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 جهان سرمایه داری: بحران و دیگر هیچ

های مرکزی و حکومت های عموماً اقتصادهای سرمایه  ، بلافاصله تمام بانک۸۰۰۲به دنبال سقوط مالی سال 

ک سراسیمه ی -یا همان بانک مرکزی امریکا« فدرال رزرو»ایالات متحده و  به پیشگامی -جهان اصلی داری

طرح نجات مالی را به ارزش صدها میلیارد دلار برای نجات بانک ها و مؤسسات مالی به اجرا گذاشتند؛ یعنی 

بحران برای نجات همان نهادهایی که با سوداگری مالی و در برخی موارد اقداماتی رسماً مجرمانه، جرقه های 

 را روشن کرده بودند.

توجیه رسمی این واکنش اولیه چیزی نبود جز این که برای جلوگیری از تکرار سناریوی بحران بزرگ دهۀ 

 ، چنین برنامه ای یک ضرورت مطلق است.۰۳۹۰

( دنبال شد. بانک های مرکزی در چهارچوب این QE« )تسهیل کمّی»این سیاست با آغاز برنامۀ موسوم به 

نرخ های بهره را در پایین ترین سطوح تاریخی نگه داشته و تریلیون ها دلار را به واسطۀ خرید اوراق  برنامه

قرضۀ دولتی و سایر تمهیدات به نظام مالی پمپاژ کرده اند. آن هم با این توجیه که پایین آوردن نرخ های بهره 

برای  «فعالین اقتصادی»اعتماد به نفس و تأمین بانک ها و مؤسسات مالی با پول فوق العاده ارزان، باعث 

ل ریسک، بالا رفتن تورم، تشویق سرمایه گذاری در اقتصاد واقعی و خلاصه در نهایت امر رشد اقتصادی تقبّ

 خواهد شد.

، با وجود شدت و وخامت بی سابقۀ آن، صرفاً ۸۰۰۳-۸۰۰۲همۀ این ها بر این فرض استوار بود که بحران 

تجاری است و بنابراین می تواند متوقف و معکوس شود، مشروط به این که از  یک رکود ادواری در سیکل

شود. اما نتیجۀ این سیاست یک شکست همه جانبه بوده  مهیاطریق بازارهای مالی انگیزه و محرک کافی 

 ، در اصل یک فروپاشی تمام عیار اقتصادی بود.۸۰۰۲است که نشان می دهد بحران 

پساجنگ در پایین ترین سطوح خود باقی « بهبود»یاس با هر یک از دوره های چنان در قرشد اقتصادی هم

مانده است. سرمایه گذاری، به مراتب پایین تر از سطح پیش از بحران است. بهره وری به طور چشمگیری 

سقوط کرده. تجارت جهانی رو به آهستگی است و فشارهای ضدّ تورمی )یا تورّم منفی( گسترش یافته است. 

 گیر افتاده.« دامِ رشد پایین»، اقتصاد جهانی در «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی»بیان به 
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در عوض هشت سال گذشته برای طبقۀ کارگر چیزی نبوده است جز انجماد یا تنزل دستمزدهای واقعی، 

 و رشد بی سابقۀ نابرابری های اجتماعی.« نبود پول»سیاست های ریاضتی بی پایان با اسم رمز 

اقتصادی به دنبال نداشته، بلکه اکنون « بهبود»انجامید، نه فقط  ۸۰۰۲قویت طفیلی گری که خود به بحران ت

 عملاً به سیاست رسمی مقامات مالی مهم جهان مبدل شده است.

برای  ۰۳۹۰)اصطلاحی که در دهۀ « رکود بلندمدت»در همان حال که اقتصاد جهانی وارد مرحلۀ به اصطلاح 

رسیده  دهش شد پایین دائمی گسترش پیدا کرد(، بازارهای بورس امریکا به بالاترین سطوح ثبتتوصیف دورۀ ر

 ق قرضۀ جهانیاحبابی در بازارهای اور ،با رشد سرسام آور بهای سهام« تسهیل کمّی»اند و تمهیدات برنامۀ 

 ی مبادله می شوند.تریلیون دلار اوراق قرضه با بازدهی منف ۰۹ایجاد کرده است، به طوری که قریب به 

در هشت سال گذشته پاسخ بانک مرکزی و مقامات پولی به تداوم تورم و رشد پایین، هر بار مضاعف کردن 

برنامۀ تسهیل کمّی بوده است. نتیجه آن شده است که اکنون همگی تماماً مدیوِن بازارهای مالی و خواست 

تکاری دسسوداگری و ثروت بیش تر به واسطۀ آن هم به قصد انباشت  -سیری ناپذیرشان برای پول ارزان

 هستند. -مالی یها

در روز چهارشنبه، پرده از واقعیت حیات اقتصادی جاری  -امریکا و ژاپن -تصمیم دو بانک مرکزی اصلی جهان

 ۸برمی دارد. بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که همچنان تا آینده ای نامعلوم و تا زمانی که تورم از سطح هدف 

امۀ خرید ، به تزریق پول به برن«به شکلی باثبات بالاتر از این هدف باقی بماند»و « پیشی بگیرد» درصدی

درصد رو به رو است و هیچ نشانه ای از  ۰.۰دارایی ها ادامه خواهد داد. در شرایطی که ژاپن با تورم منفی 

مّی ر کردند که برنامۀ تسهیل کافزایش نشان نمی دهد، بازارهای مالی این تصمیم اخیر ژاپن را چنین تفسی

دیگر از یک تمهید اضطراری به برنامه ای دائمی تبدیل شده و در نتیجه حسب الوظیفه به جشن و پایکوبی 

 بابت بالا رفتن شاخص های بازار بورس پرداختند.

ر درصدی نرخ بهره باعث یک اضطراب مالی دیگ ۰.۸۰بانک مرکزی امریکا از ترس این که مبادا افزایش 

شود، به درخواست بازارها تمکین کرد و تصمیم گرفت همچنان افزایش نرخ های بهره را در حالت تعلیق نگه 

دارد. مجدداً جشن بازارها بابت بالا رفتن شاخص های اصلی به سطوح تاریخی یا نزدیک به این سطوح، شروع 

 شد.



5 

رود؟ پاسخ را ناگزیر باید در فرایندهای اما پرسشی که مطرح می شود این است که این روال به کدام سو می 

 یافت.  این فرایندهااقتصادی و تحولات تاریخی 

عملیات و شگردهای مالی به طور مداوم سود خلق کرد یا به بیان دیگر این  می توان با این توهم که به ظاهر

که به نظر می رسد پول بی وقفه پول بیشتری می زاید، در تحلیل نهایی به خاطر مکیدن ثروت از بخش 

 واقعی اقتصادی است و اگر دقیق تر بگوییم با انتقال ارزش اضافی طبقۀ کارگر از بخش مولد به غیرمولد. اما

ن سنگینی آ این فرایند انگلی دیگر بسیار بیش از توان و رمق بخش واقعی اقتصاد پیش رفته است و وزنش بر

 می کند. 

، ۰۳۲۰اگر در چهارچوب بلندمدت تر نگاه کنیم، این گفته ملموس تر می شود. از پایان جنگ جهانی دوم تا 

صاد اخلی بود. اما با آغاز تجدید ساختار نئولیبرالی اقتکلّ دارایی های مالی تقریباً معادل با کلّ تولید ناخالص د

و افزایش مالی سازی به موازات آن، شاهد یک رابطۀ واگرا در این نسبت بوده ایم. زمانی  ۰۳۲۰جهانی در دهۀ 

درصدِ تولید ناخالص داخلی بود. از آن زمان تاکنون این  ۹۶۰رخ داد، ارزش دارایی های مالی  ۸۰۰۲که بحران 

بیشتر هم شده است. کوهی از سرمایۀ موهوم خلق شده که بر کل اقتصاد جهانی حکمفرماست و بانک نسبت 

 های مرکزی به آن تماماً مقروض اند.

اما این روند نمی تواند تا ابد ادامه پیدا کند. بالأخره قوانین اقتصادی باید خود را نشان دهند، این گونه است که 

 م رقیب خود از ثروت به تکاپو می افتد. هر بخش از سرمایه برای حذف سه

 ریاضت و ناسیونالیسم اقتصادی

دولت های سرمایه داری به روال همیشه در چنین شرایطی با برنامه ریزی قبلی، اولین و مستقیم ترین حمله 

« اصلاح»را متوجه طبقۀ کارگر خود می کنند. این فرایند را می توان در سیاست های ریاضتی فراگیر دید که 

است. در  آن گویای اولاند در فرانسه نمونۀ« حزب سوسیالیست»قانون کار مریم الخُمری با همدستی حکومت 

 سند مشترک دو تن از سران سوسیال دمکرات، به «اصلاح»همین مثال می بینیم که پیشینۀ تاریخی این 

تحت  ۰۳۳۳اعظم وقت آلمان در سال  دولت، یعنی تونی بلر، نخست وزیر وقت بریتانیا و گرهارد شرودر، صدر

تقریباً همۀ حملات اجتماعی که از آن زمان  برمی گردد و« راه پیشروی سوسیال دمکرات های اروپا»عنوان 
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به بعد در آلمان، بریتانیای کبیر، اروپای جنوبی و اروپای شرقی، یونان و اکنون فرانسه رخ داده اند، در این سند 

 .طرح ریزی شده بودند

، فرایند حذف سرمایه داران رقیب به شکل مبارزه در بازار رخ می دهد. «عادی»سوی دیگر در دوره های از 

فاصله دارد و بنابراین نزاع و رقابت بیش از پیش بُعد « عادی»دنیا فرسنگ ها با وضعیت  اما وضعیت امروزِ

یدا بعادی هرچه وسیع تر گسترش پدیگری به خود می گیرد. در شرایطی که مالیه و رکود اقتصادی جهانی در ا

می کند، رقبا به ابزارهای سیاسی و اقتصادی فراتری متوسل می شوند که بازگشت به ناسیونالیسم اقتصادی 

یکی از ارکان آن است. این فرایند بالاترین نمود خود را در جنگ می یابد: حذف رقبای اقتصادی و مالی به 

 می نامد.« یکی ابزارهای مکان»واسطۀ آن چه تروتسکی 

متفق القول اطمینان می دادند که خبری  دنیا رخ داد، قدرت های اقتصادی اصلی ۸۰۰۲زمانی که بحران مالی 

نخواهد  «به گدایی انداختن همسایه»گرایی، ناسیونالیسم اقتصادی و سیاست معروفِ  از بازگشت به حمایت

و فراهم آمدن شرایط جنگ ایفا  ۰۳۹۰ار در دهۀ یعنی بازگشت به همان سیاست هایی که نقشی فاجعه ببود. 

 کردند.

اما امروز با آهستگی رشد تجارت جهانی، در تمام نشست های اقتصادی این وعده ها یک به یک نقض می 

، ۸۰۰۶و مه  ۸۰۰۰در گزارشی اعلام کرده بود که در فاصلۀ اکتبر « سازمان تجارت جهانی»شوند. چندی پیش 

 ۸۰۰۳، متشکل از کشورهای صنعتی مهم دنیا، با سریع ترین آهنگی که این سازمان از «۸۰گروه »اعضای 

جارت سازمان ت»تاکنون به ثبت رسانده است، اقدامات حمایت گرایانۀ جدیدی را به اجرا درآورده اند. به گفتۀ 

ه طور متوسط اقدام جدید محدودکنندۀ تجارت را که ب ۰۰۶»طی این دوره « ۸۰گروه »، اقتصادهای «جهانی

 ۰۱درمقایسه با گزارش سابق مبنی بر اتخاذ »به کار بستند که « اقدام جدید در ماه ۸۰برابر است با تقریباً 

در نتیجه تعداد کلّ اقدامات محدودکنندۀ تجارت که در «. اقدام در ماه، افزایش قابل توجهی نشان می دهد

درصد رشد کرد. تعداد کّل  ۰۰ورد بررسی به میزان در حال اجرا هستند، طی دورۀ م« ۸۰گروه »اقتصادهای 

 ۰۳۶محدودیت های اعمال شده بر تجارت که هم اکنون در این اقتصادها در حال اجرا هستند، به یک هزار و 

درصد  ۸۰یافته است. تنها  قابل توجهی افزایش ۸۰۰۰مورد در اواسط اکتبر  ۹۸۰مورد می رسد که نسبت به 

 ایجاد شده اند، پس از اجرا و تکمیل حذف شده اند. ۸۰۰۲سال از موانع تجاری که از 
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تنش های میان قدرت های امپریالیستی بیش از پیش به سطح آمده اند و به وضوح قابل مشاهده هستند. 

ایالات متحدۀ امریکا که نگران صادرات امریکا و چشم اندازهای سرمایه گذاری در اروپا است، اصرار دارد که 

اتحادیۀ اروپا و در رأس آن آلمان، از تمهیدات ریاضتی به سمت تمهیدات انگیزشی چرخش حکومت های 

کنند. اما این با مقاومت و اعتراض حکومت آلمان رو به رو شده است که امریکا را مقصر بحران مالی و 

 د.نتمهیدات انگیزشی را عامل تضعیف بیشتر نظام بانکداری آلمان به نفع بانک های امریکا می دا

اوایل همین ماه قانون گزاران اتحادیۀ اروپا به شرکت اَِپل دستور دادند که مالیات های عقب افتادۀ خود را به 

میلیارد دلار پرداخت کند که باعث واکنش شدید سیاستمداران و خزانه داری امریکا شد. درست چند  ۰۹ارزش 

باید بابت فروش سوء اوراق بهادار با « ه بانکدویچ»روز بعد از این وزارت دادگستری امریکا رأی داد که 

میلیارد دلار جریمه پرداخت کند. جریمه ای که در صوت تحقق قطعاً این بانک را به  ۰۰پشتوانۀ رهنی، 

امل این که مبلغ را به طور ک ورشکستگی خواهد کشاند. این همراه شد با واکنش خصمانۀ بانک و تأکید بر

 پرداخت نخواهد کرد. 

پیمان مشارکت تجاری و »در تلاش برای حفظ سلطۀ جهانی، یکی از حامیان و مشوق های تحمیل  امریکا

)تی.تی.آی.پی( به اروپا بوده است که هفتۀ پیش با موج اعتراضات گسترده « سرمایه گذاری ترانس آتلانتیک

روپایی ما به عنوان ا»آلمان که در سطح اروپا، از جمله آلمان، رو به رو شد. این گفتۀ زیگمار گابریل، وزیر مالیۀ 

، به طور موجز و خلاصه تنش های موجود را نشان «ها طبیعتًا نمی توانیم به خواسته های امریکا تن بدهیم

 می دهد.

 میلیتاریسم و جنگ

جبران  و با تعمیق هرچه بیشتر بحران سرمایه داری، میلیتاریسم بیش از قبل به ابزاری برای خروج از بحران

 مبدل شده است.  رت اقتصادی و سیاسیافول قد

را اعلام کرد. از آن زمان تاکنون میلیتاریسم به طور « پایان منع نظامی»حکومت فدرال آلمان دو سال پیش 

، در خطّ مقدم اعزام ناتو به اروپای «بوندس وِر»سیستماتیک در این کشور تقویت شده است. ارتش آلمان، 

خاورمیانه و حتی افریقا است. حکومت آلمان طرح هایی را برای افزایش  شرقی )در برابر روسیه(، جنگ های

، «بوندس ور»میلیارد یورو اعلام کرده است. در گزارش بهاری  ۰۹۰هزینه های نظامی طی سال های آتی به 
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وق جدید و ف« نیروی ضربتی سایبری»میلیارد یورو فهرست شده اند. یک  ۶۰پروژۀ تسلیحاتی به ارزش  ۸۰

 سرباز، دایر و به آخرین فن آوری تجهیز خواهد شد. ۰۰۰هزار و  ۰۹ه مدرن، متشکل از العاد

به همین ترتیب شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن نیز با اعمال تغییراتی در قانون اساسی درصدد است که منع 

ی ۀ جهانی حرفدر صحن مستقلاً مداخلۀ نظامی برون مرزی ارتش ژاپن را از میان بردارد و به این ترتیب خود

 برای گفتن داشته باشد.

با این حال در میانۀ این عروج حیرت آور میلیتاریسم، امریکا هنوز پیشتاز است. بودجۀ نظامی رسمی ایالات 

درصد هزینۀ نظامی جهانی و  ۹۰میلیارد دلار بود، یعنی تقریبًا  ۶۰۰، معادل با ۸۰۰۰متحدۀ امریکا در سال 

امی چین، روسیه، عربستان سعودی، فرانسه، بریتانیا، هند و آلمان. هزینۀ نظامی بیش از مجموع هزینه های نظ

واقعی سالانۀ ایالات متحده، یعنی پس از احتساب بودجۀ سلاح های هسته ای، پرداخت بهره بابت جنگ های 

 ۰ه رقم سالانه بخارجی و هزینۀ نگهداری از کهنه سربازان، حتی بالاتر است. با در نظر داشتن این اقلام، مقدار 

 تریلیون دلار نزدیک تر می شود.

اما این فرایند به کدام سو می رود؟ با وجود آن که ویژگی های این دوره )بحران اقتصادی شدید، تشدید تنش 

میان قدرت های اصلی سرمایه داری جهانی، بازگشت به ناسیونالیسم اقتصادی و صعود میلیتاریسم( شباهت 

فرایندهایی دارد که به دو جنگ اول و دوم جهانی ختم شد، اما تفاوت های مهمی نیز  بسیار زیادی به همان

 وجود دارد.

 جنگ جهانی سوم؟

 ایه مقدمتاً باید گفت که هرچند خصلت مشترک تمامی جنگ های مهم جهانی شمار بالای تلفات و دولت

تبدیل می کند، این عوامل نیست. به عنوان « جنگ جهانی»متخاصم است، اما آن چه یک جنگ را به یک 

کشور مستقیماً با نیروی مسلح  ۰۶میلیون کشته برجای گذاشت،  ۹( که ۰۹-۰۳۰۰مثال در مورد جنگ کره )

ه قرار داشتند، در حالی کدخالت داشتند؛ به طوری که امریکا و انگلستان در خط مقدم و در جبهۀ کرۀ جنوبی 

کشور دیگر به طور غیر مستقیم با حمایت های لجستیک درگیر بودند. از سوی دیگر چین و اتحاد جماهیر  ۰۰

کشور جانب کرۀ شمالی را گرفتند. با این حال دولت  ۱شوروی با نیروی مسلح و به پشتوانۀ مداخلۀ غیرمستقیم 
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جنگ نکردند و مانع گسترش جنگ به خارج از کره شدند. با این  های متخاصم مستقیماً علیه یک دیگر اعلان

 نبود.« جنگ جهانی»حال این یک 

ه مسیر ، چرا کتعریف شدند« جنگ جهانی»به عنوان جنگ های امپریالیستی اول و دوم برای بازتقسیم جهان، 

ارت تأثیر قرار می داد. به عبو نتایج هر جنگ کل کشورها را فارغ از این که بی طرف یا متخاصم باشند، تحت 

دیگر این دو جنگ قرار بود آیندۀ دنیا را رقم بزند و همان طور که دیدیم به بازترسیم نقشۀ برخی مناطق، تغییر 

رژیم در بسیاری از کشورها، شکلدهی مجدد به حوزه های نفوذ قدرت های امپریالیستی و تغییرساختار مناسبات 

 وا انجامید.زن قابین المللی بر مبنای تو

مهم ترین ویژگی مشترک دو جنگ جهانی اول و دوم، بحران هژمونی در سلسله مراتب امپریالیسم بود. 

انگلستان و فرانسه به عنوان امپراتوری های استعماری طویل العمر، هنوز قدرت های هژمونیک مطلق نظام 

نابع هر چه بیشتری سهم بزرگ تری را از مامپریالیستی نشده بودند. سرمایه های آلمانی و امریکایی با شتاب 

، ۰۳۰۱طبیعی و بازارها و حوزه های سرمایه گذاری و نفوذ سیاسی طلب می کردند. تحت فشار انقلاب اکتبر 

قدرت های امپریالیستی وادار به پایان جنگ جهانی اول شدند. با این وجود بحران هژمونی در نظام امپریالستی 

د. دولت های سرمایه داری نبرد درونی خود را موقتاً به تعلیق درآوردند تا دست باقی مان حل نشدههمچنان 

شان برای درهم شکستن انقلاب های کارگری باز باشد. انحطاط شوروی و تثبیت قدرت بروکراسی استالینیستی 

 و سیاست های دیکته شدۀ کمینترن در این مقطع به احزاب کمونیست سایر کشورها نیز به کمک آن ها

 ، جنبش انقلابی ضربۀ مرگباری خورد.۰۳۹۶شتافت. با شکست انقلاب اسپانیا در سال 

جنگ جهانی اول مشکلات طبقۀ حاکم این کشور را حل نکرده بود. آلمان در نتیجۀ شکست،  قلمروی خود در 

فرانسه  یتانیا واروپا و مستعمراتش را در گوشه و کنار جهان از کف داد و به لحاظ اقتصادی زمین بازی را به بر

باخت. معاهدۀ ورسای پس از شکست مانعی در برابر توسعه طلبی بیشتر به شمار می رفت و در نتیجه از منظر 

رای ب« ابتکار عمل»طبقۀ حاکم آلمان می بایست از سر راه برداشته شود. به همین خاطر است که دومین 

 بازتقسیم دنیا، یعنی جنگ جهانی دوم، از آلمان شروع شد.

امپریالیستی حل شد. برندۀ واقعی این جنگ -به دنبال جنگ جهانی دوم، بحران هژمونی در نظام سرمایه داری

ایالات متحدۀ امریکا بود؛ امریکا به یُمن ظرفیت تولیدی، نیروی مالی و سلاح هسته ای به قدرت هژمونیک 
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ز تولید جهان را شکل می داد. بی چون و چرای سرمایه داری جهانی مبدل شد که اکنون تقریباً نیمی ا

خطر »برخورداری از بمب اتمی و حمایت مالی و سیاسی امریکا برای بازسازی اروپای جنگ زده و مقابله با 

 باعث شد که اکثر دولت های سرمایه داری تحت انقیاد هژمونی امریکا دربیایند.« کمونیسم

یت انقلابی به وجود آمده پس از جنگ جهانی دوم پیروز دیگر جنگ، اتحاد جماهیر شوروی بود. با وجود موقع

در سراسر اروپا )یعنی جوّ ضدّ سرمایه داری و مسلح شدن و پیوستن کارگران و دهقانان به پارتیزان ها در 

نواحی تحت تهاجم آلمان(، نقش خائنانۀ رژیم استالینیستی شوروی چیزی نبود جز پایان دادن به این موقعیت 

شرق برلین که ارتش سرخ از ارتش هیتلر بازپس گرفته بود و همین طور خلع سلاح  انقلابی در کشورهای

زاب . بروکراسی استالینیستی حتی به احکرملینکارگران و تشکیل رژیم های بروکراتیک مشابه با رژیم 

 کمونیست کشورهای غرب برلین که در دست ارتش های بریتانیا و امریکا بود دستور داد که سلاح های خود

رهبری شوروی،  به« سوسیالیستی»را پایین بگذارند. بلوک سرمایه داری به رهبری امریکا و بلوک به اصطلاح 

تعیین می کرد.  ۰۳۳۰فضایی دوقطبی در جهان ایجاد کرده بود که مسیر تاریخ را از جنگ جهانی دوم تا 

یه داری باقی ماند. اما این هژمونی امریکا تا زمان انحلال شوروی همچنان قدرت بلامنارع هژمونیک جهان سرما

رو به انحطاط گذاشت. سایر اقتصادهای سرمایه داری که زمانی از امریکا عقب افتاده بودند، پیشرفت اقتصادی 

تقریباً نیمی از تولید جهانی را به خود  ۰۳۰۰و رشد بالاتری را به نمایش گذاشتند. سهم امریکا که سال 

ید. قدرت های امپریالیستی نظیر آلمان و فرانسه که نیروهای محرک درصد رس ۸۰اختصاص می داد به 

)به عنوان پروژه ای اساساً در رقابت با امریکا( هستند، با صراحت بیشتری علیه جهان تک « اتحادیۀ اروپا»

قطبی به رهبری امریکا حرف می زنند که در بالا اشاره شد. در این میان رقبای جدیدی، نظیر چین و روسیه 

در اوکراین با هدایت امریکا و در عوض الحاق کریمه از  ۸۰۰۰یز وارد صحنه شده اند. کودتای فاشیستی ن

ژوئیه با رأی دادگاه دائمی داوری لاهه  ۰۸سوی روسیه و همین طور تنش های دریای جنوب چین که روز 

قدرت های نوظهور برای علیه ادعاهای بحری چین به اوج رسید، نمونه هایی از رقابت قدرت های کهنه با 

بازتقسیم جهان و حفظ منافع ژئوپلتیک است. به علاوه این را هم باید یادآوری کرد که اگر تکنولوژی نظامی 

 ییرویارودر جنگ جهانی اول تفنگ و توپخانه و در جنگ جهانی دوم تانک و هواپیما و زیردریایی بود، امروز 

ی، خطر یک جنگ هسته ای را دارد. در این حالت دیگر اثری مستقیم میان کشورهای مسلح به بمب های اتم

بخواهد بازتقسیم شود. هرچند جنگ  حال نخواهد ماند که باقی جهاندر یک کلام  از نیروی کار و بازار و 

است، اما با در نظر داشتن منطق کور سرمایه داری  و در حکم انتحار امپریالیست ها« آخرین گزینۀ»هسته ای 
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نیست که هرگز چنین چیزی رخ ندهد. با این حال این گزینه از منظر سرمایه داری، گزینه ای  هیچ تضمینی

 مطلوب نیست. 

