاهزمراسم افتتاحیۀ بازی های ریو که در ور

این حال آن چه کم تر گزارش شد، حملۀ وحشیانۀ پلیس برزیل به تظاهراتی  المللی بازتاب وسیعی داشت. با

ازی های ب»چیزی فراخوانده شده بود که معترضین  بر ضدّ. این تظاهرات جریان داشتبود که نیم مایل دورتر 

آور،  گاز اشک دست به دامن تظاهرکنندگان از خیابان ها بیرون راندن. پلیس برای لقب داده اند« ازمابهتران

 ده شد که تعدادی مجروح برجای گذاشت.ننارنجک های گیج کن و اسپری فلفل

ران جمعیتی از کارگ به دست که در یک موردرخ داددرگیری های اولیه در امتداد مسیر انتقال مشعل المپیک 

 می لمپیکا ی بود که صرفبه مخارج آن ها خاموش شد. اعتراض« آنگرا دوس ریس»و جوانان شهر ساحلی 

نمی شود و به خاطر تعمیق  پرداخت کارمندان و معلمان بخش عمومی حقوقدر شرایطی که  شود، آن هم

 شده است.بحران مالی از خدمات حمل و نقل و بهداشت و درمان کاسته 
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لوئیس »، تضمین کندرا برای ریو  2812بازی های سال  توانست میزبانی ه حکومت برزیل، زمانی ک2887سال 

 واندرجز می خدر همان دوره، لولا «. فرارسیدهدورۀ ما »، رئیس جمهور وقت، اعلام کرد که «اسیو لولا داسیلوااین

بوده مصون  2880بود، از اثرات بحران مالی جهانی سال  گشتهبازدرصد  2که برزیل، با رشدی که مجدداً به 

 است.

را نابود کرده است. به طوری که بیکاری رسمی  از آن زمان تاکنون بحران سرمایه داری جهانی اقتصاد برزیل

قر شت به فبوده است. میلیون ها نفر در خطر بازگ درصد رسیده و دستمزد واقعی رو به تنزل 11به بیش از 

 مطلق در کشوری هستند که نقداً به لحاظ اجتماعی یکی از نابرابرترین کشورهای جهان است.

دیلما »اح رئیس جمهور معزول کشور، ضزیل در حال پیشبرد استیس سنای برمجل بازی ها زمان با شروعهم

زب ح» یاست. کسانی که علیه رهبر دستکاری در حساب های بودجهبر مبنای اتهامات ساختگی « روسف

رشوه خواری های چند  تا خرخره در رسوایی «حزب کارگر»ود خ، درست مانند وارد عمل شده اند «کارگر

 رم استگ سرمایۀ برزیل به درگیر هستند. با این وجود پشت آن ها هم« پتروبراس»شرکت نفت  یرمیلیارد دلا

 -«ل تامرمیش»همه جانبۀ سیاست های ریاضتی  برای پیشبرد را که تغییر کامل رژیم سرمایۀ خارجی به همو 

 .طلب می کند -نخست وزیر و متحد سابق روسف کنونی و رئیس جمهور موقت

 ستیطرح تروری از چند ،غوغایی تبلیغاتیبا به راه انداختن در دورۀ تدارکات افتتاح بازی ها، حکومت برزیل 

بازی ه ک. در واقع عملیات عظیم امنیتی نیست در دستبرایش ی دکه تقریباً هیچ شواه سخن به میان آورد

هدف قرار می دهد. یک ارتش اشغالگر نه تروریست ها، بلکه خود مردم برزیل را  را همراهی می کند، های ریو

بسیج  2812نیروهایی که برای بازی های لندن در سال  دادبر تعابردو  -هزار سرباز و پلیس 188ل از متشک

ه دست، بنظامی، مسلسل  و ادوات با لباس ها ها. بسیاری از این نیروستبه سراسر ریو اعزام شده ا -ودندشده ب

 حتی تانک به چشم می خورند.با پشتیبانی خودروهای زرهی و 

بیش » ،«ان.بی.سی» خبرگزاری که به گفتۀ بوده استدستگاه نظامی و اطلاعاتی امریکا  مکمل این عملیات،

 سوس ها به برزیل، صدها تن از این جا«امنیت المپیک اختصاص داده است تأمین هاز یک هزار جاسوس را ب

تفنگداران  یگان های، «ادارۀ امنیت ملی»و « اف.بی.آی»، «آی.ای.سی» مخبران لاوه براعزام شده اند. ع

 ند.شده ا اعزامعملیات ویژۀ امریکا به خاک برزیل ستاد فرماندهی از  هم تکاوران نیروی دریایی دریایی و
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دارکات ت در بحبوحۀ جریان داشته است؛ نخستاست که ظرف چند سال گذشته  یاین نقطۀ اوج کارزار سرکوب

المپیک. برای بیرون راندن ده ها هزار نفر از خانه هایشان در  در و اکنون 2810فوتبال جام جهانی تورنمنت 

ه هزاران است. در حالی ک مدد گفته شدهاز تمهیدات خشن پلیس  ،اند بودهتوسعه  قربانینواحی فقرزده ای که 

در دورۀ اخیر «. اکسازی اجتماعیپ»ارو شده اند. اقدامی که معادل است با یابان ها جبی خانمان دیگر از خ

نفر را کشته است، درحالی که جوخه های مرگ فراقانونی بسیار بیش  28تا  08پلیس ماهانه در این شهر بین 

 .هم را« کرامت انسانی»المپیک و البته این تعداد را به قتل رسانده اند؛ و  از

ود و س فردی غنی سازی برایهمگی  ،ثروت های های هنگفتی نفرت انگیز است که ،در این اوضاع و احوال

، «کالداو کمی» ،«سامسونگ»، «لاکو کوکا»، نظیر اسپانسرشرکت های صرف المپیک شده اند.  ،خصوصی

و  ندریابی انحصاری پرداخته اا، صدها میلیون دلار بابت حقوق بازینو سایر «دانلدز مک»، «جنرال الکتریک»

میلیون دلار برای  10برداری از آن ارسال می کنند. شرکت های تلویزیونی  ههرصدها میلیون دلار دیگر برای ب

به  در مجموع ریابیا، درحالی که تخمین زده می شود درآمدهای بازهزینه کرده اندروزه  17 پخش این رویدادِ

 میلیارد دلار برسند. 7.3

امی که ایآن . دزجیب خواهند به  تبلیغ محصولل بَاز قِ دیگرحرفه ای ده ها میلیون دلار  ورزشکارانمشتی از 

 .سپری شدهاتور بود، مدت های دور و درازی است که مش های آجشنی برای ورز المپیک

دارد زیراستان. تیم های فقیرتر با شراط موج می زندحتی در خودِ بازی ها هم فضای غالب نابرابری اجتماعی 

 Dream» بسکتبالدر حالی که تیم د. ی سرهم بندی شدۀ المپیک دست و پنجه نرم می کنندهکده هادر 

Team»  ریو پهلو گرفته و که در بندرگاهِ اقامت دارد «سیلور کلاد»یک کشتی کروز لوکس  درامریکا 

 .است احاطه کردهس یلو پ یقایق های گشت دریای دورتادورش را

بازی های المپیک برای دامن زدن به ناسیونالیسم و تدارک جنگ، همان قدر در  بهره برداری ازدر این میان، 

 آدولف هیتلر با حضور ینبرل 1732المپیک  برگزاری پس از دیگری مقطعدر هر است که  حادبازی های ریو 

 .بوده است



22 

دولتی به طور کامل از بازی های  سازمان یافتۀ گنیبه خاطر دوپ روس ورزشکارانروز دوشنبه اعلام شد که 

روسیه تحت سیستمی میدانی و  عضو تیم دو 110پیش تر پارالمپیک ماه بعد در ریو کنار گذاشته خواهند شد. 

 که حکم را به فدراسیون های هر ورزش ارجاع می دهد، ممنوع شدند.

رسانه های غرب کارزار وخیمی برای  های متعدد و«ان.جی.او»، «گنیضدّ دوپجهانی  آژانس»واشنگتن، 

 چم روسیه به راهرپمحروم کردن همۀ ورزشکاران روسیه از بازی های المپیک ریو و جلوگیری از حتی حضور 

دغل » یک ملت به عنوانروسیه ترسیم کردن چهرۀ برای  ی از تلاش گسترده تری استانداخته اند. این جزئ

 که باید به زور متوقف شود.« باز

دست  ور بهشکبا رشد محاصرۀ مرزهای غربی این  دارد یتنگاتنگ پیوندکارزار ممنوعیت روسیه از بازی ها، 

 یک آوردنو روی کار در اوکراین امریکا و ناتو که به خصوص از زمان کودتای هماهنگ شدۀ امریکا و آلمان 

 به طور ممتد تشدید شده است. 2810ی در سال رژیم مافوق راست و ضدّ روس

کارزار  این، بوی بد سوء نیت و ریاکاری می دهد. بکرروسیه بابت خراب کردن یک رویداد ورزشی  محکومیت

یره و تار ترا تقریباً همۀ کشورها  فراگیرعامدانه فساد و گندیدگی کل سازمان بازی ها و دوپینگ  ،ضدّ روسی

 می کند.

 ابت مداخلهبتقبیح ولادیمیر پوتین  برای امریکا دمکراتیستی حزب مک کارت-وئمراه با کارزار ناین مناقشه، ه

 ستاآماده سازی افکار عمومی برای یک درگیری نظامی با روسیه  در جهتتلاش  جزئی ازدر انتخاب امریکا، 

 که می تواند به سرعت به یک جنگ هسته ای منجر شود.

 به نمایشران اقصی نقاط جهان را هرچند بازی های امسال المپیک بار دیگری توانایی حیرت آور ورزشکا

 است که بر بنیان نابرابری و استثمارفرو رفته ، اما کلّ این رویداد در سایۀ یک نظام اجتماعی خواهد گذاشت

 بشریت را تهدید می کند. بقایبنا شده و 

 2812اوت  0
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 بحران سرمایه داری و چکیدۀ وظایف مارکسیست های انقلابی

 نسیم صداقت و آرام نوبخت

 1372 تیر 11 – 181 شمارۀ ،«سوسیالیست کارگر صدای» برنامۀ

بحران های  هیچ یک از فرورفته است که قابل قیاس با داری جهانی امروز در چنان بحران عمیقی سرمایه

دئولوژیک ای و سابق نیست. این بحران را نه فقط در عرصۀ اقتصادی، که در همۀ زمینه های سیاسی، فرهنگی

ه این . به بودنامید« خود ویرانگر»سیستم می شود به وضوح دید. مارکس به درستی سرمایه داری را یک 

نیاز دارد، اما در عین حال دو رکن اصلی معنی که سرمایه داری مدام به خلق ارزش ها و ثروت های جدید 

محیط زیست و انسان ها. گرمایش زمین و آتش سوزی اخیر  :یعنی مین ارزش های نو را نابود می کند؛ه

و نابودی  (زمین کرۀ به عنوان قسمت مهمی از ریۀ)کانادا  «فورت مک موری»بخش زیادی از جنگل های 

دقیقًا  ،و غیره از جنگ دوم جهانی به این سو رین بحران پناهندگیکارگران جهان در سوانح کار، جنگ ها، بدت

 نشان دهندۀ این تناقض درونی غیرقابل حل سرمایه داری است.

اری سرمایه دموقتاً از بحران بیرون بکشد.  با هر ابزار ممکن اما سرمایه داری هر بار تقلا می کند که خود را

احزاب  .د و آن گرایش های رفرمیستی چپ هستنددۀ دیگری داربرای این که وقت تنفسی بخرد، یک برگ برن

و وعدۀ پایان دادن به ریاضت اقتصادی و بهبود شرایط روی « سرمایه داری»چپ رفرمیستی که با لفاطی علیه 

کار می آیند، اصولاً همان برنامه هایی را پیش می برند که اگر راست ترین حکومت ها اجرا می کردند، ظرف 

لخ ت اما هنر رفرمیسم چپ، دقیقاً انجام همین وظیفه است. .ساقط می شدندبا موجی از نارضایتی ها چند هفته 

با  2812، ژانویۀ سال «سیریزا»را می توان در یونان و فرانسه مشاهده کرد. حزب  نمونۀ این رویداد ترین

هنوز مدتی از این پیروزی نگذشته بود که با حزب  شد، اما تنارضایتی های مردمی پیروز انتخابا محاسبۀ

اش )به عنوان تنها گزینۀ مع را به حقوق مستمری وارد ائتلاف شد، حمله« مستقلیونانی های »راست افراطی 

تفاهمنامه با تروئیکا )بانک  3، ظرف نزدیک به یک سال داد در دستور کار قرار بسیاری از خانواده های یونانی(

صندوق بین المللی پول و اتحادیۀ اروپا( امضا کرد که به مراتب وحشیانه تر از توافقات حکومت  کزی اروپا،رم

، اعتراضات دانشجویی و کارگری را سرکوب کرد، کوچک ترین تغییری در وضعیت فاجعه بار های قبلی بود

کل به شانده بود، نم باقی . درست در جایی که دیگر منبعی برای غارتکمپ های پناهندگی نداد و الی آخر
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درصد مردم به تداوم سیاست  28داد. با وجود آن که بیش از  2812 ژوئیۀ 2 فراخوان به رفراندومشیادانه ای 

ا زیر این رأی ر هرچه تمام دادند، سیریزا به سادگی «نه» رأیقاطعانه های ریاضتی دیکته شدۀ اتحادیۀ اروپا 

د. به همین ترتیب امروز می بینیم که در فرانسه، تری ادامه دابا شدت بیش  پا گذاشت و برنامه های سابق را

به دست حکومت حزب به اصطلاح  «مریم الخُمری» ، و اصلاح قانون کار«شرایط فوق العاده»برقراری 

به عنوان راه گریز سرمایه داری، در حال حاضر یک پدیدۀ بین  ،انجام می شود. رفرمیسم چپ« سوسیالیست»

حزب پودموس(، در امریکا )برنی ساندرز( و در فقط در یونان و فرانسه، بلکه در اسپانیا ) المللی است که نه

 ظاهر شده است. و نظایر این هاجرمی کوربین( بریتانیا )

سرمایه داری  ارگان هایو در همکاری نزدیک با دولت سرمایه داری و « چپ»به اسم که تمام این خیانت ها 

ین دهه چند ش حمایت ها از این احزاب شده و به سادگی انقلاب را تابین المللی صورت گرفته اند، باعث ریز

اعتصابات عمومی اخیر یونان یا اعتراضات خیاباتی فرانسه، نشان دهندۀ ریزش توهمات  به عقب انداخته اند.

