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 یک رادیکال خرده بورژوا:« فضایی»چشم اندازهای 

 تهران زنان المللیبین همایش در هاروی دیوید مجازی به بهانۀ حضور

بحران بدخیم کنونی سرمایه داری، جهان را به چنان تب و لرزی انداخته است که تقریباً محال است بتوان 

ده، یمشابهی تاریخی برای آن یافت. تحول فرایندهای عینی این نظام نه فقط ناگزیر به چنین بحرانی انجام

بلکه مآلاً زمینه را برای تشدید مبارزۀ طبقاتی و چرخش تعیین کننده در سطح آگاهی و جهت گیری سیاسی 

طبقۀ کارگر فراهم آورده است. تمام متریک های اقتصادی و تمام شاخص های تاریخی و عینی به آغاز دور 

را در گوشه و کنار جهان با انگشت اشاره جدیدی از مبارزات انقلابی اشاره دارند که نقداً می توان مصادیق آن 

 نشان داد.

بند شتپ ی کهدر نتیجه وظیفۀ اصلی ما در این میان، تدارک سیاسی است برای رویارویی با چالش های جدید

و هدایت این مبارزه به سمت تعیین تکلیف نهایی و یک بار برای همیشه با سرمایه  فرامی رسند این تحولات

تمام مکانیسم های سیاسی و ایدئولوژیکی که برای به  بی کم و کاست ن رو افشایداری. درست از همی

انحراف کشاندن جنبش طبقۀ کارگر، مسدود کردن تکامل جهت گیری انقلابی و نهایتاً مهار کردن این جنبش 

ارک دو بازگرداندن کنترل بورژوازی بر آن در حال نشو و نمو هستند، به ضرورتی مطلق و جزء محوری این ت

 سیاسی بدل می شود.

قًا وجود دارند که دقی« چپ» در درونتا جایی که به حوزۀ اقتصاد سیاسی برمی گردد، گرایش های مختلفی 

و به این اعتبار خود نقش مکمل بورژوازی را برای جلوگیری از  را به عهده می گیرندوظایف بالا  انجام همین

 پیشروی جنبش طبقۀ کارگر ایفا می کنند.

اقتصاد سیاسی به نگارش درآورده و بدون تردید موضوعات  باب بسیاری در و تألیفات ید هاروی که کتاب هادیو

مهم و قابل تأملی را هم مطرح کرده است، در بهترین و مؤدبانه ترین ترین حالت تنها یکی از انبوه کسانی 

. جریانی که سال هاست در حوزۀ جای داد« مارکسیسم آکادمیک»فیف ویژه در مقولۀ خاست که می توان با ت

و  وطاست و جوریدن خط آن دانشگاهی و روشنفکری مشغول تهی کردن مارکسیسم از وجه سیاسی و انقلابی

نوشته های مارکس را برای یافتن این یا آن معنی احتمالی، جایگزین هستۀ اصلی انقلابی  لابه لای خطوط

 می کند. و نتایج سیاسی عملی آن بحث های مارکس
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 مینه استبدادی، ضد و داری سرمایه ضد های جنبش به هاروی مانند هایی آکادمیسین ربطی بی اثبات در

 هب دعوت ایشان برای سخنرانی جهان از های حکومت استبدادی ترین و هارترین از یکی شهردار که بس

 شان از این همهدست فروشان و گرسنگانی که سهم خیل ترین واکنشی بهآورد، و وی بدون کم می عمل

تاراج بدن کوفته از فرود چوب و چماق و پنجه بوکس شهرداری و به کرّات خودکشی با حلق آویز شدن یا 

و همراه با همسر  پذیرد می را دعوت شده داده وعده امتیازات صرف به تنها رفتن به زیر قطار مترو است،

ه مشاب. بگذارد خود «داری سرمایه ضد» ادعاهای همۀ روی پا سادگی به اش حضور پیدا می کند تا«محجبه»

شاهد بودیم که ضدیت اش با سرمایه داری، مانع از حضور  کوربین از قماش جرمی کسانی در را رفتار همین

 و ظرفیت همۀ این. جمهوری اسلامی و حتی دریافت پول نبود« پرس تی وی»وی در شبکۀ برون مرزی 

 .است رفرمیست چپ فطی آکادمیک رهبران اعتراضی پتانسیل

س آوازه مارک «لاکاپیت»من سخنرانی ها و مقالاتی دربارۀ ته به یُساین که هاروی طی سال های گذشته توان

ته اگر به یاد داش ،ان حیرت آور نیستدبه خصوص بخش دانشجویی دست و پا کند، چن در بینو هوادارانی 

 به حدّی بوده است که حتی پال این اواخر باشیم که ورشکستکی تئوریک بورژوازی و چرخش به راست تا

ت یا حتی گاهی سوسیالیس« چپ»هم  «نیویورک تایمز»و  «اکونومیست»ستون نویس  به عنوان کروگمن

ستی ی دربارۀ اقتصاد سیاسی مارکسیپایه ا مباحثخطاب می شود. در شرایطی که مارکسیسم انقلابی و تمام 

ت عموماً غیرانتقادی آثار و برداش مقبولیتِبا مشارکت فعال رفرمیسم چپ و بورژوازی به عقب رانده می شود، 

 های هاروی چندان غیرمنتظره نیست.

جا متأسفانه فرصت ارزیابی سهم هاروی در اقتصاد سیاسی مارکسیستی نیست، بلکه در عوض بیش تر در این

 به الزامات سیاسی بحث های او توجه می شود.

که « محدودیت های سرمایه»نگاهی به نوشته های هاروی از زمان کتاب اما مختصراً می توان گفت که 

منتشر شد، به خوبی نشان می دهد که او در زمرۀ کسانی است که تلاش دارند با  1892نخستین بار سال 

 به نظم موجود انطباق دهند.، تئوری های او را «اصلاح ریش مارکس»

تمایز  «خرده بورژوازی دمکرات»سال پیش مارکس تأکید کرده بود که باید بین طبقۀ کارگر و  151بیش از 

رگونی بنیادی کلّ جامعه است، تمایل این دومی به قول مارکس تنها گقائل شد. اگر منافع این اولی در د
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ممکن برایش قابل تحمل تر و راحت تر خواهد  حدّدر اوضاع اجتماعی است که جامعۀ موجود را تا  اتیتغییر»

 هاروی دقیقًا سخنگوی این دومی است.«. کرد

، با منتشر کرد 2119خود که نزدیک به پنج سال پیش از بروز بحران مالی « نو امپریالیسم»هاروی در کتاب 

کسیستی تسویه حساب می کند. در این تسویه حساب، طبقۀ کارگر چپ مار« دیدگاه کلاسیک»به قول خود 

 ارگر، سایربا تأکید صرف بر طبقۀ ک «دیدگاه کلاسیک» . به زعم اودیگر تنها نیروی دگرگونی انقلابی نیست

 تمرکز یک سویۀ»جنبش های اجتماعی مختلف )مانند زنان و محیط زیست و غیره( را فراموش کرده و این 

لهم از مارکسیسم و کمونیسم بر مبارزات پرولتاریا به بهای حذف سایرین، یک خطای مرگبار مُاکثر چپ های 

 «.بوده است

طبقۀ کارگر و تأکید روی آن مسئول  در آن هاروی در این جا صرفًا همان بینشی را تکرار می کند که

 . معرفی شده استرونق پساجنگ  دورۀ پس از پایان پی در پی عقبگردهای

خاطر ناتوانی از درک علل  هکه ب ذهن می آوردرا به « مکتب فرانکفورت»هاروی، همان بحث های برداشت 

همین  نیسم در جنبش کارگری ویانحطاط انقلاب روسیه و نهایتًا فروپاشی شوروی، نقش ویرانگر استال یماد

فاشیسم، در آخر امر به ضدّ چیزی بدل شد که در ابتدا بود و  پدیدۀ طور ناتوانی از درک ماهیت و علل عروج

 ۀ کارگراعلام کرد که طبق مارکوزه، به کلام آدورنو و هورکهایمر و به نشانۀ تسلیم نهایتاً با بالا بردن دو دست

 است.« بی بنیه»به لحاظ سیاسی  دیگر

خیانت های و ری جنبش کارگری جایی که هاروی جستجو می کند، بلکه در رهب در اما مشکل واقعی نه

تهاجم بورژوازی در  ه سوینهفته است که راه را ب 1895تا  1899سیستماتیک آن به جنبش های سال های 

 چند دهۀ گذشته همواره کرد.

درست در مقطعی که فرایندهای تولید سرمایه داری جهانی به افزایش حیرت آور طبقۀ کارگر و مبارزات آن 

د که ت(، هاروی یاد این می افاستکه تنها نیمی از آن امروز در هند و چین متمرکز منجر شده )به طوری 

 جنبش های اجتماعی جدیدی را باید شکل و توسعه داد.

برمی « لتریروغیرپ» تحت ستم به علاوه تاجایی که به اتهام نخ نمای بی اعتنایی مارکسیست ها به سایر اقشار

، 1815ضدّیت با ستم، در مرکز استراتژی انقلابی قرار داشت. سال  ها شویکگردد، باید به یاد آورد که برای بل
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انقلاب ها، فستیوال »بود، لنین نوشت که 1819در بحبوحۀ انقلابی که عملاً تمرین نهایی برای انقلاب پیروزمند 

عالانه به ف ای توده های مردم در موقعیتی نیستند که چنین هستم دیدگان و استثمارشدگان هستند. درهیچ بره

های  سوسیالیست کهاینو « در برهۀ انقلاب ، مگرماعی نو وارد صحنه شوندتعنوان آفرینندگان یک نظم اج

. باشند «تریبون ستم دیدگان»برای سوسیالیسم باید  هانقلابی برای جلب توده های تحت ستم به مبارز

ت می چشم انداز مبارزۀ طبقاتی به دس تاریخی و ماتریالیستی از ریشه های ستم و بیینمارکسیست ها یک ت

ده از وار است که تمام مشکلات به ارث رسیتدهند و به عبارت دیگر، جنبش سوسیالیستی بر این برداشت اس

شدن  وتنها با تسخیر قدرت سیاسی به دست طبقۀ کارگر می تواند آغاز به مح ،سرمایه داری و جامعۀ طبقاتی

را مطرح  ظراتین. در روسیه و در مقطعی که لنین چنین هایی بشریت استو رهایی طبقۀ کارگر سرآغاز ر کند

به طور اخص مبارزه علیه یهودستیزی و اشکال مختلف ستم ملی و ستم بر زن را در دستور  ها کرد، بلشویک

ارزۀ فتۀ مبمی دهد و شی« تقلیل»کار قرار داده بودند. در نتیجه این که مارکسیسم همه چیز را صرفاً به اقتصاد 

 . در واقع اوستهم قرار دارد« مارکسیست»اقتصادی است، صرفاً یک اسطوره است که در پس ذهن هاروِی 

نه  و که بازگشت به طبقۀ کارگر را با مبارزات صنفی برای دستمزد و جنگ نان و پنیر یکسان می گیرد

 مارکسیست های انقلابی.