اگر همۀ این موارد را کنار هم بگذاریم می بینیم که با وجود شباهت های زیاد بین وضعیت امروز و فرایندهایی 

دارند. بلوک کشورهای امپریالیستی سنتی نیز وجود  یکه نهایتاً جنگ جهانی دوم را رقم زدند، تفاوت های

سرشار از رقابت ها و تنش های درونی است؛ اما با وجود چرخش هر یک از این کشورها به سوی ناسیونالیسم 

اقتصادی، اعلان جنگ مستقیم با یک دیگر نه فقط بحران هژمونی را حل نخواهد کرد، بلکه چنان سطحی از 

د داشت که هزاران بار بیشتر از جنگ جهانی دوم خواهد بود و در این حالت ویرانی و تخریب را به دنبال خواه

ر اعتراض به دانگلستان مثلاً تصور این هم مضحک است  قائل شد.محال است بتوان تفاوتی بین بُرد و باخت 

ه ک اعلان جنگ کند! در عوض می بینیم« منافع ملی»و « استقلال»سلطۀ آلمان بر اتحادیۀ اروپا، با خواست 

زاویۀ نظامی، در کنار امریکا قرار دارند و همگی درگیر بازتقسیم خاورمیانه،  ز، ای امپریالیستیهمۀ این کشورها

ک آن به مفهوم کلاسی« جنگ جهانی»در نتیجه  شمال افریقا و فشار برای عقب راندن روسیه و چین هستند.

 معنی خود را از دست می دهد. 

عادلی تل، خصلتی موقتی دارد. ثبات جای خود را بی ثباتی می دهد و بالعکس. در نظام سرمایه داری هر تعاد

  امپریالیستی-که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شده بود مدت ها است که ناپدید شده. نظام سرمایه داری

جهان از دهۀ آخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، وارد دورۀ پر هرج و مرجی از بحران هژمونی، رکود 

اقتصادی هردم شدیدتر، تشدید رقابت ها، مبارزه برای بازتقسیم جهان، افزایش میلیتاریسم، دخالت مستقیم 

ه قدرت های برتر سرمایه داری نظامی یا به خصوص جنگ های نیابتی در تقریباً همۀ جهان است، بی آن ک

، حملۀ «رنگی انقلاب های»یا امپریالیستی مستقیماً با یک درگیر شوند: تجزیۀ خونین یوگسلاوی و اوکراین، 

نظامی امریکا به عراق و افغانستان، جنگ داخلی لیبی، کودتای مصر، جنگ داخلی سوریه، مداخلۀ نظامی دولت 

چهارچوب رقابت بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان صعودی(، های خلیج در یمن حول محور سنی )در 

های نئوعثمانی ترکیه، پیدایش و گسترش داعش، رشد تروریسم، بدترین بحران پناهندگی از جنگ  یجاه طلب

به این اعتبار ما وارد عصری شده ایم که در آن تناقض ها و تنش هایی که در گذشته مسبب   جهانی دوم و ...

انی شدند، این بار خصلتی بلندت مدت و دائمی یافته اند: بحران های عمیق تر اقتصادی، تداوم دو جنگ جه
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بحران هژمونی، جنگ ها و تنازعات پیچیده در تقریبًا همه جای جهان، دخالت نظامی )به ویژه در قالب جنگ 

 سی و غیره.های نیابتی(، تروریسم در قلب مراکز امپریالیستی، کودتاهای نظامی، ترورهای سیا

 عروج تروریسم

از سال گذشتۀ میلادی تاکنون حملات تروریستی متعددی در افغانستان، ترکیه، بنگلادش، فرانسه، بلژیک، 

انگلستان و امریکا رخ داده اند. با کنار هم گذاشتن این حملات تروریستی اخیر می توان به یک تصویر و الگوی 

 .عمومی دست یافت

سرمایه -تروریستی با مسئولیت پذیری داعش، عموماً یا در آن دسته کشورهای امپریالیستیاین زنجیرۀ حملات 

های خاورمیانه و شمال افریقا فرو رفته اند )نظیر امریکا، فرانسه و داری رخ داده اند که همگی در باتلاق جنگ

باه نین جنگ هایی به کل تشان با چاجتماعی-ترکیه و غیره( و یا در کشورهای قربانی که ساختار اقتصادی

شده اند )افغانستان و عراق دو نمونۀ شاخص آنند(. اصولاً سرازیر شدن منابع مالی و تسلیحاتی برای این 

ها )به خصوص جنگ سوریه( بوده که می توانسته است موجودیت و بقای داعش را تضمین کند. حملات جنگ

 .ان، تیرهای ترکش این مداخلات خارجی هستندانتحاری در کشورهای امپریالیستی و برخی متحدین ش

در اکثر موارد، بنا به اسناد رسمی دولتی، می توان دید که عاملین حملات برای دستگاه اطلاعاتی و پلیس 

نبوده اند؛ بلکه بعضاً افرادی بوده اند که حتی برای حضور در جنگ داخلی سوریه و پیوستن به  سناشنا

برخوردار  ضمن اطلاع دستگاه اطلاعاتیاز آزادی عبور و مرور ، «میانه رو»اح های اسلامگرای به اصطلگروه

 بوده اند.

های بیگناه قربانی شده اند. به این ها و خلاصه انساندر تمامی این حوادث، کارگران، زنان، جوانان، توریست

ی حداقل هستند که خود طهای دولتی، بلکه کسانی ترتیب هدف و قربانی اصلی این حملات، نه دولت یا ارگان

خود و  هاییک سال گذشته در انگلستان و اسپانیا و آلمان و دیگر کشورها علیه دخالتگری نظامی دولت

را با  ترین شکل همبستگیاعتراض کردند و بیشترین و عالی« مبارزه علیه تروریسم»بمباران با اسم رمز 

 .پناهجویان نشان دادند
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امپریالیستی بوده اند. در موارد های سرمایه داری و تحلیل نهایی، همان دولت در عوض برندۀ این حملات، در

ها از حملات تروریستی برای تشدید دخالتگری نظامی در خارج و سرکوبی اخیر می بینیم که چگونه دولت

درت ق ترین حقوق دمکراتیک در داخل بهره برده اند )اعمال وضعیت فوق العاده در فرانسه و اعطایابتدایی

های خودسرانه، تجسس از شهروندان و نظایر حدّ و حصر به پلیس برای ممنوعیت اعتراضات، دستگیریبی

 ی نافرجام، همچون الگویی«کودتا»ای است که در سایر کشورها، از جمله اخیراً در ترکیه پس از این ها، نمونه

 .دنبال می شود(

نظامی و سرکوب حقوق دمکراتیک فراهم می آورد و این دو  به این ترتیب تروریسم، بهانه را برای مداخلات

نیز به سهم خود جسارت بیشتر تروریسم را. به عنوان مثال امروز می بینیم که چگونه رژیم سرمایه داری 

اوضاعی که خود نیز کمتر از دیگران در آن  -جمهوری اسلامی ایران، با نشان دادن اوضاع سوریه و عراق

 !توجیه می کند« ثبات داخلی»های داخلی را به عنوان لازمۀ سرکوب افزایش -دخیل نیست

ها ورشکستگی دمکراسی بورژوایی را در مهد تروریسم به طور مداوم دارد تولید و بازتولید می شود. همۀ این

آن نشان می دهد. سرمایه داری با بازپس گیری حقوق دمکراتیک، هر بار به سوی اشکال استبدادی تر 

طی های راست افراحرکت کرده و مسیر را برای خارجی ستیزی، مهاجرستیزی، شکل گیری گرایشحاکمیت 

 و شبه فاشیستی فراهم کرده است. 

 راست افراطی و رفرمیسم چپ

شاهد بوده  ۰۳۹۰سرمایه داری بین المللی در مواجهه با عمیق ترین بحران همه جانبه ای که تاکنون از دهۀ 

است، برای نجات موقت خود از این گرداب یک نقطۀ اتکای مهم دارد و آن گرایش های رفرمیسم چپ است. 

توانایی بالای آن برای مهار، فرسودن و ازنفس انداختن  پتانسیل و اهمیت رفرمیسم چپ برای سرمایه داری، در

انسیل در یونان که به سادگی یک پت« سیریزا»کلّ یک جنبش نهفته است. یک سال خیانت سیستماتیک 

خود  که دست آخر کلّ آرای« سوسیالیست»عظیم اعتراضی را تباه کرد و یا نامزدی برنی ساندرزِ به اصطلاح 

انسیون کنودر ریخت و  -یعنی یکی از دو حزب اصلی امپریالیسم امریکا -«حزب دمکرات»را یکجا به کاسۀ 

ک به ، همراه با عقب نشینی کوربین بر سر یمی ایستداری کلینتون کرد که کنار هیل« افتخار»ملی دمکرات 

از ریاضت اقتصادی تا عضویت در ناتو، تجدید برنامۀ موشکی ترایدنت، جنگ  -مناقشهیک موضوعاتِ مورد 
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، تنها چند نمونۀ گویا از ماهیت چنین «وحدت حزب»به اسم حفظ  -در سوریه و عضویت در اتحادیۀ اروپا

ست. طبقۀ کارگر با وجود تجربۀ تلخی که از این احزاب در حافظۀ خود ثبت کرد، اکنون از مرحلۀ جریان هایی ا

تدافعی وارد مرحلۀ تهاجمی شده است. اعتراضات خیابانی و اعتصابات عمومی یونان علیه سیاست های ریاضتی 

حزب »حکومت  سیریزا، اعتراضات فرانسه علیه قانون کار الخُمری با همدستی« چپ رادیکال»حزب 

یان ساندرزِ ، تقابل حام«حزب کمونیست چین»، افزایش اعتصابات کارگری چین علیه حاکمیت «سوسیالیست

، همه و همه نشان دهندۀ «کنوانسیون ملی دمکرات ها»با او پس از فضاحت « مستقل»و « سوسیالیست»

یسم ین المللی به رادیکالریزش نسبی توهمات نسبت به چشم انداز رفرمیسم چپ و چرخش طبقۀ کارگر ب

است. و این درست شانه به شانۀ چرخش بیش تر بورژوازیِ یک کشور از پس دیگری به سوی راست افراطی 

تقلال حزب اس»یونان، « طلوع طلایی»است )ظهور احزاب و گرایش های فاشیستی و شبه فاشیستی مانند 

کا، در امری« ترامپ»، نامزدی «رناتیو آلمانحزب آلت»و « پگیدا»فرانسه، جنبش « جبهۀ ملی»، «بریتانیا

مصادیق این چرخش بورژوازی به سوی اشکال استبدادی تر حاکمیت است(؛ در همۀ این ها، رفرمیسم چپ 

 .متهم ردیف اول و شریک جرم است

 فاشیسم

خطر »یا « صدای پای فاشیسم»با عروج سازمان های راست افراطی، مجدداً تحلیل هایی با عناوینی همچون 

هم در مطبوعات چپ و هم غیرچپ به چشم می خورد. اما پیش هر از چیز باید وجه تمایز برداشت « فاشیسم

 مارکسیستی از فاشیسم و مهم تر از آن نتایج و الزامات سیاسی اش را نشان داد.

سم فاشیفاشیسم یک مقولۀ تاریخی است که شرایط زایش و پایه های طبقاتی خاص خود را دارد. اصولًا 

محصول دوره ای است از یک سو سرمایه داری در بحران عمیق اقتصادی و سیاسی باشد و از سوی دیگر 

جنبش طبقۀ کارگر متشکل در یک حزب سیاسی تا مرز انقلاب و سرنگونی برای تعیین تکلیف نهایی با دولت 

ی وخُرد کردن طغیان انقلابی ر نبرد مرگ و زندگی و برای جلو آمده باشد. فاشیسم، درست از دل این شرایطِ

دمکراسی بورژوایی )مانند پارلمان( را  و مظاهر کار می آید و به همین دلیل است که حتی همان مکانیسم ها

نابود می کند تا کوچک ترین فضایی برای نفس کشیدن جنبش انقلابی طبقۀ کارگر باقی نماند. به بیان 

این  .«ای کارگران در زمانی که از کسب قدرت عاجز می مانندفاشیسم در حکم مجازاتی است بر »تروتسکی، 

موضوعی است که در آلمان هیتلری، اسپانیای فرانکو و ایتالیای موسولینی رخ داد و در همۀ این موارد سیاست 
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احزاب استالینیست نقشی برجسته در عاجز ماندن طبقۀ کارگر از کسب قدرت ایفا کرد. اصولاً مهم ترین پایۀ 

عی فاشیسم، لمپن پرولتاریا، به عنوان انگلی ترین بخش جامعه است و همین طور خرده بورژوازی بحران اجتما

یش ترین و قطعاً ب زده. یک حزب یا فرد یا حتی حکومت می تواند سیاست ها یا تمهیدات فاشیستی اتخاذ کند

ه بازگشت فاشیسم و حاکمیت . اما آن چه امروز می بینیم، نحساب را روی این لایه های اجتماعی می کند

فاشیستی، که ورشکستگی خودِ دمکراسی بورژوایی است. از فرانسه تا آلمان، از ترکیه تا انگلستان، دولت 

سرمایه داری دارد تمام باقی مانده های عناصر دمکراتیک متعارف خودش را یک به یک حذف می کند. این 

ط رسیده است. ارزیابی برخی گرایش های چپ از این تنها یک معنی دارد: دمکراسی بورژوایی به آخر خ

، به محض ورود به عرصۀ دخالتگری سیاسی تناقض های «حاکمیت فاشیستی»حکومت ها به عنوان مصادیق 

. به عنوان مثال گرایشی از چپ که مثلاً حکومت ترکیه را فاشیستی ارزیابی می کند عریان می کندخود را 

فاع در انتخابات پارلمانی د« ه.د.پ»طور تا مدتی قبل می توانسته از شرکت  دچار این تناقض می شود که چه

گونه بعضًا است، پس چ« فاشیستی»یا آن را توجیه کند؟ به همین ترتیب اگر رژیم سرمایه داری اسلامی ایران 

بارزۀ م از فعالیت در چهارچوب علنی و قانونی دفاع می کنند؟ و اصولاً اگر تشکل کارگری ظرف چانه زنی و

صنفی است و ناگزیر نمود علنی پیدا می کند، پس آیا باید پذیرفت که این تشکل ها خواهان چانه زنی و 

د که بودن یا نبودن زمانی اهمیت پیدا می کن« فاشیستی»هستند؟ فارغ از این ها، مسألۀ « فاشیسم»سازش با 

ش مشخص شکل ویژه ای از فعالیت را پیشما بخواهید از آن نتیجه سیاسی بگیرید و بر مبنای این تحلیل 

ببرید. به لحاظ تاریخی وقتی فاشیسم روی کار می آید تا آخرین دستاوردهای جنبش را عقب بزند، ناگزیر باید 

ضد فاشیستی، یعنی جبهۀ واحد کارگری را متشکل از احزاب چپ و کارگری متعدد به وجود آورد.  ۀیک جبه

رکیه به عنوان فاشیستی، این ضرورت را در دستور روز قرار می دهد. چگونه در نتیجه تحلیل از مثلاً حکومت ت

می توان حاکمیت را فاشیستی دانست، اما به جای سازماندهی فوری این جبهه، فقط آن را نظاره کرد و در آن 

ظیفه وواحد نیم نگاهی به فعالیت پارلمانی یا فعالیت های علنی هم داشت. در نتیجه کاربرد این صفت چنین 

ای را رو به روی چپ ترکیه و جهان قرار می دهد، نه این که گوینده این صفت را دست و دلبازانه خرج کند، 

اما به جای سازماندهی انقلابی کنج خانه بنشیند. سهل است که برخی جریانات، پس از تحلیل هر حاکمیتی به 

د. ش ها یا احزاب خود بورژوازی را استنتاج کنن، در صدد هستند که همکاری یا ائتلاف با گرای«فاشیسم»عنوان 

به عنوان مثال در چهارچوب تحلیل هایی که از رژیم فاشیستی ایران یا اسرائیل صحبت می کردند، به سادگی 

متحد « سمفاشی»این نتیجه گرفته می شد که باید با گرایش های اصلاح طلب یا مثلاً حماس در مقابل جبهۀ 
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در نتیجه از منظر مارکسیست ها، بررسی مفهوم فاشیسم نه یک امر جامعه شناسانه یا  شد و این بلامانع است.

ا ، بلکه برای دست یافتن به چیستی و چگونگی مقابله ب«رادیکال»صفت تزئینی در مطالب برای کسب وجه 

از  تآن است و ترسیم گام های بعدی جنبش؛ گرایشی که بحث خود را وارد این سطح نکند، در بهترین حال

  .سطح ژورنالیسم فراتر نرفته است

 صعود مبارزۀ طبقاتی و خلأ رهبری انقلابی

به موازات چرخش بیشتر حکومت های سرمایه داری به راست، جهان شاهد صعود دوبارۀ اعتماد به نفس و 

طبقاتی، به خصوص در چین و هند که روی هم رفته  ۀمبارزات طبقۀ کارگر بوده است. اما صعود دوبارۀ مبارز

تقریباً نیمی از پرولتاریای جهان را در خود جای داده، به تنهایی کافی نیست و ناگزیر مسألۀ ایجاد یک رهبری 

سوسیالیستی و انقلابی حقیقی و نو را برای متراکم کردن این اعتراضات پراکنده و تبدیل آن به یک جنبش 

 ن تکلیف نهایی با سرمایه داری، با فوریت هرچه تمام مطرح می کند. واحد برای تعیی

ملت ها، سکوی پرتاب نیرومندی را برای توسعۀ نیروهای مولد و تمدن -سرمایه داری زمانی با استقرار دولت

سال گذشته این رشد  ۰۱۰مدرن فراهم آورد. اما رشد نیروهای مولد در مرزهای دولت ملی متوقف نشد. طی 

به واسطۀ بسط تجارت بین المللی و توسعۀ سرمایه گذاری به هر گوشۀ جهان و همین طور به واسطۀ تکامل 

تولید جهانی شده بر اساس توسعۀ بیشتر تقسیم کار بین المللی در سه دهۀ اخیر، بیش از پیش خصلتی جهانی 

 به خود گرفته است.

یک پیشرفت مترقی عظیم است؛ چرا که با افزایش بهره وری اجتماعی  جهانی شدن حیات اقتصادی فی نفسه

کار، بنیان های مادی لازم را برای تکامل جامعه ای سوسیالیستی فراهم می آورد. اما این تناقض ذاتی سرمایه 

 داری )جهانی شدن تولید، همراه با تداوم مالکیت خصوصی بر ابزار تولید اجتماعی و اصل سود در حصار تنگ

 ملت های رقیب( ناگزیر به جای پیشرفت، جنگ و بربریت را به دنبال داشته است.-دولت

این که علم موفق به فرود یک فضاپیما بر ستارۀ دنباله دار یا کشف امواج گرانشی و اخیراً یافتن سیاره ای 

شبیه به زمین در حوالی نزدیک ترین ستاره به زمین شده است، بلافاصله این تناقض را به ذهن می آورد که 

ناقض انمانی همچنان باقی است. این تپس چرا ابتدایی ترین نیازهای بشر، مثل حلّ مشکل مسکن و رفع بی خ
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دقیقاً از ذات نظام سرمایه داری است که در آن تولید اجتماعی، تابع سود خصوصی است و نه رفع نیازهای 

 .سدود می شودو م اجتماعی. هرگونه پیشرفت بالقوه بلافاصله با دیوار بلند مالکیت خصوصی برخورد می کند

-ما، نه بازگرداندن نیروهای مولد به چهارچوب ارتجاعی و کهنۀ نظام دولتدر نتیجۀ وظیفۀ تاریخی پیشِ روی 

 ملت، بلکه رها ساختن نیروهای مولد با الغای چهارچوب ارتجاعی اجتماعی و سیاسی مانع رشد آن است.

این یک ایده آل تخیلی نیست. بنیان مادی برای این رهایی با جهانی شدن خودِ تولید ایجاد شده است. جهانی 

سازی، یک نیروی اجتماعی بیکران، یعنی طبقۀ کارگر بین المللی را آفریده؛ طبقه ای که به طور عینی بنا به 

فرایند تولید سرمایه داری، یکپارچه شده و وضعیت معیشت اش در هر کشور، آن را در مقابل غارت های نظام 

 .سود قرار داده است

ملت، واژگون کردن نظام سود و مالکیت خصوصی بر ابزار -ولتبنابراین پاره کردن دیوارها و موانعِ نظام د

ی بر اجتماعی جدید و عالی تر، متک-تولید و به دست گرفتن قدرت سیاسی برای استقرار یک نظام اقتصادی

توسعۀ هارمونیک نیروهای مولد در مقیاس جهانی از طریق اقتصاد برنامه ریزی شدۀ آگاهانه و تحت کنترل 

طبقۀ کارگر است. جهان سرمایه داری با تداوم وضعیت کنونی، دیگر نه به بربریت، که فراتر  دمکراتیک، وظیفۀ

از آن به انقراض بشریت می رسد. وظیفۀ امروز مارکسیست های انقلابی، همانی است که تروتسکی سال 

، در دورۀ یبدون یک انقلاب سوسیالیست»در سند بنیان گذاری انترناسیونال چهارم خاطر نشان کرد:  ۰۳۹۲

تاریخی بعدی یک فاجعه کل فرهنگ بشریت را تهدید می کند. اکنون نوبت پرولتاریا، یعنی به خصوص پیشتاِز 

ران رهبری و حل بح«. تقلیل می یابد بحران رهبری انقلابیانقلابی آن است. بحران تاریخی بشریت، به 

 انقلابی، یعنی تدارک برای حزب پیشتاز انقلابی.

 ۰۹۳۰مهرماه  ۱
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 بحران سرمایه داری و چکیدۀ وظایف مارکسیست های انقلابی

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

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

ن نامیده بود. به ای« خود ویرانگر»وضوح دید. مارکس به درستی سرمایه داری را یک سیستم می شود به 

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

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

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

کارگران جهان در سوانح کار، جنگ ها، بدترین بحران پناهندگی از جنگ دوم جهانی به این سو و غیره، دقیقًا 

 نشان دهندۀ این تناقض درونی غیرقابل حل سرمایه داری است.