از طرف جریاناتی که بسیاری از مردم تنها راه  آن هم -به این احزاب است. اما از طرف دیگر، این خیانت ها

خارجی ستیز  و ، پناهنده ستیزباعث تقویت گرایش های راست افراطی، فاشیستی -بهبود شرایط می دانستند

جنبش ، در انگلستان «حزب استقلال بریتانیا»یونان،  در « طلوع طلایی»در سراسر اروپا شده است. تقویت 

در امریکا، همه و همه نشان دهندۀ عروج « دونالد ترامپ»، نامزدی «ناتیو برای آلمانحزب آلتر»و « پگیدا»

 گرایش های رفرمیستی چپ هستند. همین راست افراطی با همدستی

را از بحران اجتماعی درونی  امکان توجه سرمایه داری هر کشور تلاش می کند که تا حدّ در این میان به علاوه 

پاریس  نوامبر 13و حملات « شارلی ابدو». وقوع حوادثی مانند حمله به دفتر روزنامۀ منحرف کند بیرونبه خود 

« رلاندواو»در سال پیش یا حملات بروکسل در اوایل سال جاری میلادی و اخیراً حمله به کلوب همجنسگرایان 

ی دیگر لشکرکش و از سوی در داخل، همه و همه از یک سو برای حمله به حقوق دمکراتیک کارگران در امریکا

 مورد بهره برداری قرار گرفته اند. «مبارزه علیه تروریسم» رمز اسم با خارج و مداخلات در

هر یک از دولت های سرمایه داری به بهای دیگری سعی کنند خود را از  که بروز بحران سبب شده است

ا و جهان، خروج بریتانیه مخصمه نجات دهند. عرض اندام چین و روسیه در تحولات اقتصادی و سیاسی منطق

رتش دخالت ا رفع موانع در قانون اساسی برای «شینزو آبه» )برکسیت(، دستکاری حکومت اروپا از اتحادیۀ



20 

و غیره، همه نشان  از سوی حکومت فدرال آلمان « پایان منع نظامی»، اعلام ژاپن در عملیات برون مرزی

 دهندۀ این روند هستند.

اری و ورشکستگی احزاب چپ رفرمیست، مبارزۀ طبقاتی مجدداً در سراسر جهان در شرایط بحران سرمایه د

 چین و هند دید که بیشترین بخشدو کشور سربلند کرده و نمونه های آن را می توان از یونان و فرانسه تا 

ی سطبقۀ کارگر جهانی را در خود جای داده اند. اما این کافی نیست. این اعتراضات به یک چشم انداز سیا

 روشن و برنامۀ انقلابی نیاز دارند.

هرگونه دگرگونی اساسی و رفع نیازهای ابتدایی مردم، نیازمند منابع و ثروت های هنگفتی این را می دانیم که 

هستند که به اندازۀ نیمی از جمعیت  رمیلیارد 22تنها  «آکسفام»وجود دارند. اما به گفتۀ سازمان  عملاً است که

. بخش زیادی از این منابع به جای جهانی را در چنبرۀ خود گرفته اند میلیارد نفر( ثروت 3جهان )یعنی بیش از 

یگر در برزیل و د تا همین اواخر که «زیکا»آن که صرف نیازهای ابتدایی مردم شوند )مثلاً مقابله با ویروس 

قربانی گرفت یا ریشه کن کردن بی سوادی، فقر، گرسنگی، بی خانمانی(، به ن لاتی کشورهای عموماً امریکای

قسمت هایی سرازیر می شوند که سودآور هستند )به خصوص هزینه های نظامی و بازار تسلیحاتی(. در 

ن می شان« انامااوراق پ»شرایطی که مدام از رکود و نبود منابع مالی صحبت می شود، انتشار اسناد موسوم به 

 وپولشویی  فرارمالیاتی و شرکت های صوری و درگیر سرمایه داران جهانی تا خرخره دهد که چه طور همۀ

ز جهستند. در نتیجه طبقۀ کارگر راهی ندارد بهشت های امن مالیاتی  ردپنهان کردن ثروت های نجومی خود 

به طور برنامه ریزی شده برای رفع  که این منابع، یعنی ابزار تولید اجتماعی را به دست خود بگیرد واین 

ه و مالکیت خصوصی و لغو مالکیت خصوصی یعنی خط قرمز سرمایای خود استفاده کند. این دقیقاً یعنی لغنیازه

طبقۀ  ایبر در نتیجهسرمایه داری در مقابل این موضوع به شدیدترین شکل دست به سرکوب می زند. داری. 

 داری و نه صرفاً تغییر حکومت ها. این یعنی انقلاب رنگونی دولت سرمایهجز سگر هیچ راهی باقی نمی ماند رکا

برای ارگر طبقۀ کاما  سیاسی، تسخیر قدرت سیاسی و درهم شکستن ماشین دولت برای آغاز انقلاب اجتماعی.

ز مروا روشنی است؛ به عبارت دیگر نیازمند یک رهبری انقلابی است. نیازمند تشکیلات و افق سیاسی ،انقلاب

ما به موازات بحران سرمایه داری، با بحران رهبری انقلابی نیز رو به رو هستیم. مؤلفۀ رهبری انقلابی، هم وزن 

همان تحولاتی که اشاره کردیم دوباره تکرار خواهند شد. تجربۀ  اب اهمیت دارد. بدون این مؤلفه،خودِ انقل

درست از همین جهت اهمیت در روسیه،  1719پیروزی اولین و تنها انقلاب سوسیالیستی جهان، یعنی اکتبر 
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حزب  یست جز یکتشکیلات خاصِ رهبری کنندۀ انقلاب، چیزی ناین  خاص پیدا می کند که نشان می دهد

درست به همین دلیل است که امروز تنها کسانی می توانند مارکسیست انقلابی خطاب شوند و پیشتاز انقلابی. 

یر درگکه اولاً به بحران خود و بی ربطی احزاب چپ موجود در سراسر جهان اعتقاد داشته باشند و ثانیاً خود 

ران نشان می دهد که کارگوجود انواع اعتراضات و اعتصابات در ایران و جهان،  باشند. ساختن یک حزب انقلابی

پیشرویی در صف اول اعتراضات هستند. حتی موج خودکشی هایی که در ایران و جهان به خصوص به خاطر 

کاری رخ داده است، نشان می دهد با افرادی رو به رو هستیم که دیگر هیچ چیزی برای از دست دادن بی

د، سیل عظیم، اگر در یک تشکیلات انقلابی گرد بیایندارند، اما مجرایی هم برای مبارزه نمی بینند. این پتان

 چنان نیروی عظیمی می شود که ارتش و تانک هم یارای مقابله با آن را نخواهد داشت. 

تی چهرۀ سمقابله کردن با حملات ایدئولوژیک و فیزیکی سرمایه داری، مقابله کردن با تخریب های استالینی

یست و همین طور بین کارگران و سوسیال ناامیدی در بین کارگری بی اعتمادی و سوسیالیسم، شکستن دیوار

، کار یک روز، یک هفته یا یک سال نیست. این پروسه زمانبر است. مارکسیست های انقلابی های انقلابی

در  لی خودعم جهانی جنبش کارگری و فعالیت ها و دخالتگری های -ناگزیرند که بر مبنای تجربیات تاریخی

امه ای تدوین کنند، در این برنامه تمامی مطالبات بخش های تحت ستم جامعه را )از اقلیت برن متن جنبش

پوشش دهند. حول این برنامه هسته های خود را بسازند. در هر  زنان و دگرباشان جنسی و غیره( تاملی های 

، نطفه رون این فراینداعتراضی جلوتر از دیگران حضور داشته باشند. این هسته را به هم مرتبط کنند تا از د

های اولیۀ یک حزب انقلابی از پایین شکل بگیرد. وقتی یک جنبش عمومی شکل بگیرد، وقتی ناگهان آگاهی 

و اعتماد به نفس در جامعه بالا برود، آن موقع چنین تشکیلاتی چنان چه صحیح ترین مواضع و تاکتیک ها را 

و به  ردک باشد، دوران رشد تصاعدی خود را تجربه خواهد دهانجام داده بوگرفته باشد، بیشترین دخالتگری را 

پی ریزی حزب انقلابی و انترناسیونال کمونیستی، راحتی می تواند در مقام رهبری یک انقلاب قرار بگیرد. 

 چکیدۀ تمام وظایف کنونی مارکسیست های انقلابی در سراسر جهان است.
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 درس های سیاسی یک سال خیانت سیریزا در یونان

 آرام نوبخت و امید علی زاده

)ائتلاف چپ رادیکال( به رهبری  «سیریزا»خیانت تاریخی حکومت حزب  یادآور یک سالگیژوئیۀ امسال، 

 است.« ژوئیه 2رفراندوم »الکسیس سیپراس پس از برگزاری 

خستگی مفرط مردم یونان از وضعیت فاجعه بار  ، اساساً محصول2812سریع سیریزا در ژانویۀ  پیروزی

به سیاست های ریاضتی درخواستی اتحادیۀ اروپا و  و انباشته و اعتراض عمیق از یک سو اجتماعی-اقتصادی

زب اساساً وان یک حبه عن -از سوی دیگر بود. سیریزا برای خروج از این بُن بست حقیقی آلترناتیو یک نبود

 رانروشنفکاتحادیه ها، اقشار مرفه خرده بورژوازی، بروکرات های کارکشتۀ  با پایه هایی در میانبورژوایی 

ته برجس از طریق -بخش هایی از خوِد سرمایه داری یونان پیوندهایی با و یپارلمانکارگزاران و  یدانشگاه

اهیت م بر موج اعتراضات سوار شود.بود که می توانست  اکثریت جامعه و فوری کردن همین خواستۀ محوری

ید تا ی نکشنشان می داد. چندان طول هرچه تمام طبقاتی این جریان، مسیر و قدم های بعدی آن را به روشنی

ونانی های ی»راست افراطی  و جریان این حزببا ائتلاف  از همان ابتدا سیریزانخستین علائم خیانت های آتی 

ۀ ریاضتی چنان برنام ،«ضدّ نئولیبرالی»و  «ضدّ ریاضتی»هفت ماه بعد همین حزب درست . شد آشکار« مستقل

ی به یک شوخی مدر مقابل آن حکومت های راست گرای پیشین  تمهیداترا تصویب کرد که  وحشتناکی

 مانست.

سیریزا درست زمانی تصمیم به رسید.  خود ژوئیه به حدّ کمال 13ژوئیه و  2 مابینخیانت سیریزا در هفتۀ 

برگزاری رفراندوم گرفت که تمام منابع مالی کشور را، از صندوق های بازنشستگی گرفته تا حقوق و مزایای 

تاراج کرده بود. درست جایی که دیگر منبعی برای تاراج باقی تا قطرۀ آخر کارگران بخش عمومی و خصوصی، 

درخواستی  ستۀ ریاضتیبحول پذیرش راخوان به برگزاری رفراندومی نمانده بود، سیریزا به شکل شیادانه ای ف

زا این در واقع هدف سیریرأی آورده بود.  تفاهمنامه ایدر حالی که سیریزا اصولاً برای فسخ چنین  تروئیکا داد،

هم با  ؛ آندست و پا کند خود بود که با برگزاری این رفراندوم، پوششی دمکراتیک برای خیانت های بعدی

ا اروپا، مرعوب می شوند و باتحادیۀ این محاسبۀ سیاسی که کارگران یونان در مواجهه با تهدیدهای سنگین 

ک د. اما این تاکتیکننبرای تسلیم سیریزا هموار می  را راه ، عملاً «نجات مالی»شروط بستۀ  به« آری»رأی 
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به  سیاسی محتوایدر رفراندوم یک « نه». رأی به ضّد هدف سیریزا تبدیل شد« نه»شیادانه، با رأی قاطع 

واقعی با کل سرمایه داری بود. این درست همان  رویاروییداشت و آن آمادگی طبقۀ کارگر با  مراتب مهم تر

درصدی به عدم پذیرش این بسته،  21با وجود رأی قاطع شت زده کرد. زی بود که سیریزا را غافلگیر و وحچی

 ژوئیه به توافقی 13لگدمال کرد و روز  همچون ورق پاره ای تمام یک هفته بعد رأی راچه سرعت هرکابینه به 

 سیاست هایدست یافت که به مراتب عمیق تر از  برای دریافت وام در ازای اعمال سیاست های ریاضتی

 پیشین بود.