 پس از اشاره« نو امپریالیسم»اروی در همان کتاب چنین مبارزه ای چیست؟ ه عوضاما پیشنهاد هاروی به 

ه به طرح با اشار، آنای به این که نظامی گری امریکا تلاشی است از فرط استیصال برای حفظ سلطۀ جهانی 

 می نویسد:روزولت « نیو دیل»

 "نیودیل"قوانین هر شیوۀ تولید سرمایه دارانه، نوعی  روناین مشکل در د هتنها پاسخ ممکن، گرچه موقت، ب»

است که دامنه ای جهانی دارد. یعنی رها کردن منطق گردش و انباشت سرمایه از زنجیرهای نئولیبرال، فرمول 

بندی دوبارۀ قدرت دولتی در راستای خطوط مداخله گرایی و بازتوزیعی بیشتر، مهار قدرت سوداگری سرمایۀ 

و انحصارات چندجانبه )به ویژه نفوذ  هازدایی یا کنترل دمکراتیک قدرت عظیم انحصار مالی و مرکزیت

تبهکارانۀ مجتمع های نظامی و صنعتی( برای دیکته کردن همه چیز از تجارت جهانی گرفته تا آن چه باید در 

تر  سخاوتمندانه "دیلنیو "م و بشنویم.  پیامد این امر بازگشت به یک امپریالیسمِ یرسانه ها ببینیم و بخوان

خواهد بود که ترجیحاً از خلال نوعی ائتلاف قدرت های سرمایه داری به همان صورت که کائوتسکی مدت ها 

 «.قبل تجسم کرده بود، فرامی رسد
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ه جدید ب "نیودیل"ی رادیکال تری هم در خفا هستند، اما ساختن یک االبته راه حل ه»سپس ادامه می دهد: 

ده و اروپا، هم در سطح داخلی و هم بین المللی، در مواجهه با نیروهای عظیم طبقاتی و رهبری ایالات متح

 «.آن، چیزی است که در بزنگاه کنونی برای مبارزه قطعاً کفایت می کند مقابلمنافع ویژۀ 

این دیدگاه هاروی، به هیچ وجه منحصر به فرد نیست و در بین طیف وسیعی از رفرمیست های چپ حامیان 

رغم همۀ ارجاعات خود به مارکس هیچ تردیدی را دارد. مثلاً اقتصاددانان فرانسوی، دومنیل و لِوی، که علی خود

وقتی به صراحت می گویند که بحران های سرمایه  ،ضع خود باقی نمی گذارندامو بارۀ ماهیت رفرمیستیدر

هستند. و این تشخیص « کینز طبّیصحت و اهمیت تشخیص »م نشان دهندۀ تداری در اواخر قرن بیس

کنترل بر وضعیت اقتصاد کلان و نهادهای مالی نباید در دستان بخش خصوصی، یعنی دستان مالیه »چیست؟ 

 «.رها شود

و متنوع چنین نسخه هایی نشان داده شود، بد نیست به موردِ مشهورتر دیگری  هکه دامنۀ گستردبرای این

او هم در ایران  «دکترین شوک»کانادایی، که کتاب « رادیکال» اشاره شود. یعنی خانم نیومی کلاین، نویسندۀ

کتب منظیر میلتون فریدمن و  یو چهره های« بازار آزاد»ترجمه شد. او همان جا بعد از نقدهای فراوان به 

د... شچنین سطحی از توحش نبا لازمه اش قطعاً برخورداری از یک اقتصاد بازار که»شیکاگو، می نویسد که 

یعنی به طور خلاصه می توان هم بازار آزاد را در سطح کالاهای مصرفی داشت و هم به «. است یرامکان پذ

موازات آن بهداشت و درمان رایگان و مدارس عمومی را، منتها باید بخش اعظم اقتصاد در دست دولت باشد 

ه ها کند اتحادی وقه حققوانینی شرکت ها را ملزم به پرداخت دستمزد مناسب و احترام ب مجموعه تا با تصویب

از نابرابری های تند جامعه بکاهد. در این جاست که کلاین هم پس از کش و قوس های  ،و با بازتوزیع ثروت

 برمی گردد: «نیو دیل»آرای کینز و فراوان در نهایت به 

ود در سیاست ی بیه کرد؛ این انقلابصکینز دقیقاً بعد از بحران بزرگ این نوع اقتصاد مختلط و قانومند را تو»

شه و کنار جهان رقم زد. دقیقاً همین نظام مصالحه وگ در و تحولاتی نظیر آن را "نیو دیل"گذاری عمومی که 

و کنترل و توازن بود که ضدّانقلاب فریدمن در یک کشور از پس دیگری برای نابودی نظام مند آن روی کار 

 «.آورده شد
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برای یافتن ابزارهایی که به واسطه شان بتوان  هد، کوششی استانجام می ددر جبهۀ تئوریک  چه هارویآن

سرمایه داری را فراهم آورده اند، دستکم  واژگونی شرایط عینی به قول مارکسکه  را تضادها و تناقضاتی

 تحفیف داد )اگر نگوییم مغلوب کرد(.

 آشکار می شود.  عملی ، بلافاصله در حوزۀ سیاسیلاش هانتایج این ت

شهرهای شورشی: از حّق به شهر »از کتاب  «حزب وال استریت عقوبتشورش در خیابان: » فصلدر هاروی 

 ی. تا به این جا او چیز بدیعمی تازد« قدرت مطلق پول برای حاکمیت مطلق»به  (2112« )تا انقلاب شهری

پول را  پیش از او در نوشته های مارک تواین هم بتوان نکوهشمدت ها ارئه نکرده است، سهل است که 

دمکراسی  و« سیاست پول»دیگر چه رسد به مارکسیست ها که همیشه و به دقت کارکرد و نقش  ،سراغ گرفت

ل نهایی وایی هم در تحلیژبور یرین کشورهاتبورژوایی را تشریح کرده اند و نشان داده اند که حتی دمکراتیک 

 یک شکل سیاسی برای دیکتاتوری سرمایۀ مالی هستند.

دارند به کار می  در توان هرچه« عادی دوره های»و بروکرات های جنبش کارگری در  بورژوا سیاستمداران

همین حقیقت را پنهان کنند. اما بحران  ،«فرایند دمکراتیک»بندند تا با افسانه سازی و ایجاد توهم دربارۀ 

می دارد. همین بر« دمکراسی»اقتصادی و واکنش تمام حکومت های جهان، به سادگی نقاب از چهرۀ این 

رحال دیک به یک امروز در شرایطی صحبت می کنیم که ته مانده های دمکراسی بورژوایی از امریکا تا اروپا 

هستند و بورژوازی بیش از پیش به سوی طفیلی گری مالی، میلیتاریسم در خارج و سرکوب پس گرفته شدن 

 حقوق دمکراتیک در داخل در حرکت است.

 و صحت این تحلیل مارکسیستی را نشان است ذهن و آگاهی میلیون نفر ثبت شده همین تجربیات اخیر در

، بلکه تنها با تسخیر قدرت ،می دهد که دیکتاتوری سرمایۀ مالی نه با رفرم های تدریجی و نظام پارلمانی

درهم شکستن ماشین دولت و ایجاد حکومت کارگری برای مالکیت عمومی بر بخش های کلان و استراتژیک 

تحت کنترل و نظارت دمکراتیک و با  -از جمله نهادهای مالی و بانک ها و شرکت های بزرگ -قتصادیا

 هدف برنامه ریزی منابع موجود برای رفع نیازهای اجتماعی و نه سود، امکان پذیر است. 

برای  تاما چشم انداز هاروی نه سرنگونی دیکتاتوری کنونی سرمایۀ مالی، که صرفًا ایجاد اهرم فشاری اس

امی قدرت پول تم»به قول هاروی از آن جا که «. وندنبش» شوند کهاین که نمایندگان این دیکتاتوری وادار 
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مردم بسته است، در نتیجه هیچ گزینه ای باقی نخواهد ماند جز اشغال پارک ها  وجود را به رویمجاری ابراز 

 .«به  نیازهای ما توجه شود شوند، تا موقعی که شهر، تا موقعی که نظرات ما شنیده یو میدان ها و خیابان ها

ت رایگان و عمومی و پایان شتأمین آموزش و بهدا هاروی خواهان برچیده شدن امتیازات ابرشرکت هاست و

که آزادی استثمار و خلع ید از قدرت های انحصاری در رسانه و توقف خصوصی سازی دانش و فرهنگ و این

 «.تاً ممنوع شودشدیداً محدود و نهای»دیگران 

در »جا پاسخ می دهد که جنبش اما این اهداف عالی چه طور باید محقق شوند؟ هاروی در اینبسیار خوب. 

مواجهه با حزب سازمان یافتۀ وال استریت... باید این را یکی از اصول بنیادی خود بداند که نه باید متشتت 

ست مد که خیر عموم باید بر منافع پفهبیاید و ب خودششود و نه منحرف، تا وقتی که حزب وال استریت یا به 

 «.و سطحی غالب باشد یا به زانو در بیاید

ر نتیجه همان طور که مشاهده می شود برای هاروی اصلی ترین مسأله این است که نمایندگان و کارگزارن د

که سیاست هایشان به بار می آورد درک کنند. در نتیجه وظیفۀ  را سیاسی سرمایۀ مالی، صدمات و لطماتی

آن ها را از خواب بیدار کنیم یا به سر عقل بیاوریم. به سختی می توان باور کرد که  لابد سیاسی ما، اینست که

 این درک کودکانه، ماحصل چهار دهه تدریس کاپیتال باشد!