اری سرمایه دا سرمایه داری هر بار تقلا می کند که خود را با هر ابزار ممکن موقتاً از بحران بیرون بکشد. ام

برای این که وقت تنفسی بخرد، یک برگ برندۀ دیگری دارد و آن گرایش های رفرمیستی چپ هستند. احزاب 

وی ریاضت اقتصادی و بهبود شرایط رو وعدۀ پایان دادن به « 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 

چند هفته با موجی از نارضایتی ها ساقط می شدند. اما هنر رفرمیسم چپ، دقیقاً انجام همین وظیفه است. تلخ 

با  ۸۰۰۰، ژانویۀ سال «سیریزا»توان در یونان و فرانسه مشاهده کرد. حزب ترین نمونۀ این رویداد را می 

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

 شوارد ائتلاف شد، حمله به حقوق مستمری را )به عنوان تنها گزینۀ معا« یونانی های مستقل»راست افراطی 

تفاهمنامه با تروئیکا )بانک  ۹بسیاری از خانواده های یونانی( در دستور کار قرار داد، ظرف نزدیک به یک سال 

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

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

کمپ های پناهندگی نداد و الی آخر. درست در جایی که دیگر منبعی برای غارت باقی نمانده بود، به شکل 

درصد مردم به تداوم سیاست  ۶۰داد. با وجود آن که بیش از  ۸۰۰۰ژوئیۀ  ۰شیادانه ای فراخوان به رفراندوم 

دادند، سیریزا به سادگی هرچه تمام این رأی را زیر « نه»دیۀ اروپا قاطعانه رأی های ریاضتی دیکته شدۀ اتحا

پا گذاشت و برنامه های سابق را با شدت بیش تری ادامه داد. به همین ترتیب امروز می بینیم که در فرانسه، 
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صطلاح به دست حکومت حزب به ا« مریم الخُمری»، و اصلاح قانون کار «شرایط فوق العاده»برقراری 

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

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

 بریتانیا )جرمی کوربین( و نظایر این ها ظاهر شده است.

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

بین المللی صورت گرفته اند، باعث ریزش حمایت ها از این احزاب شده و به سادگی انقلاب را تا چندین دهه 

 نسه، نشان دهندۀ ریزش توهماتبه عقب انداخته اند. اعتصابات عمومی اخیر یونان یا اعتراضات خیاباتی فرا

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

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

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

در امریکا، همه و همه نشان دهندۀ عروج « دونالد ترامپ»، نامزدی «حزب آلترناتیو برای آلمان»و « پگیدا»

 راست افراطی با همدستی همین گرایش های رفرمیستی چپ هستند.

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

نوامبر پاریس  ۰۹و حملات « شارلی ابدو»خود به بیرون منحرف کند. وقوع حوادثی مانند حمله به دفتر روزنامۀ 

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

مریکا، همه و همه از یک سو برای حمله به حقوق دمکراتیک کارگران در داخل و از سوی دیگر لشکرکشی در ا

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

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

مخصمه نجات دهند. عرض اندام چین و روسیه در تحولات اقتصادی و سیاسی منطقه و جهان، خروج بریتانیا 

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

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

 دهندۀ این روند هستند.
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در شرایط بحران سرمایه داری و ورشکستگی احزاب چپ رفرمیست، مبارزۀ طبقاتی مجدداً در سراسر جهان 

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

ی را در خود جای داده اند. اما این کافی نیست. این اعتراضات به یک چشم انداز سیاسی طبقۀ کارگر جهان

 روشن و برنامۀ انقلابی نیاز دارند.

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

میلیاردر هستند که به اندازۀ نیمی از جمعیت  ۶۸تنها « آکسفام»ن است که عملاً وجود دارند. اما به گفتۀ سازما

میلیارد نفر( ثروت جهانی را در چنبرۀ خود گرفته اند. بخش زیادی از این منابع به جای  ۹جهان )یعنی بیش از 

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

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

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

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

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

پنهان کردن ثروت های نجومی خود در بهشت های امن مالیاتی هستند. در نتیجه طبقۀ کارگر راهی ندارد جز 

تماعی را به دست خود بگیرد و به طور برنامه ریزی شده برای رفع این که این منابع، یعنی ابزار تولید اج

نیازهای خود استفاده کند. این دقیقاً یعنی لغو مالکیت خصوصی و لغو مالکیت خصوصی یعنی خط قرمز سرمایه 

داری. سرمایه داری در مقابل این موضوع به شدیدترین شکل دست به سرکوب می زند. در نتیجه برای طبقۀ 

هیچ راهی باقی نمی ماند جز سرنگونی دولت سرمایه داری و نه صرفاً تغییر حکومت ها. این یعنی انقلاب کارگر 

سیاسی، تسخیر قدرت سیاسی و درهم شکستن ماشین دولت برای آغاز انقلاب اجتماعی. اما طبقۀ کارگر برای 

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

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

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

در روسیه، درست از همین جهت اهمیت  ۰۳۰۱سوسیالیستی جهان، یعنی اکتبر  پیروزی اولین و تنها انقلاب

خاص پیدا می کند که نشان می دهد این تشکیلات خاصِ رهبری کنندۀ انقلاب، چیزی نیست جز یک حزب 

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

ولاً به بحران خود و بی ربطی احزاب چپ موجود در سراسر جهان اعتقاد داشته باشند و ثانیاً خود درگیر که ا
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ساختن یک حزب انقلابی باشند. وجود انواع اعتراضات و اعتصابات در ایران و جهان، نشان می دهد که کارگران 

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

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

ندارند، اما مجرایی هم برای مبارزه نمی بینند. این پتانسیل عظیم، اگر در یک تشکیلات انقلابی گرد بیاید، 

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

مقابله کردن با حملات ایدئولوژیک و فیزیکی سرمایه داری، مقابله کردن با تخریب های استالینیستی چهرۀ 

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

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

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

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

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

اعتراضی جلوتر از دیگران حضور داشته باشند. این هسته را به هم مرتبط کنند تا از درون این فرایند، نطفه 

هان آگاهی شکل بگیرد، وقتی ناگهای اولیۀ یک حزب انقلابی از پایین شکل بگیرد. وقتی یک جنبش عمومی 

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

گرفته باشد، بیشترین دخالتگری را انجام داده بوده باشد، دوران رشد تصاعدی خود را تجربه خواهد کرد و به 

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

 چکیدۀ تمام وظایف کنونی مارکسیست های انقلابی در سراسر جهان است.
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 بحران جهانی سرمایه داری و وظایف مارکسیست های انقلابی

 

هانی یک سالۀ سرمایه داری جبندی و ارزیابی فشردۀ تحولات ، مطلبی به عنوان جمعگذشتۀ میلادیاواخر سال 

هراس، بدبینی و چشم اندازهای منفی نسبت به سال جدید، در »بود که با این جمله آغاز می شد:  هتهیه شد

سطر به سطر گزارش ها و سخنان محافل حاکم سرتاسر جهان موج می زند. این بار به زحمت می توان اثری 

تر از یک ماه از سال جاری، نشان داد که نتها گذشت کمم«. بینی در نظرات حکومت ها سراغ گرفتاز خوش

 .نددر خود جای می داده ا را بینیحتی این بدبینی ها هم عناصر زیادی از خوش

سنجش اقتصادی، از تولید گرفته تا سرمایه گذاری مولد و  شاخصتا به الآن، همۀ متریک ها و  ۸۰۰۲از سال 

آمده ی مبینی های اقتصاددانان بوروژازی از آب درز تخمین ها و پیشرشد دستمزدها، به طور مداوم پایین تر ا

اند. در عوض اقتصاد سرمایه داری جهانی تنها در یک حوزه قابلیت بالای خود را به اثبات رسانیده و آن زایش 

و لی فعالیت های مالی انگکل  هایی است که فقط مانند انگل از بدن میزبان خود تغذیه می کنند.رمیلیارد

 با اتکا به پول ارزان)، بازخرید سهام شرکت ها ادغام و تصاحب این اقلیت، از یک سو معاملات مخرب اًاجتماع
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دیگر اخراج های دسته جمعی، کاهش  سویو از  (، بورس بازی و املاک است،بانک های مرکزی جهان

 .حملۀ تمام عیار به طبقۀ کارگردستمزدها و 

)سوئیس(، بخش کثیری از همین « داووس»در شهر « اقتصاد مجمع جهانی»چهارشنبۀ هفتۀ پیش، با آغاز 

و  در کوه های آلپ سکیوسط اِ  در، در یک جا گرد آمدند تا دنیا شمار انگلی و سیاستمداراناقلیت انگشت

 تعریف)بنا به « بهبود وضعیت جهان»خود، یعنی « مأموریت»دلار، به  ۰۰۰۰صرف شامی به بهای هر پُرس 

 وب سایت این مجمع( عمل کنند.

میلیارد نفر، یعنی نیمۀ پایینی  ۹.۶نفر ثروتی معادل  ۶۸، تنها ۸۰۰۰در سال »طبق جدیدترین گزارش اوکسفام 

 «.جمعیت جهان داشتند

درصد افزایش پیدا  ۰۰به این سو  ۸۰۰۰نفر که اکثراً به نشست داووس دعوت شدند، از سال  ۶۸ثروت این 

ه درصد سقوط کرد ۰۰لی که ثروت نیمۀ پایینی جمعیت جهان طی همین دوره، برعکس کرده است، در حا

 !است

، دقیقًا اسم رمز برای یافتن تمهیداتی علیه طبقۀ کارگر جهانی «بهبود وضعیت جهانی»مأموریت ، در نتیجه

 یافته، حفظ کند.جلوه « نفر ۶۸»است که موقعیت ممتاز طبقۀ حاکمی را که امروز در این 

امسال در سایۀ بحران هایی برگزار می شود که نظایر آن از جنگ جهانی دوم به این « اقتصاد جهانی معمج»

مایه ترین واژه برای توصیف وضعیت کنونی سرملایم« بُن بست»لفظ سو بی سابقه است. در حوزۀ اقتصادی، 

 داری جهانی است. 

تۀ بازنگری و سرپرست فعلی کمی« بین المللی ایحساب هبانک تسویه »، اقتصاددان ارشد سابق «ویلیام وایت»

وضعیت وخیم تر از سال »در آستانۀ نشست داووس، اعلام کرد که « سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی»

 «.ما برای مبارزه با رکودها اساساً ته کشیده است کلان هست. مهمّات اقتصادی ۸۰۰۱

را  ۸۰۰۱نی های خود برای رشد جهانی سال جاری و بیپیش ،با انتشار گزارشی« صندوق بین المللی پول»

اگر موفق نشویم سکان هدایت تحولات کلیدی جهان را به دست بگیریم، رشد »پایین تر آورد و هشدار داد 

بینی می پیش ۸۰۰۶درصدی را برای سال  ۹.۰این نهاد رشد جهانیِ «. اقتصادی می تواند از رِیل خارج شود
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بینی شدۀ سال درصد برآورد کرده بود. به علاوه رشد پیش ۹.۶ال پیش این رقم را کند، در حالی که اکتبر س

درصد  ۸.۶. احتمال می رود که اقتصاد امریکا نیز با نرخ ه استکاهش پیدا کرد ۹.۶درصد، به  ۹.۲نیز از  ۸۰۰۱

منطقۀ یورو بینی شدۀ رشد درصد( رشد کند؛ و نرخ پیش ۸.۲)به جای نرخ سابق  ۸۰۰۱و  ۸۰۰۶در سال های 

 تقلیل داده شده است.  ۰.۱درصد به  ۰.۲نیز از رقم پیشینِ 

در این میان، تمرکز اخص بر روی بحران اقتصادی چین بوده است، که به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان 

 ۸۰۰۲و تأمین کنندۀ اصلی نیروی کار ارزان شرکت های بین المللی، تا مدتی و به ویژه از زمان بحران مالی 

ونی . اما مشکلات کنمحسوب می شدبرای سرمایه داری علیل جهانی  «کمک فنر»و « موتور رشد»به این سو، 

 چین، خود نمود یک بحران عمیق جهانی است که کانون اصلی آن ایالات متحدۀ امریکا بوده است.

کالای  ۰۶ده است. از کالاها بو سقوط آزاد بهای بسیاری ازعامل اصلی پشت خود رشد آهسته تر اقتصاد چین، 

قرار دارد. در حالی  ۰۳۲۰سطح از اوایل دهۀ  ینقلم اکنون در پایین تر ۰۸، بهای «بانک جهانی»تحت نظارت 

که تنش های خاورمیانه رو به صعود هستند، قیمت های نفت به سقوط ادامه می دهند، و نخستین هفتۀ ماه 

نهادها در حال پایین آوردن تخمین های پیش بینی شدۀ خود دلار آغاز کردند. اکثر  ۹۸ژانویه را با هر بشکه 

دلار  ۸۰آن را هر بشکه « مورگان استنلی» شرکت مالی هستند، به طوری که ۸۰۰۶از بهای نفت در سال 

پیش بینی می کند. کاهش درآمدهای نفتی، اکثر کشورهای تولید کنندۀ نفت را به سوی رکود و بحران هل 

بین المللی  آژانس»است با تشدید نارضایتی های سیاسی از عربستان سعودی تا ونزوئلا.  داده، و این همراه شده

می تواند »هشدار داد که با بازگشت نفت ایران به دنبال رفع تحریم ها به بازار، بازار نفت جهانی اخیراً « انرژی

با مشکلات جدی رو به رو خواهد را « توانایی نظام نفتی به جذب مازاد»و این امر « از مازاد عرضه اشباع شود

 کرد.

، در سال جاری اقتصاد جهانی در آهستگی رشد اقتصادی چین، کاهش بهای نفت و چشم اندازهای منفی رشد

 مجموع ارزش شاخص های بورس جهانی را از چین تا اروپا و امریکا پایین آورده اند.

بانک مرکزی امریکا و سایر کشورهای جهان که تریلیون ها دلار به نظام مالی  «یل کمّیهتس»سیاست های 

 که سطح بدهی ندرا بالا برد« بازارهای نوظهور»چنان میزان استقراض شرکت ها در آنجهانی تزریق کردند، 

 ۸۰۰۰ا سال تریلیون دلار ت ۰۲به بیش از  ۸۰۰۰تریلیون دلار در سال  ۰برابر افزایش، از  ۰آن ها با بیش از 
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، سال گذشته «مؤسسۀ مالیۀ بین المللی». به گفتۀ صف بسته اند خروج برای  ها رسیده است. اکنون این پول

میلیارد دلار سرمایه بودند که بخش اعظم آن از چین بوده است. بدهی  ۱۹۰بازارهای نوظهور شاهد خروج 

قابل پرداخت نخواهند بود. درست به  گرهرگز دی هایی که طی هشت سال روی هم تلنبار شده اند، عموماً

اه حل ر زمان بخشی الِبانک بازارهای نوظهور بعد از بحران »می گوید: « ویلیام وایت»همین دلیل است که 

 «.بودند. اما حالا خود بخشی از مشکل هستند

صعود چین به عنوان یک قدرت اقتصادی جهانی، ارتباط تنگاتنگی دارد با افول امپریالیسم امریکا که در مرکز 

رای ابرشرکت ب ارزان و استثمار ی کارنیرو انباربحران سرمایه داری جهانی است. تبدیل این رژیم مائوئیستی به 

صاد امریکا مالی در اقت طفیلی گرییش مسلط های فراملی، روی دیگر انحطاط صنایع امریکا و نقش بیش از پ

 است.

 که یکی از پس مالی بود یحباب هایدمیدن به ، به طور مداوم مشغول «وال استریت»طی چند دهۀ گذشته 

از  «کام دات» آسیا؛ حباب ۰۳۳۱بحران مالی ) دیگری می ترکیدند و راه را به روی بحران بعدی بازمی کردند

زیرساخت های  ،(. در این بین۸۰۰۲و بروز بحران مالی  های رهنی درجۀ دو شیادی وام ؛۸۰۰۰تا  ۰۳۳۱

 .ق تر از پیش به ناامنی اقتصادی و فقر درغلتیدیعم بود که گررو طبقۀ کا نابود شدنداجتماعی 

 ه داردادند. طلایتعدیل و کاهش تند نیروی کار خود را خبر از هفتۀ گذشته شرکت های بزرگ سرتاسر جهان، 

این روند حذف مشاغل، شرکت های انرژی، به خصوص در صنایع نفتی و گازی هستند که از سقوط قیمت 

تی، ترین شرکت حفاری و تکنولوژی نف، بزرگ«شلومبرژه»به عنوان مثال  های نفت به سختی ضربه دیده اند.

یا خود را حذف خواهد کرد.  هزار موقعیت شغلی، معادل با ده درصد نیروی کار ۰۰روز پنج شنبه اعلام کرد که 

 ۹۰۰هزار و  ۰۰را امسال به  یشغلفرصت  ۱۰۰۰گزارش داد که برنامۀ خود برای حذف « رویال داچ شل»

 شغل افزایش خواهد داد. 

این حملۀ گسترده از بالا، با رشد مقامت طبقۀ کارگر از پایین رو به رو شده است. درست به همین دلیل است 

و سایر  حذف مشاغل ،ماعی خصوصی سازیت، از تبعات سیاسی و اجۀ چینیدداستخوان گن مغز تارژیم که مثلاً 

ابات صسال پیش شمار اعت وحشت زده است. ،سرمایۀ بین المللی و باند حاکم کنونی یدرخواست سیاست های
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در  نرسید. این تصویر از رشد مبارزات را می توابیش از دو برابر سال قبل  به و اعتراضات کارگری چین

 سرتاسر جهان، از جمله در اروپا و امریکا نیز دید. 

سرمایه داری مانند چین،  جدید انحطاط تاریخی امپریالیسم امریکا و متحدین آن، و سر بر آوردن قدرت های

طبقات حاکم را به سوی خروج از روی هم رفته و همین طور افزایش مقاومت طبقۀ کارگر در سرتاسر جهان، 

دلیل نیست  بی .)به طور اخص، امریکا؛ ژاپن و آلمان( میلیتاریسم و جنگ کشانده است ابزار اده ازبحران با استف

رقم ، ۸۰۰۰، مخارج نظامی جهان در سال «مؤسسۀ بین المللی پژوهش های صلح استکهلم»طبق تخمین که 

 .میلیارد دلار بوده است ۰۱۱۶ نجومی حدوداً

ۀ جهان . عملًا هر گوشدرک کرداورمیانه را باید در چنین بستری تنازعات ژئوپلتیک کنونی، به خصوص در خ

یا به میدان نبرد تبدیل شده یا به طور بالقوه مستعد تبدیل به آن است. قدرت های امپریالیست جهان و 

متحدین شان )نظیر عربستان، قطر، ترکیه و اسرائیل(، به همراه دیگر دولت های سرمایه داری ارتجاعی )مانند 

 و این در دیگر منطقۀ خاورمیانه را از هم دریده اند.ری اسلامی ایران، روسیه، و ...( در کشمکش با یکجمهو

، منجر به واکنش متحدین سنتی امریکا، یعنی عربستان، ۰+۰حالی است که توافق اخیر برجام میان ایران و 

وس تبدیل منطقه را به کابر رژیم، جنگ های نیابتی، جنگ داخلی، کشتار و تغیی ترکیه و اسرائیل شده است. 

به دنبال رقابت های امریکا و ناتو با روسیه، اروپای شرقی مجددًا میلیتاریزه شده است. در شرق  کرده است.

است.  «دریای جنوب چین»کاتی خطرناک علیه چین بر سر مسألۀ رّآسیا نیز امریکا در حال دست زدن به تح

و اروپا مشغول برنامه ریزی عملیات در لیبی، کامرون، نیجریه و سایر کشورها در آفریقا نیز امپریالیسم امریکا 

 هستند.

به مجموعۀ نامتناهی بحران های سرمایه داری بوده « بحران پناهندگی»نتیجۀ این وضعیت، اضافه شدن 

ن یاز جنگ جهانی دوم است، تاکنون طبق آخر حادترکه به اعتراف سازمان ملل « بحران پناهندگی»است. 

 میلیون نفر را آواره کرده است. ۶۰تخمین 

، اتحادیۀ اروپا با انعقاد قراردادهای کثیفی با دیکتاتوری های آفریقا و رژیم پیش در آخرین هفته های سال

به بیرون بسط داده است. حکومت آنکارا پیشنهاد سه رو استبدادی ترکیه، سیاست بازدارندگی پناهندگی را 

ی ، و در این میان به کشورهای آفریقایرا دریافت کردهوگیری از ورود پناهندگان به اروپا میلیارد یورو برای جل
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دگان بازدارندگی پناهنسیاست گفته شده است که اعطای کمک های توسعه، تنها منوط به همکاری در زمینۀ 

 خواهد بود.

تاتوری سودان یا دیک به گلوله می بینندرا که پناهندگان  «اریتره»اتحادیۀ اروپا حتی از مداخله دادن دیکتاتوری 

نگی به اتهام ارتکاب نسل کشی و جنایات ج «عمر البشیر»که دیوان بین المللی کیفری برای رئیس جمهورش 

 حکم بازداشت صادر کرده است، دریغ نمی کند.

 ۰۰۲کل جمعیت  درصد از ۰.۸میلیون پناهنده در طی یک سال گذشته به خاک اروپا )یعنی تنها  ۰ورود تقریباً 

 میلیونی اتحادیۀ اروپا(، به بهانه ای برای توجیه چرخش به راست کنونی تبدیل شده است.

و حوادث شب سال نو در شهر کُلِن آلمان )مبنی بر  )کالیفرنیا(« سن برناردینو» ،حملات تروریستی پاریس

 برای تشدید حملات به حقوقادعای موج گستردۀ تعرض جنسی پناهجویان به زنان در جشن سال نو(، همگی 

 دمکراتیک در داخل و مداخلات نظامی در خارج مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

فرانسه تحت  در حال حاضر. هم در حال نابودی استهمان ته مانده های دمکراسی بورژوایی به این ترتیب 

د شده اند. مدتی پیش دادگاه اعتراضات و اعتصابات به شدت محدو دائمی است.« وضعیت فوق العادۀ»یک 

ا به اتهام ر« گودیِر»شمال فرانسه، هشت کارگر سابق کمپانی تایر و لاستیک سازی « امیان»کیفری شهر 

ماه حبس بدون امکان  ۳،  به دو سال زندان محکوم کرد، که شامل ۸۰۰۰گروگان گرفتن دو مدیر در ژانویۀ 

 آزادی مشروط می شود.

در فرانسه، « لیجبهۀ م»در یونان، « طلوع طلایی»به فاشیستی )نظیر ی فاشیستی و شِ، نیروهاچنین اوضاعیدر 

 ، کاندیدای ریاست جمهوری امریکا( رو به رشد هستند.«دونالد ترامپ»در آلمان و شخص « پگیدا»

. ندودبشده تشخیص داده  احل اولیه و جنینی شان، از سوی لنیندر مرهستند که این ها همان خصوصیاتی 

توضیح داد که گرایش به سوی ( ۰۳۰۱« )امپریالیسم، بالاترین مرحلۀ سرمایه داری»لنین در شاهکار خود، 

طفیلی گری مالی، انحصار، دیکتاتوری و جنگ، صرفًا نتیجۀ سیاست های ذهنی انتخابی رهبران سیاسی 

 .ستنیست، بلکه تجلی گرایش های بنیادی سرمایه داری در دورۀ انحطاط و بیماری آن ا
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 دارد دبرای بقای خو دیگر همبرگ برندۀ اما در این میان، سرمایه داری علاوه بر سرکوب پلیسی و جنگ، یک 

یکی از تجربیات استراتژیک بسیار مهم برای طبقۀ کارگر جهان  و آن گرایش های چپ خرده بورژوایی است.

ه ب از سوی برخی که قدرت گیری آن )ائتلاف چپ رادیکال( در یونان بود،« سیریزا»، انتخاب ۸۰۰۰در سال 

یک نقطۀ عطف در سیاست جهانی ترسیم و معرفی می شد. اما طی یک سال، سیریزا یک به یکِ وعده مثابۀ 

های انتخاباتی خود را زیر پا گذاشت و هم اکنون سیاست هایی را پیش می برد که اصولاً در مخالف با آن ها 

ست های ، با ژ«پودموس»ز نشان دهندۀ رشد قابل توجه متحد سیریزا، انتخاب شده بود. انتخابات اسپانیا نی

 ضدّ ریاضتی بوده است. 