ان باقی هم کرده است وکشور یک چهارم سقوط  یرشد اقتصاداکنون می توان دید که  اپیامد این تفاهمنامه ر

سال سن بیکار هستند  22، به طوری که نیمی از کارگران زیر ندمانده های تأمین اجتماعی هم از میان رفته ا

 کاهش بیش تر هزینه های ، هنوزبا این وجوددرآمد مستمری بگیران تقریباً یک سوم کاسته شده است.  و

 د، در راه هستند.گران و فقرا می افتنراک دوشبه  عمومی و اعمال مالیات های تنازلی که بیش از همه

ند دهۀ است که تا چ بوده مشغول مذاکره با اتحادیۀ اروپا برای مکانیسم هاییچنان همدر همین فاصله سیریزا 

 به ارمغان خواهد آورد. 1738 دهۀ بحران بزرگ با را مشابه یبعدی وضعیت

صاب در اعت خود را ،ست. خشم مردمی نسبت به حکومتاین سیاست های حکومت سیریزا بی پاسخ نمانده ا

 در چنین شرایطی تحلیل یونان در ماه مه به نمایش گذاشت. سه روزۀ وسیع ترین بخش های طبقۀ کارگر

کل  ارگرانک این تجربۀ استراتژیک برای نه فقط کارگران یونان، که ارائۀ ترازنامۀسیاسی خیانت سیریزا و 

 کننده و حیاتی است.جهان، یک مسألۀ تعیین 

و بیش  سردرگمی و گیجی سیاسیناشی از جاذبۀ سیریزا برای بسیاری از گرایش های چپ بین المللی، بخشًا 

رفرمیستی و خصلت های خرده بورژوایی آن ها بود. بسیاری از گروه بندی های  درونیتر انعکاس تمایلات 

تداوم حمایت  نددریافت، از جایی که رکت کرده بودندش سیریزا در حکومت ائتلافیچپ رفرمیست بین المللی که 

، از آن خارج و در عوض بدون توضیحی از ماهیت آن ها نخواهد داشتاز سیریزا معنی ای جز مرگ سیاسی 

اتحاد »ری شکل گیدر پوشش دیگری به فعالیت دادند.  ن و دلایل خیانت اجتناب ناپذیرش،طبقاتی این جریا

سیریزا  «پلاتفرم چپ» ائتلافی از همین سازمان های رفرمیست چپ که اکثراً از درونیونان، به عنوان « مردمی

 دیگر از تردستی های این قبیل گرایش ها بود.، یکی بیرون آمده بودند
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به  دت هاممیتۀ مرکزی سیریزا تا کهمین گروه ها به رهبری وزرای سابق کابینۀ سیپراس و اعضای مستعفی 

در این  فشار به چپ هُل داد. در واقع کلّ عملکرد آن ها که سیریزا را می توان بامی زدند  این توهم دامن

 انتِ یس. اکثر همین عناصر حتی بعد از خارحکومت سیپچیزی نبود جز توجیه و ایجاد پوششی چپ برای  مقطع

ا یک بند، ند، اما وقتی مسجل شد که قرار است از حزب بیرون انداخته شودمانسال قبل هم در سیریزا باقی 

 از آن خارج شدند.« منتقد»با ژست و  دمانور حساب شده پیش دستی کردن

ول یورو و بازگشت به واحد پ ارز خروج یونان از اتحادیۀ اروپا، کنار گذاشتنگزینۀ با تبلیغ  ،«اتحاد مردمی»

می رود. بلکه در این سیریزا ن ه فراتر از برنامۀاست ک تالیستییپکا-ناسیونالیستی یک برنامۀرو یدراخما، اساساً پ

سیاست های ریاضتی از اتحادیۀ اروپا  برای اعمالابتکار عمل  ،حالت تنها قرار است با خروج از اتحادیۀ اروپا

که امروز راست ترین جناح بورژوازی  همان اهدافید. درست مشابه با یونان منتقل شو« ملی»به بورژوازی 

حمایت »های سرمایه داری با چرخش به سوی ناسیونالیسم اقتصادی و و سایر کشور« برکسیت»بریتانیا با 

« یالیسمسوس»سعی می کند این برنامه را در زرورق « اتحاد مردمی»با این تفاوت که  ند.ندنبال می ک« گرایی

یونان چه در داخل اتحادیۀ اروپا باشد و چه خارج از آن، مادام که با دولت  طبقۀ کارگر در حالی که بپیچد.

 نخواهد بود.ن بست تعیین تکلیف نکند، قادر به خروج از این بُ خود سرمایه داری

به شود، از چهارچوب سرمایه داری خارج  یا نتواند نخواهد همۀ این ها نشان می دهد که چرا هر راه حلی که

 ست می رسد.به بُن بناچار 

گرایش مارکسیست های انقلابی ایران برای ارائۀ تحلیلی منسجم از رویدادهای یونان، منتظر خیانت سیریزا 

نشد، بلکه درست تا قبل از انتخابات ژانویه و قدرت گیری سیریزا روندی را پیش بینی کرد و متعاقباً هشدارهایی 

روی موضوع یونان، نه از جنبۀ علاقۀ تاریخ نگارانه و داد که صحت آن ها تماماً اثبات شده است. حساسیت 

ه کار ب در ایران یا هرجای جهان ژورنالیستی، برای کسب درس هایی بود که می تواند بارها در شرایط مشابه

بیاید، آن هم به این دلیل که منطق و دینامیسم مبارزۀ طبقاتی در عصر سرمایه داری جهانی، خود خصلتی 

رس د سال تحولات نفس گیر یونان، به اندازۀ یک دهه برای جنبش کارگری ایران و جهانجهانی دارد. یک 

 داشت.  های سیاسی
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اما پیش از هر چیز یک بار و برای همیشه باید برای طیف چپ ایرانی جا بیفتد که ورود به چنین مباحثی، 

ی «ما»، اما از موضع یک بود« فرد»نمی توان یک وجود یک گرایش سیاسی متشکل را پیش فرض می گیرد. 

حزب  یالیستی وانقلاب سوس از این فراتر، چنین گرایشی الزاماً باید یک گرایش معتقد بهناشناخته موضع گرفت. 

مقولاتی  هباید وارد مباحثی شود که ب الا این پرسش پیش می آید که چرا یک فعال مثلاً صنفی انقلابی باشد، و

باحث در م طرح این و اگر می تواند چنین کند، پس چرا از مثل سرنگونی دولت و انقلاب ارتباط پیدا می کند.

به همین دلایل است که بخش عمدۀ موضع گیری ها و نظرات  جنبش کارگری ایران صرف نظر می کند؟

که لازم  فرمالیته داشت، بدون این مطرح شدۀ این طیف در آستانۀ انتخابات سال گذشتۀ یونان، بیش تر جنبۀ

 بداند مسئولیت خطوط و مواضع خود را در مقابل یک جنبش به عهده بگیرد.  

ه مقابل رایبدر آستانۀ انتخابات یونان، مجدداً این استدلال نسبتاً پرسابقه مطرح شد که در شرایط خاص یونان 

گرایش های راست افراطی و فاشیستی، ناگزیر گزینه ای جز حمایت از  خطر قریب الوقوع قدرت گیری اب

بود که درک نمی کرد یک حزب  جا نهفته خطای فاحش چنین بحثی در ایناما باقی نمی ماند. « سیریزا»

 ونانامپریالیسم اتحادیۀ اروپا و بورژوازی ی به نیابت ازنظیر سیریزا بنا به ماهیت خود سیاست هایی را « چپ»

پیروزی با شورش های اجتماعی  اول می کرد ظرف چند ماهچنین  اده خواهد کرد که اگر راست ترین حکومتپی

 از منظر سرمایه داریِ  به خوبی از عهدۀ این وظیفه برمی آید. چپ رفرمیستواژگون می شد. در حالی که 

مان هابزاری است که می تواند  و کاراترین بهترین ، رفرمیسم چپو امپریالیسم بحران زدۀ داخلی یونان

جرا ا برای جلوگیری از پیشروی جنبش انقلابی مبارزه با ریاضت و مانور دادن های متعدد در لفافۀسیاست ها را 

به سود گرایش های راست افراطی مهیا  پایه های اجتماعی این خود زمینه را برای ریزش های بعدی کند، و

اتفاقی است  دقیقاًاین  دقیقاً نقش مکمل راست افراطی را ایفا می کند. ،به این ترتیب رفرمیسم چپ می کند.

و همین طور نظرسنجی « پاراپولیتیکا»روزنامۀ  مندرج در ALCO. نظرسنجی اخیر رخ دادکه در یونان 

درصد  02د که حمایت از سیریزا به شدت سقوط کرده است، به طوری که ننشان می ده «دانشگاه مقدونیه»

رأی دهندگان سیریزا اعلام کرده اند که دیگر از درصد  27مت راضی نیستند. حتی کومصاحبه شده از حافراد 

ت. این خود رسیده اسسطوح  از حکومت رضایت ندارند و به این ترتیب اعتماد مردم به حکومت به پایین ترین

ابل توجهی در صدر طور ق به ،به عنوان حزب سنتی بورژوازی «دمکراسی نوین»در حالی است که حزب 

. فاجعه را تثبیت کرده است 2812ر بدرصد رأی دهندگان انتخابات سپتام 02ها است و حمایت نظرسنجی 
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هرگونه  رهبری خود و غیاب یبا وجود بحران درونی، پیگرد قانون« طلوع طلایی»بارتر این که گروه فاشیستی 

درصد نگه داشته است که آن ها را در  0تا  9طح ابتکار عمل در دو سال اخیر، هنوز حمایت از خود را در س

 تمام نظرسنجی های اخیر در جایگاه سوم قرار می دهد.

ه چنان زمانی ، باند تداعی شده« ستیسوسیال»و « چپ»خیانت های سیستماتیک سیریزا که همگی با عناوین 

 ها سال به تعویق بیندازد.د داشت که به تنهایی می تواند انقلاب را تا ده نبرای خنثی سازی نیاز خواه

تجربۀ یونان برای چندمین بار نشان داد که چرا در عصر گندیدگی سرمایه داری )امپریالیسم(، حتی ابتدایی 

 ترین مطالبات دمکراتیک هم به مسألۀ سرنگونی دولت سرمایه داری و انقلاب سوسیالیستی گره خورده است. 

 تی با وجود آگاهی طبقاتی و درجۀ سازمان یافتگی نسبتاً بالای کارگراناما با وجود این شرایط عینی انقلابی، و ح

یونان، همچنان غیاب مؤلفۀ رهبری انقلابی، یعنی حزب پیشتاز انقلابی، برای هدایت این جنبش به سمت 

انقلاب، به زمخت ترین شکل ممکن دیده می شد. در غیر این صورت باید پرسید به راستی چه شرایط مساعد 

ر چند بار دیگر باید این موقعیت ها از دست طبقۀ کارگ فاکتورهای دیگری را باید برای انقلاب متصور بود؟و چه 

تی در اگر در نظر داشته باشیم که انقلاب سوسیالیس برود تا فوریت و ضرورت مؤلفۀ رهبری انقلابی اثبات شود؟

یانت خدر آن صورت در اروپا تغییر دهد،  کارگری را یونان امکان پذیر بود و می توانست کلّ مسیر جنبش

 نبود. برای جنبش کارگری بین المللی سیریزا چیزی کمتر از یک فاجعه

یش شرط های پ» به یاد می آورد که « برنامۀ انتقالی»نمونۀ زنده یونان، باری دیگر این گفتۀ تروتسکی را در 

ک شدت بلوغ به نوعی در حال گندیدن است. بدون یرسیده، بلکه از “ بلوغ”عینی انقلاب پرولتری، نه فقط به 

انقلاب سوسیالیستی، در دورۀ تاریخی بعدی یک فاجعه کل فرهنگ بشریت را تهدید می کند. اکنون نوبت 

تقلیل  انقلابی رهبری بحران پرولتاریا، یعنی به خصوص پیشتازِ انقلابی آن است. بحران تاریخی بشریت، به

 «.می یابد

رین و مبرم رهبری انقلابی، دقیقاً اصلی ت پُر کردن خلأمه، دفاع از استقلال سیاسی طبقۀ کارگر و تدوین این برنا

رح طبا  ،در نهایت صراحت طبقاتی یدترین وظیفۀ پیشِ روی مارکسیست ها است؛ این برنامه است که با

خ یک جانبۀ تمامی مانند فس: بین سطح آگاهی طبقاتی موجود با آگاهی سوسیالیستی پُل بزند تقالیمطالبقات ان

بدهی ها، اعمال کنترل بر خروج سرمایه، ملی سازی بانک ها و صنایع کلان تحت کنترل دمکراتیک کارگری، 



32 

اعمال کنترل و مدیریت کارگری در کارخانه های ورشکسته، جلب حمایت بین المللی از مبارزات مردم یونان، 

ای فوری و ضروری اجتماعی مانند بهداشت و درمان و کاهش هزینه های دفاعی و اختصاص آن به نیازه

مسلح شدن کارگران در محلات برای مقابله با  رسیدگی به وضع نابسمان و تحقیرآمیز پناهندگان، مسکن،

از این پس، کل کار عبارت است از تبلیغ این برنامه با مداخلات روزمره در  حملات فاشیست ها و الی آخر.

وکراسی اتحادیه های کارگری و رهبران دیگر سازمان های چپ برای موضع گیری اعتراضات و فشار به بر

 نسبت به این برنامه. 

لمان، آ« حزب چپ»اسپانیا، « پودموس»سیریزا در یونان، تنها جزئی از یک پدیدۀ بین المللی است. حزب 

مه همان راهی را رفته و می در امریکا، همه و ه« برنی ساندرز»به رهبری کوربین در بریتانیا، « حزب کارگر»

به  هرگونه توهم زایی نسبتروند که انتهای آن چیزی متفاوت با تجربۀ یک سال گشتۀ یونان نخواهد بود. 

این جریانات و شانه خالی کردن از انجام وظایف اصلی، اسم دیگری جز خیانت به منافع جنبش کارگری بین 

 المللی ندارد.

یدۀ همۀ انترناسیونال کمونیستی، چک تدارک برای پی ریزی حزب انقلابی و چراتجربۀ تلخ یونان نشان داد که 

 وظایف کنونی مارکسیست های انقلابی در سراسر جهان است.

 1372مرداد  11
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 لبنان را به لرزه درآورد ،اعتراضات مردمی

 در لبنان 2812به بهانۀ یک سالگی اعتراضات ژوئیۀ 

 ژان شائول

اله کوهی از زب انباشته شدن هفته ها را در اعتراض به رِپیاپی، آخهزاران نفر از مردم لبنان برای دومین بار 

به خیابان های بیروت ریخته اند. مقامات با خشونت پاسخ  ،نشده اند آوری ه جمعتچندین هفبه مدت هایی که 

ور گلولۀ ی و همین طکگلولۀ پلاستیشلیک  پاش،داده اند. پلیس به استفاده از گاز اشک آور، ماشین های آب

ته می برجای گذاشکم یک کشته و چند صد زخکه دست متوسل شدهواقعی و ضرب و شتم تظاهرکنندگان 

 است.