بش اشغال لندن، مواضعش را بیش تر پروراند و روشن در یکی از سخنرانی هایش برای جن 2111 هاروی سال

از منظر او، بحران سرمایه داری نه ناشی از تلاشی اقتصاد سرمایه داری، که به خاطر سیاست  در واقع کرد که

را « تاچریسم»های نادرست تحت برنامۀ نئولیبرالیسم است. نتیجۀ منطقی این ارزیابی این بود که می توان 

چشم  ست هاروی اشاره می کند کهشکوس کرد، مشروط به این فشار کافی گذاشته شود. در آن ندر بریتانیا مع

امل ک نپایان دادن به چیزی که تاچر شروع کرد و معکوس کرد»انداز سیاسی جنبش اشغال عبارت است از 

تاچر، چون  دورۀ چه باید داشته باشیم یک برنامۀ سیاسی است برای پایان دادن به کلّآن. به عبارت دیگر، آن

 داررا وا سرمایه»روی جنبش این است که  در نتیجه وظیفۀ سیاسی پیشِ«. به هیچ وجه تمام نشدهاین دوره 

 «.به تحمل همۀ هزینه هایی کند که نمی خواهد متحمل شود

لکه بدر نتیجه برای هاروی پدیده های تاچریسم یا نئولیبرالیسم ریشه در بحران عینی سرمایه داری ندارند، 

« ریالیسم پنو ام»کرد و برچید. بی دلیل نیست که در کتاب های  وارونهکه می شود  ندهست یگویی سیاست
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جدید « نیو دیل»(، همان طور که اشاره شد خواهان یک 2115« )تاریخچۀ مختصر نئولیبرالیسم»( و 2113)

محافظه کاران حکومت بوش می به عنوان جایگزین برنامۀ نو 1831منطبق با رئوس برنامۀ روزولت در دهۀ 

 می نویسد:« تاریخچۀ مختصر نئولیبرالیسم»از جمله جایی که به عنوان جمع بندی در کتاب  شود.

جایی برای شروع بحث های روزولت وجود دارد. در داخل ایالت متحده اتحادی باید ایجاد شود تا کنترِل »... 

این شکل به جای مثله شدن روش ها و ارزش های مردمیِ دستگاه دولت را دوباره به دست آورد و به 

ه کدمکراتیک در قربانگاه قدرت بازار آن ها را افزایش دهد. چشم اندازی از آزادی بسیار بسیار باشکوه تر از آن

نئولیبرالیسم تبلیغ می کند وجود دارد که باید به دست آورد. نظامی برای حکمرانی، به مراتب ارزشمند تر از 

 «. افظه کاری امکان می دهد، وجود دارد که باید ایجاد شودکه نومحآن

یی است که تسخیر شود )از پارک گزی ترکیه تا میدان التحریر مصر(، «فضا»پروفسور هاروی در به در دنبال 

فه کنیم و باید اضا ؛اما مطلقاً توضیحی نمی دهد که چرا این جنبش ها هنوز در نطفه شکل نگرفته خفه شدند

 گر هم شکل می گرفتند، با افق دید هاروی قطعاً محکوم به خفگی بودند.که حتی ا

ب کرده، ی آوازه ای کسرهاروی که به عنوان تحلیلگر اقتصاد سیاسی مارکسیستی و منتقد شدید سرمایه دا

ان وکه علیه همان دیکتاتوری مالی شکل گرفته به تبعیت از آن فرامی خواند. این را باید به عن را عملاً جنبشی

 او افزود.« تناقض و پایان سرمایه داری 19»هجدهمین تناقض به کتاب 

 در مصاحبه ای با رفیق مازیار رازی اشاره شد: 2111همان طور که سال 

یری ، طبیعتاً او را به سوی نتیجه گ“سرمایه“و ” کار“طّ فکری دیوید هاروی، با نادیده گرفتن تضادّ بین خ.»... 

تاریا( )غیر پرول” سلب مالکّیت شدگان“خواهد داد. آن چه که هاروی مبارزۀ طبقاتی های نادرست سیاسی سوق 

می نامد، تنها در تضادّ کار و سرمایه، همان طور که مارکس بیان کرد، عینیّت پیدا می کند. به علاوه دیوید 

وایی دولت بورژ هاروی با منحرف شدن از اصل مبارزۀ طبقاتی بین دو نیروی اصلی متخاصم در جامعه، مسألۀ

وم را به کل نادیده می گیرد. او هم چنین از کنار مفه” دیکتاتوری پرولتاریا“و ضرورت انقلاب به منظور استقرار 

 ..«.که مفهومی بنیادی در تغییر نظام سرمایه داری به سوسیالیزم است، عبور می کند -“آگاهی سوسیالیستی“

 پ رفرمیست رو به رو شد، امروز می توانیم به وضوح ببینیم.د چنصحت این بحث را که در آن مقطع با ریشخ
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ها بارها در چند دهۀ گذشته به اثبات رسیده است، از جمله در تجربۀ «دیوید هاروی»ورشکستگی چشم انداز 

سیریزا که با استقبال هاروی رو به رو « چپ رادیکال»دردناک سال گذشته در یونان. روی کار آمدن حزب 

ان در مید ، در حکم آزمون تئوری های هارویبه پایان رسید به ابتدایی ترین وعده های خود شد و با خیانت

 است. مبارزۀ طبقاتی

و پارک ها و خیابان ها و وعده های ضدّ نئولیبرالی سیریزا نه فقط « میدان آتن»جا نیز تسخیر فضای در این

سان پتانسیل عظیم یک جنبش با خاک یک ایجاد نکرد، بلکه کل« خلع یدشدگان»هیچ گونه رفرمی به نفع 

 ، این دومی را انتخاب کرد.«تروئیکا»انقلاب یا تسلیم در برابر  د. نهایتاً سیریزا در دوراهیِ ش

سیریزا در کوتاه مدت شکست  تاز بسیاری جها»، در مصاحبه ای می گوید که 2115هاروی مارس سال 

روزی دست خواهد یافت، چون موضوعاتی را روی میز گذاشته خواهد خورد. اما به اعتقاد من در بلندمدت به پی

 «. که دیگر نمی تواند به سادگی نادیده گرفته شود. در حال حاضر علامت سؤال روی دمکراسی است

س سیریزا و پودمو»یی جهت پُر کردن، ادامه می دهد: «فضا»هاروی با شیفتگی همیشگی اش برای یافتن 

 .«چون چیز جدیدی دارد رخ می دهد. این که چیست را نمی توانم بگویمفضایی سیاسی را گشوده اند، 

پس از این توصیف سرگیجه آور از چیزی که دارد رخ می دهد، اما خود واقف نیست که دقیقاً آن چیز چیست، 

م می مته "رفرمیسم"البته کسانی در طیف چپ ضدّ سرمایه داری هستند که آن ها را به »هاروی می گوید: 

های  سیاست هایی... فرصتبا طرح نیروهایی بوده اند که  ستینن ها نخیاین شاید درست باشد، اما ا کنند.

اد من یکا به اعتقئد گشود. نهایتاً گسست از ِوردِ ریاضت اقتصادی و درهم شکستن قدرت ترونجدید را خواه

من در  ه پیدا کند. به گمانخواهد گشود که بعد می تواند بیشتر توسع یفضایی را برای چشم اندازهای جدید

 «.دوار باشیم...امی به آن این مرحله، این احزابی که داریم در اروپا می بینیم بهترین چیزی هستند که می توانیم

تر از یک سال بعد از پیروزی انتخاباتی سیریزا، نشان داد که این احزاب، برعکس بدترین چیزی اما گذشت کم

 که جنبش قصد خودکشی داشته باشد.بست، مگر این هستند که می توان به آن امید

کا تا در امری« اشغال وال استریت»در آخر باید اشاره کرد که اعتراضات مختلف در واکنش به سرمایه داری، از 

 در پاریس، موضوع دخالتگری مارکسیست های انقلابی است و نه دنباله روی.« شب زنده داری»
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هانی و بازسازماندهی اقتصاد جهانی، نه یک چشم انداز دور و غیرواقع بینانه، چشم انداز انقلاب سوسیالیستی ج

بلکه برعکس یک ضرورت مطلق و فوری است. بررسی منطق فرایندها و گرایش های عینی اقتصادی و 

تجربیات تاریخی و جهانی جنبش کارگری نشان می دهد که این استراتژی، تنها پایۀ قابل اتکایی است که 

رگر با تکیه بر آن می تواند با بحران عمیق سرمایه داری جهانی و میلیتاریسم و فجایع برآمده از آن طبقۀ کا

مقابله کند. وظیفۀ سیاسی ما، همانی است که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست یادآوری می کنند: 

؛ «ژوازیادت بورمتشکل کردن کارگران به عنوان یک طبقه، برای تسخیر قدرت سیاسی و سرنگونی سی»

که نه کارنامۀ تئوریک، بلکه کارنامۀ عملی خود را در همین کسی نمی تواند خود را مارکسیست بداند، مگر این

های بسیاری دقیقاً برای طفره روی از آن یک روز «مارکسیست»حوزۀ کلیدی نشان دهد. همان حوزه ای که 

ز بعد پروفسور هاروی را پاسخی به شرایط امروز جا می دلقک شارلاتانی به نام ژیژک را برجسته می کنند و رو

 زنند.

 1385آذر  22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 و سرخوردگی چپ رفرمیست« کنوانسیون ملی دمکرات ها»پایان 

ها در همین هفته، دو حزب اصلی سرمایه داری امریکا رسماً کاندیداهای «کنوانسیون ملی دمکرات»با خاتمۀ 

برگزیده اند. نه هیلاری کلینتون از حزب دمکرات و نه دونالد  2119خود را برای انتخابات ریاست جمهوری 

ترامپ از حزب جمهوری خواه، هیچ یک در مواجهه با بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امریکا راه حلی 

 نداشته اند جز ریاضت اقتصادی، جنگ و تداوم حملات به حقوق دمکراتیک.