طح در س این هاو نظایر  آلمان« حزب چپ»، «سیریزا»، «پودموس»نظیر  یاما تجربۀ یونان نشان داد که احزاب

جز ممانعت از انقلاب و  و اصولاً وظیفه ای صف آرایی کرده اندجهان، تمام و کمال در تقابل با طبقۀ کارگر 

خرید وقت تنفس برای بورژوازی بحران زده ندارند. سالی که سپری شد، نه فقط ورشکستگی سیاسی چپ 

ا خود ر« راست»، چرخش به «چپ»خرده بورژوایی را آشکار کرد، بلکه نشان داد بورژوازی چگونه در پوشش 

 پنهان می کند.

دهد که سرمایه داری مدت هاست که با پشت سر گذاشتن وضعیت کنونی همین یک سال گذشته نشان می 

ظرفیت های خلاق خود، به یک نظام ارتجاعی محض تبدیل شده و هیچ منفذی برای رشد و پیشرفت نیروهای 

اما برخلاف دیدگاه دترمینیستی، سرمایه داری خود به خود دچار فروپاشی نمی شود؛  مولد باقی نگذاشته است.

، تیز گزینۀ انقلاب سوسیالیسجدر نتیجه هیچ گزینۀ دیگری، به  غلتد. بحران دیگر درمی بلکه از یک بحران به

  در مقابل طبقۀ کارگر نیست. یعنی تنها انقلاب آگاهانه و بابرنامه برای نابودی این سیستم

رخشان تجربۀ دخاورمیانه )مانند نیروهای مترقی  یا مبارزاتاعتصابات و تظاهرات وسیع ضدّ ریاضتی در اروپا 

کوبانی در سوریه، مبارزات کردهای ترکیه، اعتراضات کارگری و اجتماعی ایران، اعتراضات لبنان به دنبال 

 ریاست جمهوری ارگ، اعتراضات توده ای در عراق، و تجمع گستردۀ مردم افغانستان در مقابل «بحران زباله»

ک برای ساختن ی پتانسیل مبارزاتی ۀ وجوده نشانهمه و هم (،در اعتراض به حاکمیت و کشتار طالبان و ...

 .است بدیل
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ده، یا فردی به آثار پرفروش جهان تبدیل ش« کاپیتال»و « مانیفست کمونیست»این که آثار مارکسیستی مانند 

مپین در جامعۀ سنتاً راست امریکا ک« سوسیالیسم»می تواند با صحبت از « برنی ساندرز»)هرچند شیاد( مانند 

 قی داشته باشد، نشان می دهد که ایده های سوسیالیسم تاچه حد موضوعیت دارد.های موف

اما به همان میزان که حیات نکبت بار سرمایه داری به طول انجامیده، از زمان نخستین انقلاب سوسیالیستی 

ور که در به این سو نیز این وظیفه در همۀ کشورها به تعویق افتاده است. همان ط ۰۳۰۱تاریخ، یعنی اکتبر 

رولتری، نه پیش گزاره های عینی انقلاب پ»سند بنیان گذاری انترناسیونال چهارم به قلم تروتسکی گفته شد: 

رسیده، بلکه از شدت بلوغ به نوعی در حال گندیدن است. بدون یک انقلاب سوسیالیستی، در ” بلوغ“فقط به 

ص ند. اکنون نوبت پرولتاریا، یعنی به خصودورۀ تاریخی بعدی یک فاجعه کل فرهنگ بشریت را تهدید می ک

 .«پیشتازِ انقلابی آن است. بحران تاریخی بشریت، به بحران رهبری انقلابی تقلیل می یابد

 بحران رهبری»ریشۀ شکست های تاکنونی طبقۀ کارگر در براندازی نظام سرمایه داری را باید در همین 

 د؛ حلّ این بحران، وظیفۀ اخص مارکسیست های انقلابی است.طبقۀ کارگر جستجو کر« ناتوانی»و نه « انقلابی

ارتقای سطح آگاهی فعلی ضدّ سرمایه داری به آگاهی انقلابی، تبدیل مبارزات خودانگیخته و پراکنده به مبارزات 

منسجم و سازمان یافتۀ طبقۀ کارگر، تنها می تواند محصول فعالیت سازمانی مصمم، جدی و حول برنامۀ 

، «وستانهدانسان»)و نه اصلاحات  در درون طبقۀ کارگر، آن هم بر پایۀ بخش پیشروی این طبقه باشدانقلابی 

این همان ظرفی است که برای انقلاب  فعالیت های باری به هرجهت و خُرده کاری های پراکنده(.

و مطابق با یک  هیعنی نخستین انقلاب در تاریخ بشر که تلاش می کند جامعه را به شکل آگاهان -سوسیالیستی

لازم است؛ این دقیقاً همان ظرفی است که غیابش، امضای سند شکست قطعی طبقۀ  -برنامه دگرگون کند

ضرورت  و «انقلابی حزب پیشتاز»کارگر است و انقلاب را به تعویق می اندازد. واقعیات موجود نه فقط غیاب 

و  یستندن موجود، هیچ یک مرتبط با طبقۀ کارگرآن را نشان می دهد، بلکه به خوبی اثبات می کند که احزاب 

خود به مانع پیشروی آن مبدل شده اند. در حال حاضر هیچ وظیفه ای به اندازۀ تدارک برای ایجاد حزب پیشتاز 

 چنین مبرم و حیاتی نیست.انقلابی، این

 (۶۸۰۰ژانویۀ  ۸۰) ۰۹۳۰بهمن  ۰



3۰ 

 

 رهبری انقلابی: بحران سرمایه داری و بحران 2۰1۶در آستانۀ سال 

ا گزارش هسطر به سطر ، هراس، بدبینی و چشم اندازهای منفی نسبت به سال جدید، در ۸۰۰۰با پایان سال 

بینی در نظرات و سخنان محافل حاکم سرتاسر جهان موج می زند. این بار به زحمت می توان اثری از خوش

ندرج ، م«منکن رایگید»ان در مقاله ای از حکومت ها سراغ گرفت. چکیده و فشردۀ این فضای غالب را می تو

، ۸۰۰۰سال در »دربارۀ ارزیابی جهان در پایان سال دید، که در آن می نویسد:  «فایننشال تایمز»در روزنامۀ 

 تمامی بازیگران»و « فرما بودبینی های بد، ظاهراً بر تمامی مراکز قدرت جهان حکماحساس اضطراب و پیش

 «. حتی ترسان هستند بزرگ، به نظر نامطمئن و

، جهان سرمایه داری در تشنج و تب و لرز حاصل از انواع بحران ها دست و پا زد. بحران های ۸۰۰۰طی سال 

ال پس دیگری جهان را لرزاندند. در قیاس با س از اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلتیک، به شکلی نفس گیر یکی

قبًا بهبود نسبی آن، به قدری ناچیز و شکننده جلوه می های گذشته، بازۀ زمانی میان وقوع هر بحران و متعا
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کرد که گویی با یک بحران عمومی دائمی رو به رو بوده ایم. جای تردیدی باقی نمی ماند که این الگوی 

ر تبحران مداوم، به عنوان مشخصۀ اصلی وضعیت عدم تعادل سرمایه داری جهانی، با شدتی به مراتب بیش

 ه خواهد یافت.نیز ادام ۸۰۰۶در سال 

طبقۀ حاکم، در هر جای جهان، تلاش کرده و می کند که این واقعیت عریان سرمایه داری را زیر خروارها دروغ 

ترجمه می شود، و سیاست های « دمکراسی»و « آزادی»و ریاکاری پنهان کند. این گونه است که جنگ، به 

ه داری، به عنوان سیستم متکی بر استثمار، چون ضامن آزادی. اما ماهیت سرمایضدّ اجتماعی داخلی، هم

نابرابری اجتماعی و سرکوب، بیش از پیش و به خصوص در دوره های بحران، با تجربیات ملموس و روزمرۀ 

اکثریت مردم جامعه در تضاد می افتد؛ این گونه است که توهمات فرو می ریزد و جوهرۀ این سیستم رخ نشان 

 می دهد.

ق بین صندو»، سرپرست «کریستین لاگارد»ایه داری بُن بست خود را نشان می دهد. در حوزۀ اقتصادی، سرم

خواهد بود و چشم انداز میان « ناامیدکننده»، اعلام کرد که رشد اقتصادی جهانی در سال آتی، «المللی پول

رصدی اقتصاد د ۹.۰مدت نیز وخیم تر شده است. در ماه اکتبر، همین نهاد گزارشی را منتشر کرده بود که رشد 

 .۸۰۰۲بینی می کرد، یعنی آهسته ترین نرخ از زمان بحران مالی سپتامبر پیش ۸۰۰۶جهانی را برای سال 

وحی ، بیکاری واقعی در سط«بهبود»اصطلاح در امریکا، با وجود گذشت شش سال از پایان رسمی رکود و آغاز به

ازنشستگی و درمانی میلیون ها شهروند امریکایی در بی سابقه است، حمله به دستمزدها ادامه دارد، و مزایای ب

درصد در سال، در حال رشد است، و بخش های اعظم  ۸آستانۀ ناپدید شدن هستند. اروپا با نرخی کمتر از 

کودی عمیق در ر -«تروئیکا»از جمله یونان، به عنوان آزمایشگاه سیاست های ریاضتی وحشیانۀ  -اقتصاد اروپا

اقتصاد جهانی محسوب می شد، به سرعت رو به آهستگی است. برزیل و بخش  «ور رشدموت»هستند. چین که 

 اعظم امریکای لاتین در رکود عمیق هستند. و روسیه نیز دستخوش بحران.

قتصاد اآهستگی چین، خود تجلی فرایندها و تضادهای بنیادی تر اقتصاد سرمایه داری جهانی است. آهستگی 

 -ی ناپذیرش برای کالاهای صنعتی، تقاضای جهانی را روی پا نگاه می داشتکه تاکنون اشتهای سیر -چین

 ۰۰از  بیش «نیکل». بهای تبدیل شده است ترین عامل سقوط مدام قیمت بسیاری از کالا هااکنون به مهم

، که گمان می رفت امسال به خاطر علائمی از تعطیلی معادن «روی» فلز درصد سقوط داشته است. بهای
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نیز دچار سقوط آزاد بوده  «سنگ آهن»درصد تنزل یافته است. قیمت  ۸۲ترالیا و ایرلند صعود کند، بزرگ اس

 است. 

سقوط بهای نفت نیز جزئی از این سقوط گستردۀ قیمت های کالاهای صنعتی است. به دنبال  ،در این میان

در  تولید نفت خام خوداظهارات وزیر نفت عربستان سعودی مبنی بر عدم تمایل عربستان به کاهش سطح 

 ۸۰۰۰سال گذشته سقوط کردند. از اواسط سال  ۰۰ترین سطوح خود در ، قیمت های نفت به کم۸۰۰۶سال 

درصد  ۹۰، قیمت های نفت ۸۰۰۰به این سو، بهای نفت به میزان دو سوم تنزل یافته است. تنها در سال 

، قیمت های نفت خام ۸۰۰۰که تا پیش از سال کاهش داشتند. اوپک همین هفته با انتشار گزارشی اعلام کرد 

 د گشت.ندلار به ازای هر بشکه، بازنخواه ۰۰۰، یعنی ۸۰۰۰و اوایل  ۸۰۰۹به سطوح سال 

بورس جهانی را نیز  ارزش شاخص هایکاهش جدید قیمت های نفت و چشم انداز بدبینانۀ لاگارد، در مجموع 

 متوسط»در روز چهارشنبه پایین آورد. به طوری که در کنار شاخص های مهم ایالات متحده و اروپا، شاخص 

 درصد( پایین رفت. ۰.۶۶واحد ) ۰۰۱، «صنعتی داو جونز

پول »بانک های مرکزی جهان و موج جدید تزریق مبالغ هنگفتی از « تسهیل کمی»در این میان سیاست 

به بازارهای بورس و سرمایه گذاری های غیرمولد و سوداگرانه، یادآور همان فرایندی است که به  «ارزان

 جهان انجامید.  کلّدر امریکا و سپس « وال استریت» ۸۰۰۲بحران مالی 

 «یک درصد»تریلیون دلار فراتر رفت و ثروتمندترین  ۱سال گذشته، ثروت میلیاردهای جهان از رقم  طی یک

 می از کل ثروت جهانی را در اختیار دارد. ، اکنون نی

بحران اقتصادی، خود با تنازعات ژئوپلتیک تقاطع داشته و آن را تشدید کرده است. عملاً هر گوشۀ جهان یا به 

میدان نبرد تبدیل شده یا به طور بالقوه مستعد تبدیل به آن است. قدرت های امپریالیست جهان و متحدین 

ر، ترکیه و اسرائیل(، به همراه دیگر دولت های سرمایه داری ارتجاعی )مانند جمهوری شان )نظیر عربستان، قط

دیگر منطقۀ خاورمیانه را از هم دریده اند. جنگ های نیابتی، اسلامی ایران، روسیه، و ...( در کشمکش با یک

ای امریکا ال رقابت هجنگ داخلی، کشتار و تغییر رژیم، به کابوسی برای مردمان منطقه بدل شده است. به دنب

و ناتو با روسیه، اروپای شرقی مجددًا میلیتاریزه شده است. در شرق آسیا نیز امریکا در حال دست زدن به 
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اروپا  است. در آفریقا نیز امپریالیسم امریکا و« دریای جنوب چین»تحریکاتی خطرناک علیه چین بر سر مسألۀ 

 ، نیجریه و سایر کشورها هستند.مشغول برنامه ریزی عملیات در لیبی، کامرون

بحران های سرمایه داری بوده نامتناهی به مجموعۀ « بحران پناهندگی»نتیجۀ این وضعیت، اضافه شدن 

که به اعتراف سازمان ملل بدتر از جنگ جهانی دوم است، تاکنون طبق آخرین « بحران پناهندگی»است. 

 میلیون نفر را آواره کرده است. ۶۰تخمین 

یسم با چنان سطحی از بی رحمی و جنایت عمل می کند که تنها قابل مقایسه با نیمۀ نخست قرن امپریال

 بیستم است.

اما سیاست خارجی، خود تداوم و بسط سیاست داخلی است. در نتیجه سیاست خارجی تهاجمی و مداخلات 

رکوب داخلی حقوق خارجی قدرت های امپریالیستی و سرمایه داری جهان، همراه بوده است با افزایش س

 دمکراتیک. 

که وظیفۀ دفاع از حاکمیت طبقاتی را دارد، بیش از پیش برای « باند مسلح»ویژگی اصلی دولت به عنوان یک 

که به خصوص به دنبال حملات تروریستی « جنگ علیه تروریسم»اکثریت مردم جامعه روشن می شود. حربۀ 

ه است، برای توجیه الغای همان ته مانده های دمکراسی )کالیفرنیا( تشدید شد« سن برناردینو»پاریس و 

در  دائمی است. قدرت های اروپایی« وضعیت فوق العادۀ»بورژوایی استفاده می شود. اکنون فرانسه تحت یک 

مواجهه با بحران پناهندگی، به عنوان محصول ویرانی نظامی خاورمیانه، با اخراج پناهجویان و حصارکشی در 

را به اسم رمز « حقوق بشر»بحران پناهندگی خود افشاکنندۀ قدرت هایی است که  دهند.مرزها پاسخ می 

وق حق»بمباران و تاراج مردم بی دفاع تبدیل کرده اند، اما وقتی نوبت به مرزهای خودشان می شود، همین 

 را کاملًا نادیده می گیرند.« بشر

جبهۀ »ونان، در ی« طلوع طلایی»یستی )نظیر در شرایط این جنگ بی پایان، نیروهای فاشیستی و شبه فاش

، کاندیدای ریاست جمهوری امریکا( رو به رشد «دونالد ترامپ»در آلمان و شخص « پگیدا»در فرانسه، « ملی

 هستند.

ارد. د برای بقای خود اما در این میان، سرمایه داری علاوه بر سرکوب پلیسی و جنگ، یک گزینۀ دیگر هم

های بحران حاد و وخیم، منافع طبقاتی واقعی بخش های مختلف جامعه، در قالب  درست مانند سایر دوره
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ی مختلف آشکار می شود. این موضوع نه فقط در درون احزاب بورژوایی حاکم، بلکه در سگرایش های سیا

خرده بورژوایی هم به چشم می خورد. یکی از تجربیات استراتژیک بسیار مهم برای « چپ»درون احزاب  

)ائتلاف چپ رادیکال( در یونان بود، که قدرت گیری آن « سیریزا»، انتخاب ۸۰۰۰کارگر جهان در سال طبقۀ 

یک نقطۀ عطف در سیاست جهانی ترسیم و معرفی می شد. اما طی یک سال، سیریزا یک به یِک به مثابۀ 

ا اصولاً در مخالف ب وعده های انتخاباتی خود را زیر پا گذاشت و هم اکنون سیاست هایی را پیش می برد که

آن ها انتخاب شده بود. با نزدیک شدن به پایان سال، انتخابات اسپانیا نیز نشان دهندۀ رشد قابل توجه متحد 

، با ژست های ضدّ ریاضتی بوده است. پس از یونان، اسپانیا کشوری در اروپای غربی است «پودموس»سیریزا، 

ظیم ترین ویرانی را به دنبال داشته است. سرمایه داری اسپانیا که بحران مالی و سیاست های ریاضتی در آن ع

ترین دستمزدهای ممکن، اکنون رو به مرگ است. پس از با وجود رونق اقتصادی ناچیز به یُمن تحمیل کم

درصد است و نیمی از کارگران  ۸۰کاهش عمیق بودجه های دولتی و برنامه های اجتماعی، بیکاری بیش از 

 ستند. خشم اجتماعی در برابر ریاضت و نخبگان حاکم، به حالت انفجاری رسیده است.جوان، بیکار ه

و نظایر آن در سطح جهان، تمام و کمال در « سیریزا»، «پودموس»نظیر  یاما تجربۀ یونان نشان داد که احزاب

برای  وقت تنفسو اصولًا وظیفه ای جز ممانعت از انقلاب و خرید  صف آرایی کرده اندتقابل با طبقۀ کارگر 

بورژوازی بحران زده ندارند. سالی که سپری شد، نه فقط ورشکستگی سیاسی چپ خرده بورژوایی را آشکار 

 خود را پنهان می کند.« راست»، چرخش به «چپ»کرد، بلکه نشان داد بورژوازی چگونه در پوشش 

تن که با پشت سر گذاشوضعیت کنونی همین یک سال گذشته نشان می دهد که سرمایه داری مدت هاست 

ظرفیت های خلاق خود، به یک نظام ارتجاعی محض تبدیل شده و هیچ منفذی برای رشد و پیشرفت نیروهای 

قۀ کارگر ز گزینۀ انقلاب سوسیالیستی در مقابل طبجمولد باقی نگذاشته است. در نتیجه هیچ گزینۀ دیگری، به 

 نیست.

اه بوده است با تشدید مبارزۀ طبقاتی و حضور طبقۀ کارگر؛ سال با این وجود، بحران در تمامی وجوه آن، همر

گذشته نه فقط شاهد اعتصابات و تظاهرات وسیع ضدّ ریاضتی در اروپا بوده، بلکه نشان داد حتی در خاورمیانه، 

جایی که ارتجاع سیاه داعش دهان باز کرده و مشغول بلعیدن منطقه است، نیروهای مترقی به مبارزه ادامه 

دهند: تجربۀ درخشان کوبانی در سوریه، مبارزات کردهای ترکیه، اعتراضات کارگری و اجتماعی ایران، می 

، اعتراضات توده ای در عراق، و تجمع گستردۀ مردم افغانستان در «بحران زباله»اعتراضات لبنان به دنبال 
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 پتانسیل ۀ وجودو همه نشانریاست جمهوری در اعتراض به حاکمیت و کشتار طالبان و ... همه  ارگمقابل 

 مبارزاتی است.

اما به همان میزان که حیات نکبت بار سرمایه داری به طول انجامیده، از زمان نخستین انقلاب سوسیالیستی 

به این سو نیز این وظیفه در همۀ کشورها به تعویق افتاده است. همان طور که در  ۰۳۰۱تاریخ، یعنی اکتبر 

رولتری، نه پیش گزاره های عینی انقلاب پ»یونال چهارم به قلم تروتسکی گفته شد: سند بنیان گذاری انترناس

رسیده، بلکه از شدت بلوغ به نوعی در حال گندیدن است. بدون یک انقلاب سوسیالیستی، در ” بلوغ“فقط به 

خصوص  هدورۀ تاریخی بعدی یک فاجعه کل فرهنگ بشریت را تهدید می کند. اکنون نوبت پرولتاریا، یعنی ب

 .«پیشتازِ انقلابی آن است. بحران تاریخی بشریت، به بحران رهبری انقلابی تقلیل می یابد

 بحران رهبری»ریشۀ شکست های تاکنونی طبقۀ کارگر در براندازی نظام سرمایه داری را باید در همین 

 ی است.مارکسیست های انقلابطبقۀ کارگر جستجو کرد؛ حلّ این بحران، وظیفۀ اخص « ناتوانی»و نه « انقلابی

ارتقای سطح آگاهی فعلی ضدّ سرمایه داری به آگاهی انقلابی، تبدیل مبارزات خودانگیخته و پراکنده به مبارزات 

منسجم و سازمان یافتۀ طبقۀ کارگر، تنها می تواند محصول فعالیت سازمانی مصمم، جدی و حول برنامۀ 

پایۀ بخش پیشروی این طبقه باشد. این همان ظرفی است که برای انقلابی در درون طبقۀ کارگر، آن هم بر 

یعنی نخستین انقلاب در تاریخ بشر که تلاش می کند جامعه را به شکل آگاهانه و مطابق  -انقلاب سوسیالیستی

لازم است؛ این دقیقًا همان ظرفی است که غیابش، امضای سند شکست قطعی  -با یک برنامه دگرگون کند

و  «ابیانقل حزب پیشتاز»است و انقلاب را به تعویق می اندازد. واقعیات موجود نه فقط غیاب طبقۀ کارگر 

 ضرورت آن را نشان می دهد، بلکه به خوبی اثبات می کند که احزاب موجود، هیچ یک مرتبط با طبقۀ کارگر

 و خود به مانع پیشروی آن مبدل شده اند. نیستند

 ازۀ تدارک برای ایجاد حزب پیشتاز انقلابی، مبرم و حیاتی نیست.در سال جدید، هیچ وظیفه ای به اند

 (۸۰۰۰دسامبر  ۹۰) ۰۹۳۰دی ماه  ۰۰
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دویچه آلمان: بحران 

در متن بحران  بانک

 مالی جهانی

دویچه »هفتۀ گذشته سهام 

به پایین ترین  «بانک

تاکنون به ثبت  سطوحِ

رسیده سقوط کرد. بهای 

قیاس  درسهام دویچه بانک 

از دست داده است. در حال حاضر ارزش  ۸۰۰۶درصد ارزش خود را تا ماه سپتامبر  ۳۰به تقریب  ۸۰۰۶با سال 

ازندۀ حتی کم تر از ارزش شرکت س «فوکوس آنلاین»میلیارد یورو است، یعنی به گفتۀ  ۰۶این بانک امروز تنها 

  .«هایدل برگ سِمِنت»الح ساختمانی مص

یورو بابت مشاجرات حقوقی حول موضوعاتی  میلیارد ۰۸حدودًا دویچه بانک مجبور بوده  ۸۰۰۸سال تنها از 

کمیسیون اروپا  ۸۰۰۹سال  اواخرمثل پول شویی، کلاهبرداری مالیاتی و دستکاری نرخ بهره و غیره خرج کند. 

در آخرین مورد، دویچه بانک در رابطه با . میلیون یورویی محکوم کرد ۱۸۰ ۀدویچه بانک را به پرداخت جریم

میلیون  ۱۸۰میلیارد دلار و  ۸.۰به ترتیب  «یوریبور»و  «لایبور»بانکی موسوم به میان ۀنرخ بهر دستکاری ۀپروند

 یورو جریمه شد.