ت پایه ای نظیر برق، آب، جاده اخدم تأمین خواستِکنندگان برای حلّ بحران زباله، به هرخواست اولیۀ تظا

قه گرایانۀ فر نظاماد و ارتشا در کشور و یان دادن به فسانتخابات و پا برگزاری های مناسب، دستمزدهای بالاتر،

 شده است. متحولحکومت 

مورد حمایت امپریالیسم در  جنگ فرقه ایِ بازیرساخت های لبنان و تشدید تنش های فرقه ای،  ناکارایی

 که لبنان را نیز نابوده کرده است، ارتباط دارد. سوریه

هزار پناهندۀ  288، میزبان بالاترین سرانۀ پناهجو در جهان است. قریب به شهروند خودمیلیون  0نان علاوه بر بل

میلیون پناهندۀ سوری در کشور هستند. پناهندگان سوری که اکثرشان  1.1و بیش از  نشانفرزندافلسطینی و 

این پناهندگان در چادرهای غیرسمی زندگی می کنند )لبنان شرایط زننده ای رو به رو هستند. جوان هستند، با 

دائمی شوند(، با ترس هر روزه از تخلیه به سر  آن هااز تخصیص کمپ های پناهندگی امتناع می کند تا مبادا 

 اکثر آن ها برای گذران زندگی به طور غیررسمی کار می کنند.می برند و نمی توانند قانوناً کاری پیدا کنند. 

ای  )بویتان درآمد(، نماد برجسته« طلعت ریحتکم»بنان تحت عنوان لتظاهرات علیه فروپاشی زیرساخت های 

 کلّ سیستم سیاسی است. رتاز فروپاشی وسیع 

ه نام عربستان سعودی ب مالی و مورد حمایت مذهب ینسجریان اکثراً اواخر زیر سلطۀ  همینسیاست لبنان تا 

به رهبری سعد حریری، که  -«مارس 10»ائتلاف  موسوم بهو متحدین آن،  )تیّار المستقبل( «آینده جنبش»
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دین آن، حو مت« حزب الله»امی شیعی ظنو گروه شبه  -پاریس به سر می برد ه درتسااکنون در تبعید خودخو

 است. بوده ، با حمایت ایران و روسیه«مارس 0»موسوم به ائتلاف 

 و استخود را تمدید کرده دورۀ به این سو هیچ انتخاباتی برگزار نشده است. مجلس دو بار  2887از سال 

فراخوانده شود. حکومت  2819، قرار است در سال شودبرگزار نسته نتوا 2810ه ماگرچه از  ،انتخابات جدید

 ای که متحدین شان در جنگ فرقه« مارس 10»و « مارس 0» ائتلاف های لبنان، ائتلافی شکننده است از

ر د« ام سلامتمّ»قرار دارند. حکومت فعلی به رهبری حاد کشور همسایۀ خود، سوریه، در دو جبهۀ مقابل هم 

به این سو فاقد یک رئیس  2810اجر بوده است. کشور از مه عه از تصویب یک بودجۀ جامع تشسال گذ 18

ومین بار از توافق برای انتخاب رئیس جمهور س بیست وبوده است، چرا که جناح های سیاسی برای  جمهور

 ناکام ماندند. 

ه ای امپریالیستی یا منطقترس از این که بحران سیاسی از کنترل خارج شود، باعث شده است تا قدرت های 

 علناً دربارۀ تظاهرات صحبتی نکنند.

 11 پس از تکمیل ظرفیت و زبالۀ بیروت را ژوئیه محل دفن 19شد که حکومت روز ت زمانی آغاز ااعتراض

پس از این که گروهی از فعالین و سازمان های مردم نهاد  بست. بیش از آن چه برنامه ریزی کرده بود،سال 

در  به راه افتاده پینِمک ،ۀ بنر و پوستر به راه انداختندیهت بتباهزار دلار  2نی را برای جمع آوری یلاآن کمپین

هزار معترض  18نزدیک به  و را شگفت زده کرد «طلعت ریحتکتم»رسانه های اجتماعی حتی سازماندهندگان 

 سید.ر اوت در خیابان ها ظاهر شدند. روز بعد این تعداد به دو برابر 22روز شنبه 

ه ب بوده باشند، ساختمان ها و اموال عمومی را در شهرِ اغتشاشگرمی رود  نبرخی معترضین که اکثراً گما

ته فسرکوب سنگین به دست نیروهای امنیتی در اواخر هتازگی بازسازی شدۀ بیروت تخریب کردند. پس از 

 کمپین گذاشت، سازمان دهندگانزخمی برجای  303کم یک کشته و بنان دستلکه به گزارش صلیب سرخ 

 اوت تعیین شده بود لغو کردند. 20که برای  را تظاهراتی

 تدفتر نخست وزیر در بیروت ساخته شود. با این حال مخالف یحکومت دستور داد یک دیوار بتونی در نزدیک

ند وادار شد دری عظیم بود که مقاماتت آمیز به قظاهرات مسالمبا این طرح و توحش پلیس در قبال تم درم

 نسبت بهبه نفرت و انزجار گسترده نیز خود ساعت این مانع را بردارند. این طرح حکومت  20ظرف تنها 

 ومت افزود.حک
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راردادهای جدید جمع آوری زباله در شش فرمانداری قبرای  مناقصه گرانی را کرد شتاب سعیحکومت سپس با 

فایت به نزدیکان بی ک از دید عموم وخیم تر کرد، چرا که قراردادهاانتخاب کند. اما این نیز تنها بحران را  کشور

 . روز بعد، کابینه قراردادها را با اشاره به نرخ فوق العاده بالای آن ها فسخ کرد.بودشده  سپرده

هزاران نفر دیگر اواخر همین هفته به نشانۀ اعتراض به خیابان ها ریختند، شعارهای ضّد حکومتی سر دادند و 

در  ستیضاح وزیر داخله بابت خشونت پلیهان استعفای وزیر محیط زیست، برگزاری انتخابات جدید و اسخوا

 هفتۀ قبل شدند.

از حلّ بحران زباله ندارند،  راهدافی فرات «طلعت ریحتکم»دهان در حالی که به نظر می رسد سازمان

 راه خود را پیش -برمی گیرددره ای که طیف وسیعی از گروه ها را فارغ از شکاف های فرق -تظاهرکنندگان

های  پایان یافتن سیاست گرفته اند. بسیاری از مردمی که در رسانه ها مورد مصاحبه قرار گرفتند، از خواستِ 

 صحبت کردند.اد حاکم بر لبنان سف چندین دهه فرقه محور، نخبگان سیاسی و

 جنگ هایی دارد که قدرت های امپریالیستی وایی لبنان ریشه در دسیسه ها وژاعتراضات و بحران حاکمیت بور

 و متحدین شان در منطقه تغذیه کرده اند.

میلیون نفر جمعیت، هرگز هیچ گونه استقلال سیاسی واقعی نداشته است.  2.7لبنان، به عنوان کشور کوچکی با 

ا همراه با ر شوراین کپس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، امپریالیسم بریتانیا و فرانسه، 

وری عثمانی امپرات ۀولایت سورینقاطی که امروز اسرائیل، فلسطین، اردن، سوریه و بخشی از ترکیه هستند، از 

 تحت حاکمیت فرانسه بود. 1703جدا کردند. لبنان، همراه با سوریه، تا سال 

وذ در ه ای برای نفقیب منطقاز آن زمان به بعد، لبنان به میدان نبرد قدرت های امپریالیستی و دولت های ر

 است. هیچ رویداد سیاسی را نمی توان در لبنان سراغ کرد که یک مسألۀ صرفاً داخلی باشد.تبدیل شده قه طمن

قدرت های مختلف برای پیشبرد برنامه های خود، به تنازعات میان فرقه های مسیحی و مسلمان متعدد لبنان، 

 از کشور خود گریختند یا بیرون رانده شدند و 1729و  1700های  میان لبنانی ها و فلسطینی هایی که سال

 1707ساله شد که در سال  10ی دامن زدند. همۀ این ها منجر به یک جنگ داخلی میان مسلمان شیعه و سن

اغلب تلویحاً یا تصریحاً به یک فرقۀ خاص محدود  ،ذشته و هم در حال حاضرگهم در  ،پایان یافت. مشاغل

 هستند.
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اج ه است. استخرافزایش یافت یژئوپلتیک لبنان در شرق مدیترانه، با اکتشاف ذخایر نفتی و گازی فراساحل ارزش

است که صراحتاً در صف واشنگتن قرار داشته و مطیع ابرشرکت  بل اتکاااین ذخایر، مستلزم یک حکومت ق

 های نفتی غرب باشد.

لاش واشنگتن و متحدین منطقه ای آن در ت .ده استسوریه تبدیل ش در حیاتی برای جنگ یلبنان به ایستگاه

نوان متحدین اصلی سوریه، شکست عبه  روسیه و تلاش های خود برای منزوی کردن ایران در چهارچوباند 

 را سرنگون کنند. در سوریه رژیم بشار اسد ،دادن حزب الله و کنترل بر خاورمیانه

ناح بیگاه میان ج های گاه ودحنۀ نبرص سنی سوریه و شهر بندری طرابلس، نقطۀ ورود سلاح برای جهادیون

ن اتلف جنگ سوریه بوده است. درۀ بقاع که محل زندگی بسیاری از هوادارحامی جبهه های مخ ای های فرقه

 حزب الله است، به مسیر ترانزیت سلاح و جنگجو به سوریه تبدیل شده است.

ذ سیاست های بازار آزاد، وضعیت ئه می کند. با اتخالبنان به عنوان کشوری فقیر خدمات عمومی ناچیزی ارا

سترسی د جنبۀ تجاری یافته وت و مسکن، شآموزش، بهدا نظیر یم تر شده است. در نتیجه خدمات پایه ایخو

 شکاف ها را حادتر می کند.   خود است که افراد شده یمذهبتعلقات  وابسته به به آن

بنا به مقاصد انتخاباتی باعث سردرگمی تعمدی شده، اما خط  فرقۀ رسمی 10هرچند تقسیم بندی لبنان به 

یونرهای ها و میلربه استثنای میلیارد مرز اصلی در این میان، خطر مرز طبقاتی است و نه وابستگی مذهبی.

 ب و آلودگی غذا رو به رو هستند.آبا کمبود برق و  و قاطبۀ مردم در فقر به سر می برندگشت شمار، نا

ادر به کار، بیکار هستند، در حالی که تقریباً نیمی از کسانی که سر کار هستند، ق از لبنانی هایِ بیش از نیمی 

فارغ  درصدِ 08کم دستو این موضوع انشگاه بیکار هستند، دفارغ التحصیلان  درصدِ 38قرارداد ندارند. تقریباً 

ک سال پس از فارغ التحصیلی کشور را ی که فارغ التحصیلان زن را وادار می کند درصدِ 28التحصیلان مرد و 

 ترک کنند. 

 2812سپتامبر  1
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 میراث اوباما: سیاست های هویتی در خدمت جنگ

 بیل فان آوکن

ۀ و وزیر خارج دمکرات مسئولیت خود به نامزد حزب« تفویض»چهارشنبه شب، اوباما با اعلام آمادگی برای 

رد. این )فیلادلفیا( به پایان ب «ها ملی دمکراتکنوانسیون »یلاری کلینتون، سخنرانی اش را در اسبق خود، ه

ه خود نشان می دهد، ب« میراث»سخنرانی رئیس جمهور امریکا که کلینتون را به نوعی ادامه دهنده و متولی 

 کرّات در رسانه های سرمایه داری بازتاب یافته است.

ت در غلبه بر شکاف های درونی بر اس موفقیت اواث، در معنای سیاسی خود، اما میراث اوباما چیست؟ این میر

، اوباما زمامداریسر مسألۀ جنگ که همچون طاعون حزب دمکرات را به مدت نیم قرن فرا گرفته است. 

نشانگر بازگشت دمکرات ها به ریشه هایشان به عنوان حزب تراز اول امپریالیسم امریکا است. این موقعیتی 

 قباً جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی حفظ کرده بود.است که حزب دمکرات طی دو جنگ جهانی و متعا

را خواهد داشت که  افتخاراین به سرعت روی کار آمد،  در جامعه اوباما که سوار بر موج فضای ضّد جنگ

جنگ نگه داشته  گیردر ،ریاست خود کامل ۀروکه امریکا را همواره طی دو د بودهنخستین رئیس جمهوری 

 است.

ز ادر حالی که خود جنگ جدیدی را آغ ؛ادامه داد افغانستان و عراق به ارث برده بود ردجنگ هایی را که  بامااو

کرد که منجر به سرنگونی حکومت و ویرانی جامعۀ لیبی شد؛ او جنگی نیابتی را برای تغییر رژیم در سوریه 

فرای  و و پاکستان سومالی، یمن ؛ حملات درمی شودیی امریکا اعزام سربازان شامل نونی کرد که اکمهندس

 اضافه کرد.به این فهرست آن را هم باید 

و  امریکا در اروپای شرقی-ی خود و تقویت حضور نظامی ممتد نیروهای ناتو«محور آسیا»امریکا با سیاست 

 ارتش دارد، احتمالاً در سطح جهانی جستجوی بی رحمانۀ هژمونی جهانی که خطر رو به رشد یک جنگ را با

 بیش از پیش علیه روسیه و چین هدف گرفته است. را خود

بادها، ترورهای هدفمند و فهرست های مرگ، ها با اعزام په م جنگیبه علاوه حکومت اوباما بابت گسترش عظ

 پلیس امریکا به یاد آورده خواهد شد. با حملات وحشیانه به آزادی های مدنی و نظامی کردنهمراه 
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 ون فیلادلفیا حتی بحثییا، آن چه حیرت آور به نظر می رسد این است که در کنوانسدر مواجهه با همۀ این ه

 از جنگ های اوباما دفاعدر جریان کارزار خود که علناً  «برنی ساندرز»شیادانۀ  های دربارۀ جنگ نشد. مخالفت

امی ل نظیو طو عریضمنتخب وال استریت و دستگاه این نامزد  -ونو رسمًا به تأیید بی چون و چرای کلینت

 سکوت حول مسألۀ جنگ را تضمین کرد. -پرداخت اعاتی امریکالو اط

قیاس های فراوانی بین انتخابات ریاست جمهوری امسال  در رسانه هاسون بزرگ حزبی، ندر آستانۀ هر دو کنوا

 شیده شود.ک، با این پیش بینی که بار دیگری خشونت می تواند به خیابان ها به گوش می رسید 4691با سال 

هرچند تردیدی نیست که ترامپ به فضای خشوت در سیاست امریکا شدت بخشیده است، اما در این مقایسه 

: بودسال پیش  01خشونت های  بروزمرکزی  علتهای عموماً سطحی آن چه به کل نادیده گرفته شد، 

 ت ختم شد.اعتراضات مردمی وسیع به جنگ ویتنام که نهایتاً به ازهم گسیختن حزب دمکرا

امر  دلیل این قادر نبود در انتخابات بعدی مجددًا پیروز شود؛رئیس جمهور دمکرات وقت، ، «نولیندن جانس»

حمایت  و سپس «وجین مک کارتیی»نام بود که ابتدا به شکل حمایت از جنگ ویت در درون حزب او با ضدیت

 ه بود، نمود یافت.ن حول این مسأله زاویه پیدا کردوکه با جانس «رابرت کندی»از 

 جنگ انحامیاز ، معاون رئیس جمهور و «فرییوبرت هامه»نامزدی ، «رابرت کندی»قتل پس از هرچند 

یک بنیان های ایدئولوژ، اما ویتنام هوری خواهجم «ونِسریچارد نیک» در مقابلو متعاقباً شکست او  فرارسید

یبرالیسم اساس لکه  بود کثیفی ۀلمعامبنیان ایدئولوژیک حزب دمکرات، حزب دمکرات قدیم را متلاشی کرد. 