انسیون جمهوری خواهان در اوایل همین ماه، با نامزدی میلیاردرِ عقب مانده و شبه فاشیستی مانند ترامپ، کنو

 نشان دهندۀ یک نقطۀ عطف در گندیدگی و انحطاط سیاست در جامعۀ امریکا است.

، «تقلمس»و « سوسیالیست»، از جمله برنی ساندرِز حاکمسیاسی  شان در دستگاه دمکرات ها و کل هواداران

، «پترام»اکنون دست به دامن ترفند سیاسی دیگری شده اند و آن این که تنها راه توقف خطری به اسم 

ی شود که فراموش م ،«بد و بدترانتخاب بین » استدلال همیشگیِ این حمایت از کلینتون است. با این حال در

جز جنگ  خلق کرده. سیستمی که ترامپ محصول مستقیم همان سیستم سیاسی منحطی است که کلینتون را

چیز دیگری به ارمغان نیاورده  1821های بی وقفه و رسوایی مالی و بالاترین سطوح نابرابری اجتماعی از دهۀ 

 است.

این که فردی مثل ترامپ می تواند به شکل مضحکی خود را مخالف وضع موجود جا بزند، ثمرۀ هشت سال 

شاخص امید به  کاهش، بیکاری مزمن، فقر کودکان، متوسط حکومت اوباما است: کاهش حقوق و درآمد

 زندگی، خودکشی و الی آخر.

داً فقیر را ترسیم محلات شدی ینساکن تعداد و توزیع جغرافیایی به تفصیل رشد« مؤسسۀ بروکینگز»گزارش اخیر 

رصد، با  تقریباً د 41محلاتی با نرخ فقر بیش از  ینساکن تعداد، 2114-2111 و 2111سال  در فاصلۀمی کند. 

میلیون امریکایی که در فقر به سر می برند،  45میلیون نفر رسید. از  14به حدوداً  9.5درصد افزایش از  111

میلیون نفر( اکنون در محلاتی با فقر مطلق زندگی می کنند. ایالت های کالیفرنیا و آریزونا  9.3درصد ) 14تقریباً 

، میشیگان، اوهایو و نیویورک، در صدر بالاترین افزایش تراکم فقر در بین در جنوب غربی و ایالت های ایندیانا

 بزرگ ترین کلان شهرهای کشور هستند.
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ه بدر بخش های وسیعی از شهرها به چشم می خورند.  رهنی بیکاری، مشاغل کم دستمزد و مصادرۀ منازل

 تگی شهر به مخروبه ای مبدل شدهمی توان دید که با ورشکسدیترویت خصوص این روند را تمام و کمال در 

 است.

میلیاردر  21نابرابری اجتماعی را به بالاترین سطوح خود در تاریخ رسانده اند. مجموع ثروت  ،این سیاست ها

مید شکاف ادر میلیون نفر پایینی. رشد نابرابری اجتماعی خود را  151برتر امریکا معادل است با مجموع ثروت 

 فقرا نشان می دهد و رشد حیرت آور شمار ُاوِردوز دارو و اپیدمی خودکشی.ثروتمندان و  به زندگیِ

همۀ این ها محصول سیاست و تصمیمات عامدانۀ هر دو حزب دمکرات و جمهوری خواه بوده است: از کوبیدن 

 تابوت رفاهیات در دورۀ بیل کلینتون، تا کاهش های عظیم مالیاتی برای ابرثروتمندان در دورۀ آخر بر میخ

و کاهش دستمزد کارگران صنعت خودروسازی به  )نابودی نظام بهداشت و درمان( «اوباماکر»بوش تا طرح 

ثروت داشت.  2119درصد کم تر از سال  41 ییک خانوادۀ معمولی امریکای 2113. سال 2118سال  ازنصف 

 کرد.درصد سقوط  12 ،2113 تا 2119 از ی ظرف شش ساللدرآمد سالانۀ یک خانوار معمو

 «.امریکا الآن معرکه است»اوباما به اندازۀ کافی وقیح بود که مارس امسال در مصاحبه ای بگوید  وجود با این

دمکرات ها در این کنوانسیون نشان دادند که تا چه حد از واقعیت اجتماعی کارگران امریکا دور هستند. تمام 

ن ه انتخاب هیلاری کلینتون را به عنوان نخستیبرنامه ریزی شده بود ک به دقت سناریوی کنوانسیون طوری

. این درست همان روایتِ هشت سال پیش را به یاد می معرفی کند« تاریخی»امری  ،زن رئیس جمهور امریکا

ی برای گرم کردن تنور کارزار انتخابات« سیاهپوست»آورد. این که چه طور پیشینۀ نژادی اوباما به عنوان یک 

پوچی  ،وضعیت اقتصادی و خشونت سیستماتیک پلیسی علیه سیاهان )علاوه بر سایرین(او پیش کشیده شد. اما 

 این سیاست های هویتی با تمرکز بر نژاد، جنسیت و گرایش جنسی را نشان داد.

هرچند در کنواسیون هرگونه بحث جدی دربارۀ طرح های جنگی کنار گذاشته شد، اما ماهیت حکومت احتمالی 

طاب ران کلینتون ترامپ را کارگزار پوتین خادر تحرکات کنونی اش علیه روسیه دید. هوادکلینتون را می توان 

حتی تلاش شد تا افشای ایمیل های کنوانسیون دمکرات ها در ویکی لیکس هم به سرویس اطلاعاتی  می کنند.

 روسیه ارتباط داده شود.
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تی ن حزب اصلی میلیتاریسم امپریالیسدمکرات ها مشغول بازگشت به همان موقعیت تاریخی خودشان به عنوا

همچون که خود طلایه دار تهاجم به عراق بودند،  خواهی جمهوری« نومحافظه کاران» ،هستند. در این بین

ت خارجی، سیاس تعیین کنندۀ به کارزار کلینتون سرازیر شده اند. از منظر رده های بالای ارتش و محافل گله

 عتمادتر و تهاجمی تر از ترامپ است.به مراتب قابل ا مهره ای کلینتون

رنگ « توال استری»و « طبقۀ میلیاردرها»اش علیه «انقلاب سیاسی»در این میان برنی ساندرز که خیلی زود 

ساندرز در این کنوانسیون به صراحت از کلینتون حمایت کرد؛ درست باخت، جلوی پای کلینتون به خاک افتاد. 

لآن وظیفۀ ما ا»را هو می کند، ساندرز رو به جمعیت می کند و می گوید  زمانی که جمعیت زیادی یک صدا او

دو چیز هست: شکست ترامپ و انتخاب هیلاری کلینتون... هو کردن ساده است، اما سخت تر این هست که 

. «وقتی ترامپ سر کار آمد بخواهی به صورت فرزندت نگاه کنی... افتخار می کنم که در کنار هیلاری بایستم

شدۀ  افشاد ایمیل های به یاد بیاوریم که اسناد تنها اگر ،رت فردی مثل ساندرز قابل سنجش نیستحقا

اندرز رد که سپرده برمی دا ییدمکرات ها همین از تخریب های پشت پردۀ کارزار ساندرز به دست ،کنوانسیون

 ادفیشد، ساندرز نه یک فرد تص. همان طور که بارها توضیح داده می کند« افتخار»به قرار گرفتن در کنارشان 

بورژوازی حاکم بود. رشد هواداران ساندرز، نه  یکی از گرایش هاینمایندۀ  ، که در تحلیل نهایی خودو مستقل

دمکرات  رایب او هم به سرعتسودمندی  ترتیبکه خود او را هم بهت زده کرد. به همین  ،فقط دمکرات ها

و د عۀ امریکا به حدی است که کوچک ترین انتقادی به دستگاه. التهاب و فضای دوقطبی جاماثبات شدها 

اض تمام خشم و اعتر بر همین موج سوار شد، اما رو به رو شود. ساندرز عمومی لاحاکم می توانست با اقب حزبی

در بین اکثریت مردم پس از هشت سال تجربۀ  اعتبار که به لحاظ بردی از پایین را به پشت حزب دمکرات

مشارکت چپ های رفرمیست  دونالبته ب خدمت بزرگ ساندرز. این ما نفس های آخر را می کشیدحکومت اوبا

 گرفت.نصورت 

پ چتنها یکی از ده ها نمونۀ گرایش های « کشما سوآنت»و در رأس آن خانم « آلترناتیو سوسیالیستی»گروه 

 کشما سوآنت، از اعضای رفرمیستی است که خود در این خیانت تاریخی به طبقۀ کارگر دست داشته اند.

رز بود ، خود یکی از حامیان کارزار اولیۀ ساند«شورای شهر سیاتل»و عضو  «آلترناتیو سوسیالیستی»برجستۀ 

یش هم پ« جنبش برای برنی»راه اندازی گروه  ، بلکه تا حدّداشتکه نه فقط در گردهمایی های او سخنرانی 

 رفت.



19 

نیروی »را بنیان گذاشت، در آن مقطع با حرارت نوشت: « برای برنیجنبش »که گروه « آلترناتیو سوسیالیستی»

محرکۀ پشت برنی ساندرز، این فرصت واقعی را به ما می بخشد که بتوانیم هر آن کس را که خواهان ساختن 

درصدی ها است گرد هم جمع کنیم. ما می توانیم با ساختن یک نیروی سیاسی  88یک بدیل واقعی برای 

در پس کارزار ساندرز، آن را به مهم ترین انتخابات چند دهۀ اخیر تبدیل کنیم... اگر به این شکل سازمان یافته 

شویم. ما می توانیم  2119متشکل شویم، می توانیم میلیون ها نفر را پشت کارزار ساندرز بیاوریم تا پیروزِ سال 

 «.ساختن یک نیروی جدید، قدرتمند و ماندگار را آغاز کنیم

تراتژی را برنی این اس متأسفانه»شت رسوایی ساندرز از بام افتاده است، سوآنت می نویسد که طکه  اما اکنون

بله «. کنار گذاشته و خواهان رأی دادن به همان دستگاهی شده است که ما مشغول مبارزه با آن بوده ایم

ناب ناپذیر یش بینی یا اجتتأسف سوآنت به مخاطب چنین القا می کند که گویا این روند قابل پ«! متأسفانه»

اعلام کرده بود که از نامزد حزب دمکرات، فارغ از  2115نبوده است. این در حالی است که ساندرز بهار سال 

 این که چه کسی باشد، حمایت خواهد کرد.