که اخیرًا از سوی وزارت دادگستری امریکا نیز  ، یک مجرم سابقه دار،این تصویری است از غول بانکی آلمان

به دنبال بحران فعلی بانکداری ایتالیا و شوک آن هم درست جریمه شده است. بحران خبرساز دویچه بانک 

 شده است.  اضافهسرمایه داری جهانی  محافل نگرانی های ۀو سقوط بورس چین، به مجموع« برکسیت»

 فروپاشی دست آخر تمام تضادها و تناقضات نظام مالی جهانی کهبحران دویچه بانک نشان می دهد که 

ر داند. این تضادها به نوبۀ خود  و به سطح آمده ، بار دیگری سر بلند کردهرا رقم زدند ۸۰۰۲اقتصادی سال 

 هبدر عوض  هستند کهتغذیۀ تنش های سیاسی و اقتصادی میان قدرت های اصلی سرمایه داری جهان  حال

 شدت می بخشند.بحران مالی 
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وضعیت مالی دویچه بانک و تبعات آن برای کل نظام مالی جهانی، موضوع نگرانی نهادهای اقتصادی در چند 

م رفته روی ه»اعلام کرد که دویچه بانک  در گزارشی« صندوق بین المللی پول»سال گذشته بود. ماه ژوئن 

؛ یعنی ریسکی که کّل سیستم مالی را «تمیک در نظام مالی جهانی استسمهم ترین عامل ریسک های سی

 دارد.سیاسی بیش تر جنبۀ اما دلیل اصلی بحران فعلی،  تهدید به فروپاشی می کند.

معادل میلیارد دلاری ) ۰۰وزارت دادگستری امریکا پس از تحقیق و تفحص طولانی، نهایتاً ماه پیش جریمه ای 

امریکا  ییچه بانک در ارتباط با بازار وام های رهنی درجۀ دومیلیارد یورو( بابت عملیات شیادانۀ دو ۰۸.۰تقریباً 

 درنظر گرفت. ختم شد  ۸۰۰۲به بحران  ه ای کهدر دور

سر از  ،تصمیم امریکا به جای بحث در پشت درهای بسته برای دست یافتن به یک توافق خصوصی که این

که این یک حرکت حساب شده برای  درآورد و افشا شد، خود به تنهایی نشان می دهد« نشریۀ وال استریت»

 ضربه زدن به تنها بانک بین المللی بزرگ آلمان است.

با  «اپل»به علاوه تصمیم وزارت دادگستری امریکا دربارۀ دویچه بانک درست بعد از اقدام اتحادیۀ اروپا علیه 

مریکا ا اخیر تصمیم بود. به همین خاطرست که ۀ این شرکتمالیات معوق یورومیلیارد  ۰۹ارائۀ صورت حساب 

از منظر محافل اقتصادی اروپا نوعی واکنش یا انتقام محسوب می شود. تنش ها بر سر جریمۀ اپل و الزامات 

ان پیم»رشکنی آلمان و فرانسه در اآن برای سرمایه گذاری و سودآوری امریکا در اروپا، پیش از این با ک

ترکیب  ییاساساً امریکا ه ایبه عنوان پروژ .تی.آی.پی()تی« مشارکت تجاری و سرمایه گذاری ترانس آتلانیک

 شده بود.

میلیارد دلار متوقف شد. اما  ۰.۰من اخباری دربارۀ کاهش جریمه به سقوط آزاد سهام دویچه بانک موقتاً به یُ

 .و مقطعی به شمار می روددر جنگ مالی و اقتصادی فعلی، این تنها یک آتش بس گذرا 

رکود ؛ اولتحول عینی و درهم تنیدۀ کنونی دارند: دو ه در شموقتی نیستند، چون ریاین تنش ها پدیده ای 

، کاهش تجارت، سرمایه گذاری پایین و تنزل اقتصادی سطوح پایین رشد ه شکلاقتصاد جهانی که خود را ب

عود ارزش بورس و بازار اوراق در صشکل گیری یک حباب مالی عظیم که  دوم، و داده است؛بهره وری نشان 

 .بازتاب یافته استقرضه 
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یش از ب، از سوی دیگر واقعی و رکود غیرقابل مهار اقتصادِ از یک سو این تناقض بین رونق بازارهای مالی

به حالت انفجاری نزدیک می شود. بورژوازی متوهمانه تصور می کرد می توان با سوداگری و انواع  پیش

خصوص بسته های انگیزشی بانک مرکزی )سیاست تسهیل کمّی یا همان تزریق حجم  ترفندهای مالی و به

به بازارهای مالی( تا ابد و بی هیچ مشکلی از پول، پول خلق کند؛ اما « پول ارزان»بالای اعتبارات کم بهره و 

 ش از پیشبی تولیدی در بخش واقعی اقتصادی بود. بورژوازی که این فرایند در تحلیل نهایی به بهای ثروتِ 

بان زبدن میاز ، به انگلی می ماند که است وردهآ یطفیلی گری مالی رو به برای رفع عطش خود برای سود

خود  و رمق شده که رو به مرگ است تغذیه می کند. اما اکنون بدن میزبان، بخش واقعی اقتصاد، چنان بی

 انگل را هم تهدید می کند.

 . اما عروج مالی سازیبود لی تقریباً معادل با تولید ناخالص داخلی جهانیتا چندین دهه اندازۀ دارایی های ما

تولید  درصدِ ۹۶۰بیش از به ، این دارایی ها ۸۰۰۲به وضعیتی رسید که تا زمان آغاز بحران  ۰۳۲۰از دهۀ 

طی، اسبودند. این نسبت از آن زمان به بعد هم به خاطر سیاست های های پولی انب رسیده ناخالص جهانی

یعنی پمپاژ تریلیون ها دلار به نظام مالی و نرخ های بهرۀ بسیار پایین و حتی منفی از طرف بانک های مرکزی 

 اصلی جهان، افزایش پیدا کرده است.

رمایه گذاران س»گفته بود:  «فایننشال تایمز»بارۀ بحران دویچه بانک به ریکی از تحلیلگران مسائل مالی د

ت اانحراف»ه در صورتی این ک«. ید بهای سنگینی بابت انحرافات فعلی بازار بپردازندنگران اند که دیر یا زود با

 و تضادهای عمیق در ذات و اساس نظام مالی جهانی است. ضاتتنها نمود مستقیم و بی واسطۀ تناق «بازار

اگزیر ن در شرایطی که وزن دارایی های مالی چنین بر پیکرۀ ثروت واقعی سنگینی می کند، هر بخش سرمایه

 تلاش می کند رقبا را از صحنه به در و حذف کند.

این گرایش اکنون به طور اخص در دویچه بانک تجلی پیدا کرده است. دویچه بانک تا چندین دهه از نزدیک 

با بخش های کلیدی صنایع کلان آلمان همکاری داشت. اما با رشد سرمایۀ مالی جهانی، این الگوی کسب و 

دویچه بانک به جستجوی این برآمد که خود را  ۰۳۲۰ناکارایی خود را نشان داد. اواخر دهۀ کار بیش از قبل 

 ،کا، به خصوص بانک های امریرا تیب رقبای خودریک بانک سرمایه گذاری جهانی تبدیل کند و به این ت هب
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 یدرجۀ دوبه شدت هدف گرفت. شیادی ها و فعالیت های مجرمانۀ دویچه بانک در بازار وام های رهنی 

 د.بود، بخشی از این فرایند بودن «گولدمن ساکس»امریکا که بازتابی از فعالیت رقبای امریکایی نظیر 

چه یویت مالی دعدر حالی که بانک های امریکایی به یمن بسته های نجات دولت امریکا تقویت شدند، موق

 تد تحلیل رفته است.مبانک به طور م

ر امر اعلام کرده است که مداخله ای برای حلّ و فصل اختلاف میان در حال حاضر مرکل دستکم در ظاه

دویچه بانک و وزارت دادگستری امریکا نخواهد کرد. چرا که تأمین یک بستۀ نجات از محل مالیات دهندگان 

  اعتراضاتی جدی خواهد داشت و این ضربۀ دیگری است که او فعلاً به نظر می رسد تحمل آن را نداشته باشد.

از نظرسنجی های اخیر در آلمان نشان می دهد که دو سوم مردم مخالف هرگونه کمک مالی حکومت  یکی

 به بانک ها هستند.

ا از بازار سرمایۀ بیش تری بگیرد. ام ،رقابتتداوم بستۀ نجات وادار می شود که برای  یک دویچه بانک بدون

نظام نرخ های بهرۀ بسیار پایین و منفی که بانک های مرکزی جهان عملاً به یک سیاست دائمی تبدیل کرده 

اند، روی الگوی دویچه بانک تأثیر منفی گذاشته و پیش بینی سود آن را پایین تر آورده است. در شرایطی که 

ی تجارت جهانی وجود دارد و چشم انداز احیای جدّ سمّیبالایی دارایی های  در ترازنامۀ دویچه بانک سطوح

می  طلب اتبازده اعتبار ی را برایهردم دورتر می شود، همتایان دویچه بانک نرخ های بالاتر یو رشد اقتصاد

ین رفًا اصبزرگ ترین مشکل دویچه بانک »نوشت  «وال استریت ژورنال»کنند. در نتیجه همان طور که 

باید یجه ، در نت«به دشواری برخورد خواهد کردافزایش سرمایه  برای هرگونه نیست که سرمایه نیاز دارد، بلکه

سازد که بازدهی آن ها در سال های پیش رو به حدی است که بتواند سرمایه گذاران را متقاعد » کندتقلا 

 «.هزینۀ سرمایه را تأمین کند

 برای حفظ خود دست و دویچه بانک، دومین بانک بزرگ آلمان نیزبه موازات عمیق تر شدن مشکلات مالی 

ز هر پنج قصد دارد ا داد و گفت کهبرنامۀ تعدیل ساختاری سنگین خود  پا می زند. کومرتس بانک اخیراً خبر از

 شغل. ۶۰۰هزار و  ۳شغل یکی را حذف کند، یعنی روی هم رفته 

هام این بانک اوایل ماه اوت به پایین ترین سطح به سکومرتس بانک به مراتب عمیق تر هستند.  تمشکلا

  است. درصد کاهش یافته ۰۰ماه امسال  ظرف شش بانک ثبت رسیده سقوط کرد. سود عملیاتی
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 یبه شدت لطمه دید. تأثیر بحران مالی روی کومرتس بانک تا حد ۸۰۰۲کومرتس بانک از بحران اقتصادی 

ز محل پول مالیات دهندگان نجات داده می شد. از آن زمان به بعد میلیارد یورو ا ۰۲.۸بود که می بایست با 

 بوده است. آن درصد سهام ۰۰دولت فدرال بزرگ ترین سهام دار کومرتس بانک، با تقریباً 

مریکا ای هاشویی و تحریمبه خاطر نقض قوانین پول را نیز مریکایی این بانکاهای مقاماز قضا سال پیش 

 ۸۰۰۸های طی سال با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایرانمعامله از جمله ) یرانعلیه کشورهایی نظیر ا

 محکوم کردند. میلیون دلار جریمه  ۰۰۰یک میلیارد و به پرداخت  (میلادی ۸۰۰۱تا 

بحران دویچه بانک نشان دهندۀ تعمیق بحران نظام مالی اروپا است. بحرانی که هم اکنون در ایتالیا به نمایش 

شده است. بدهی دولتی ایتالیا با وجود خصوصی سازی های سه حکومت پیاپی )ماریو مونتی، انریکو ته شگذا

درصد تولید ناخالص  ۰۹۹تریلیون یورو یا  ۸.۸به امروز  ۸۰۰۰تریلیون یورو در سال  ۰.۲لتا و ماتیو رنزی( از 

ش یافته است. مجموع وام درصد کاه ۲به این سو تولید ناخالص داخلی  ۸۰۰۲داخلی رسیده است. از سال 

میلیارد یورو یا یک پنجم کلیۀ وام ها رسیده است.  ۹۶۰های سمّی بانک ها دو برابر شده و در حال حاضر به 

 صول درنظر گرفته می شوند.وسوخته و غیرقابل  وام های میلیون یورو دیگر ۸۰۰و البته وام هایی به ارزش 

چه بحران دویبروز ک منطقۀ یورو توصیف شده، اما اکنون با رمح به عنوان موتور امروزاقتصاد آلمان تا به 

 . بانک روشن است که وضعیت اقتصادی این کشور نیز تا چه حد بی ثبات و متزلزل است

 در چنین شرایطی میلیتاریسم، ابزار همیشگی امپریالیسم برای جبران انحطاط اقتصادی خود است. اصولاً 

را اعلام کرد. از آن زمان تاکنون میلیتاریسم به طور « پایان منع نظامی» حکومت فدرال آلمان دو سال پیش

، در خطّ مقدم اعزام ناتو به اروپای «بوندس وِر»سیستماتیک در این کشور تقویت شده است. ارتش آلمان، 

ش یشرقی )در برابر روسیه(، جنگ های خاورمیانه و حتی افریقا است. حکومت آلمان طرح هایی را برای افزا

، «بوندس ور»میلیارد یورو اعلام کرده است. در گزارش بهاری  ۰۹۰هزینه های نظامی طی سال های آتی به 

وق جدید و ف« نیروی ضربتی سایبری»میلیارد یورو فهرست شده اند. یک  ۶۰پروژۀ تسلیحاتی به ارزش  ۸۰

 .تجهیز خواهد شدسرباز، دایر و به آخرین فن آوری  ۰۰۰هزار و  ۰۹العاده مدرن، متشکل از 

تاریسم و تر میلی اما سیاست خارجه، در تحلیل نهایی همان تداوم و بسط سیاست داخلی است. گسترش بیش

مداخلات خارجی در پروسۀ بازتقسیم جهان، خاصه خاورمیانه در شرایط کنونی، ناگزیر باید شانه به شانۀ استفاده 
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از ابزارهای پلیسی و سرکوب در داخل برای مقابله با ترکش های این مداخلات و همین طور نارضایتی ها و 

 .باشداعتراضاتی داخلی 

یر اوایل سپتامبر اعلام کرد که پلیس و بودنس ور )نیروهای مسلح( قرار است مزی ود سوزیر داخلۀ آلمان، توما

ظامی مشترک داخلی داشته باشند. این اقدام نه فقط نقض آشکار برای نخستین بار یک عملیات ن ۸۰۰۱فوریۀ 

ی نظام رزمایش، چرا که انجام محسوب می شودقانون اساسی آلمان است، بلکه یک نقطۀ عطف سیاسی 

. این رزمایش نظامی مقدمتاً در چهار به شمار می رفتپساجنگ نوعی تابوی سیاسی  داخلی سابقاً در آلمانِ 

و برمن )تحت  نوستفال راین د)تحت حکومت س.اس.او، حزب خواهر س.د.او(؛ نور یرنباایالت خواهد بود: 

زها و س.د.او  اداره می شود. بوورتمبرگ که از سوی ائتلاف س-حکومت اس.پ.د و سبزها( و همین طور بادن

بلایای وقوع  در موارد»قانون اساسی استناد کرده اند که به موجب آن  ۹۰همۀ شرکای این طرح، به مادۀ 

ایالت ها می توانند از بوندس ور تقاضای حمایت « خطرناک باشند اخصکه به طور  یطبیعی یا رویدادهای

از سربازان آلمان برای حفظ سدبندها در جریان سیل و طغیان ویرانگر  ۸۰۰۹کنند. بر همین مبنا بود که سال 

نه برای مدیریت شرایط وقوع  ،ه ریزی شدهرزمایش های برنام ،استفاده شد. با این وجود «البر»آب رودخانۀ 

وریستی شاید ما با موارد تر»یر اشاره کرد که خواهد بود. مزی «مقابله با تروریسم»بلایای طبیعی، بلکه برای 

نظر داشتن تجربۀ سه سال پیش حادثۀ بوستون در امریکا یا  دربا «. پیچیده، چند روزه و دشوار رو به رو شویم

: چیست« یستیرضدّ ترو»اخیر در فرانسه، از پیش می توان دانست که معنی این عملیات  وضعیت فوق العادۀ

به بهانۀ مبارزه با خطر  علیه خود مردم آلمان و تحدید حقوق دمکراتیک اعزام و کاربرد داخلی بوندس ور

 تروریسم.

که ماه « بوندس ور پیرامون سیاست امنیتی آلمان و آتیۀ ۸۰۰۶کتاب سفید »صفحه ای موسوم به  ۰۰۰سند 

پذیرفت که افزایش هزینه می ژوئیۀ امسال به تصویب احزاب حاکم س.د.او، س.اس.او و اس.پ.د رسید، عملاً 

 را به استفاده از نیروهای مسلح در داخل پیوند دهد. ور های نظامی برای اعزام خارجی بوندس

یاری رساندن به پلیس در مدیریت کارای  به منظور»آمده است: « اعزام و نقش بوندس ور در آلمان»در بخش 

 زا د ونفوق العاده، نیروهای مسلح می توانند در شرایط ویژه وظایف قدرت عالیه را انجام ده یوضعیت ها

 «.دنبرخوردار باش ییو اجرا ای قدرت مداخله
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خود  ربه همین دلیل است که حکومت آلمان تلاش می کند از هر فرصتی برای تأمین بهانۀ حملات بیشت

ایرانی -( بود که طی آن یک آلمانی۸۰۰۶استفاده کند که نمونۀ اخیر آن استفادۀ خبری از حادثۀ مونیخ )ژوئیۀ 

در جریان تیراندازی تعدادی کشته برجای گذاشت و بلافاصله این حادثه به خطر نفوذ افراطیون اسلامگرا و 

 تروریسم ارتباط داده شد.

آلمان نیز از همان الگویی تبعیت می کند که در کلّ اروپا شاهدیم،  وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

هرچند شاید با آهنگی متفاوت: چرخش بیش تر حکومت ها به راست، تشدید مداخلات در خارج و سرکوبی 

، عروج «پگیدا»حقوق دمکراتیک شهروندان و پناهجویان در داخل. در آلمان شکل گیری جنبش فاشیستی 

و زمزمه های تحرکات نظامی خارجی و کابرد ابزارهای پلیسی « آلترناتیو برای آلمان»راطی حزب راستگرای اف

 در داخل، همگی نشان دهندۀ چرخش سریع سیاست بورژوازی آلمان به راست است.

اما همۀ این ها به موازات رشد یک طبقۀ کارگر وسیع و نیرومند در سطح اروپا است و موج مدّ مبارزۀ طبقاتی: 

بات کارگری یونان علیه حکومت سیریزا، اعتراضات وسیع فرانسه علیه تغییر قانون کار مریم الخمری با اعتصا

وجود وضعیت فوق العاده و فضای امنیتی، اعتصاب فراگیر پزشکان جزء در انگلستان، تظاهرات وسیع اخیر در 

 آلمان علیه تی.تی.آی.پی و ...

بش کارگری و سمت و سو دادن به آن با یک چشم انداز انقلابی اما مسأله کماکان حفظ استقلال طبقاتی جن

سوسیالیستی و انترناسیونالیستی است. و البته که رفرمیسم چپ در این مسیر یک مانع جدی به شمار می رود. 

هرگونه راهکاری که از بن بست کنونی سرمایه داری، نتیجۀ فراروی از آن را نگیرد، خود به خود به یکی از 

انع به سود حفظ وضع موجود و به ضرر انقلاب مبدل می شود. در کارنامۀ این احزاب، از سیریزا در یونان این مو

در آلمان، چیزی جز خیانت به استقلال و منافع طبقۀ کارگر نمی توان یافت. رادیکالیسمی که « دی لینکه»تا 

رفته است و خود را به صورت ریزش در شریان های اعتراضات جوانان، دانشجویان و کارگران اروپا جریان گ

رفرمیست نشان می دهد، مجرای صحیح خود را می طلبد: پی ریزی « چپ»توهمات و گسست از احزاب 

حزب انقلابی و انترناسیونال کارگری، حول برنامۀ سوسیالیستی با هدف حرکت به سوی فدراسیون سوسیالیستی 

 اروپا به عنوان تنها بدیل بن بست کنونی.

 ۰۹۳۰ مهر ۰۹
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 درس های اعتصاب عمومی هند:

 مائوئیسم و ضرورت استراتژی سوسیالیستی-ورشکستگی تاریخی استالینیسم

میلیون کارگر در سراسر هند به اعتصاب عمومی  ۰۲۰، بنا به تخمین ها نزدیک به ۸۰۰۶سپتامبر  ۸روز جمعه، 

شور، نخست وزیر ک« اصلاحات»ریاضتی و یک روزه ای پیوستند تا صدای اعتراض خود را علیه سیاست های 

 )حزب مردم هند( بلند کنند.« حزب بهاراتیا جاناتا»و حکومت « نارندرا مودی»

با وجود این که اخبار این اعتصابِ پُرهیبت و خیره کننده به سرعت سر از تقریباً تمام رسانه های چپ جهان 

درس  ترین اشاره ای بهی این اعتصاب بود، بی آن که کمترین تمرکز عموماً تنها بر ابعاد کمّدرآورد، اما بیش

های سیاسی آن شده باشد. این اعتصاب اخیر، بلافاصله پرسش های مهمی را دربارۀ ماهیت سیاسی این 

 اعتصاب، رهبران آن و استراتژی سیاسی طبقۀ کارگر هند مطرح می کند.

اعی فروخوردۀ کارگران، جوانان و زحمتکشان اعتصاب عمومی روز جمعه، نشانۀ روشنی از افزایش خشم اجتم

( به عنوان فراخوان دهندۀ JTUC« )کمیتۀ مشترک اتحادیه های کارگری»روستایی هند است. اما در عوض 

اعتراض، متشکل از عناصری است که به طور سیستماتیک مسیر مبارزۀ طبقاتی را سد کرده اند و مستقیماً 

ند که نقشی کلیدی در تقلای بورژوازی هند برای تبدیل این کشور به وابسته به آن دست احزاب سیاسی هست

کنگرۀ »که  -«حزب کنگره»بهشت نیروی کار ارزان جهان سرمایه داری داشته اند. این گفته نه فقط در مورد 
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بلکه همین طور اتحادیه های به ظاهر  -( شاخۀ وابسته به آن استINTUC« )اتحادیه های کارگری ملی هند

مصداق دارد؛ یعنی: کنگرۀ اتحادیه های کارگری هند « کمیتۀ اتحادیه های کارگری»در سطح رهبری « چپ»

(CITU( و کنگرۀ سراسری اتحادیه های کارگری هند )AITUC که هر یک به ترتیب زیرشاخۀ سازمان )

« حزب کمونیست هند»( و CPM« )مارکسیست -حزب کمونیست هند»های استالینیستی و مائوئیستی 

(CPI.هستند ) 

سپتامبر چیزی جز یک مانور و ابزاری  ۸برای استالینیست ها و بروکرات های حرفه ای اتحادیه ها، اعتصاب 

برای مهار و جلوگیری از انفجار اعتراضات رو به رشد اجتماعی و مسدود کردن مسیر شکل گیری و تکامل 

فراتر از آن کلّ مناسبت اجتماعی و « حزب مردم هند»جنبش سیاسی مستقل طبقۀ کارگر علیه حکومت 

 سرمایه داری نیست.

، مودی و حزب متبوع اش را به عنوان یک حزب شووینیست ۸۰۰۰اصولاً این سرمایۀ کلان هند بود که ماه مه 

یعنی یورش همه جانبه به  -مشوق سرمایه گذاران و کارفرمایان« اصلاحات»هندو برای شتاب بخشیدن به 

 ن جاه طلبی های خود در عرصۀ جهانی روی کار آورد.و پیش برد -طبقۀ کارگر

قانون »حکومت مودی با کاستن از سوبسیدها و هزینه های اجتماعی، از جمله بودجۀ بهداشت و درمان و 

، خصوصی سازی صنایع دولتی، حذف یا کاهش سقف سرمایه گذاری «۸۰۰۰ -تضمین اشتغال روستایی ملی

لیات تنازلی بر اجناس و افزایش مالیات بر فروش برای انداختن بار خارجی در بخش های متعدد، اعمال ما

برای دریدن همان « حزب مردم هند»مالیات بر گردۀ طبقۀ کارگر، و مسامحه با حکومت های ایالتیِ تحت امر 

باقی مانده های موانع و محدودیت های حذف مشاغل و استانداردهای کار، این وظیفه را به خوبی انجام داده 

 ست.ا

نوهار م»نه فقط این، که مودی هند را وارد تحرکات امریکا علیه چین کرده است. روز دوشنبه وزیر دفاع هند، 

، توافقنامه ای را امضا کرد که به هواپیماها و کشتی های جنگی امریکا اجازۀ دسترسی روزانه به پایگاه «پاریکار

 های نظامی هند را می دهد.