از اصلاحات اجتماعی در داخل، همراه با حمایت بی چون و چرا از  دم زدن: جنگ سرد را شکل می داد

 امپریالیسم امریکا در خارج.

« وننیکس»ا در مقابل پیروز شد، ام انتخابات در نامزدی، کاندیدای ضدّ جنگ، «جورج مک گاورن»، 4691سال 

 برای در محاسبات سیاسی خودفضای ضدّ جنگ را که شکست خورد. با این وجود، حزب دمکرات وادار شد 

 لحاظ کند. گ ویتنامدهه های پس از خاتمۀ جن

 )به عنوان هواداران اعضای برجستۀ حزب در درون دولت سرمایه داری امریکا و اتاق های فکر واشنگتن بین

جنگ )از علیه رده گست اعتراضاتمتعهد و متفکرین استراتژیک امپریالیسم امریکا( از یک سو و پایگاه سیاسی 

 سر باز کرده بود. عمیقدرّه ای از سوی دیگر، و اقشار فوقانی طبقۀ متوسط(  دانشگاهجمله استادهای 
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زب در یک انتخابات از پس دیگری شد. از یک سو حدرگیری های درونی در داخل همین امر منجر به بروز 

را در بین  بار خودین جنگ را بگیرند تا بتوانند اعتنامزدهای دمکرات وادار شدند که در سطح علنی ژست مخالف

ر دی دهندگان انتخاباتی حزب حفظ کنند. از سوی دیگر نامزدهای دمکرات عامدانه بخش های وسیعی از رأ

ظار داشتند اینان انتچرا که امریکا بودند.  کمپانی هایو نظامی -د در دستگاه اطلاعاتیحفظ اعتبار خوجوی تسج

 م پیش ببرد.زسیاست خارجی را با بی رحمی لا ،که نامزد حزب به محض پیروزی انتخاباتی

و متعاقباً تلاش های  1442، تظاهرات گستردۀ ضدّ جنگ در سال «. دابلیو. بوشججور»اب خبه دنبال انت

 نیروهای چپ نما برای جهت دادن این اعتراضات به پشت حزب دمکرات از پی آمد.

به عنوان نامزد مطلوب اولیه ظاهر شد. او به عنوان « دین دهاوار»، 1440با انتخابات ریاست جمهوری سال 

زب را به سوی خود جلب وارد صحنه شد و فضای ضدّ جنگ درون ح« جناح دمکرات حزب دمکرات»نمایندۀ 

که از جنگ حمایت « جان کری»، سنگ اندازی کردندنامزدی او در س از این که حزب و رسانه ها رد. حتی پک

این چرخش خود سخت سردرگم  سیاسی بگیرد. اما او برای توضیح به خودوادار شد ژست مخالف  کرده بود

 رقم خورد. د که پیروزی انتخاباتی دوبارۀ بوششده بود. این گونه بو

، دلیل اصلی پیروزی باراک اوباما در نامزدی حزب و شکست هیلاری کلینتون، رأی 1441سال دست آخر 

 به مجوز قانونی جنگ امریکا در عراق بود. 1441کلینتون در سال 

ست انژادی او به کار آمد. به خصوص گروه های چپ نما، این را نوعی سند سی ۀدر تبلیغ نامزدی اوباما، پیشین

نگ او دانستند، در حالی که ارزیابی دقیق کارنامۀ سیاسی او نشان می داد که او مخالفت های مترقی و ضدّ ج

ار دور لاعاتی امریکا از اخباوباما با دستگاه اطخانواده و ارتباط های حرفه ای  بینمیلیتاریسم نیست. در این 

 نگه داشته شد.

شتافتند، اما آن چه طی « دگرگون ساز»گروه های چپ نما به استقبال انتخاب اوباما به عنوان امری  هرچند

تی است های هوی، بهره برداری از سییل شدههسو به کمک همین نیروهای سیاسی تدوران تصدی او نمایان 

 سم امریکا بوده است.یلبرای پیشبرد امپریا
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که سیاست  . در این جا می بینیمگذاشته شدمعرض نمایش  بهن فیلادلفیا وینوانسکتمام و کمال در  ،این فرمول

 -تماعیجانسیت و گرایش جنسی به عنوان خصوصیات معّرف حیات سیاسی و جنژاد،  بلیغت -تییهای هو

 .ندا پیوند خوردکریجلیل بی شرمانه از میلیتاریسم اممستقیماً به ت

ارتش ما می تواند » اوباما اظهار داشت:باما جا گرفته بود. مثلاً همۀ این ها به دقت و ماهرانه در سخنرانی او

بنگرد که چگونه نوعِ بشر را از هر سِلک و گروه }سیاهان، همجنسگرایان و غیره{ در خدمت وظیفۀ عمومی 

ژیون ل»دیگری نظیر « داوطلب»های امپریالیستی ورنست از طرف نیادعایی که می توا «.ادغام کرده است

 مطرح شود. «فرانسهخارجی 

اً رخ می عت پیشرفت قطرآن صو ردست آوریم، وقتی ما رأی کافی به د»اوباما تا جایی پیش رفت که گفت 

 تخار به کشورش خدمت می کند، بی آنفاآن تنفگدار دریایی بپرسید که با  دهد. و اگر تردید دارید... تنها از

 «.که شوهری را که دوست می دارد پنهان کند

دوم  یبانه بوده است. در فاصلۀ سال های جنگ جهانصمریکا مدت های مدیدی سنگر هوموفوبیای متعارتش ا

 اتهاماتآبروریزی و با هزار عضو سرویس  440، بیش از 1444در سال « نه بپرس، نه بگو» سیاستِ لغوتا 

یپلین می فرسایش دیس مردان همجنسگرا به ارتش باعث راه یافتنین که اجارۀ بیرون رانده شدند. ا یناشایست

 شود، در حکم آیه ای برای فرماندهان امریکا بود.

توجهی  قابل لایه هایاین بود که هم دستگاه سیاسی حاکم و هم  حمایت از تغییر این سیاست، حوریعلت م

قۀ اقشار ممتاز و فوقانی طب از میانکه جلب حمایت برای ارتش  رسیده بودندبه این نتیجه  از افسران ارتش

واقع مفید  یبه لحاظ سیاس -می دانستند وهمسبا سیاست های لیبرالیسم امریکا  خود را که کسانی -متوسط

 شد.خواهد 

این ها سربازان شما هستند. این ها جنگ های شما هستند. این »پیام این کنوانسیون روشن و صریح بود: 

 «.جنگ ها برای منافع شما هستند

ابهی از ات مشر فیلادلفیا مشهود بود، موضوعدید هیستری ضدّ روسی که برای تشد مت اوباما در تلاشحکو

های  یهبیانو « تپوسی رایِ » گروه دربارۀ یکارزارهای هماهنگ در نتیجهسیاست های هویتی را به کار گرفت. 

 .ندافتادبه راه  «سوچی»یان در جریان بازی های المپیک زمستانی ارهمجنسگ ارتباط با پوتین در
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در پاسخ به سخنرانی های پرآب و تاب کنوانسیون مقاله ای را « واشنگتن پست»ستون نویس امنیتی روزنامۀ 

کارزار »نوشت. او اشاره کرد: « یک حزب ضدّ روسی تبدیل کردهبه کلینتون اکنون دمکرات ها را »زیر عنوان 

ک ناک در برابر امنیت ملی، یرتهدیدی خط همچوندونالد ترامپ  شیدنتصویر کبه کلینتون در تقلا برای 

ل نقشی ، مکمروابط میان امریکا و روسیه در قبالگیری  عاین موضاست.  اتخاذ کردهارا ضدّ روسی کآش موضع

می  عاوضهماست که در صورت پیروزی کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری، بین این دو حزب اصلی امریکا 

 «.ودشود و کلینتون متعهد به ایفای آن خواهد ب

در ویکی لیکس و افشای همکاری رهبری این  «کمیتۀ ملی دمکرات ها»در واکنش به انتشار ایمیل های 

یروزی پ همین طور کلاهبرداری برایو  ،«برنی ساندرز»ر کلینتون برای تخریب کارزار رقیب خود، اکمیته و کارز

 ضدّ روسی به شدت بالا رفته است. تبلیغات، حزب نامزدی در

میل ها به این بهانه ساکت یابحث را دربارۀ محتوای این  کرده اند که هرگونه شو هوادارانش تلاکلینتون 

با این اتهام مضحک که ولادیمیر پوتین همراه هستند، « امنیت ملی» مربوط به یکنند که این ها موضوعات

 عیف کند.ه است تا انتخابات امریکا را تضده بودش نویسندۀ واقعی این اسناد افشا

باید به یاد داشت که همین ترفند در واکنش به افشاگری های اخیر از جنایات امپریالیسم امریکا در خارج و 

، «ادوارد اسنودن»و  «جولیان آسانژ»، «لسی منینگچ»تجسس گسترده از شهروندان در داخل به کار رفت. 

 . ید متحمل شده اندعبحبس و ت و دردهای این افشاگری را در قالب پیگپیام

مخالفت با این سرکوب بی رحمانه و همین طور جنگ، هیچ نمودی در کنوانسیون دمکرات ها نداشت. نیازی 

 به گفتن نیست که کلینتون نه فقط از این دو حمایت کرد، که در هر دو مشارکت داشت.

ده می نامی« نومحافظه کار»کامل از کسانی که ی ساین است که یک طیف سیا ،تأثیرگذارتر از همۀ این ها

در دوران بوش و ریگان و از دمکرات ها گسست کردند  4694و  4694که در دهه های آن هایی یعنی  -شوند

اکنون به خانه برگشته اند و در حمایت از هیلاری کلینتون  -ندصب و موقعیت های برجسته دست یافتبه منا

 بیانه و نامه صادر می کنند.

ست. بلکه نی یتلوستگاه ددرون رهبری حزب و د سألۀ دسیسه چینی هایرات صرفاً متکامل سیاسی حزب دمک

 ه به سرعت به راست چرخشدارد ک یصاحب امتیاز یعر اجتمااقشا بیندر  خود نیز براییک پایگاه اجتماعی 
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کرده اند و آرای جدیدی را برای جنگ و امپریالیسم تأمین می کنند. تمرکز سیستماتیک روی موضوعات نژاد، 

کلیدی  یک بنیان ایدئولوژیک -که عامدانه در تقبال با موضوع طبقه قرار می گیرد -و گرایش جنسی جنسیت

 برای این چرخش ارتجاعی ایجاد کرده است.

رادیکالیزاسیون  با رشدمستقیم رویارویی تقابل و حزبی برداشته است که دارد در  زاکنوانسیون فیلادلفیا پرده 

 طبقۀ امریکا گام برمی دارد.

 طبقۀ کارگر امریکاشاهد صعود دوبارۀ اعتراضات ما ، زمانی که مبارزۀ طبقاتی با قدرت ظاهر شود، دورۀ بعد

 خواهیم بود.

از این رو وظیفۀ ما سوسیالیست های انقلابی است که به این تحول یک نمود سیاسی آگاهانه ببخشیم، برای 

نامۀ مللی فراگیر علیه جنگ، متکی بر یک براستقلال سیاسی طبقۀ کارگر و بنا نهادن یک جنبش بین ال

 سوسیالیستی انقلابی، مبارزه کنیم.

 1449ژوئیۀ  16
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 جنگ و تدارک برای تنازعات آتی ستایشِری، : سرمایه دا6102اول ماه 

 شرل گریسپسخنرانی از : 

ناسیونال ، سند بنیان گذاری انتر«برنامۀ انتقالی»در آستانۀ آغاز جنگ جهانی دوم، لئون تروتسکی در  4621سال 

 نوشت: چنین چهارم، به طبقۀ کارگر بین المللی هشدار داد و

، تداوم مبارزۀ پرولتاریا علیه جنگ و یاست های غارتگرانۀ بورژوازی استجنگ امپریالیستی، تداوم و تشدید س»

اً ابزار مبارزه میان طبقات دگرگون می شود، اما ش، وضعیت و بخآغاز جنگبا اوست. و تشدید مبارزۀ طبقاتی 

صلت ، از نظر خرو پیشِ جنگِ بنابراین . سلطه داردبر جهان  . بورژوازی امپریالیستآن نه هدف و مسیر اصلی

، یمحتوای بنیادی سیاست های پرولتاریای بین المللاز این رو بنیادی خود، یک جنگ امپریالیستی خواهد بود. 

 «.مبارزه علیه امپریالیسم و جنگ خواهد بود

دشمن اصلی، در کشور خود »تروتسکی سپس به اصل اولیۀ سوسیالیست ها در دورۀ جنگ اشاره کرد: 

مقصود این بود که دشمنان طبقۀ کارگر نه سایر کارگران، بلکه طبقۀ حاکم و حکومت سرمایه داری «. شماست

 .هستنددر خانه 

ه تمامی حکومت بود ک و ناسیونالیسمی میهن پرستی افراطیبخار مسموم  پس زدن تروتسکی، برای تأکید این 

در وضعیت مخاطره آمیز امروز به طور ژرفی طنین انداز است. امروز تحرکات کلام او کردند.  ع میها ساط

و امروز به چشم  4621سال  میانجنگی امپریالیسم با آهنگی رعب آور در جریان است. شباهت های روشنی 

 می خورند.