وسک رساندرز نتیجۀ سیاسی نمی گیرد، بلکه این بار ع« انقلاب سیاسیِ» اما سوآنت نه فقط از این روند طبیعیِ 

د را در ویترین می گذار «حزب سبز»، کاندیدای «جیل اشتاین»عوض در بنجل برنی ساندرز را بر می دارد و 

ر ما نیاز داریم که گسترده ترین حمایت ممکن را برای جیل ضبه طور مشخص در حال حا»و می گوید: 

ی و این کارزار م« یاسی ما استفراهم آوریم. کارزار او تداوم آشکار انقلاب س ،تاین، کاندیدای حزب سبزشا

 باشد.« درصدی خودمان 88حزب سیاسی توده ای »تواند پایه ای برای ایجاد 

، به یکسان یک حزب سرمایه داری و در تقابل شده استهواداران سابق ساندرز  رد زبانالآن وِحزب سبز که 

به  -رالیاآلمان و است نظیر -رسیدندبه قدرت هرجا که با طبقۀ کارگر و مبارزه برای سوسیالیسم است. سبزها 

 سم و ریاضت اقتصادی را به آغوشیصلح طلبی خود را کنار گذاشتند و در عوض میلیتار هر چه تمام سرعت

 گرفتند.

ون و ترامپ انتخاب بین کلینت« گزینۀ»فرو رفته، باز هم  اجتماعی در بحبوحۀ انتخاباتی که زیر سایۀ اعتراضات

رشد جوّ ضدّ سرمایه داری در امریکا و جهان، با مانورهای فرصت اما  در مقابل مردم امریکا قرار داده می شود.

« ارادارۀ آمار ک»داده هایی که فوریۀ گذشته از سوی متوقف نخواهد شد.  و رفرمیست های چپ طلبانۀ ساندرز
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ر شد، نقطۀ عطف مبارزۀ طبقاتی در امریکا را به طور کمّی نمایش می دادند. این داده ها نشان دهندۀ منتش

نسبت به سال گذشته  2115درصدی تعداد روزهای ازدست رفته در اختلافات کارگری مهم سال  411افزایش 

سرتاسر امریکا در آن سال  هزار کارگر نفت در 5هستند. بخش اعظم این افزایش، به دلیل اعتصاب چهار ماهۀ 

 بود.

مسألۀ  انقلاب و مرتبط با همۀ این مبارزات، چه اعتصابات باشند و چه اعتراضات اجتماعی، یک رشته موضوعات

و اصولاً بحثی که نخواهد وارد این رشته مسائل شود هر چیزی است غیر از  تسخیر قدرت را طرح می کنند

 دخالتگری مارکسیستی.

ات که اعتراض ه است، حیات سیاسی جامعۀ امریکا دستخوش تغییرات بسیاری شد2119مالی از زمان بحران 

نقطۀ عطف آن بود. این بار نیز بستر مناسبی فراهم شد تا گرایش « جنبش اشغال وال استریت»موسوم به 

 بچپ رفرمیست و همیشه گریزان از طرح موضوعات کلیدی انقلابی، مجدداً الگوی دیگری را به جای حز

به جای مقولۀ « درصد 88»قرار دهد. در این تلاش،  و تعیین تکلیف نهایی با دولت سرمایه داری پیشتاز انقلابی

انقلاب »حتی مفهوم «. حزب پیشتاز طبقۀ کارگر»به جای « درصدی 88حزب »قرار گرفت و « طبقۀ کارگر»

. م ظرفیت تحقق داشته باشدتا به حدی مخدوش و بی مایه شد که با کسی مثل برنی ساندرز ه« سیاسی

گرایش رفرمیستی مطلقاً علاقه ای ندارد توضیح بدهد که چرا این الگوهای بدیع به نتیجۀ مطلوب نمی رسند 

)نه فقط از این توضیح سر باز می زند، بلکه در عوض با سماجت آن را بارها و بارها تکرار می کند که نمونۀ 

درصدی ها فرایندی  88فرانسه بود(. بروز اعتراضات موسوم به « جنبش شب زنده داری»اخیرش الگوسازی از 

دن طبقاتی و به چالش کشیده ش-بود که قطعاً باعث رادیکالیزاسیون جامعه و افزایش سطح آگاهی سیاسی

و به همین دلیل بدون تردید موضوع دخالتگری یک گرایش مارکسیستی  شد جریان اصلیدستگاه و رسانه های 

مسألۀ محوری در این اعتراضات، دخالتگری برای ارتقای یک جنبش ضدّ سرمایه داری به یک ما ا. بود انقلابی

جنبش سوسیالیستی آگاهانه است، در حالی که گرایش رفرمیستی برعکس دنباله روی از یک اعتراض 

هم،  لحتی یک جریان رادیکاخودانگیخته و تبدیل آن را به یک الگوی تغییر در دستور کار قرار می دهد. 

چنان چه از پیش تشکیلات اخص خود را شکل نداده باشد، به جای تأثیرگذاری در چنین اعتراضاتی خود به 

خودخوانده ای نظیر برنی ساندرز و تقابل اخیر « سوسیالیست»گسترش کارزار سادگی در آن حل می شود. 

 ست کم نشان دهندۀ چرخش به چپهواداران سابقش در بین جوانان و کارگران به دلیل حمایت از کلینتون، د
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زیر ضرب  یشبه این سو، سوسیالیست ها در همۀ عرصه ها« مک کارتیسم»در جامعه ای است که از زمان 

 حکومت بوده اند.  

بخش اعظم مباحثی که مطرح شده و بالتبع فراتر از سطح  انقلابی بسته شده بود، حزب نطفه های یک اگر

طبقاتی عمومی جامعه انطباق می یافت. به همین ترتیب اگر  با سطح آگاهی آگاهی موجود جامعه بود، امروز

یک گرایش انقلابی ضمن دخالتگری در فضای انتخاباتی و به خصوص در میان هواداران ساندرز به جای 

جربۀ اخیر تتقویت توهمات از پیش نسبت به خیانت اجتناب ناپذیر ساندرز هشدار داده بود، اکنون به دنبال 

 بگیرد. می توانست در موقعیت رهبری اعتراضات قراردهندگان  رأی

انحطاط اقتصادی امپریالیسم امریکا از جنگ جهانی دوم به این سو، مواجهه با وخیم ترین بحران اقتصادی در 

، نزاع ژئوپلتیک با دو قدرت سرمایه داری تازه نفس روسیه و چین، دستگاه 1831قیاس با رکود بزرگ دهۀ 

 گزینۀ ناسیونالیسم اقتصادی، سیاست های سوی حزبی امریکا را وادار خواهد کرد تا بیش تر به سیاسی دو

حمایت گرایی و میلیتاریسم چرخش کند. وقوع حملات تروریستی اخیر )از جمله کشتار کلوب همجنسگرایان 

م پلیس و غیره، با اس در اورلاندو( نیز این بهانه را به دولت می دهد تا با افزایش تجسس شهروندان، تجهیز

 در داخل شدت ببخشد. را حمله به حقوق دمکراتیک« مبارزه علیه تروریسم»رمز 

در امریکا نیز درست مانند دیگر نقاط جهان، ما با ترکیب بحران سرمایه داری و بحران رهبری انقلابی رو به 

در  هور سیریزا در یونان، پودموسپدیدۀ ساندرز نیز جزئی از یک پدیدۀ بین المللی است که با ظ رو هستیم.

ی نتواند اگر یک گرایش مارکسیسستی انقلاب اسپانیا، جرمی کوربین در بریتانیا و نظایر این ها مشاهده کردیم.

در وضعیت کنونی رشد کند، پس به راستی چه موقعیتی را باید برای رشد متصور باشد؟ این دخالتگری مستلزم 

متشکل از مطالباتی که بتواند سطح آگاهی موجود را به آگاهی سوسیالیستی  تدوین برنامه ای انتقالی است،

پیوند بزند و به علاوه بروکراسی اتحادیه های کارگری را وادار به موضع گیری کند )مبارزه با جنگ؛ اعمال 

ار؛ کمتناسب با تورم و بهره وری  افزایش حداقل دستمزد ساعتی مالیات تصاعدی بر درآمد شرکت های بزرگ؛

 به بنگاه های عمومیِ  -میلیارد دلار 11به ارزش بیش از مثلاً  -شرکت هاابرملی سازی بانک ها و تبدیل تمامی 

 مومیع اختصاص یک برنامۀ چند تریلیون دلاری برای تأمین مشاغل ؛تحت کنترل دمکراتیک طبقۀ کارگر

ک، اعم از بومیان، سیاهان، لاتین تبارها ؛ دفاع از حقوق دمکراتیو بازسازی زیرساخت های فرسودۀ کشور درخور

و غیره(. از این پس مسأله بر سر دخالت روزمره در تمام جنبش های اجتماعی است: از اعتراضات مردمی 
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)ایالت میشیگان( به دنبال رسوایی مسمویت به دلیل « فلینت»هواداران سابق ساندرز تا اعتراضات مردم شهر 

ات ؛ از اعتراض«دیترویت»اعتراضات به ورشکستگی و نابودی مشاغل در  لوله های پوسیدۀ سُربی آب، تا

تا اعتراضات سیاهپوستان به خشونت پلیس؛ از کمپین افزایش حداقل دستمزد تا « ورایزن»کارگران مخابرات 

 هدفمند تگریدخال با سازماندهی تظاهرات ضدّ جنگ؛ یک گرایش سوسیالیستی انقلابی، در بستر این شرایط و

  است که برای تبدیل شدن به رهبری انقلابی اعتبار پیدا می کند.ی حفظ استقلال سیاسی طبقۀ کارگر برا