و « حزب مردم هند»ادعا می کند می توان با فشار از پایین، « دیه های کارگریکمیتۀ مشترک اتحا»این که 

 کرد، چیزی بیش از یک دروغ نیست.« خلقی»نخبگان حاکم را وادار به پیگیری سیاست هایی 
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هفت دهه تاریخ استقلال هند تماماً بر خلاف این ادعا نشان می دهد که تحقق ابتدایی ترین مطالبات دمکراتیک 

استراتژی توسعه  ۰۳۳۰و اجتماعی کارگران هم تحت حاکمیت بورژوازی محال است. بورژوازی هند تا سال 

 سوسیالیسم جا بزند. اما در عوض سرمایه داری ملی و دولتی را پیش گرفته بود و تلاش می کرد آن را نوعی

می بینیم که طی یک ربع قرن گذشته هند را به منبع نیروی کار ارزان و تدارکاتچی سرمایه داری جهانی و 

 همزمان شریک نزدیک تر امپریالیسم تبدیل کرده است. 

ا قتصاد تنههند در صحنۀ سیاست و ا« عروج»در حالی که ثروت بورژوازی هند به طور تصاعدی رشد کرده، 

سال  ۸۰به محرومیت اجتماعی و فلاکت بی حدّ و حصر اکثریت کارگران و زحمتکشان انجامیده است. پس از 

، ده ها میلیون تن با بیکاری و اشتغال ناقص و قراردادهای بی ثبات دست و پنجه نرم می کنند و «اصلاح»

وان ها هند با تلاش برای عرض اندام به عنگرسنگی در کمین مناطق روستایی هند نشسته است. علاوه بر این 

هژمونی منطقه ای در آسیای جنوبی یا تبدیل به خط مقدم امریکا برای رویارویی با چین، در خطر درغلتیدن 

 به ورطۀ تنازعات نظامی نیز هست.

 هرا هم یدک می کشند، دهه ها جزئی جدایی ناپذیر از دستگا« کمونیست»احزاب استالینیست هند که نام 

سیاسی بورژوازی بوده اند و این نه یک اشتباه تاکتیکی یا سهوی، که اصولاً هستۀ اصلی تمام تئوری های 

این یا آن گرایش از بورژوازی، آنان را در صف یکی از « تضاد»آنان است. تئوری هایی که همیشه بر اساس 

، پیاپی از حکومت هایی CPI و CPMبه این،  ۰۳۳۰جناح های دولت سرمایه داری قرار می دهد. از سال 

پشتیبانی کرده اند که خود مسئول اجرای اصلاحات نئولیبرالی طبقۀ حاکم بوده اند. آن جایی که استالینیست 

ی شده پیگیر سیاست های -«کرالا»و « بنگال غربی»به خصوص  -ها قدم به حکومت های ایالتی گذاشته اند

می خوانند )مثلاً ممنوعیت اعتصاب در بخش آی.تی و صنایع « حامی سرمایه گذار»اند که خود سیاست های 

وابسته به آی.تی( و در سرکوب خونین اعتراضات دهقانی به سلب مالکیت زمین به نفع پروژه های بزرگ 

 تجاری نقش داشته اند.

می  را« پارادایم جدیدی»وعدۀ  CMP، وزیر ارشد جدید کرالا و عضو دفتر سیاسی «پینارایی ویجایان»وقتی 

، در واقع دارد این پیام روشن را می دهد که «با آغوش باز از سرمایه گذار استقبال می شود»دهد که در آن 

 استالینیست ها آماده اند مستقیم تر و روشن تر از قبل نقش پادوی سرمایه داران کلان را ایفا کنند.
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ت ی منطقه ای و حتی حمایت شان از حکوماستالینیست ها ائتلاف های انتخاباتی مکرر خود با احزاب راست گرا

به خصوص  -«جلوگیری از راست»( به رهبری حزب کنگره  را با اسم رمز UPA« )ائتلاف متحد ترقی خواه»

توجیه کرده اند! در حالی که استالینیست ها با انقیاد سیستماتیک طبقۀ کارگر  -«حزب مردم هند»جلوگیری از 

رنگی در تقویت راست گرایان هندو داشته و راه را برای بهره برداری آنان به احزاب بورژوایی برعکس نقش پر

سرمایه داری باز کرده اند. در انتخابات سال « توسعۀ»از خشم مردم بابت بحران اجتماعی حاد برخاسته از 

« لوک سابها»به این سو اکثریت  ۰۳۲۰به عنوان نخستین حزبی که توانست از « حزب مردم هند»، ۸۰۰۰

 لس سفلای پارلمان هند( را تصاحب کند، به قدرت رسید.)مج

« هتوسع»اکنون در مواجهه با خشم مردمی از شکست آشکار وعده های دروغین انتخاباتی در باب اشتغال و 

مشغول دامن زدن به شووینیسم هندو با هدف ایجاد تفرقه « حزب مردم هند»است که مودی و شرکایش در 

یج عقب مانده ترین و ارتجاعی ترین عناصر جامعه هستند. و این شانه به شانۀ در صفوف طبقۀ کارگر و بس

م کتوسل به اشکال استبدادی تر حکمرانی پیش می رود. مخالفین سیاسی اگر متهم به اغتشاش نشوند، دست

 می خورند.« ضّد ملی»همیشه برچسب 

بورژوازی به مشت آهنین برای  یعنی توسل -این تحولات همگی نشان دهندۀ تلاشی دمکراسی بورژوازی

و در  -به بهای طبقۀ کارگر ۰۳۹۰دهۀ « بحران بزرگ»بیرون کشیدن خود از عمیق ترین بحران در قیاس با 

نتیجه ضرورت مداخلۀ طبقۀ کارگر به مثابۀ یک نیروی مستقل در مسیر مبارزه برای حلّ سوسیالیستی این 

 بحران است.

اعف برای انقیاد طبقۀ کارگر به بورژوازی هند، دولت و احزابش، واکنش در عوض استالینیست ها با تلاش مض

بار دیگری در تلاش اند که عنان « دمکراسی»و « سکولاریسم»نشان داده اند. همین نیروها به اسم دفاع از 

 بدهند. حزبی که تاریخی طولانی از سازش با راست گرایان هندو دارد.« حزب کنگره»طبقۀ کارگر را به دست 

 حزب»برای نخستین بار وارد ائتلاف انتخاباتی با  CMPمه(، -در انتخابات مجمع ایالتی بنگال غربی )آوریل

سال گذشته بخش اعظم کار شاق تعدیل  ۸۰شد، یعنی ارگان سنتی بورژوازی و حزبی که ظرف « کنگره

 یکا را انجام داده.میان هند و امر« مشارکت استراتژیک جهانی»ساختاری نئولیبرالی و تصویب پیمان 

  JD (U)،BJDمتشکل از احزاب منطقه ای نظیر « جبهۀ سوم»استالینیست ها همچنان مبلغ ایجاد یک 
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هستند. احزابی که نه فقط از اصلاحات نئولیبرالی و میزبانی جنگنده های امریکایی در هند حمایت   DMKو

 اند.هم متحد شده « حزب مردم هند»کرده اند، بلکه به کّرات با 

، های عام و خاص با این یا آن جریان«تضاد»این قبیل زیگزاگ های سیاسی و ائتلاف یا مرزبندی بر مبنای 

 تمام هست و نیست استالینیست ها و مائوئیست ها است.

در حالی که بخش وسیعی از طبقۀ کارگر بی تردید اعتصاب یک روزۀ اخیر را ابزاری برای دفاع از منافع طبقاتی 

بیند، اما برای استالینیست ها این صرفًا یک تئاتر سیاسی است. کل هدف استالینیست ها این است خود می 

، نقش خائنانۀ خود را پنهان و کنترل سیاسی خود )و البته بورژوازی( را بر طبقۀ «چپ»که با گرفتن ژست 

تا  ۸۰۰۰ه های سال به این سو، تقریباً هر سال )از جمل ۰۳۳۰از سال  CPIو  CPMکارگر تحکیم کنند. 

، یعنی زمانی که در ائتلاف دوفاکتو با حزب کنگره و ارتباط روزمره با سونیا گاندی، رئیس حزب کنگره ۸۰۰۲

 و نخست وزیر مانموهان سینگ بودند(، اعتصابات یک روزه ای را به راه انداخته اند.

حزب »ه به حزب کنگره( و )وابست INTUC، حمایت از «وحدت طبقۀ کارگر»طی سال های اخیر به اسم 

( را به فهرست خود اضافه کرده اند. DMKدر تامیل نادو )شاخۀ اتحادیه ای حزب بورژوایی « مترقی کارگران

 ( شده اند.BMS« )اتحادیۀ کارگران هند»استالینیست ها در مانوری دیگر خواهان حمایت از 

اذ اتی خود نیازمند استقلال سیاسی فوری با اتخبه همین دلیل است که کارگران هند، برای دفاع از منافع طبق

 انترناسیونالیستی علیه بورژوازی و برای تسخیر قدرت سیاسی هستند.-یک استراتژی سوسیالیستی

هند در یک ربع قرن گذشته شاهد رشد عظیم کمّیت و قدرت اجتماعی طبقۀ کارگر بوده است و همین طبقه 

یل ی و تمام اقشار تحت ستم باید برای انقلاب سوسیالیستی، تشکاست که برای صف آرایی زحمتکشان روستای

دولت کارگری، اعمال کنترل عمومی بر ابزار تولید اجتماعی و سازماندهی تولید اجتماعی برای رفع نیازهای 

اجتماعی و نه سود خصوصی اقلیتی انگلی سازمان یابد. تنها یک دولت کارگری برآمده از انقلاب است که می 

رعیتی و کاست را ریشه کن و وظایف تاریخًا به تعویق افتادۀ بورژوازی -پس مانده های مناسبات ارباب تواند

 هند را تکمیل کند.
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اعتصاب دوم سپتامبر جزئی از صعود دوبارۀ مبارزۀ طبقاتی در مقیاس بین المللی است. از اعتصابات بهار گذشته 

یی، می بینیم که کارگران سراسر جهان علیه اتحادیه های در فرانسه و بلژیک تا اعتصابات کارگران امریکا

 ابزاردست سرمایه داری مشغول مقاومت هستند.

سرمایه داری ورشکستگی خود را تمام و کمال به نمایش گذاشته است. مشکل استراتژیک پیش روی کارگران 

هستند که همگی در تقابل  «چپ»هند، درست مانند طبقۀ کارگر سایر کشورها، اتحادیه ها و احزاب به ظاهر 

با هرگونه چالش نسبت به نظام سود سرمایه داری قرار دارند و در عمل اثبات کرده اند که ابزار دست سرمایه 

 هستند.

اخیرترین و زننده ترین مصداق این گفته را در یونان شاهد بودیم. سیریزا، که از قضا قدرت گیری اش با کف 

به سرعت وعده های ضّد ریاضتی خود را کنار گذاشت و بنا به فرمان  همراه بود، CPIو  CPMزدن های 

تروئیکا برنامه هایی را در دستور کار قرار داد که به مراتب فراتر از برنامه های همتایان راستگرای سابق آن ها 

 می رفت.

تجارب جدید و تاریخی همگی نشان می دهند که احزاب رفرمیست چپ و استالینیست، مکانیسم های سیاسی 

خلع سلاح طبقۀ کارگر هستند. این احزاب نه قابل اصلاح اند و نه با فشار از پایین به چپ چرخش داده می 

ی جدید مبارزاتی خود است، از شوند. برای تقابل با بورژوازی، طبقۀ کارگر بی چون و چرا نیازمند ارگان ها

کمیته های اعتصاب و هسته های انقلابی در مراکز کار تا نهایتاً، و مهم تر از همه، حزب پیشتاز انقلابی با 

استراتژی انقلاب سوسیالیستی. وحدت عینی طبقۀ کارگر باید نمود آگاهانۀ خود را در یکپارچگی مبارزات 

و این حزب ناگزیر باید جزئی از یک انترناسیونال انقلابی به مثابۀ یک کارگران سراسر جهان بیابد. از این ر

روسیه و متعاقباً مبارزات لئون  ۰۳۰۱حزب جهانی برای انقلاب سوسیالیستی باشد. درس های انقلاب اکتبر 

ست ا تروتسکی علیه انحطاط استالینیستی و در دفاع از برنامۀ انقلاب سوسیالیستی جهانی، آن میراث گرانبهایی

 که باید در هند و هر جای دیگر جهان به کار بست. 

میلیون کارگر هندی، نمایشی از پتانسیل عظیمی بود که هنوز به ارادۀ طبقاتی واحد تبدیل نشده  ۰۲۰اعتصاب 

 است. این تنها یک حزب انقلابی، با استراتژی سوسیالیستی است که می تواند این ارادۀ بالقوه را بالفعل کند.

 ۰۹۳۰شهریور  ۰۲
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 مسائل سیاسی ورشکستگی ذوب آهن اصفهان در سایۀ بحران جهانی

گیر صنایع بزرگ تولیدی شده و به گفتۀ یکی از این که بحران رکود اقتصادی ایران، مدت هاست دامن

واحدهای تولیدی را به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآورده است،  درصدِ  ۶۰نمایندگان مجلس بر پایۀ آمارها 

 یک واقعیت روشن و روزمره است.

سال در جنوب اصفهان  ۶۰اما اعلام ورشکستگی ذوب آهن اصفهان به عنوان غول فولاد کشور که نزدیک به 

ال س در هرچند به ساخت انواع محصولات فولادی مشغول بوده است، نقطۀ اوج فرایندی به شمار می رود که

 گرفته است.شتاب  اما این اواخرهای گذشته آغاز نشده، 

به چشم « خط مقدم جبهۀ صنعت»شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان که در ابتدای جادۀ ورودی آن عبارت 

 می خورد، اکنون رسماً به نماد ورشکستگی صنعت تبدیل شده است.

قریباً میلیارد تومانی ضرر طی سه ماه نخست امسال، به ت ۹۰۰زیان انباشتۀ ذوب آهن اصفهان، با افزایش 

میلیارد تومان یعنی دو برابر سرمایۀ ثبت شده رسیده است. این در حالی است که بدهی این شرکت هم  ۰۰۰۹

 .میلیارد تومان اعلام شده که هیچ گونه چشم انداز مشخصی برای پرداخت آن وجود ندارد ۶۰۲

ت فاجعه امورشکستگی علاعلام هزار نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم شاغل در این شرکت،  ۰۰برای حدود 

 بار تعدیل های بعدی نیرو و تاراج کارخانه است.

مجتمع  ساخت یک»تر در خردادماه امسال، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با گفتن این که پیش

هزار نفر است.  ۸میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد، ولی اشتغال مستقیم آن کمتر از  ۹تا  ۰.۰پتروشیمی 

 عملاً چراغ سبز را برای تعطیلی« همین رویه در خصوص صنایع فولاد و سایر موارد مهم در کشور نیز وجود دارد

 صنایعی نظیر فولاد داده بود.

در لابه لای اخبار و گزارش های متعدد دربارۀ شوک ورشکستگی ذوب آهن اصفهان، عموماً به سوء مدیریت 

و همین طور  در بازارها فولاد چین دامپینگهش جهانی قیمت فولاد و )از زمان مدیر عاملی احمد صادقی(، کا

سال پیش اشاره می شود که به خصوص با استفاده از سوخت کُک  ۲۰تجهیزات قدیمی و فرسوده و فناوری 

 و فناوری کورۀ بلند دهه های ابتدای قرن بیستم، باعث بالاترین درجۀ ممکن آلایندگی این کارخانه شده است.
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افشای جزئی کوچک از فیش های حقوقی  ،ا وجود منابع سرشار نفتی در نزدیک به چهار دهۀ گذشتهب اما

بنا به حکم  ۰۳۲۰نجومی و سرسام آور مدیران و خبر دریافت کامل دارایی های بلوکه شدۀ ایران از سال 

علت فرسودگی ِر باقی مانده(، میلیارد دلا ۰.۹میلیون دلار در ماه ژانویه و اخیرًا  ۰۰۰دادگاه بین المللی لاهه )

ه خصوص ب مسکوت باقی می ماند. این در حالی است که تعطیلی صنایع  تجهیزات و پایین بودن سطح فناوری

، به موازات رشد فعالیت های انگلی مثل معاملات )از جمله دومینوی تعطیلی صنایع نساجی( در سال های اخیر

( مطبوعات اقتصادی ایران با ذوق زدگی خبر از پایان ۳۰گذشته )املاک و بورس پیش رفته است. دی ماه سال 

دادند و این که با توافق برجام  ۳۸دی ماه  ۰۰طولانی ترین و سنگین ترین رکودهای بورس تهران از یکی از 

 ۸۱ماه بازدهی بیش از  ۹و هجوم نقدینگی سهام داران، بازار سهام از زمستان آن سال در مدت کم تر از 

بر مبنای داده های سامانۀ رهگیری معاملات املاک  خردادماه امسال تجربه کرد. و به همین ترتیب درصد را

بازار معاملات مسکن تهران در میانۀ بهار امسال مطابق پیش بینی ها، از فضای رکود سال »اعلام شد که 

 «.گذشته فاصله گرفت و به رونق قابل انتظار نزدیک شد

واقعی همراه با رشد فعالیت های انگلی در بخش مالیه، دو روی یک فرایند واحد، این رکود در بخش اقتصاد 

 . هستندآن هم در مقیاس اقتصاد سرمایه داری جهانی 

ز ادر بریتانیا،  «تاتا»لاد وتمام شرکت های ریز و درشت صنعت فولاد، از ذوب آهن اصفهان تا شرکت ف

را به  بحران خود ،«انجمن تجاری فولاد آلمان» تابزرگ ترین سازندۀ فولاد امریکا  به عنوان «یو.اس.استیل»

. در حالی که دولت سرمایه داری چین هم ارتباط داده اندجهانی و در رأس آن فولاد ارزان چین « اضافه تولید»

ولیدی قطعاً به معنی ت «اضافه تولید»اما روند تعطیلی معادن و اخراج کارگران بخش فولاد را شروع کرده است. 

مازاد بر نیازهای اجتماعی نیست. اگر تولید فولاد جهانی صرف بهبود زیرساخت های متلاشی امریکا، یا ساخت 

راه آهن، مسکن و دیگر تسهیلات عمومی در هند و چین و بریتانیا و دیگر کشورها می شد، تقاضای کافی 

تولید، تنها در ارتباط با سود است که معنی پیدا می « افیاض»برای فولاد جهانی وجود داشت. در نتیجه وجه 

« یداضافه تول»کند. منطق تولید سرمایه داری )تولید برای سود و نه رفع نیازهای اجتماعی(، در هر حال به 

می انجامد و در نتیجه این دومی هرگز در چهارچوب مناسبات سرمایه داری قابل حل نیست. در شرایط بحران 

 )نظیر افزایش تعرفه، پرداخت« حمایت گرایی»امی دولت های سرمایه داری به سوی سیاست های کنونی، تم

سوبسید دولتی و غیره( و در یک کلام ناسیونالیسم اقتصادی چرخش کرده اند که تنها طبقۀ کارگر یک کشور 
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ارزار حملات را در مقابل دیگری قرار می دهد که در حال حاضر طبقۀ کارگر چین به هدف مشترک این ک

 هماهنگ مبدل شده است.

از سوی دیگر چرخش بورژوازی به سمت فعالیت های غیرمولد و انگلی به دلیل سودآوری و بازدهی بالای 

بخش »و « رانت خواران»صنعتی را در مقابل « مظلوم»که برخی را در طیف چپ وامی دارد تا بورژوازی  -آن

 خصلت غالب سرمایه داری -ز هم سازش طبقاتی را نتیجه بگیرندقرار دهند و ناگزیر از آن با« های طفیلی

جهانی در عصر کنونی است. داده های جدید اقتصاد امریکا و منطقۀ یورو این تصویر را به خوبی نشان می 

درصدی و به مراتب پایین تر از پیشی بینی ها در سه ماهۀ دوم، همراه  ۰.۸دهد. در مورد امریکا، رشد حلزونی 

درصدی  ۰واحد و رشد  ۰۰۰هزار و  ۰۲به بیش از « متوسط صنعتی داو جونز»ست با رشد شاخص بورس بوده ا

در تنها ماه ژوئیه. با وجود پمپاژ صدها میلیارد دلار به بازارهای مالی از سوی بانک  S&P 500شاخص 

لنبار کرده اند، اما تریلیون دلار موجودی نقد ت ۸مرکزی و در شرایطی که شرکت های بزرگ امریکا قریب به 

درصدی سرمایه گذاری شرکت ها در سه ماهۀ دوم  ۰۰از سرمایه گذاری آن سر باز می زنند، که سقوط تند 

آن چه بهبود به این سو،  ۸۰۰۲سال میلادی انعکاس کمّی آن است. همۀ این ها نشان می دهد که از بحران 

است که بیش از پیش بر اقتصاد سرمایه داری یافته و به نقاط اوج جدیدی سر کشیده است، طفیلی گری 

و ماحصل آن چیزی نبوده است جز رشد نابرابری اجتماعی و تنزل  جهانی، به ویژه امریکا، سلطه یافته

 استانداردهای زندگی طبقۀ کارگر.

فت ت گر، در شرایطی صور«ارج»سرمایه داری ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. تعطیلی کارخانۀ پرسابقۀ 

که مالکان کارخانه )بانک ملی و سازمان تأمین اجتماعی( می دانستند با توجه به موقعیت مساعد زمین شرکت 

)شمال تهرانسر و جادۀ مخصوص کرج(، تعطیلی کارخانه و متعاقباً تغییر کاربری زمین آن می تواند به تنهایی 

ت از چنین رقم وسوسه انگیزی به نفع تداوم میلیارد تومان درآمد داشته باشد. پس چرا می بایس ۰۰۰تا  ۹۰۰

 مشقت بار تولید گذشت می کرد؟!

موج تعطیلی صنایع و به دنبال آن تعدیل نیرو با ماه ها حقوق معوقه، ماهانه ده ها اعتصاب و اعتراض جدی 

جان و در زن« ایران ترانسفو»روزۀ  ۰۱کارگری را در سراسر کشور به دنبال داشته است. مورد اخیر اعتصاب 

به نام مؤمنی، در واقع واکنشی « بورس باز قهار»درصد سهام به یک  ۹۰ری، در  اعتراض به واگذاری بیش از 

 به موقع به طرح هایی بود که در نهایت به تعطیلی و تاراج کارخانۀ ارج ختم می شد.
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ارخانه، وش قطعات کاعتصاب قدرتمند ایران ترانسفو علیه واگذاری سهام شرکت به مؤمنی، کوچک سازی و فر

تعدیل نیرو و کاهش زمان قراردادها و برای واگذاری سهام به خودِ کارگران و بازنشستگان مجموعه و بازگشت 

به کار همکاران اخراجی، علامتی است از افزایش سطح آگاهی و اعتماد به نفس جنبش کارگری در دورۀ آتی 

توان با رشد اعتصابات کارگری چین، اعتصابات عمومی  )این صعود مبارزۀ طبقاتی را در سطح جهانی نیز می

یونان علیه سیاست های ریاضتی سیریزا، اعتراضات به تغییر قانون کار در فرانسه، اعتصاب کارگران نفت و 

 خودروسازی و مخابرات امریکا و دیگر نقاط جهان مشاهده کرد(. 