 -«روز آنزاک»د. نی بمباران شده اتبلیغات میلیتاریستی و میهن پرستهمین هفته مردم استرالیا و نیوزیلند با 

فرصتی بود  -4644به سال  ترکیه« گالیپولی»نبرد در  کشته شدگان استرالیا و نیوزلند ودبدیاتعطیلات عمومی 

 برای این کار.

 نصدمیروزۀ یادبود چهار مراسمصرف  -یعنی  بیش از هر کشور دیگری -میلیون دلار 214حکومت استرالیا 

 با تحریفات تاریخی دربارۀ شکوه فداکاری نظامی در راه وطن، این کارزارسالگرد جنگ جهانی اول می کند. 
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. همۀ احزاب سیاسی، از جمله حزب کودکان پیش دبستانی را هدف گرفته است از جملهبه طور اخص جوانان، 

 ، از این کارزار حمایت کرده اند.«سبزها»طلب به اصطلاح صلح 

سل با هدف آماده سازی ن -در گذشته و حال حاضر -اشتباه نکنید. تجلیل دستگاه سیاسی حاکم از جنگ ها

بعدی برای نبردهای آتی است. همۀ این ها با حمایت همه جانبۀ امپریالیسم استرالیا از تدارکات جنگی امریکا 

 است. بوده علیه چین همراه

 ،تر دقیق مکلایا به  -ادپرستانه و غیرقانونیلایه دار ایجاد بازداشتگاه های نژر عین حال حکومت استرالیا طد

در جزایر دورافتادۀ مۀ حقوق خود، از ه ومیترحبا م ی است کهپناهندگان برای -اردوگاه های کار اجباری مدرن

ین ااکنون حکومت های اروپایی نیز از اقیانوس آرام سال ها همچنان در وضعیت غیرقابل تحمل اسیر هستند. 

ی درمانده ای استفاده می کنند که از جنگ های سوریه و عراق و در برابر صدها هزار پناهجو شیانهحمدل و

 انستان می گریزند.غاف

این کشور از زمان جنگ جهانی دوم، قوانینی در ژاپن، حکومت شینزو آبه، به عنوان راست گراترین حکومت 

 برای یراست. این همراه شده است با کارزاتصویب کرده به نفع اعزام ارتش ژاپن در کنار نیروهای امریکا را 

و  تدر مدارس معرفی شده اند که سبعیتاریخ  جدیدسم ژاپن. کتاب های یلسفیدکاری و توجیه جنایات امپریا

 و جنگ جهانی دوم تحریف می کنند. 4624ست های ژاپن را در دهۀ ریامیلیت توحش

بوده  4604اتمی امریکا به هیروشیمی و ناکازاکی در سال  تنها مردم آسیب دیده از حملۀ ها ژاپنی از آن جا که

و تلاش می کند که با شیطان جلوه  است واقفضدیت مردم با تدارکات جنگی خود  بهرژیم ژاپن کاملاً اند، 

 خفه کند.ژاپن، این جوّ ضدّ جنگ را  برای تهدید نظامی یک دادن چین و معرفی آن به عنوان

ضدّ ینیسم شوو شکلِ اکنون که امن زدن به ناسیونالیسم چینیبا د «حزب کمونیست»در خودِ چین نیز رژیم 

 ،نژادپستی ترویج .به تشدید تحریکات امریکا و متحدین اش پاسخ داده است ،را به خود گرفته بدخیمی ژاپنی

سبت ژاپن ن تظاهراتی را علیه ادعای ارضیبه حملات فیزیکی به شهروندان ژاپنی منجر شده است. حکومت 

یک  وی آنر در دست داشتند که پارچه نوشته هاییخت. معترضین گینبرا «سن کاکو» مورد مناقشۀ جزایر به

قۀ طب کافشتنها به م ارتجاعی سلیناسیونا این. نقش بسته بودز ژاپن بر فراانفجار قارچی شکل هسته ای 

 کارگر آسیا خدمت می کند و آب به آسیاب امپریالیسم می ریزد.



01 

مین هکه نه فقط در برابر امریکا،  آن هم ر خود است،دفاع از ثروت نخبگان سرمایه داواقعی رژیم چین  دغدغۀ

که بیش از همه از او واهمه دارد. چین در حال حاضر یکی از  ابر طبقۀ کارگر چین، یعنی نیروییطور در بر

کا ای امرینبه استث که از هر کشور دیگری ،(بر حسب ثروت دلاری) رمیلیارد 094نابرابرترین کشورها است؛ با 

روزگار می  تر،دلار یا کم 2روزانه  او فقرای روستایی بگر چینی رامیلیون ک 444بالاتر است. در حالی که بالغ بر 

 در همۀ کشورهای آسیایی وضعیت به یکسان است. گذرانند.

رگر در اتوضیح داد، جنگ در بیرون مرزها همراه است با جنگ با طبقۀ ک 4621تروتسکی سال همان طور که 

گران همۀ کشورها، منجر به چنان سطوحی از نابرابری راها یورش به وضعیت معیشت کدرون مرزها. سال 

یک قرن گذشته بی سابقه بوده است. هیچ آینده ای برای بشریت در این نظام طی اجتماعی شده که تقریبًا 

 متصور نیست.

ری است. جلوگینژادپرستی و خارجی ستیزی تنها از طریق نبرد برای وحدت بین المللی طبقۀ کارگر قابل 

بانک ها و ابرشرکت های فراملی مشابه رو به رو هستند. خطر جنگ  شورها با حملات مشابهکارگران تمامی ک

ی راسترالیا و نیوزلند، باید دست یابر فراز سر همۀ ماست. توده های امریکا و آسیا، از جمله کارگران و جوانان 

 ند.نرا طرد ک انبرای دشمن جلوه دادن آن تقلادراز کنند و هرگونه  خودن چینی به سوی برادران و خواهرا

گان . من شما شنوندمتحد شویم ، این منشأ جنگ،ما باید در مبارزه ای مشترک برای سرنگونی سرمایه داری

ل وکارگر و جوانان را ح المللی طبقۀ جنبش ضدّ جنگ بین ایجادبرای  فرامی خوانم تا مبارزهو هواداران را 

 دهیم.مبارزه برای سوسیالیسم جهانی در دستور کار قرار 

 1449مه  0
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 : میلیتاریسم آلمان، بار دیگری نقاب از چهرۀ کریه اش برمی دارد6102اول ماه مه 

 اولریش ریپرت

ت با جنگ را به مخالفبرلین سخنرانی کرد و کارگران « پوتسدامر»صد سال پیش کارل لیبکنشت در میدان 

 فراخواند.

جنگ جهانی اول، قریب به دو سال توفنده ادامه یافته بود. میلیون ها نفر به خاک  دنبر هایسلاخی در میدان 

 کرد. صدای اعتراض خود را بلندو خون کشیده شده بودند. در میانۀ این جنگ وحشتناک، لیبکنشت متهورانه 

ضّد جنگ، دربرگیرندۀ سه نکته بود. او از فروپاشی انترناسیونال دوم شروع کرد و دربارۀ اثرات  فراخوان او بر

 .با اعتبارات جنگی موافقت کرده بود 4640که سال  سخن گفت «حزب سوسیال دمکرات»رانگر خیانت یو

د کرد که تنها یگفت. لیبکنشت تأک د و علیه سودجویان سرمایه دار سخناو خصلت طبقاتی جنگ را توضیح دا

 ی.یک برنامۀ سوسیالیستی بین الملل حول ر این توحش بزند: پرولتاریامُهر پایانی ب دیک نیرو می توان

 لیبکنشت در فراخوان خود به تظاهرات نوشت:

ا که این تنهرن ازنو بنیان بگذارند. بلانترناسیونال پرولتری را چند ده کارگزار نمی توانند در بروکسل، لاهه یا بِ»

انگلستان  و سهو در فران ،با فعالیت میلیون ها تن ممکن است. انترناسیونال پرولتری تنها زمانی در این جا، آلمان

و روسیه می تواند بنیان گذاشته شود که توده های کارگر، همه جا، بیرق مبارزۀ طبقاتی را به دست بگیرند و 

 ...«خود را بلند بکنند اعتراض رعدآسا علیه قتل عام صدای

قلاب سوسیالیستی با انو  به پا خاستندیک سال بعد، کارگران روسیه، به رهبری لنین و تروتسکی، علیه تزاریسم 

 به جنگ پایان دادند.

به آلمان گسترش یافت، کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ به قتل رسیدند.  4641زمانی که انقلاب در نوامبر 

در  رقغ، انقلاب را «شایدمان»و  «نوسکه»، «ابرت»به رهبری « تحزب سوسیال دمکرا»حکومت  ،نیدر برل

 کردند.خون 
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مامی را به ت «حزب سوسیال دمکرات»انت پیش از آن که بتوانند درس های خی لیبکنشت و لوکزامبورگ

ا بتسکی تأکید کردند که مبارزه با جنگ، مستلزم مبارزۀ بی رحمانه واما لنین و تر رند به قتل رسیدند؛فرابگی

 اپورتونیسم و ناسیونالیسم است.

، تمامی مسائل لاینحل قرن اخیر درحال بازگشت هستند. امپریالیسم و میلیتاریسم سال 444 امروز، با گذشت

 د.ند نقاب از چهرۀ کریه خود برمی دارنآلمان باری دیگر دار

ن، میلیتاریسم به طور را اعلام کرد. از آن زمان تاکنو« پایان منع نظامی»دو سال پیش حکومت فدرال 

، در خطّ مقدم اعزام ناتو به اروپای شرقی )در برابر «ربوندس وِ »شده است. ارتش آلمان،  تقویتسیستماتیک 

 روسیه(، جنگ های خاورمیانه و حتی افریقا است.

گفته بود: در مصاحبه ای  ، چند سال پیش، وزیر خارجۀ آلمان«فرانک والتر اشتاین مایر» همان طور که

نظم قدیمی هنوز جای خود را به نظم جدید » و« خطرناک تر از دورۀ جنگ سرد است ز بسیاروضعیتِ امرو»

نداده است. مبارزه برای نفوذ و هژمونی در محیط دوستانۀ یک سمینار جریان ندارد، بلکه با خشونت درحال 

 «.انفجار است

 د.دنبال می شو کینه جویی توان نظامی در آلمان، با بالا بردن

میلیارد یورو اعلام  424برای افزایش هزینه های نظامی طی سال های آتی به حکومت آلمان طرح هایی را 

. ندا شدهمیلیارد یورو فهرست  94به ارزش  پروژۀ تسلیحاتی 14، «ور سبوند»بهاری گزارش در کرده است. 

 آخرین سرباز، دایر و به 444 هزار و 42ز متشکل ا ،مدرن هفوق العاد جدید و« نیروی ضربتی سایبری» یک

 وری تجهیز خواهد شد.آفن 

محدودیت های معاهدۀ و به سرعت بر شکست جنگ جهانی اول  وقتی ریسم آلمانا، میلیت4624اوایل دهۀ 

هان را به ج غلبه کرد تا یک بار دیگر مدرن ترین و نیرومندترین ارتش تاکنون شناخته شده را بسازد، ورسای

یالیسم آلمان بار دیگری در تقلا است که در خط مقدم مسابقۀ تسلیحاتی جهانی رز امپامروحیرت واداشت. 

 باشد.

 زیدنت اوباما در دیدار اخیر خود ایکا صورت می گیرد. پرزردر حال حاضر این سیاست در همکاری نزدیک با ام

« ور بوندس». داد سازمانیک تهاجم نظامی جدید در سوریه و لیبی  برای تدارکرا  یآلمان یک نشست جنگ
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یت تهاجم غرب به روسیه، سرباز و تجیزات نظامی سنگین به وبلافاصله پس از این اعلام کرد که برای تق

 .ارسال خواهد لیتوانی

میان  ها به افزایش تنش مصاف با روسیه را وخیم کرده، کهتاریسم آلمان نه فقط یلبا این حال صعود دوبارۀ می

ایی بازمی گردد و تنازعات ترانس آتلانتیک می توانند پقدرت های اروپایی منجر شده است. شبح یک جنگ ارو

 ال نظامی به خود بگیرند.کبه سرعت اش

نظامی پشتیبانی می کنند. نقش حزب سوسیال دمکرات، خوش  زاب از افزایش توان نظامی و تحّرکهمۀ اح

« مپاسیفیس-اکو»برمی گردد، آن ها مدت ها است که « سبزها»ی که به رقصی و جنگ افروزی است. تا جای

 حمایت می کنند.« حقوق بشر»دفاع از  به بهانۀو از تحرّکات جنگی  ه اندخود را کنار گذاشت

وحدت در برابر »در این میان به طور اخص نقش خائنانه ای ایفا می کند. این حزب با شعار « حزب چپ»

 سوسیالیستی طبقۀ کارگر را خفه کند. کاملگی حمایت و تلاش می کند تحزاب جن، از ا«راست!