 1385مرداد  11
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 درس های سیاسی یک سال خیانت سیریزا در یونان

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

 است.« ژوئیه 5رفراندوم »الکسیس سیپراس پس از برگزاری 

، اساساً محصول خستگی مفرط مردم یونان از وضعیت فاجعه بار 2115پیروزی سریع سیریزا در ژانویۀ 

روپا و ااجتماعی از یک سو و اعتراض عمیق و انباشته به سیاست های ریاضتی درخواستی اتحادیۀ -اقتصادی

ب اساساً به عنوان یک حز -نبود یک آلترناتیو حقیقی برای خروج از این بُن بست از سوی دیگر بود. سیریزا

بورژوایی با پایه هایی در میان اقشار مرفه خرده بورژوازی، بروکرات های کارکشتۀ اتحادیه ها، روشنفکران 

ه از طریق برجست -از خوِد سرمایه داری یونان دانشگاهی و کارگزاران پارلمانی و پیوندهایی با بخش هایی

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

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

ونانی های ی»ی سیریزا از همان ابتدا با ائتلاف این حزب و جریان راست افراطی نخستین علائم خیانت های آت

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

وحشتناکی را تصویب کرد که تمهیدات حکومت های راست گرای پیشین در مقابل آن به یک شوخی می 

 ست.مان

ژوئیه به حدّ کمال خود رسید. سیریزا درست زمانی تصمیم به  13ژوئیه و  5خیانت سیریزا در هفتۀ مابین 

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

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

نمانده بود، سیریزا به شکل شیادانه ای فراخوان به برگزاری رفراندومی حول پذیرش بستۀ ریاضتی درخواستی 

تروئیکا داد، در حالی که سیریزا اصولاً برای فسخ چنین تفاهمنامه ای رأی آورده بود. در واقع هدف سیریزا این 

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

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

یک ن تاکت، عملًا راه را برای تسلیم سیریزا هموار می کنند. اما ای«نجات مالی»شروط بستۀ  به« آری»رأی 

در رفراندوم یک محتوای سیاسی به « نه»به ضّد هدف سیریزا تبدیل شد. رأی « نه»شیادانه، با رأی قاطع 

مراتب مهم تر داشت و آن آمادگی طبقۀ کارگر با رویارویی واقعی با کل سرمایه داری بود. این درست همان 
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درصدی به عدم پذیرش این بسته،  91قاطع  چیزی بود که سیریزا را غافلگیر و وحشت زده کرد. با وجود رأی

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

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

 پیشین بود.

را اکنون می توان دید که رشد اقتصادی کشور یک چهارم سقوط کرده است و همان باقی پیامد این تفاهمنامه 

سال سن بیکار هستند  25مانده های تأمین اجتماعی هم از میان رفته اند، به طوری که نیمی از کارگران زیر 

ه های هزینو درآمد مستمری بگیران تقریباً یک سوم کاسته شده است. با این وجود، هنوز کاهش بیش تر 

 عمومی و اعمال مالیات های تنازلی که بیش از همه به دوش کارگران و فقرا می افتند، در راه هستند.

چنان مشغول مذاکره با اتحادیۀ اروپا برای مکانیسم هایی بوده است که تا چند دهۀ در همین فاصله سیریزا هم

 خواهد آورد.به ارمغان  1831بعدی وضعیتی را مشابه با بحران بزرگ دهۀ 

این سیاست های حکومت سیریزا بی پاسخ نمانده است. خشم مردمی نسبت به حکومت، خود را در اعتصاب 

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

کل  فقط کارگران یونان، که کارگرانسیاسی خیانت سیریزا و ارائۀ ترازنامۀ این تجربۀ استراتژیک برای نه 

 جهان، یک مسألۀ تعیین کننده و حیاتی است.

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

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

چپ رفرمیست بین المللی که در حکومت ائتلافی سیریزا شرکت کرده بودند، از جایی که دریافتند تداوم حمایت 

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

اتحاد »فعالیت دادند. شکل گیری  طبقاتی این جریان و دلایل خیانت اجتناب ناپذیرش، در پوشش دیگری به

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

 بیرون آمده بودند، یکی دیگر از تردستی های این قبیل گرایش ها بود.

ا به کمیتۀ مرکزی سیریزا تا مدت ههمین گروه ها به رهبری وزرای سابق کابینۀ سیپراس و اعضای مستعفی 

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



22 

مقطع چیزی نبود جز توجیه و ایجاد پوششی چپ برای حکومت سیپراس. اکثر همین عناصر حتی بعد از خیانِت 

، اما وقتی مسجل شد که قرار است از حزب بیرون انداخته شوند، با یک سال قبل هم در سیریزا باقی ماندند

 از آن خارج شدند.« منتقد»مانور حساب شده پیش دستی کردند و با ژست 

، با تبلیغ گزینۀ خروج یونان از اتحادیۀ اروپا، کنار گذاشتن ارز یورو و بازگشت به واحد پول «اتحاد مردمی»

که در این تالیستی است که فراتر از برنامۀ سیریزا نمی رود. بلیپکا-مۀ ناسیونالیستیدراخما، اساساً پیرو یک برنا

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

رین جناح بورژوازی یونان منتقل شود. درست مشابه با همان اهدافی که امروز راست ت« ملی»به بورژوازی 

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

« یالیسمسوس»سعی می کند این برنامه را در زرورق « اتحاد مردمی»دنبال می کنند. با این تفاوت که « گرایی

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

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

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

 ناچار به بُن بست می رسد.

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

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

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

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

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

ونان، به اندازۀ یک دهه برای جنبش کارگری ایران و جهان درس جهانی دارد. یک سال تحولات نفس گیر ی

 های سیاسی داشت. 

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

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

الیستی و حزب قد به انقلاب سوسیناشناخته موضع گرفت. از این فراتر، چنین گرایشی الزاماً باید یک گرایش معت
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انقلابی باشد، و الا این پرسش پیش می آید که چرا یک فعال مثلاً صنفی باید وارد مباحثی شود که به مقولاتی 

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

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

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

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

 هاین استدلال نسبتاً پرسابقه مطرح شد که در شرایط خاص یونان برای مقابلدر آستانۀ انتخابات یونان، مجدداً 

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

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

یر سیریزا بنا به ماهیت خود سیاست هایی را به نیابت از امپریالیسم اتحادیۀ اروپا و بورژوازی یونان نظ« چپ»

پیروزی با شورش های اجتماعی  اول پیاده خواهد کرد که اگر راست ترین حکومت چنین می کرد ظرف چند ماه

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

بحران زدۀ داخلی یونان و امپریالیسم، رفرمیسم چپ بهترین و کاراترین ابزاری است که می تواند همان 

سیاست ها را در لفافۀ مبارزه با ریاضت و مانور دادن های متعدد برای جلوگیری از پیشروی جنبش انقلابی اجرا 

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

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

و همین طور نظرسنجی « پاراپولیتیکا»مندرج در روزنامۀ  ALCOکه در یونان رخ داد. نظرسنجی اخیر 

درصد  99نشان می دهند که حمایت از سیریزا به شدت سقوط کرده است، به طوری که « قدونیهدانشگاه م»

درصد از رأی دهندگان سیریزا اعلام کرده اند که دیگر  98افراد مصاحبه شده از حکومت راضی نیستند. حتی 

ست. این د رسیده ااز حکومت رضایت ندارند و به این ترتیب اعتماد مردم به حکومت به پایین ترین سطوح خو

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

را تثبیت کرده است. فاجعه  2115ر بدرصد رأی دهندگان انتخابات سپتام 99نظرسنجی ها است و حمایت 

ونه گرد قانونی رهبری خود و غیاب هرگبا وجود بحران درونی، پی« طلوع طلایی»بارتر این که گروه فاشیستی 

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

 تمام نظرسنجی های اخیر در جایگاه سوم قرار می دهد.



24 

ه چنان زمانی د، بتداعی شده ان« سوسیالیست»و « چپ»خیانت های سیستماتیک سیریزا که همگی با عناوین 

 برای خنثی سازی نیاز خواهند داشت که به تنهایی می تواند انقلاب را تا ده ها سال به تعویق بیندازد.

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

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

اما با وجود این شرایط عینی انقلابی، و حتی با وجود آگاهی طبقاتی و درجۀ سازمان یافتگی نسبتاً بالای کارگران 

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

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

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

الیستی در شیم که انقلاب سوسیبرود تا فوریت و ضرورت مؤلفۀ رهبری انقلابی اثبات شود؟ اگر در نظر داشته با

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

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

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

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

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

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

 «.می یابد

رین و مبرم رهبری انقلابی، دقیقاً اصلی ت پُر کردن خلأتدوین این برنامه، دفاع از استقلال سیاسی طبقۀ کارگر و 

رح طا ب در نهایت صراحت طبقاتی، ترین وظیفۀ پیشِ روی مارکسیست ها است؛ این برنامه است که باید

خ یک جانبۀ تمامی : مانند فسمطالبقات انتقالی بین سطح آگاهی طبقاتی موجود با آگاهی سوسیالیستی پُل بزند

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

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

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

مسلح شدن کارگران در محلات برای مقابله با  رسیدگی به وضع نابسمان و تحقیرآمیز پناهندگان، مسکن،
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س، کل کار عبارت است از تبلیغ این برنامه با مداخلات روزمره در حملات فاشیست ها و الی آخر. از این پ

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

 نسبت به این برنامه. 

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

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

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

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

 المللی ندارد.

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

 وظایف کنونی مارکسیست های انقلابی در سراسر جهان است.