میلیون فارغ التحصیل بیکار، به تنهایی  ۲این تعطیلی های پی در پی صنایع و واحدهای تولیدی، در کنار 

پتانسیل اعتراضی بالایی را به وجود آورده است. اگر فروپاشی اجتماعی با کاهش سن اعتیاد و تن فروشی و 

سیاسی و اعدام ها و ... را رشد خودکشی، بحران های زیست محیطی )بالأخص بحران آب(، افزایش سرکوب 

هم اضافه کنیم، با پتانسیل اعتراضی عظیمی رو به رو هستیم که برای فوران به کوچک ترین روزنه نیاز دارد: 

های اخیر ُبلداجی بر سر مسألۀ آب، در مهاباد، درگیری سال گذشته، شورش اردیبهشت ۲۲اعتراضات سال 

 و الی آخر. «چوکا»کارخانۀ  ، اعتصاب کنونیایران ترانسفو اخیر اعتصاب

این بحران درونی با ورود رسمی جمهوری اسلامی ایران به صحنۀ رقابت ها و تنازعات منطقه ای )به طور 

و  ۸۸اخص سوریه و عراق و یمن(، به مراتب حادتر شده است. استقرار بمب افکن های دورپرواز توپولوف 

ران در همدان با هدف بمباران مواضع داعش و جبهۀ فتح روسیه در پایگاه شکاری سوم ای ۸۰جنگندۀ سوخوی 

الشام )النصرۀ سابق( در سوریه، و اعلام انهدام گروه تروریستی وابسته به داعش در منطقۀ طاق بستان کرمانشاه 

نفر و ضبط چند قبضه سلاح نظامی و جلیقۀ انفجاری و کمربند انتحاری و نارنجک،  ۶نفر و بازداشت  ۰با مرگ 

ی بودند که با فاصله ای کم بلافاصله بر روی سایت ها منتشر  شدند و به یکسان وخامت اوضاع کنونی دو خبر

 را نشان می دهند. 

درست مشابه با همان الگوی ترکیه، فرانسه، بلژیک، امریکا و دیگر کشورهایی که  -جمهوری اسلامی ایران

خواهد  از بهانۀ مقابله با تروریسم استفاده -ده انددر قریب به یک سال گذشته با حملات تروریستی رو به رو بو

کرد تا از یک سو بیش از قبل به سرکوب حقوق دمکراتیک در داخل شدت ببخشد و از سوی دیگر مداخلات 

خود را در خارج از مرزها و در منطقه بسط دهد. دستگاه ایدئولوژیک حاکمیت که تا دیروز تحریم را مسبب 

عرفی می کرد، این بار با انگشت اشاره خطر داعش را نشان می دهد )البته اگر بتواند وضعیت اسفبار اقتصادی م
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وجه تمایز خود را با آن نشان دهد!(، تا با ایجاد رعب و وحشت اعتراضات داخلی را با چکمۀ نظامی پس بزند. 

ین ارعاب ی با چناما نه تناقضات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی با این روش حل می شوند و نه جنبش اعتراض

هایی فروکش می کند. سیاست خارجی سرمایه داری ایران، چیزی نیست و نمی تواند باشد جز تداوم و بسط 

سیاست داخلی آن. درست همان طور که سیاست اقتصادی آن نیز نمی تواند چیزی جدای از سرمایه داری 

ر می شوند، کنترل و مدیریت کارگران ب تعطیل« مزیت رقابتی»جهانی باشد. اگر کارخانه ها به دلیل نبود 

همان صنایع ورشکسته در دستور کار قرار می گیرد. اگر خطر خارجی دم مرزهاست، ما از جبهۀ سوم انقلابی و 

مسلح شدن کارگران دفاع می کنیم. رفع تمامی این مخاطرات ناگزیر گره خورده است به سرنگونی دولت 

دمکراتیک بر ابزار تولید اجتماعی، برنامه ریزی منابع و ذخایر برای رفع سرمایه داری، اعمال کنترل و نظارت 

 نیازهای اجتماعی و در یک کلام آغاز حرکت به سوی سوسیالیسم.

سناریوی سیاه آتی در صورت تداوم این وضعیت، تنها زمانی تغییر می کند که پتانسیل اعتراضی کنونی در 

ظرف درست آن انباشته شود. وضعیت ملتهب کنونی، با فوریت هر چه تمام تنها یک وظیفه را پیش روی 

 نقلابی است. مارکسیست های انقلابی قرار می دهد و آن مسألۀ تدارک برای ایجاد حزب پیشتاز ا

 ۰۹۳۰تیرماه  ۸۱
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 و درس های آن «ایران ترانسفو»اعتصاب کارگران 

 مقدمه

فورماتور تحت ترانس ۀترین تولیدکننده و صادرکنند، به عنوان بزرگ«ایران ترانسفو»اعتصاب کارگران شرکت 

هزار کارگر شاغل، به قدری  ۰سال سابقۀ فعالیت و  ۰۰لیسانس شرکت زیمنس آلمان در خاورمیانه، با بیش از 

رن اولین تجمع اعتراضی بعد از نیم ق»استان زنجان، تیتر « موج بیداری»که در هفته نامۀ  داشته استاهمیت 

 دهد.را به خود اختصاص « تولید

 بانک و آلمان زیمنس شرکت ای تهران،با همکاری شرکت برق منطقه ۰۹۰۰انسفو که در سال شرکت ایران تر

هزار  ۰۲و در زمینی به مساحت  در شهر ری (۰۹۰۱تشکیل شد، دو سال بعد ) صنعت و معدن ایران توسعۀ

از  ۰۹۲۸ال برداری رسید )کارخانۀ شهر ری از سبه بهره ،متر مربع با هدف تولید ترانسفورماتورهای توزیع

. اولین (است فعالیت به مشغول «ایران ترانسفو ری» شرکت شرکت ایران ترانسفو جدا شده و تحت عنوان

میلیون متر  ۰ مساحت به زمینی در زنجان ، در شهر«ایران ترانسفو»کارخانه از مجموعۀ دوم گروه صنعتی 

برداری رسید. و نهایتًا به بهره ۰۹۰۲شهرری در سال  ۀمربع برای تولید ترانسفورماتورهای توزیع مشابه کارخان

دومین کارخانه در مجموعۀ زنجان با انتقال تکنولوژی از شرکت زیمنس آلمان برای تولید  ۰۹۶۸در سال 

 برداری رسید.ترانسفورماتورهای قدرت به بهره

تراض رخ ابعاد واقعی این اعاما محتوای سیاسی این اعتصاب، بسیار فراتر از چنین تیتری است و درست وقتی 

نشان داد، تلاش های حکومت برای اعتصاب شکنی و جلوگیری از تبدیل آن به الگویی برای سایر شرکت ها 

درصد از سهام شرکت به صورت  ۹۰واگذاری بیش از  و کارخانه های مشابه به شکل های مختلف آغاز شد.

، زمینه ساز آغاز اعتراضاتی شد و تبعات آن گذشتهدر سال  «مؤمنی طاهریمهدی »اقساطی به فردی به نام 

 جریان دارد.چنان هممردادماه به این سو  ۰که از 

 «ایران ترانسفو»پیشینۀ اعتراضات 

تر از یک دهۀ پیش با خصوصی  ، محصول فرایندی است که کم«ایران ترانسفو»اعتصاب کارگران مجموعۀ 

د که وشمی شرکت ایران ترانسفو نیز مشمول خصوصی سازی هایی  ۲۲سازی این شرکت آغاز شد. سال 
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و در دستور کار قرار شده   قانون اساسی از سوی دولت ابلاغ ۰۰تحت عنوان اجرای سیاست های کلی اصل 

ت سازمان خصوصی سازی، چندین شرک میان «قوقیح»گرفته بود. از این پس ایران ترانسفو به میدان رقابت 

که در اختیار شرکت  -«ایران ترانسفو»درصد سهام دولتی  ۹۰.۰ ،می شود. در این سال بدلو بورس بازان 

به دستور سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس به صورت نقد و  -)وابسته به وزارت نیرو( بود «ساتکاب»

ی . در این واگذاری، مبلغ نقدی پرداخت شد و مابقمی شودواگذار « رآیند نیروسینا ف»اقساط به شرکتی به نام 

هر شش ماه یک بار پرداخت می شد. اما به علت عدم پرداخت  ۰۹۳۸تا  ۰۹۲۳قسط از سال  ۱می بایست طی 

 «ایران ترانسفو»درصد از کل سهام شرکت  ۸۲.۹۱اقساط و بدهکاری میلیاردی به سازمان خصوصی سازی، 

پس از طی مراحل تشریفاتی از طریق سازمان  ،«ساتکاب»درصد از سهام متعلق به شرکت  ۶.۰۸مراه به ه

و نهایتاً شرکت مدیریت طرح و توسعۀ  می شودعرضه  ۰۹۳۰آذرماه  ۸۳خصوصی سازی برای فروش در تاریخ 

از سهام  ۹۸.۱۰. پس از قطعی شدن واگذاری می کند)متعلق به بانک ملی( آن را خریداری  «آینده پویا»

می ر، این شرکت به عنوان خریدار جدید به عضویت هیأت مدیره د«آینده پویا»به شرکت  «ایران ترانسفو»

 .آید

با توسل به مراجع قضایی و غیرقضایی و اقامۀ دعاوی متعدد علیه سازمان  «سینا فرآیند نیرو»اما شرکت 

وس . پس از کش و قمی دهدآینده پویا( به شدت این موضوع واکنش نشان  خصوصی سازی و خریدار )شرکت

سازمان و علیه فروشنده ) «سینا فرآیند نیرو»های حقوقی چندساله، نهایتًا هیأت داوری بورس به نفع شرکت 

، «اآینده پوی». سازمان خصوصی سازی و شرکت می دهدی سازی( و خریدار )شرکت آینده پویا( رأی صخصو

و درخواست ابطال رأی هیأت داوری بورس را به شعبۀ دادگاه عمومی  نامه ای را تنظیم ابل شکایتدر مق

یا( در نام شرکت خریدار )آینده پومجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تسلیم می کنند؛ اما قبل از صدور رأی، 

 «ایران ترانسفو»د سهام درص ۸۲.۹۲ ۀبه عنوان دارند« سینا فرایند نیرو»حذف و نام شرکت  «دال بورسکُ»

حوزۀ  برای ورود به را بلافاصله درخواست تشکیل مجمع عمومی «سینا فرآیند نیرو»شود. شرکت  اعلام می

ارسال می کند. اما سازمان خصوصی سازی به دلیل عدم پرداخت بهای این سهام  «ایران ترانسفو»مدیریتی 

 «ایران ترانسفو»اجازۀ ورود این شرکت را به هیأت مدیرۀ  ،ماه( ۹۶و همین طور خسارت دیرکرد پرداخت )

که قصد فروش سهام را دارد. در این مقطع با بورس بازی دو شرکت، قیمت سهام  می کندو اعلام  می دهدن

بران زیان با این عمل دنبال ج «فرآیند نیروسینا »که شرکت  فتبرابر افزایش یافته بود و این گمان می ر ۰به 
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عت صن». پس از چندین مرحله آگهی فروش، شرکت ه استاثر عدم پرداخت بهای سهام خصوصی بود وارده در

 می کند.ساله، اقدام به خرید سهام  ۰درصد نقد و الباقی اقساط  ۰۰با شرایط « و تجارت آداک

به این ترتیب مرداد سال گذشته سازمان خصوصی سازی بعد از کشمکش های فراوان قادر به فروش بلوک 

صنعت و تجارت »و بعد از آن شرکت  می شودمیلیارد تومان  ۹۰.۰درصدی ایران ترانسفو به ارزش  ۸۲.۹۲

کارگزاری آراد  ۀت مدیرأ)نائب رئیس هی «منی طاهریؤمهدی م»درصدی( و  ۹۰.۰) مالک جدید و  «آداک

 ،«ساز آفرین»و شرکت و  «ملی ۀگذاری گروه توسعسرمایه»شرکت ایرانیان و یکی از مالکان آداک( در کنار 

 می دهند.را تشکیل « بترانس» ۀت مدیرأترکیب هی

می نامند، همان زنگ خطری بود « بورس باز قهار»یک  «ایران ترانسفو»ورود این فرد به صحنه که کارگران 

 که جرقه های اعتراض را روشن کرد. 

درصد سهام خریداری شده را )یعنی حدودًا  ۹۰درصد از  ۰۰تنها بهای  تا به الآن ۳۰از سال  «مهدی مؤمنی»

میلیارد تومان( پرداخت کرده و اکنون در تلاش است که با ترفندهای مختلف از جمله  ۹۰۱میلیارد از  ۰۸

ایران »فروش سرمایه های ملی و سهام زیرمجموعه های و سپس افزایش بهای سهام، بالا بردن سود سهام 

 رد به گفتۀ یکی از کارگران، در وضعیت بحران شرکت اومثلاً  کل مجموعه را تصاحب کند. و غیره، «ترانسفو

 ۹۶از  بیش این طریقرا به ازای هر سهم تقسیم کرده و از  تومانی ۱۰(، سود ۰۹۳۰تیرماه  ۸۲مجمع عمومی )

 درآمد داشته است.میلیارد تومان 

در  «ایران ترانسفو»یه های ملکی و سهام زیرمجموعه های سعی در فروش سرما «مؤمنی»به گفتۀ کارگران 

رکت شتومان بفروشد و از محل فروش زیرمجموعه ها ) ۰۰۰تومانی را حداقل  ۰۰۰فرابورس را دارد تا سهام 

 برابر برساند. ۰یت فروش تا اواسط شهریور است(، سرمایۀ خود را به وترانسفورماتور زنگان در اول

 ۰۰۰۰ ۀبا جیب خالی صاحب کارخان» به آن معنی است که مؤمنی از کارگران دیگر یکیهمۀ این ها به قول و 

 «.گیردمیلیاردی می شود و دزدی در روز روشن انجام می

به زودی اموال منقول و غیر منقول این شرکت برای پرداخت که کارکنان این شرکت احساس خطر کرده اند 

 دنخواه زنجان خروجی در آبی  مدت چند سال اثری از سوله هایسود کاذب تصویبی فروخته خواهد شد و در 
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 تهران اهیر  کارخانجات ترانسفو ۀسوار بر تریلی ها برای توسع ،بود و چه بسا دستگاه های خط تولید زنجان

 .شوند سمنان و

 و ابتکارات عمل کارگران آغاز اعتراض

ی ماهه شدن قراردادها ۶در پی این موضوع های آن و به دلیل فروش برخی از قسمت کوچک شدن کارخانه

ش جدی امنیت شغلی کارگران، با واکن تهدیدکارگران و در مجموع  ۀیک ساله و ایجاد تغییراتی در بیم سابقاً

 ،قالب تحصن، راهپیمایی نمادین در محوطه و غیره رو به رو شد. در تمام دورۀ اعتراض درسریع کارگران 

نشان  ران معترض راگرابالای ک و روحیۀ مبارزاتی که سطح آگاهی ه استخورد ابتکارات عمل بسیاری به چشم

 می دهد.

را دیده بودند، خوب می دانستند که فرجام کار در صورت  «ارج»کارگرانی که روند تعطیلی و تاراج کارخانۀ 

 عدم مداخله چه خواهد بود.

ولید و خط ت صورت گرفتشنبه هفتۀ اول ماه، تجمع اعتراضی کارگران در دو شیفت صبح و شب از روز یک

دستگاه  ۰۰۰تا  ۲۰ که بینهای نرمال و ویژه شرکت در ترانس ۀشرکت به صورت کامل تعطیل شد. تولید روزان

شرکت  .ندتعطیل شد ،ها، از جمله بخش اداریبخش ۀهم ،بود، به صفر رسید و  با تجمع بیش از یک هزار نفر

  .شهرک صنعتی پرند( از بارگیری سرباز زد )شرکت ایران ترانسفو ری واقع در پرند

ار گرفته می به ک در روزهای نخستین در شرایطی که تمهیدات بسیاری برای جلوگیری از انتشار اخبار اعتصاب

ه راه ب« کمپین حمایت مردمی از گروه ایران ترانسفو»با عنوان شد، کارگران معترض کانالی را در تلگرام 

انداختند تا خود رأساً سایر کارگران و مردم را در جریان ریز تحولات قرار دهند. اخبار و گزارش اعتصاب، همراه 

 با تصاویر و فیلم ها، لحظه به لحظه منتشر می شد. 

و افشای این  «مؤمنی»به  «ایران ترانسفو»ۀ واگذاری سهام تلاش پیگیرانه ای برای یافتن و انتشار اسناد نحو

 از تک تک»از هر منبع ممکن صورت گرفت: « بورس باز قهار»شخص با گردآوری سوابق او به عنوان یک 

همشهریان عزیز خواهشمندیم در رابطه با سهام بازی در شرکت پالایش نفت بندرعباس و معضلاتی که توسط 
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 ۀتحقیقاتی داشته باشند که این مطلب باعث ایجاد ضررهای هنگفتی به مجموعمنی ایجاد شد ؤآقای م

 «. سهامداران شرکت گردید

نند تا سربز )سامانۀ سازمان بورس و اوراق بهادار( دالدر پیام دیگری از اعضای کانال خواسته شد به سایت کُ

از نظر » شرکت مدیران، گفتۀ خودو به « در سالی که وضعیت ایران ترانسفو خوب نبوده»ببنند که چه طور 

سهم سود  ریالی برای هر ۱۰۰با تصویب سود » ، یعنی مؤمنی،، ایشان«مالی بدترین وضعیت را سپری می کند

شرکت به  ۀجالب این هست که خریدهای مواد اولی»و ادامه دادند: ؛ «کلانی برای خودشان تخصیص دادند

 ۰۰۰۰خرد و کلان در وضعیت خوبی نمی باشد، ولی حدود  سختی انجام می شود و بدهکاری به پیمانکاران

و در پیام های بعدی این نتیجۀ منطقی گرفته می «. شود میلیارد ریال برای سود سهام از شرکت خارج می

ریالی به سهامداران تقسیم نماید و مابقی به عنوان انباشته در حساب  ۸۰۰شرکت می توانست سود »شود که 

 «.ریالی محکمی برای شرکت باشد ۀپشتوان شرکت ذخیره گردد تا

کارگران متحصن به یک مطالبۀ مهم و کلیدی، یعنی واگذاری سهام به خود از درون همین جدال ها است که 

می رسند. کارگران در تجمع اعتراضی خود که با حضور  «ایران ترانسفو»پرسنل و بازنشستگان و مجموعۀ 

 توقف واگذاری فروش سهام این شرکت ۀخواست ه فقطت همراه بود، نو مدیرعامل این شرک «فریدون احمدی»

بهتر  ساله و قسطی واگذار شود، پساگر قرار است سهام شرکت به صورت پنجبلکه گفتند که  ،اعلام کردند را

 .است که این سهام به خود کارگران واگذار شود

 برای واکنش به موضوع و پاسخگویی تحت فشاربا آغاز اعتراضات، مدیر عامل و نمایندگان زنجان در مجلس 

با « رانسفوایران ت»افشا شدند. مثلاً در صفحۀ فیسبوک در همین موقعیت غیرمنتظره قرار گرفتند و  کارگران

نمایندگان محترم مردم زنجان که در » :نوشته شد« فریدون احمدی» و « علی وقف چی» نام های اشاره به

 «آنان باشید. ۀپاسخگوی دغدغ ی استفاده نموده اید، لطفاًأگران برای اخذ رزمان انتخابات از حمایت کار

 است که: آماده مردادماه ۰به تاریخ « ری»تحصن همکاران در کارخانۀ  ازیا در گزارش کارگری دیگری 

پرند، و برای اولین بار پس از -نجفی مدیر عامل ترانسفو ری در جمع همکاران کارخانه ری مهندس»

 ماه حضور یافتند؛ تلاش ایشان جهت وانمود به هم جهتی با همکاران و اینکه از جنس کارگران می ۰۰

 .«باشند، در نهایت با شکست مواجه شد
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 منی تصمیم به فروش زمینؤآیا آقای م"ایشان پس از نوعی طفره روی در پاسخ به این پرسش که »

بزرگ ایران ترانسفو( را دارد یا  ۀهای خانواد یعنوان بخشی از دارایه )ب های زنجان و ویلاهای شمال

اگر " ! با پاسخ کارگران که:"م درست است یا نهندا من هم شنیده ام ولی نمی"اظهار کرد که: "خیر؟

اینک در این شرکت ظاهراً سـِمـَتی  شما هم" که: این و "داند؟! دانی پس چه کسی می شما نمی

منی است، و ما این موضوع ؤقول خودش دست راست آقای مه و ب ندارید و همه کاره آقای فتاح نماینده

 ....و ایشان را قبول نداریم

 ۹ال کرد چرا قراردادهای یکساله پس از امضا دوباره بازگشت خورد و ؤایشان در پاسخ کارگری که س

ک ی یاز سوی کارگران پرسش شد که: ط اًاند که: چون ارزیابی شدند! مجددماهه امضا شده پاسخ داده

)از بین رفتن امنیت شغلی برهم  ماهه بسته شود؟؟! ۹تا  ۰نفر  قرارداد  ۰۰هفته چگونه ارزیابی شد که با 

 خوردن آرامش و آسایش روانیِ این قشر زحمتکش(

تصمیم گیری شخصی و البته همسو با اهداف و دستورات آقای مؤمنی بوده که  ۀدهندهمین امر نشان 

 .«در نهایت باعث ترک جلسه از سوی تمامی پرسنل  شد

در جریان این مبارزات تلاش شد که تمامی ترفندهای مدیریت برای اعتصاب شکنی و ایجاد تفرقه بین کارگران 

ز که تعطیلات تابستانی نی: »نوان مثال در کانال اعلام می شومجموعه در زنجان و ری، افشا و خنثی شود. به ع

طع با ادعای )در این مق شود تقریباً هر ساله در تقویم کاری کارخانجات ایران ترانسفو برای پرسنل گنجانده می

صورت اجباری!( از سوی مدیریت ابلاغ شده، لیکن پرسنل تصمیم به ه ب استراحت و رفع خستگی پرسنل،

 «.اندکارخانه و رصد اوضاع گرفتهحضور در 

، در چهاردهمین هاز همه مهم تر با تشدید جّو امنیتی و سرکوب که به اخراج تعدادی از کارگران منتهی شد

 .ته اسروز اعتراض مطالبۀ بازگشت به کار همکاران اخراجی هم به درخواست های اصلی کارگران اضافه شد

ن بورس، دست کشیدن از کار و خواباندن خط تولید، راه اندازی اعتراض مستقیم به خصوصی سازی و دلالا

کانال تلگرام برای جلب حمایت مردمی، تهیۀ گزارش های کارگری از دل اعتراضات، افشای نمایندگان مجلس 

شای گان مجموعه، افستو مدیران عامل، طرح مطالباتی نظیر واگذاری سهام به خود کارگران و پرسنل و بازنش

 تلاش مقامات بالا برای توقف اعتراض و ایجاد شکاف میان کارگران و خنثی سازی دارک، افشااسناد و م
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، خواست بازگشت به کار همکاران اخراجی و تداوم اعتراض با وجود جوّ امنیتی و سرکوب، همه و مجموعه

جلوتر از همه نشان می دهند که سطح آگاهی کارگران در دست کم واحدهای تولیدی بزرگ تا چه اندازه 

 ، و فعالیت آن ها تا چه اندازه تأثیرگذار در جنبش کارگری است.«فعالین کارگری»

 تهدید و علائم سرکوبکارشکنی، 

از همان روز نخست اعتراض که جمعیت زیادی در مقابل ورودی کارخانه تجمع کرده بودند و هر از چندی 

وضعیت و جلوگیری از درز اخبار اعتصاب، ورود  کرد، برای آرام کردنصدای سوت و فریادشان فضا را پر می

 به داخلاز ورود خودروی نیروی انتظامی  بنا به گزارش ها هرگونه خودرو از گیت اول ممنوع بود، تا حدی که

 نیز جلوگیری شد. 

 اما این تمهیدات ناکام ماند و با گسترش اخبار، تلاش های دیگری برای فرونشاندن اعتراض صورت گرفت. 