ی حمایتی و سیاست اتحادیه های کارگری نیز از سیاست جنگی حمایت می کنند. آن ها خواهان تعرفه ها

و  (د.گ.ب« )کنفدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان»  هستند و رسمًا پیمانی را میان های حمایت گرایانه

 شکل داده اند. «ور بوندس»

 سیاسی علیه مردم هستند. دسیسه چینی ، مشغولاین حزاب به همراه رسانه ها

و سرمایه  کرد انقلاب را منکوب «حزب سوسیال دمکرات» که سال پیش 444رخلاف وضعیت با این حال، ب

 اخیر ریاستا از دست داده اند. در انتخابات نجات داد، احزاب سوسیال دمکرات و اتحادیه ها نفوذ خود ر را داری

درصد آرا  44تنها  -رهبر سابق یک اتحادیه -«حزب سوسیال دمکرات اتریش»جمهوری اتریش، کاندیدای 

 پیدا کند.را به خود اختصاص داد و نتوانست به دور دوم راه 

 حکومت اولاند در اصلاحات دّبر ضچندین هفته مشغول تظاهرات  اننو جوا انکارگر تن از در فرانسه هزاران

 د.هفتۀ قبل آغاز شدن سیبات بخش خدمات عمومی و صنعت مهندبازار کار بوده اند. و این جا، در آلمان، اعتصا

« حزب چپ»ال می کنیم. در حالی که بغیان در برابر احزاب سوسیال دمکرات و اتحادیه ها استقط ما از رشد

حفظ اتوریتۀ بروکراسی ها هستند، ما برای استقلال سیاسی طبقۀ  و کلیۀ چپ نمایان نومیدانه در جستجوی

 کارگر مبارزه می کنیم.
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با این حال خشم و ضدّیت میلیون ها نفر از مردم، یک استراتژی جدید را طلب می کند. مبارزه علیه کاهش 

رنامۀ ضدّ یک بلمللی بر مبنای ا نمستلزم بسیج طبقۀ کارگر بی ،جنگ و هزینه های اجتماعی، دیکتاتوری

 ت.ما علیه جنگ و میلیتاریسم در همین اس یکمپین بین الملل تایه داری و سوسیالیستی است. اهمیسرم

الفت مخ لینبر «بولتمدانشگاه هو»ات جنگی آن ها در غگرای دانشگاه و تبلیوقتی ما با استادهای راست

ف و توقما برای ارعاب  آنان راتلاش های  تمام توانستیمت قابل توجهی برخوردار شدیم. ما یاکردیم، از حم

تیم سندفع کنیم. اوایل امسال توا ،شماری جنایات نازی هاتحریف گستاخانۀ تاریخ و ناچیز هب اعتراضات مان

 دانشجویی چهار برابر کنیم. پارلماندر  اشمار نمایندگان خود ر

 محیط های کار گسترش دهیم.اکنون تصمیم گرفته ایم که این کمپین سیاسی را به کارخانه ها و 

ر کمپین ترا برای انتخابات مجلس نمایندگان برلین در پاییز امسال مطرح کرده و پیش مانما کاندیداهای خود

 م انتخابات را به یک همه پرسی علیه میلیتاریسم و جنگ تغییر می دهیم.ی. ما دارمرا آغاز کرده ای مان

و بانک هایی که دو بار جهان را به قهقرا کشاندند و بزرگ ترین ما اجازه نخواهیم داد همان ابرشرکت ها 

 جنایات جنگی را مرتکب شدند، یک جنگ جهانی سوم را سازمان دهند.

اسی با درس های سی ،در مخالفت با جنگ جهانی اول را تشنکارل لیبک ما مبارزه جویی و تهّور صد سال پیش

 در می آمیزیم. «چهارمکمیتۀ بین المللی انترناسیونال »مهم تاریخ 

ال پیش، حزب سوسیال دمکرات و انترناسیونال دوم پس از اتخاذ یک رویکرد ستفاوت بزرگ در این است. صد 

 فرصت طلبانه سقوط کردند.

حزبی که دهه ها در شرایط دشواری مبارزه کرد، اما هرگز از مبارزه  -امروز حزب ما دارد نفوذ پیدا می کند

 د.رآو ردگد را در این فرایند مننکشید و یک کادر بین المللی نیروی دست تالیسیک برنامۀ سوسی یبرا

 این اصول، امروز نیازمند فعلیت و نیرویی عظیم هستند.

 1449مه  9
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 وضعیت فوق العادۀ دائمی در فرانسه

 الکس لانتیه

وضعیت »آرا به تمدید  به اتفاقفرانسه برای چهارمین بار « مجمع ملی»، بامداد 0:42روز چهارشنبه ساعت 

امبر در پاریس رأی داد. نو 42حملات تروریستی  به دنبال «حزب سوسیالیست»تحمیلی حکومت  «فوق العادۀ

ی مخالف، آن چه که به طولانی ترین وضعیت فوق العادۀ فرانسه از زمان سقوط رأ 19رأی موافق به  016با 

 در پایان جنگ جهانی دوم تبدیل شده است، تمدید شد. -همدست نازی ها رژیم -«ویشی رژیم»

ه ای که حمل)حملۀ مرگبار اخیر فرانسه است  مقامات رسمی ادعا می کنند که این تنها یک واکنش موقتی به

 «تیلروز باس»مردمی را که برای جشن  دیوانه،مقروض و  تبارِ تونسی-فرانسوی طی آن یک راننده کامیون

زخمی به جای گذاشت(. اما این ادعا با عقل  444کشته و بیش از  10گردآمده بودند زیر گرفت و  «نیس»در 

ش مواجهه با تن نۀ بحران عمیق دمکراسی بورژوایی در سراسر اروپا و درادر میخبگان حاکم نجور درنمی آید. 

شکال دمکراتیک فوق العادۀ دائمی و گذار از اَ یتع، در حرکت به سوی اعمال وضملتهب اجتماعی های

 کتاتوری حاکمیت است.شکال دیحاکمیت به اَ

تلاش کرد تا مجدداً به عموم مردم تضمین « ندوملو »در مصاحبه ای طولانی با « برنارد کازنُو»روز چهارشنبه، 

العاده  وقوضعیت ف» نونی برای مقابله با تروریسم است:اده یک سیاست موقتی و قاعدهد که وضعیت فوق ال

این یک وضعیت استثنایی نیست. بلکه بخشی از حاکمیت قانون »و « نمی تواند یک وضعیت دائمی باشد

قریب  ت. همین خصلدر پیش باشندو انتقام جویی ها  اید ضدّ حمله هاشان می دهد که شاست. حملۀ نیس ن

 «.وضعیت فوق العاده را توجیه می کند که بسطالوقوع خطر است 

یه حذف دائمی حقوق جد. همۀ استدلال های او به قصد توحک هستنبه وضوح مض« کازنو»این ضمانت های 

در مجمع اعلام کرد، حزب سوسیالیست  ،زیر فرانسه، نخست و«مانوئل والس»هستند. همان طور که  دمکرایک

نوامبر و نیس خواهد  42وم در خطر قریب الوقع رویدادهایی نظیر حملات معلینده ای ناتا آدارد که فرانسه  تأکید

ورت باز هم حملاتی ص»و « ه بگویمشد، اما وظیفۀ من است کحتی اگر گفتنش سخت با» والس گفت:بود. 

ادت وحشت عنباید به رعب و  رگزیگری کشته خواهند شد. اما ما نباید عادت کنیم، ما هخواهد گرفت و مردم د

 «.ه باید یاد بگیریم با این تهدید زندگی کنیمکنیم، بلک
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پذیرش امدعی است که تهدید تروریستی ابدی است، پس نتیجۀ اجتناب ن «حزب سوسیالیست»حکومت اگر 

 شماری از مفسرین نوشته اند که حذف وضعیت وهدفاع می کند. به علااز وضعیت فوق العادۀ ابدی این است که 

 ندن، ناممکن خواهد بود. در عوض ادعا می کۀ آنمدت زمان شش ماهبا انقضای تا زمستان، یعنی  فوق العاده

محافظت از کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری ه باید دست کم شش ماه دیگری برای وضعیت فوق العاد که

 تمدید شود. 1449مه -لآوری

 ،متوقف کردن حملات تروریستی چرا که یک شیادی سیاسی هستند؛ «کازنو»اهای مهم تر از این ها، ادع

ش و با هدف برای درهم شکستن شور 4644هدف اقدامات حکومت نیست. قانون وضعیت فوق العاده، در سال 

 ( و تحدید اعتراضات طبقۀ کارگر فرانسه بر4640 ازمردم الجزایر علیه حاکمیت استعماری فرانسه ) مسلحانۀ

 چیزی که شکست خورد. -ماری با مردم الجزایر تدوین شده بودعتضدّ جنگ اس

 که اپوزیسیون اجتماعی و سیاسیبل ،«تروریسم»سال، هدف اصلی وضعیت فوق العاده، نه  94با گذشت  امروز

 طبقۀ کارگر است.

قدرت بی رحمانۀ دولت در وضعیت فوق هم مجبور بود اعتراف کند که « والس»، حتی «نیسحملۀ »پس از 

اجازه به پلیس برای ممنوعیت اعتراضات، تجسس و تصرف نامحدود، سانسور مطبوعات، بازداشت  -العاده

 ،لیسیت پنمی تواند حملات را متوقف کند. این تمهیدات دول -خانگی بدون محاکمه و ایجاد دادگاه های نظامی

: استفادۀ ناتو از شبکه های تروریستی اسلامی به قرار نمی دهند ای این حملات را هدفههرگز علت ریشه 

 و بحران اجتماعی عمیق فرانسه. ،عنوان ابزاری در جنگ برای تغییر رژیم در سوریه

 ادی و سیاسی ازبزرگ ترین بحران اقتص بهدر عوض در همان حال که سرمایه داری اروپا عمیق تر از پیش 

جنگ جهانی دوم فرو می رود، طبقات حاکم سراسر اروپا به سمت خلاصی از شّر حقوق دمکراتیک در حرکت 

نگ باختن راند. ماهیت شکننده و نهایتاً بی ثبات دمکراسی سرمایه داری در پیش چشم میلیون ها نفر در حال 

اژگون و یک وضعیت فوق العادهعمال خودسرانۀ با اِ، چرا که کارگران می بینند دمکراسی چگونه می تواند است

 شود.
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ه رأی به تمدید وضعیت فوق العاده داد، حکومت ترکیه نیز در بحبوحۀ سنفرا« مجمع ملی»همان روزی که 

ت فوق العادۀ یک وضعی ،تصفیۀ گستردۀ ارتش و دستگاه دولتی به دنبال کودتای نظامی نافرجام هفتۀ پیش

 سه ماهه را اعمال کرد.

ی همه پرسی به خروج از اتحادیۀ اروپا، منجر به یک بحران سیاسی گسترده شده است. بخش در بریتانیا، رأ

 «کارگر حزب»و تلاش برای تصفیۀ پایۀ « برکسیت»های متعدد نخبگان حاکم خواهان زیر پا گذاشتن رأی 

سیاست  عزل و ، را به طور غیردمکراتیک«جرمی کوربین»منتخب حزب کارگر، هستند تا به این ترتیب رهبر 

 اجتماعی و خارجی حزب را بیش از پیش به راست چرخش دهند.

حکومت آلمان که در مواجهه با اعتراضات عظیم مردمی مشغول نظامی کردن دوبارۀ سیاست خارجی خود 

 خودِ آلمان است.در درون ارتش ، در حال برنامه ریزی برای اعزام بوده

تر برای درهم شکستن اعتراضات انفجاری اجتماعی در برابر فرانسه پیش «حزب سوسیالیست»حکومت 

گرای سواپ بهار امسال علیه قانون کارِ در ت کارگران و جوانان به خصوص اعتراضا -های ریاضتی خود سیاست

در فرانسه، خطر ممنوعیت یکجای تظاهرات  لعادهاز وضعیت فوق العاده استفاده کرده است. وضعیت فوق ا -آن

پلیس ضدّ  اعزام گله های دولت با دارد.قانون اساسی را  درمندرج  حق اعتصاب و اعتراضِ و پایمال کردن

 کمک کرد. شورش پلیسبه اعتراضات حمله ور شد و به سازماندهی ضدّ  ، با خشونتشورش

 -4694 و 4644یت فوق العاده در دهه های عضوین به ویژه در قیاس با موارد پیش -واکنش دولت فرانسه

به نظری می رسند که دولت به عنوان توجیهی برای واژگون کردن  ای همگی بی تناسب با تهدید تروریستی

 متوسل می شود.به آن حقوق دمکراتیک  سرکوبقانون اساسی و 

هشت ماه به طول لانی ترینِ آن  طوکه در دورۀ جنگ الجزایر اعمال شد، وضعیت فوق العاده ای  از سه مورد

و توطئۀ نافرجام  4641، پس از کودتای 4644با شروع جنگ در سال  -انجامید. این وضعیت های فوق العاده

صدها هزار را گرفت و میلیون ها سرباز را  جان در میانۀ جنگی بودند که -4694الجزیره در سال  های ژنرال

 علیه ، هرچند به سرکوب اعتراضات طبقۀ کارگر4694و  4641های . وضیت فوق العاده در سال بسیج کرد

 ودب بخش های قدرتمند نیروهای مسلح فرانسه در عین حال با هدف جلوگیری از تمرّدجنگ خدمت کرد، اما 
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م احساس و ه -وض رژیم فاشیستی فرانکو در اسپانیابه خص -برخوردار بودندبین المللی  حمایت هم از که 

 توده های کارگر تسلیم می شود. میانحکومت دارد در مقابل جوّ ضدّ جنگ می کردند که 

 و در شرایطی ناروشن «نیس»نوامبر و توحش هفتۀ پیش در  42، حملات «شارلی ابدو»حملاتی نظیر کشتار 

رچند تلفات هلاعات فرانسه شناخته شده بودند. اطانجام شدند که اغلب برای دستگاه  مشتی تروریستاز سوی 

اما در قیاس با سلاخی جمعی در دورۀ جنگ  نفر(، 144)بیش از  ی دهشتانک استتروریست ن حملۀ اخیرای

ب حز»الجزایر کمرنگ به نظر می رسد. با این حال امروز وضعیت فوق العاده بیش تر به طول انجامیده و 

 به روشنی قصد دارد که آن را تا آینده ای نامعلوم حفظ کند.« سوسیالیست

محرّک این واکنش هیستریک و ضدّ دمکراتیک در تحلیل نهایی عبارت است از تشدید اعتراضات نیروی 

د گرفت، ننه تری به خود خواهارگر. با توسعۀ این اعتراضات که اشکال سیاسی آگاهااجتماعی و سیاسی طبقۀ ک

ه ک نظام سرمایقوق دمکراتیک در برابر حرکت طبقۀ حاکم یحدفاع از  ،رگراناروی ک وظیفۀ محوری پیشِ

 ی ورشکسته به سوی دیکتاتوری است.ردا

 1449ژوئیۀ  14
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 دریای جنوب چین:رأی دیوان لاهه دربارۀ 

 تنها برندۀ رأی دادگاه، صنعت تسلیحات است

 مصاحبه با وینست کولو

، حکم خود «سازمان ملل متحد»در لاهه، به عنوان یکی از هیئت های « دادگاه دائمی داوری»ژوئیه،  41روز 

 رگکه اساساً به نفع فیلیپین به عنوان آغاز ؛ حکمیچین صادر کرد را دربارۀ موضوع مورد مناقشۀ دریای جنوب

 اگرچه ،محسوب می شودحکم دادگاه، یک ضربۀ دیپلماتیک مهم به چین  تمام شد. و به ضرر چین این پرونده

فت، آن را نادیده خواهد گر نتیجه که با گفتن این پیشاز  نیز این دادگاه فاقد قدرت اجرایی است و رژیم چین

 را بایکوت کرده بود.