 1385مرداد  11
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 عزل روسف و درس های آن ،«کارگرحزب »: ورشکستگی بحران برزیل

رأی  21رأی موافق به  91با سه چهارم آرای مجلس سنای برزیل به عزل روسف ) ۀ هفتۀ گذشتهروز چهارشنب

ی از ، با عزل و«حزب کارگر»برای استیضاح دیلما روسف، رهبر  و پرتب و تاب مخالف(، نهایتاً نبرد طولانی

، به «حزب جنبش دمکراتیک برزیل»گرای ، رئیس جمهور غیرمنتخب و راست«میشل تامر»قدرت و انتصاب 

بود که نخستین  «حزب کارگر»سالۀ  13نقطۀ اوج خود رسید. رأی مجلس سنا عملاً نقطۀ پایانی بر حاکمیت 

ریاست جمهوری لولا دا سیلوا، از رهبران سابق اتحادیۀ فلزکاران، به قدرت رسید. برزیل با  2113بار سال 

گراترین حکومت از زمان پایان دیکتاتوری نظامی تحت الحمایۀ امریکا در این اکنون پس از سه دهه، با راست

 ریجنبش کارگ اتیمبارز که هشداری جدّی برای طبقۀ کارگر و تمامی دستاوردهای کشور رو به رو شده است

 .است

. آن ، رئیس وقت اتاق نمایندگان آغاز شد«ایادواردو کون»دستی دسامبر سال گذشته و با پیش ،روال استیضاح

در یکی از کمیته های کنگره برای تحقیق و تفحص « حزب کارگر»ان گهم درست پس از این که نمایند

رأی  ود بهتصمیم خ حساب های مخفی بانک سوئیس، از ا بهیدربارۀ انتقال میلیون ها دلار رشوۀ دریافتی کون

 علیه او صحبت کرده بودند.

درصد از قانون گذارانی که به استیضاح روسف رأی دادند خود یا تحت  91به گفتۀ سازمان شفافیت برزیل، 

 .بوده اندتر به اتهامات فساد مالی محبوس بازجویی جنایی هستند یا پیش

شاهد  تمام سال های حیاتشیی خطاب کرد که در «دومین کودتا»خود را  عزل ،روسف طی یک سخنرانی

وری یک رژیم دیکتاتاستقرار  صل آنحبانی امریکا رخ داد که مایبا پشت 1894سال  ،. کودتای نخستبوده است

یک » دوم به گفتۀ او ی«کودتا»ف نیز در آن مقطع زندانی و شکنجه شده بود. این سروشخص نظامی بود که 

 صورت گرفت.« با مسخره بازی قضایی»که  است« کودتای پارلمانی

تامر، نخست وزیر اسبق روسف و متحد سیاسی نزدیک او، پس از ادای سوگند در نخستین سخنرانی عمومی 

مت حکوتأکید کرد که خطاب شود و « کودتاچی»اش به صراحت اعلام کرد که دیگر تحمل نخواهد کرد که 

 با منتقدین برخورد کند.« بسیار قاطعانه»باید 
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این فرمان تامر البته به سرعت با سرکوبی اعتراضات پراکنده علیه استیضاح به دست پلیس نظامی و گروه 

ک آور و گاز اش استفاده از پلیس با خشونت هرچه تمام، با «سائو پائولو»ربت به اجرا گذاشته شد. در ضهای 

دگان حمله ور شد که چندین مجروح برجای گذاشت. در جریان این نبه تظاهرکن کننده جنارنجک های گی

 ساله به دلیل انفجار بینایی خود را از دست داد. 18حملات یک دختر دانشجوی 

 به این رویدادها ،سرکوب و قلع و قمع به مراتب خشن تر ( در سرمقالۀ خود با خواستFolhaِ« )فویا»روزنامۀ 

دمکراسی هایی که عاجز از سرکوبی خشونت طلبان متعصب باشند، کاندیدای تکرار »واکنش نشان داد: 

بدترین دیکتاتوری،  به روی هستند که تا زمان باز کردن مسیر 1831}تجربۀ{ جمهوری وایمر آلمان در دهۀ 

 «.خیابانی بود های غرق در خشونت

رمایه س . این عبارات، زبان طبقۀبودحمله به طبقۀ کارگر  و چراغ سبز به نوشت، اسم رمز «افوی»چه روزنامۀ  نآ

مصمم و قاطع است از تغییر حکومت برای اعمال برنامۀ مبسوط ریاضتی  در عین استیصال، که یحاکم داری

و انداختن بار کامل عمیق ترین بحران اقتصادی برزیل به گردۀ طبقۀ کارگر بهره برداری کند. آن چه حکومت 

ند، بازتوزیع و انتقال به مراتب گسترده تر ثروت از پایین به بالا و نابودی خدمات اجتماعی جدید طلب می ک

 حیاتی برای تضمین سود سرمایۀ برزیلی و البته بین المللی است.

 ن اهدافیچنیمی گوید که الیگارشی مالی برزیل برای رسیدن به این را به ما عملاً « فویا»سرمقالۀ روزنامۀ 

سی.آی.ای مرتکب شدند  1894جنایاتی که حکومت های دست نشاندۀ برزیل به دنبال کودتای  آماده است از

 فراتر رود.

نخستین گام های برنامۀ ارتجاعی خود را روشن کرده است: کاهش شدید مزایای صندوق بیمۀ  به الآنتامر تا 

سال؛ تکه پاره  21ی به مدت اجتماعی؛ انجماد مخارج بهداشت و درمان، آموزش و سایر خدمات اجتماعی حیات

کردن قوانین کار به نفع سرمایه؛ خصوصی سازی تمام و کمال بنگاه های دولتی و زیرساخت ها. برای نخستین 

د و نبار طرح هایی در دستور کار هستند که به ابرشرکت های خارجی اجازۀ خرید اراضی برزیل را می ده

هره برداری مستقیم از میدان های نفتی گستردۀ زیر آب در مجتمع های غول پیکر نفتی خارجی هم از مجوز ب

 در حوالی ساحل جنوب شرقی کشور برخوردار می شوند. «لایۀ پیشانمک زمین»
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 و خطاب کرده اند. تاجایی که به الزامات« کودتا»انتصاب تامر را نوعی  ،روسف، حزب کارگر و هواداران شان

ارگر برمی گردد، البته چنین لفظی موجه است. اما اگر قرار باشد تغییر حکومت برزیل برای طبقۀ ک پیامدهای

 یز شریکن «حزب کارگر»له اضافه کنیم که خودِ صرا اطلاق کنیم، باید بلافا« کودتا»به این تحولات عنوان 

 و همدست مستقیم آن بوده است. جرم

یت، این ریزش شدید محبوبتک رقمی شد. پایۀ عینی  سقوط کرد وتا پیش از عزل روسف، میزان محبوبیت 

میلیون بیکار، سقوط دستمزدهای واقعی و افزایش  12بحران سرمایه داری برزیل است که هم اکنون با تقریباً 

 است. 1831دهۀ « بحران بزرگ»عمیق تر از  ،دوبارۀ فقر و نابرابری اجتماعی

انباشته شد.  اوخشم طبقۀ کارگر نسبت به  بر به طور مداوم 2114در سال  روسفاز فردای کارزار انتخاباتی 

، تأمین شغل و بهبود شرایط کارگران مجددکه به محض انتخاب  ه بودروسف در کارزار انتخاباتی خود وعده داد

 را در دستور کار قرار دهد. 

 روسف در مجرای راست حرکت کرد و به کینه ازدر بین بخش های ممتاز و نسبتاً مرفه طبقۀ متوسط برزیل، 

« ولجهان ا»مانع صعود برزیل به موقعیت  مقصر و« حزب کارگر»ا که نجنون تبدیل شد. آن هم بر این مب

 .کرده استتلف قلی برای فقرا ابرنامه های اجتماعی حمایتی حد بار عوض ثروت های کشورهای را دشده و 

شوه شاگری های مداوم از رو اف« عملیات کارواش»تحقیقات پلیس فدرال برزیل )شعبۀ کوریتیبا( با عنوان 

)غول انرژی این کشور(، به تنهایی در همۀ اقشار جمعیت » پتروبراس»های چند میلیارد دلاری شرکت دولتی 

کشور باعث انزجار سیاسی نسبت به کل دستگاه حاکم شده است. هرچند عملاً همۀ احزاب سیاسی در این 

های ریاست جمهوری روسف )که سرپرستی شرکت را بر رسوایی مالی دخیل هستند، اما این رسوایی در دوره 

نحرف ، یعنی ایجاد اختلال و م«تضلیل قضا» اصطلاحاً سیلوا آشکار شد. لولا خود متهم به لولا دا و عهده داشت(

 کردن روند دادرسی در ارتباط با رسوایی مالی پتروبراس است.

طبقۀ  ،با تلاش برای استیضاحمواجهه شتند که در دا کارگر نه قادر بودند و نه تمایل در نتیجه روسف و حزب

برزیل بر خلاف نامی که یدک می کشد، متکی به طبقۀ کارگر « حزب کارگر»کارگر را به صحنه فرابخواند. 

نیست. بلکه اساساً یک حزب بورژوایی است که پایگاه اصلی اش در بین عناصر طبقۀ متوسط، به ویژه استادهای 

 . به همین دلیل است که برایمتمرکز استاه و بروکرات های اتحادیه ها و کارگزاران سیاسی و دولتی گدانش
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باقی ماندن در قدرت، به متحدین سیاسی سابق خود رو کرد، یعنی همان مجموعۀ سیاستمداران بورژوا، دست 

 بود که تا مدت ها توانست ابزاری «حزب کارگر»استیضاح را سازمان دادند.  فرایند راستی و فاسدی که خود

سازمان هایی از این )زیرشاخۀ حزب کارگر( و  CUT کارگری به واسطۀ پیوندهایش با فدراسیون اتحادیۀ

هم تگاه حاکم و س، جنبش کارگری را در زمان اعمال تمهیدات ریاضتی مهار کند. اما دست آخر هم ددست

ین بهایی است که ا نیاز است. حاکم برزیل تری در رژیمواشنگتن به این نتیجه رسیدند که به تغییرات بنیادی 

 پرداخت.« حزب کارگر»

، اما سازمان است را برای وضعیت کنونی و ضد حملۀ راست افراطی هموار کرده راه «حزب کارگر»هرچند 

طبقۀ  داشتند نیز خود در برابر «حزب کارگر»دی در بنیان گذاری و تبلیغ یهای رفرمیست چپ که نقشی کل

 رگر مسئولیت سیاسی دارند.کا

و چریکیسم خرده بورژوایی در امریکای لاتین منجر به ایجاد گروه بندی « کاستروئیسم»، عروج 1891در دهۀ 