دو روز از دست معترضان  چندی پیش به مدت« حمایت مردمی از گروه ایران ترانسفو»جمله این که کانال از 

نفر از اعضای  ۸۰۰۰پایان تحصن اعلام شد که همین امر باعث خروج بیش از  ،گزارشی جعلی با انتشارخارج و 

 .کانال شد

نین برای آمدن را حذف کرده اند و متحصّ سرویس های ما»برخی کارگران گزارش داده اند که علاوه بر این 

به شرکت با پای پیاده و با ماشین های شخصی و آژانس و ... این مسیر را طی می کنند. درب توالت ها، سلف 

باز کارخانه و در محل  ۀغذاخوری، سالن های مختلف کارخانه و... را نیز قفل کرده اند و ما فقط در محوط

 «.گ ها تجمع می کنیمنپارکی

حصن ، تجمع و ت«انصاریجمشید »تلاش برای ارعاب کارگران معترض زمانی به اوج رسید که استاندار زنجان، 

های مدنظر رهبری و دولت برای سال خط مشی»کارگران و پرسنل شرکت ایران ترانسفو را مغایر با  ۀچند روز

ی به برا« عوامل ضدّ انقلاب»ی برخی دانست و به ردّپا« اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»شعار برخلاف و « ۳۰

کوب و رانحراف کشیدن تجمعات کارگران و پرسنل ایران ترانسفو اشاره کرد تا به این ترتیب زمینه را برای س

 رگران فراهم کند. ابازداشت و اخراج ک
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باشد در  هبه طور قطع تعطیلی روند تولید شرکت ایران ترانسفو در راستای هر مصلحتی ک»انصاری اعلام کرد: 

 «!راستای منویات مقام معظم رهبری نبوده است

وگوی شورای استانی گفت ۀدر جلس ۰۹۳۰مرداد  ۰۸ شنبهشامگاه سه «غلامحسین جمیلی»به همین ترتیب 

شیدن ک کارگران و پرسنل شرکت ایران ترانسفو و دست ۀدولت و بخش خصوصی با اشاره به تجمعات چند روز

نهادینه کردن اقدامی غیرقابل قبول و مخالف با رونق و توسعه در  ،این اقدام معترضان»از کار گفت:  آن ها

 !«واحدهای تولیدی استان زنجان است که به هیچ عنوان زیبنده نیست

به تازگی مدیران و معاونین شرکت ایران ترانسفو به همراه بسیج کارگری پایگاه مقاومت این شرکت و اعضای 

شورای اسلامی کار، هر یک در اتحاد با هم بیانیه های مجزایی داده و با انواع لفاظی ها خواهان پایان سابق 

 ۰شده اند. این که شورای اسلامی با وجود اتمام دورۀ خود در تاریخ  ۰۹۳۰مردادماه  ۰۱اعتصاب از امروز، 

بلی )طبق اطلاعیۀ ق« می باشند فاقد سمت و مسئولیت شورایی»مردادماه و در شرایطی که اعضای سابق آن 

ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان( و حتی با وجود دستگیری موقت و اخراج برخی شان، در این 

مورد مجاز بوده اند کارگران را به خاتمۀ اعتصاب دعوت کنند، به تنهایی ماهیت این نهاد ضدّ کارگری را نشان 

 ت کارفرما هستند.می دهد و این که چه طور آلت دس

 «فعالین کارگری»درس های اعتصاب برای 

د نتمام ابتکارات عمل و مطالبات قوی و جدی ای که در طول اعتراض مطرح شده اند، به خوبی نشان می ده

و  «آگاهی رسانی» امرخودخوانده ای است که « رهبران»و « فعالین»که جنبش کارگری به مراتب جلوتر از 

برای خود مفروض می گیرند. مثلاً در روزهای اعتصاب فردی متعلق به یکی ان وظیفه ای به عنورا « رهبری»

رحی ، ط«ایران ترانسفو»در صفحۀ فیسبوک  از گرایش های چپ موجود، در ذیل مطلبی از اعتصاب کارگران

مایه ین کل دستمی گذارد از کارگرانی که خامنه ای را در واگن گذاشته و به سمت درّه ای هُل می دهند! یعنی ا

روشن نیست این حقیقتاً چه سطحی و ! ارائه دهد« آگاه»و همۀ آن چیزی است که می تواند به عنوان یک فرد 

از آگاهی سیاسی را به کارگران منتقل می کند یا چه کمکی به پیشبرد مبارزات می کند؟ این دخالت پیش 

 «. چپ»در طیف  ی از نمونه های مشابهیز بسیارپاافتاده و آماتور، نمونه و سمبلی است از وضعیت رقت انگ
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آن که این  است )بی« بیانیۀ حمایتی»یا از سوی دیگر حزب کمونیست کارگری را شاهدیم که استادکار صدور 

( و حداکثر به این بسنده کم مصادیق آن را روشن سازدیا دست حمایت را به طور مادّی و ملموس نشان دهد

مایش نبه های کارگران را فرامی خواند تا فعالانه به میدان بیایند و قدرت خود را  حزب، خانواده»می کند که 

یا « فراخوان»تو گویی توده های کارگران، منتظر و بلاتکلیف صف کشیده اند و فقط منتظر یک «. بگذارند

قدرت خود را به نمایش بگذارند. در حالی که اولاً برای صدور این دست فراخوان ها  و مجوز هستند تا بروند

و به عبارت دیگر نمی توان حزب بود، اما مابه ازایی در قدّ و قوارۀ این نام  ؛نیست« حزب»نیازی به تشکیل 

کردند، آیا رگری چنین ننداشت و فراتر از بیانیه نویسی نرفت؛ و ثانیاً سؤال این جاست که اگر خانواده های کا

ین ؟ در همیا خیر مجازیم که از آن نتیجۀ بی ربطی این حزب به متن مبارزات جنبش کارگری را بگیریم

 ، مطرح می شود.«هر روزه»، آن هم از نوع «مجمع عمومی»آمادۀ  حاضر وفراخوان، باز فرمول همیشگی و 

شود که کارگران به خاطر عدم تحقق خواسته های  در حالی که مجمع عمومی اصولاً تنها به حالتی اطلاق می

«( ایران ترانسفو»کلیدی خود )مثلاً افزایش دستمزد، یا دریافت حقوق معوقه یا لغو واگذاری سهام در مورد 

دست از کار می کشند و به نشانۀ اعتراض در محوطه تجمع می کنند و این چیزی نیست که با فراخوان شکل 

اعتصاب کنونی شکل گرفته است. و مجمع عمومی اساساً حالت دائمی ندارد و ناپایدار بگیرد، بلکه نقداً در 

بودن و منقطع بودن از عناصر ذاتی چنین تجمعاتی است. به همین دلیل مجمع عمومی نمی تواند هر هفته یا 

م بیفتد هروز در ساعت معینی برای رسیدگی به موضوعات کارگری شکل بگیرد. این اتفاق نمی افتد، و اگر 

حالت فرمالیته دارد. مضاف بر این حتی عرفاً حضور کارفرما یا نمایندۀ کارفرما در آن منتفی نیست. چون چنین 

تجمعی برای رسیدگی به برخی مشکلات خاص است و در نتیجه مخاطب آن، کارفرما است. در عوض اگر یک 

مومی برسد، سطح تکامل بعدی آن این اعتراض کارگری در کف کارخانه و مراکز تولید به تشکیل مجمع ع

خواهد بود که از درونش یک تشکل پایدار و منضبط، یعنی یک تشکل مستقل کارگری ایجاد شود. تشکلی 

که برخلاف مجمع عمومی، خصلت دائمی، سلسله مراتب و تقسیم کار دارد. مجمع عمومی در ادامۀ یک سلسله 

ن حالت بهترین مرجع است برای فراخوان به کارگران برای مسائل خاص حوزۀ تولید شکل می گیرد، و در ای

ایجاد تشکل آتی خودشان، چون بدنۀ کارگری در آن حضور دارد، رأی عمومی و اکثریت آرا هم هست برای 

تعیین نماینده و انجام تصمیمات. و حالا ببینید که چنین حزبی به چیزی فراخوان می دهد که خود در جریان 

نسفو شکل گرفته است تا لابد این را به حساب نفوذ خط حزب خود در بین کارگران معرفی اعتصاب ایران ترا

 کند!



۶3 

ود. داخل ایران هم می ش« رهبران کارگری»شامل حال فعالین و البته این بی ربطی به متن جنبش کارگری، 

ر مرکز واقعًا تاکنون داثبات این موضوع با همین منطق ساده امکان پذیر است که اگر بپذیریم این فعالین 

بش کارگری جن آثار تحولات جنبش کارگری و اعتراضات بوده اند، پس امروز قاعدتاً نمی توانستیم حتی اثری از

سراغ بگیریم، به این دلیل که کل آن چه از فعالین کارگری می بینیم و می شنویم، یا زندان است یا مسألۀ 

خر زنده یاد رفیق شاهرخ زمانی هم به طعنه می گفت، با این تأمین وثیقه. این موضوعی است که این اوا

خبررسانی از احکام زندان و وثیقۀ این یا آن فرد.  بهمضمون که کار تمام کمیته های موجود خلاصه شده است 

ت؟ طی موجود یاف برای کمیته ها و تشکلات و فعالین کارگریمی توان « فعالیتی»وجه  چه پس به راستی

 سازماندهی یکدر حین  یک فعال کارگری دستگیری ه به ندرت سابقه داشته است کهسال های گذشت

رکوب و س« یورش وحشیانه»اعتصاب یا حضور در یک اعتراض عنوان شده باشد. با وجود انواع توصیفات از 

رژیم، توضیحی داده نمی شود که پس چرا فعالیت علنی و قانونی در دستور کار قرار گرفت و « فاشیستی»

بعضاً هنوز هم تبلیغ می شود؟ قاعدتاً این سبک از فعالیت، قرار بود نوعی مصونیت برای فعالیت های کارگری 

جام هر از ان را در داخل ایجاد کند، ولی در عوض می بینیم که به شکلی وارونه همان مبلغین فعالیت علنی

فعالیت  ناقض، ورشکستگی چنین سبکی ازاین ت .بازمی دارداقدامی به بهانۀ احکام تعلیقی یا خطر دستگیری 

 ۰۹۲۰اواسط دهۀ باقی ماندۀ تحولات نتیجه این می شود که تشکلات موجود که عمومًا  را نشان می دهد.

، به محافلی درخود تقلیل پیدا کرده اند که نه ارتباطی با بخش های پیشروی کارگری دارند و نه از هستند

بین  چند ماه یا سال( حتی ی روند. کافی است کسی چند هفته )و نهسطح خبررسانی و تهیۀ گزارش فراتر م

محافل موجود شناخته شده چرخ بزند تا خودش پی ببرد که عموماً از این تشکلات تنها یک نام باقی است که 

 ایشی وفرس مثل مُهر پای بیانیه ها می خورد، بدون این که مابه ازا یا بدنه ای داشته باشند. جلسات مکرر و

جا زده  «سیاسی»بی حاصل، بیانیه نویسی های کلیشه ای، جدال های شخصی درونی که از منظر بیرونی 

می شوند و غیاب در هرگونه اعتراض جدی )چه رسد به سازماندهی آن(، تمام فعالیت آن ها است، بدون این 

 ک اتحاد عمل براید. در عوض کافی است پیشنهاد ینداشته باش هر عضو تازه واردکه رشد سیاسی برای 

انجام فعالیتی مشترک داده شود، تا شاهد باشید که چگونه جلوداران بیانیه نویسی که بر سر ترتیب امضاها 

اصله، که در همین ف است نزاع دارند، این بار برای رفتن به انتهای صف از هم سبقت می گیرند. این در حالی

ی از جدیدترین و یک« ایران ترانسفو»ثبت می شود که نمونۀ روزانه ده ها اعتراض و اعتصاب در سراسر ایران 

مهم ترین آن ها است. شعارها و مطالبات جدی و روحیۀ مبارزاتی این اعتراض را مقایسه کنید با جمع آوری 
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ی اتحادیۀ آزاد، نامه نگاری چهار سال پیش کمیتۀ هماهنگی با وزارت کار و رئیس «هزار امضا ۰۰طومار »

و انبوه  «مسئولان محترم وزارت اطلاعات استان کردستان»یا نامۀ سرگشادۀ محمود صالحی به قوۀ قضائیه، 

 مگر نان بردن به سر سفره»و « ظلم تا به کِی؟»و مبتذلِ  وام پسندنوشته های دردمندانه با پرسش های ع

 «.جرم است؟

وضعیت بحرانی تشکل های داخل موضوعی نیست که بتوان به سادگی زیر فرش زد و پنهان کرد. اگر قرار بر 

حلّ یک بحران است، از ابتدا باید خودِ وجودِ بحران را به رسمیت شناخت. تجربۀ سال ها فعالیت در درون یا 

تنها مید به آن ها، توهم است و کنار تشکلات موجود، چه در داخل و چه خارج، نشان می دهد که هرگونه ا

دیگران مختارند تا هر زمانی که می . )و البته فرسایش روح و روان(اتلاف وقت و انرژی دستاورد خالص آن، 

« تدارک حزب»و « تشکل سراسری»تشکلات موجود داخل و خارج، پروژه های  فعلی خواهند با همین ترکیب

می گوییم که تمام این احزاب و تشکلات را باید دور ریخت. به صراحت بسازند و نیمه کاره رها کنند. اما ما با 

روی سینۀ جنبش افتاده اند و نمی گذارند نفس بکشد و خود به یکی از موانع  یاین دلیل که مثل بار سنگین

سازمان یابی تبدیل شده اند. با چنین حجم بالایی از پتانسیل اعتراضی کارگری در ایران و در شرایطی که 

 )به پشتوانۀ گرایش راست و رفرمیستی جنبش کارگری( حرکات حاکمیت برای ایجاد تشکل های زرد کارگریت

روشن تر شده است، وقت چندانی برای سازماندهی  «سازمان جهانی کار»پس از توافقات هسته ای و اجلاس 

ف می ی این تشکلات تعرییا پروژه هایی که بر مبنا باقی نمی ماند که بخواهیم در چهارچوب تشکلات موجود

گری چه امروز و چه در تحولات فردا، مستقیمًا نیازمند تقویت گرایش تلف کنیم. هرگونه دخالت شوند

به این معنی که سوسیالیست های انقلابی هرگز نمی توانند  .سوسیالیسم انقلابی و تشکیلات اخص آن است

 سراغ سازماندهی سایر کارگران بروند، مگر آن که پیش تر خود را سازمان داده باشند. 

 ه هایشکل فعالیت متناسب با وضعیت کنونی، ایجاد هستبهترین و مطلوب ترین سته به تجربیات گذشته، ب

 یک. است در محلات و محیط های کار و هرجای ممکن سوسیالیست هااز  سه نفره-دو کوچک و مخفی، ولو

هستۀ کوچک مخفی، می تواند مابه ازایی ده ها بار بیش تر از تشکلاتی علنی داشته باشد که اشاره شد. 

ک جمع هیچ چیز نیست، ولی در ی درشرایط کنونی یک سوسیالیست باید درک کند که در انزوا و به طور منفرد

ه چیز هست. هر فعالیتی، از سطح مطالعه گرفته تا فراتر از آن، فقط در یک جمع و در اصطکاک با انقلابی هم

نه  شکل می گیرد، و« برنامۀ اقدام کارگری»دیگران است که معنا پیدا می کند. چنین هسته ای، حول یک 
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اکنونی حیات تشکل های تبخش اعظم  تنظیم شان مثلاً اساسنامه و کوهی از بند و تبصره یا قواعد اخلاقی که

زی ، و این مطالبات چی«مطالبات» رشته از چیزی نیست جز یکبرنامه این داده است.  می را به خود اختصاص

تجربیات تاریخی و جهانی جنبش طبقۀ کارگر، دخالتگری های عملی روزمرۀ خودِ هستۀ  نیستند جز چکیدۀ

سخۀ نه یک ن برخلاف تصور رایج، برنامه درنتیجه ی.و درس های اعتراضات و اعتصابات مهم کارگر مورد نظر

« ی درونیدمکراس»نهایی و ایستا، که پویا و متغیر است و می تواند و باید تکمیل شود. در یک چنین جمعی، 

به عنوان تنها ضامن و شرط لازم حفظ آن جمع و جلوگیری از انشعاب ضمن حفظ اختلافات اجتناب ناپذیر 

افراد مختلف، در حوزه های مختلف درگیر هستند، و بر  هم به این دلیل عینی کهآن سیاسی، حاکم است. 

مبنای دخالتگری محدود خود، ناگزیر به آگاهی و تجارب محدود و نسبی دست پیدا می کنند. بنابراین کل این 

امه شود و وارد برن ه اشبه بحث گذاشته شود، جمع بندی و چکید شود،تجربیات باید بتواند در جایی متمرکز 

 سپس در دور بعدی در عمل محک بخورد. یک چنین هسته ای، در فاز عملی، بنا به ابتکار خود می تواند

قه از منط« گزارش کارگری»تهیۀ می تواند اقدام انجام دهد: به عنوان مثال،  را فعالیت های مختلف کوهی از

توزیع  عملی به دیگران، اقدام بهپیشنهادی ی چنین هسته ای می تواند به عنوان یک الگو ای کند؛ یا کارخانه

ا ی یا اعتراض به حکم شلاق کارگران آق درّه( فعالین کارگری زندانیاز کارگران )مثلًا پوستر و تراکت در دفاع 

جمع آوری کمک مالی برای رفع بخشی از نیازهای مادی خانواده های فعالین کارگری زندانی کند؛ می تواند 

عیت یا در موق تراض، به راحتی شعاری از پیش تعیین شده را به شعار غالب مبدل سازدبا شرکت در یک اع

درست، مطالبۀ درست را مطرح کند )مثلاً بازکردن دفاتر حسابرسی در شرایطی که افشای فیش های حقوقی 

برای پیشرَوی جنبش در قالب بیانیه و شبنامه در  را ؛ می تواند راه حل های خودبه موضوع روز مبدل شده(

محلات کارگری یا در سطح کارخانه ها توزیع کند، و به این ترتیب پس از مدتی با بخش پیشُروی همان 

کارگران مرتبط شود؛ چنین هسته ای در هر محیطی، اعم از محیط کار یا دانشگاه، سعی می کند با پیشروترین 

ف اول هر اعتراضی هستند، مرتبط شود؛ در یک محیط کار، می تواند مطالباتی را ها، یعنی کسانی که در ص

خوانی دارد و به علاوه می تواند حلقۀ واسطی از برنامۀ خود جا بیندازد که با سطح کنونی آگاهی کارگران هم

لبه رفتند، طابرای رشد این آگاهی به سطوح بالاتر باشد، به طوری که وقتی خود آن کارگران پشت تحقق آن م

خود به لحاظ آگاهی، رشد و به سطحی بالاتر ارتقا پیدا کنند. در یک چنین جمع محدود و کوچکی است که 

افراد بسته به موضوعاتی که در آن دخیل هستند )و نه موضوعاتی از سر ذهن، علایق شخصی، و صرفاً برای 

تلاش دارند که جلوتر از هر جریان دیگری، افزودن به دانش فردی یا انباشت معرفت(، مطالعه می کنند، و 
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بهترین، صحیح ترین و به موقع ترین خطوط را به دیگران منتقل کنند؛ یک چنین جمعی، مسائل پایه ای و 

( با موضوعات روز )اعم از مسائل داخلی و بین اند اساسی نظری را )که اتفاقًا از کم ترین توجه برخوردار بوده

به موازات فعالیت های عملی خود پیش می برد. می تواند با یافتن متحدین بین  المللی( ترکیب می کند و

هسته های مختلف می توانند با یک بولتن درونی به یک دیگر متصل  .المللی خود، از تجارب آن ها بیاموزد

اط بشوند. و با یک بولتن بیرونی و توزیع آن در وسیع تر سطح ممکن، با پیشروترین کارگران معترض ارت

 بگیرند.

 تمام وانت می چنین فعالیت هایی از یک سو به خود این فعالین اعتماد به نفس می دهد، چرا که می بینند

فه ای و منضبط، مابه ازایی بسیار فراتر حر ولی کوچک، جمع یک با عمل در و زد دور را رژیم امنیتی سدهای

یک الگو و خط عملی پیشنهادی را می دهد که از انبوه تشکلات و احزاب داشت. از سوی دیگر به دیگران 

چنان چه آن ها نیز همان کار را انجام دهند، در آن صورت فعالیت مورد نظر تأثیر ملموس خواهد گذاشت، و 

 که است هایی جمع چنین درون در فقط. رسید همۀ این ها مواردی خواهد بود که در جنبش به ثبت خواهد 

 بکس آموزش برای دیگری ظرف چه راستی به وگرنه گرفت، یاد آینده برای را مخفی سازماندهی توان می

 کردن طی بدون تواند می فرد چگونه گشایش، یک بروز صورت در و دارد، وجود تعهد و انضباط متشکل، کار

ر د، دخالتگری داشته باشد. چنین هسته هایی قرار نیست و نمی تواند، یا انفعال ه جای دنباله رویب مسیر، این

قد و قوارۀ یک حزب انقلابی دخالتگری و تأثیرگذاری داشته باشند، بلکه قرار است به عنوان یک اقلیت پیشرو، 

سبک کار و الگوهای پیشنهادی خود را در عمل در درون جنبش جا بیاندازند و پایه های حزب انقلابی 

 .سوسیالیست آتی را پی ریزی کند

می دهند؛ هسته هایی که به « سازمان»هایی است که خودشان  مشکل امروز جنبش ما نبود همین هسته

وجود دارد که اصولاً نقشی در « شهید»ازای غیاب هر یک از آن ها، ده ها جمع مطالعاتی، همایش و زندانی و 

جلو راندن جنبش ندارند. ایجاد این هسته ها و تداوم آن دقیقًا سخت ترین و ضروری ترین کار در شرایط 

اما به هیچ وجه ناممکن نیست. فقط کافی است چنین جمع هایی در سطح اولیه، منتها به شکل  کنونی است،

د، تا بعد از آن هر جمعی بتواند مشابه خودش را ایجاد کند. بنابراین تمام فشار و هم ناستخوان دار شکل بگیر

ته های اولیه در نقاط مختلف و غمّ ما در وقت اندک فعلی و در شرایط ملتهب ایران، باید روی ایجاد همین هس
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متمرکز باشد، و از این نظر، هر فعالیت دیگری را که مرتبط با این حوزه نباشد، اتلاف وقت و انرژی و ُخرده 

 .کاری بدانیم

برای دوره ای، قطعًا باید در انزوا، با کم ترین امکانات، و با بیشترین وقت و انرژی چنین هسته هایی را در 

د و سپس آن ها را به هم مرتبط کرد. و بعد از این فقط باید انتظار یک تغییر و تحول اساسی نقاط مختلف ایجا

درگیری  مهاباد، در ۰۹۳۰، شورش اردیبهشت ۲۲اعتراضات سال را کشید که اصلاً نباید از نظر دور دانست )

ته ها از آن(. رشد این هس و یا بسیار فراتر های اخیر بُلداجی بر سر مسألۀ آب، اعتصاب کنونی ایران ترانسفو

تازه در این شرایط آغاز می شود. در این شرایط خاص یک هسته آن قدر به مسائل نظری و خطوط صحیح 

که به سرعت بتواند در هرجایی بهترین شعار را مطرح کند یا  و در بین کارگران پیشرو اعتبار دارد سوار هست

بلد خواهد بود که چه طور بیانیه بنویسد، چه طور و کجا آن بهترین دخالتگری ممکن را انجام دهد. این جمع 

را توزیع کند، چگونه اعتراضی را سازمان دهد و غیره. در این مقاطع خاص چنان تکاپو در جامعه زیاد می شود 

و چنان عطشی برای سیاست به وجود می آید که همان هستۀ کوچک، برای بسیاری از امور خود حتی فرصت 

این سبک فعالیت  .شت و چنان رشدی خواهد کرد که هیچ گاه حتی تصور هم نمی کرده استهم نخواهد دا

و سازماندهی از پایین متکی بر رهبران عملی و واقعی جنبش کارگری، تنها گزینۀ مطمئن و صحیح برای غلبه 

 بر خلأ رهبری کنونی است.
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