 -این است که ادعای ارضی چین مرکز آن هستۀنکات بسیاری می شود، اما صفحه ای دادگاه شامل  444رأی 

و این که چین حق حاکمیت فیلیپین را در آب های مورد  بودهفاقد بنیان قانونی  -«تکه 6خط »اصطلاحاً 

که  «ریادسیون سازمان ملل دربارۀ قانون نواکن» پیمان ، مطابق بادادگاهبه حکم بنا مناقشه نقض کرده است. 

تاریخی چین نسبت به تملک جزایر و نواحی  هریک از دعاوی اجرا شد و چین نیز امضا کرده است، 4660سال 

 مورد اختلاف در آب های اقیانوس، منتفی است.

 رو خواهد آسیای شرقی و روابط چین و امریکا در دورۀ پیشِ ایبر یئوپلتیک مهمپیامدهای ژ ،رأی دادگاه

 توینس»دشوار است. داشت، هرچند که در این مرحله پیش بینی واکنش دقیق قدرت های مختلف رقیب 

 ، به پرسش های ما در این باره پاسخ می دهد.«کولو

 تصمیم دادگاه چه معنایی دارد؟

 ه ظرف سال های اخیر به مراتبشقئۀ راه حلی برای مناقشه. این مناتصمیم قطعاً هر چیزی است غیر از ارااین 

حادتر و به شدت میلیتاریزه شده است و بالقوه می تواند جرقه های رویارویی نظامی و جنگ را در منطقه روشن 

. رأی دادگاه مثل ریختن بنزین روی آتش رخدادی شاید یک چشم انداز فوری نباشدکند، هرچند که چنین 

امی این تصمیم دارند، صادرکنندگان سلاح و فرماندهان نظ برای جشن گرفتنِ یتنها کسانی که واقعاً دلیلاست. 

 هستند که بودجه های بیش تری می خواهند.



41 

ما به عنوان سوسیالیست ها هرگز به سازمان ملل و بازوهای مختلف آن اعتقادی نداشته ایم. سازمان ملل 

عکس. این تصمیم مثل چوب کردن در بر است، بلکه کاملاً  امی را حل نکردههرگز هیچ بحران مهم یا نزاع نظ

ای نی برای همۀ قدرت های رقیب داشته باشد. دریبیزنبور است که می تواند تبعات غیرقابل پیش  بزرگ لانۀ

 ن کهای است، با همان ادعاهای مشترک و شدیداً رقابتی و پتانسیل« بالکان»جنوب چین، نسخۀ دریایی 

. هستند رقبای زیادی ،. در این درگیریدنای بینجام به واکنش های پیش بینی نشده طرفینامات یکی از اقد

 نیست.   «ایکچین در برابر امر» موضوع فقط

 چین الآن چه کار خواهد کرد؟

بالای  نیست که حتی مقامات مشخصفعلاً این یکی از دشوارترین چیزی هایی است که می شود محاسبه کرد. 

رأی  گیریسخت ازو تیم او هم شاید « شی جین پینگ»دیکتاتوری چین برنامۀ روشنی دارند یا نه، چون حتی 

ده باشند. در همان حال که پکن رأی دادگاه را بی معنی می داند، اما این خودشان بهت زده شدادگاه بر ضدّ 

زوی می کند و در عوض باعث تقویت دیپلماتیک و تبلیغاتی فوق رأی چین را از لحاظ دیپلماتیک بیش تر من

چنین  (.ندن را هم جسور کرییهرچند که این تصمیم می تواند سا به خصوص فیلیپین؛بایش می شود )العادۀ رق

ی امریکا «یامحور آس»به سیاست  . این ُبردسم امریکا استیبرای امپریال بُرد برابر با باختچیزی بی شک یک 

« بُرد» اما این ،ی کند که ابتکار عمل نظامی و اقتصادی اش را در آسیای شرقی از نو به دست بگیردک ممک

 بعداً وبال گردن شان خواهد شد.

سیلی  ی دادگاهلمه هم برای توصیف اش کم باشد. رأپکن شدیداً از کوره در رفته، اما حتی شاید حتی این ک

شی »، هرچند که چین آن را نادیده می گیرد. این می تواند قدرت محکمی به صورت چین است، یک تحقیر

ای رده هقدرت در درون  دشدینی نشده را وارد این نبرد را تضعیف و همه جور عوامل پیش بی «جین پینگ

خواهند  بهت زده ابعاد شکست چین به خاطر این رأی از ی منتقدین پکن همت چین کند. حتی برخلدو بالای

انتظار داشتند که رأی دادگاه علیه چین باشد، منتها لااقل به شکلی دوپهلوتر یا متعادل تر. در خیلی ها  .شد

عوض نتیجۀ تصمیم دادگاه، نابودی پروندۀ پکن بود. یکی از مفّسرین می گوید که این تندترین عقبگرد 

تار شلافاصله پس از کتحریم های تحمیلی ب از زمان و 4616دیپلماتیک بین المللی برای رژیم چین از سال 

شد،  خواهد باعث افزایش تنش ها رأی دادگاه به این کهاعتراف با  «ستیماکونو»است.  «میدان تیان آنمن»

 می خواند.« یچالش چین در برابر نفوذ امریکا در آسیای شرق بزرگ ترین عقبگرد تاکنونیِ»ا آن ر
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 ه خواهد بود؟چتأثیری آن روی سیاست داخلی 

ود. نگاه ش مردّددست روی دست بگذارد، آن وقت این خطر هست که به چشم یک رهبر ضعیف و « شی»اگر 

تصویری که برای طرح  -از او« مرد نیرومد»در این صورت چهار سال سرمایه گذاری برای ارائۀ تصویر یک 

 «شی»خواهد رفت. هوا  دود خواهد شد و به -هایش برای زیر و رو کردن اقتصاد و قدرت در بالا حیاتی است

« چین بزرگ» برای ی تبدیل شود کهندانی تبلیغاتز به می تواندخودش ن آو الاست به ناسیونالیسم دامن زده 

 .کرده است

ت تحریم محصولات سو عکس هایی از آیفون های شکسته و درخواها  نوشته  ،در رسانه های اجتماعی چین

می ن« شی»سرعت برق و باد دست به دست می شوند!  ند( بهخانه های چین تولید می شوکاراپل )که در 

او در قیاس با اخلاف خود که گاهی تلویحًا تشویق به برپایی عتراض ها به خیابان کشیده شوند؛ خواهد که ا

تر از آن است که بگذارد «رئیس مسلک»، علیه ژاپن( 1441ل اعتراضات سال می کردند )مث اعتراضات خیابانی

د بود دال بر ۀ بعدی رخ بدهد، علامتی خواهرودر عوض اگر چنین جیزی در دمردم خودشان را تخلیه بکنند. 

 درحال شدت گرفتن است.و بحران در بالا  شده أصلتساین که رژیم م

و  «شی»ر روی اند تبعات عظیمی در داخل چین داشته باشد. فشاوروشن است که این رأی می ت در نتیجه

« اغذیِببر ک»یک  به صورت وری چیندیکتاتمتحدین اش برای نشان دادن واکنش بیش تر می شود. اگر 

 ی ضدّ حکومتی و حتی ضدّ چینیِ جوّ قو ناتوان از واکنش به مسألۀ دریای جنوب چین دیده شود، در آن صورت

انگیزه و نیروی جدیدی بگیرد. آن چه در هنگ کنگ رخ می دهد، در مورد  دجوانان هنگ کنگ می توان

 .مصداق پیدا می کند میت پکن عمیقاً منفور استکایر مناطقی که حو سا «یانگسین ک»، «تتب»

وان ، چرا که تایاستتماعی به مراتب پیچیده تر ، تبعات اج«حزب مترقی دمکرات»در تایوان، تحت حکومت 

این دعاوی ارضی را هم  ،دارد. رأی دادگاه چین ن، دعاوی تاریخی خود را در دریای جنوبمانند جمهوری چی

گر او قرار می دهد. ا دستپاچگیرا در وضعیت سرگشتی و  ،«تسای اینگ ون»تضعیف و رئیس جمهور جدید، 

به  در نیستبه عنوان حامی امریکا و ژاپن و کسی که قاهد، در آن صورت دبه اندازه کافی مقتدرانه پاسخ ن

ت های جمهوری سیلونایو ناس «ینتانگکوم»در برابر حملات اپوزیسیون ع کند، ااندازۀ کافی از منافع تایوان دف

 «تایپیگ»زیرۀ تا با رفتن به ج است نتانگ قرار گرفتهیکوم زیر فشاربلافاصله « تسای»بی سپر می ماند. چین 
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ایپیگ تموقعیت )در سند دادگاه،  صحه بگذاردحق حاکمیت تایوان  ، مجددًا بر)که تحت کنترل تایوان است(

مانند آب  ،فارگر پایه ای برای ادعای آب های اطدی ،به این معنی ؛تنزل پیدا کرد« رهصخ»به « جزیره»از 

 ندارد(. وجود تایوان قلمروهای 

 .، هراس داردکه روابط حکومتش را با امریکا و ژاپن وخیم کند از دست زدن به اقداماتی« تسای»اما  

 تبعات منطقه ای این رأی چیست؟

کا چه دارد که امری به این در این مرحله نمی توانیم به طور دقیق چیزی بگویم، چون بخش زیادی بستگی

وضع کرده، مثلاً با اه ی که دادگ«قانون». اگر امریکا بخواهد در مقام مجری طور خود را جمع و جور می کند

در آب های مورد مناقشه عمل کند، در این حالت چین را تحریک خواهد کرد.  یتشدید مأموریت های دریای

قوه انفجاری است، چرا که سیاست های داخلی و بحران هر یک از طرفین لاین موقعیت بسیار بی ثبات و با

 درت آن ها در این نزاع تأثیر بگذارد.ق ۀک مورد است( می تواند بر محاسب)انتخابات امریکا ی

را بر دریای جنوب چین اعمال خواهد « منطقۀ شناسایی پدافند هوایی»چین سابقاً تهدید کرده بود که یک 

رودگاه، باند فچنین تهدید به ساخت و ساز که می تواند باعث فشار به امریکا برای واکنش شود. چین هم کرد

ی برای «خط قرمز»چینی( کرده است که  زبان به «هوآنگیان»« )اسکاربورو شول»بندر، تأسیسات نظامی در 

رار خواهد داد. قفیلیپن  رامریکا است، چرا که نیروهای چینی را تنها چند صد کیلومتر دورتر از پایگاه امریکا د

 هر دوی این گزینه ها، خطر بالای گسترش نزاع را دربرخواهد داشت.

مانورهای خود در دریای شرق چین بر سر به ن، به عنوان یک تاکتیک انحرافی، این امکان هم هست که چی

ًا در انتخابات ، اخیر«شینزو آبه»ست و راست گرای ژاپن، یلشدت ببخشد. رهبر ناسیونااختلافات ارضی با ژاپن 

« لح طلبیص»ار افس ایی است که ارتش ژاپن را از قیدنبال پیشبرد طرح هیا( پیروز شده و دلدیگری )مجلس ع

در  ار هم ممکن است رویکرد سخت تری را علیه ژاپن در پیش بگیرد تا هرگونه ضعف «شی»آن رها کند. 

 در دل خود دارد. یبزرگ قبال موضوع دریای جنوب چین پنهان کند. اما این گزینه هم مخاطرات

که قطعاً از  یبه عنوان رئیس جمهور جدید، بر موج ناسیونالیسم «دوترته»حکومت فیلیپین، با انتخاب اخیر 

این است که با چین معامله کند یا دست  «دوترته»سوار خواهد شد، اما در واقع موضع  این رأی برمی خیزد
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، «وآکین»کم تنش ها را آرام و همکاری های اقتصادی فراتری را آغاز کند. پرونده علیه چین در دیوان لاهه را 

. رار داردقبیش تری در صف امریکا  با صراحتکه  ؛ او کسی استتشکیل داد ،ین فیلیپینپیش ئیس جمهورر

و پکن بیش از حد دوستانه شود و بنابراین امریکا و حامیانش  «دوترته»امریکا نمی خواهد که روابط حسنه میان 

 د.شتن لای چرخ بهره برداری کننب گذاودر دستگاه سیاسی فیلیپین می توانند از این رأی دادگاه برای چ

ند، بلکه نمی ک ، هیچ کاری برای فرونشاندن تنش هاآن چه به قطع می توانیم بگوییم این است که این رأی

بلکه در عوض خطر به مراتب بیش نمی کند، « روشن». این رأی اختلافات را را انجام می دهد دقیقاً عکس آن

منطقه، از چین تا فیلیپین و فرای . برای توده های ارد صحنه می کندی نظامی را وتنازعات یا زدوخوردها تر

بودجه  اراجتبیش تر برای  ی، دلیل، این خبر بدی است؛ و برای سیاستمداران ناسیونالیست و جنگ افزورانآن

 نظامی برای منحرف کردن خشم روحیاتتشدید  همین طور هزینه های نظامی و ت تأمینهای عمومی باب

 مردم از بیماری اقتصادی در داخل.

سوسیالیست ها همیشه توضیح داده اند نهادهای سرمایه داری نظیر سازمان ملل هیچ نقش مترقی ای ایفا 

نمی کنند. هیچ یک از نخبگان فاسدی که درگیر این نزاع هستند، راه حلی ارائه نمی کنند؛ همۀ آن ها دشمنان 

ع همبستگی بین المللی و نیاز فوری به برپایی احزاب توده ای طبقۀ کارگر طبقۀ کارگر و فقرا هستند. ما مداف

در سراسر آسیای شرقی برای مبارزه علیه سرمایه داری و ریاضت اقتصادی هستیم. و ما در مقابل ناسیونالیسم 

 قدم علم می کنیم.و میلیتاریسم 
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