به سوی سوسیالیسم درک و  راهی جدیدشد که این فرایند را همچون « انترناسیونال چهارم»در درون  یهای

حزب  تروتسکی، مبارزه برای بنانهادن یانقلاب یراثز مگسست ا ضمنسپس تئوریزه کردند. به این ترتیب 

پیشتاز کارگری با اتکا به پیشروترین بخش های طبقۀ کارگر برای سرنگونی انقلابی دولت سرمایه داری، 

ر جهانی، از سوی این عناص منطقه ای و استقرار دولت کارگری و آغاز حرکت به سوی سوسیالیسم در مقیاس

ۀ قطب منجر به شکست های فاجعه بار پیاپی« بدیع»سرتاسر امریکای لاتین این تئوری به کناری پرت شد. در 

 بود.نظامی  متوحش تقرار چندین دیکتاتوریسا نقطۀ اوج آن کارگر شد که

در روزهای پایانی حیات رژیم نظامی برزیل، در شرایطی که اعتصابات گسترده و مبارزات تند دانشجویان نفس 

ی ، کلیسای کاتولیک و آکادمیسین هاها از رهبری اتحادیه بخش هاییحاکمیت را بریده بود، همین عناصر به 

یری قرار بود آغازگر مس« حزب کارگر»برزیل را پایه ریزی کنند. « حزب کارگر»چپ دانشگاه ها پیوستند تا 

ین مسیر به ا برزیل به سوی سوسیالیسم باشد. اما امروز بُن بستِ« ویژگی های بومی»پارلمانی و متناسب با 

 روشنی فرارسیده است.

برای کسب درس های این تجربۀ استراتژیک سیاسی  یهیچ یک از این سازمان ها حتی تلاش با این وجود

 بگذارند.روی میز امروز د به این که بخواهند یک آلترناتیو انقلابی را نکرده اند، چه رس
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است، نیمی از اعضای خود را در « مورِنو»که گرایشی پیرو سنت های « حزب کارگران سوسیالیست متحد»

انشعابی بر سر خط سیاسی ارتجاعی گروه از دست داد یا به عبارت دقیق تر بیرون راند. این حزب با حمایت 

کسانی که انشعاب کردند در جستجوی در عوض اح، عملًا خود را در صف نیروهای راست قرار داد. یضاستاز 

 و متحدین اش. «حزب کارگر»بر مبنای انقیاد طبقۀ کارگر به  هم باز، اما هستند «وحدت چپ»

انند و مباقی « حزب کارگر»سانی که در کنیز دوشقه شده اند. « بلوئیستاپ»گرایش های  ی دیگر،آن سو

با چشم انداز  آن هم ؛تبعیت کردند« سوسیالیسم و آزادی حزب»یک جناح پارلمانی برای تشکیل  از کسانی که

 حزب کارگر. « اولیۀ»ورشکستۀ بازگشت به اصول 

رد. به چشم نمی خو« حزب کارگر»در تمام این گروه بندی ها اثری از جمع بندی دلایل شکست و گسست از 

گروه ها در تحلیل نهایی چیزی بیش از یک دام سیاسی جدید برای طبقۀ کارگر نیستند. تجربۀ  تمامی این

اخیر  یا تجربۀ اتحادیۀ اروپا مالی سرمایۀ بی چون و چرای ارزبه عنوان کارگ آندر یونان و عملکرد « سیریزا»

 .ه هستنداین گفتنمونه های دراماتیک  در امریکا،« مستقل»و « سوسیالیست»برنی ساندرزِ 

همان طور که در مقالات گذشته اشاره شد، هرچند روند حذف غیردمکراتیک روسف محکوم است، اما این به 

اکنونی تو روسف نیست. به این دلیل که کارنامۀ « حزب کارگر»هیچ رو به معنی دفاع و حمایت از حاکمیت 

 ندارد. ها«تامر» ایندگیبه نماین جریان، چندان کم از برنامه های گرایش های راست افراطی 

از  بیشاعتصاب دیروز  است. رخ نشان دادهبا وجود همۀ این تلاش های ضّد انقلابی، عروج مبارزۀ طبقاتی 

میلیون کارگر هند در سراسر کشور، رشد اعتصابات کارگران چین، تظاهرات گستردۀ فرانسه علیه تغییر  111

گران مخابرات و نفت امریکا، همه و همه نشان از صعود قانون کار، اعتصابات عمومی یونان، اعتصاب کار

لکه در باین رویارویی، سرمایۀ مالی را نه فقط در برزیل، مبارزۀ طبقاتی در مقیاس جهانی دارند. در نتیجه 

سراسر امریکای لاتین به جان طبقۀ کارگر می اندازد. سیاست هایی که در برزیل به عنوان بزرگ ترین اقتصاد 

سرمایه گذاری های گسترده و پیوندهای تجاری دنبال می شوند، به سرعت به آن سوی مرزهایش  منطقه، با

قویت ت د بخشید.نشتاب خواه هدر کل قارچرخش به راست و تهاجم به طبقۀ کارگر  و بهد کرد نسرایت خواه

ا، جبهۀ ملی انیگرایش های راست افراطی در یک کشور از پس دیگری )طلوع طلایی یونان، حزب استقلال بریت
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فرانسه، حزب آلترناتیو آلمان، حزب جمهوری خواه و ترامپ در امریکا و غیره(، پیش از هرچیز به معنی تدارک 

 مبارزات جنبش کارگری بین المللی است. صعودی سرمایه داری برای مهار موج

ارزۀ بصورت یک مدرست همان طور که حمله به کارگران برزیل بخشی از یک حملۀ جهانی است، به همین 

 سیاسی مستقل طبقۀ کارگر در سراسر امریکای لاتین و سازماندهییه این حمله نیز نیازمند موفقیت آمیز عل

 جهان است.

ح ملی و ووظیفۀ ایجاد حزب انقلابی به موازات یک انترناسیونال انقلابی برای تبدیل مبارزات پراکنده در سط

فرمیسم رعلیه علیه سرمایۀ مالی، دولت های حامی آن ها و صد البته به یک مبارزۀ طبقاتی واحد  مللیبین ال

تعویق افتاده. این  به با کمال تأسف ، مدت ها است کهسرمایه داریچپ به عنوان یکی از بازوهای اجرایی 

همان درس کلیدی است که باید از رویدادهای برزیل گرفت. پُر کردن خلأ رهبری انقلابی، با تدارک برای 

 است که با آن یک مارکسیست انقلابی تعریف می شود. ای ایجاد حزب پیشتاز انقلابی، تنها وظیفه

 1385شهریور  13
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 و سیاست های چپ نمایان« درصدی 99حزب »توزیع ثروت در امریکا، 

 اریک لاندن 

گزارش ماه دسامبر توما پیکتی و امانوئل سائز و گابریل زوکمان، اقتصاددانان دانشگاه کالیفرنیا )برکلی(، پرده 

 از سطوح بی سابقۀ نابرابری اجتماعی در ایالات متحدۀ امریکا برمی دارد.

مستندی بازتوزیع عظیم ثروت را در طول چند دهه از طبقۀ کارگر به ثروتمندان به نمایش این گزارش به طور 

درصد در  12به  1891درصد در سال  21درصد پایینی از درآمد ملی، از  51می گذارد. سهم پیش از مالیاتِ 

درصد  21فزایش به درصد بالایی تقریباً با دو برابر ا 1سقوط کرده است؛ در حالی که سهم درآمدی  2114سال 

 51درصد ثروت خانوار را در اختیار دارد، در حالی که  39درصد در حال حاضر بالغ بر  1رسیده. ثروتمندترین 

 درصد تقریباً هیچ چیز ندارند. 1.1با سهم ناچیز  -میلیون نفر 191تقریباً  -درصد پایینی

ارد، اما داده های گزارش بر پدیدۀ دیگری درصد بالایی تمرکز د 1گرچه گزارش پیکتی و سائز و زوکمان بر 

 1درصد جمعیت که جایگاهی پایین تر از  8پرتو می افکند که برای درک جامعۀ امریکا حیاتی است: نقش 

این لایه به طور کلی شامل بخش های «(. درصد بعدی 8»درصدی ها را به خود اختصاص می دهد )یا همان 

 مرفه تر طبقۀ متوسط می شود.

حزب »سازمان های چپ نمایی که در مدار حزب دمکرات می گردند، صحبت از نیاز به ساخت یک در بین 

 رایج شده است.« درصدی 88

درصدی ها جای دارد با منافع  1درصد جمعیت که درست زیر  8، منافع «درصدی 88حزب »با این اشاره به 

را به این صورت تعریف کرده بودیم: درصد پایینی درهم آمیخته می شود. پیش تر جریان های چپ نما  81

احزاب و سازمان های سیاسی و گرایش های نظری و ایدئولوژیکی که با بهره برداری از شعارهای پوپولیستی »

 «.و عبارات دمکراتیک، مشوق منافع اقتصادی و اجتماعی اقشار ممتاز و مرفه طبقۀ متوسط هستند

 «درصدی بعدی 9»جایگاه مادّی 

میلیون دلار که سهم شان از درآمد  9تا  1، متشکل است از افراد ممتازی با ثروت خالص «درصد بعدی 8»

هزار دلار است. مدیران حرف و مشاغل، آکادمیسین ها، وکلای موفق، صاحبان تخصص،  431تا  155خانوار بین 
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آن ها، محصول جایگاه رؤسای اتحادیه های کارگری و اعضای صندوق های سپرده گذاری. گِله گذاری 

دسترسی به بهداشت و درمان، امید به زندگی،  -ممتازشان است. آن ها در همۀ شاخص های کیفیت زندگی

وت در وضعیتی تماماً متفا -کیفیت آب و هوا، مسکن و موقعیت منزل، مدرک تحصیلی، اوقات فراغت و غیره

 درصد پایینی به سر می برند. 81از 

 

، مالک ثروتی بیش از مجموع «درصد بعدی 8»شگاه کالیفرنیا )برکلی( نشان می دهد که داده های گزارش دان

درصد در  29.9به  1891درصد در سال  23.1درصد بعدی از درآمد ملی، از  8درصد پایینی است. سهم  81

تنزل  درصد 52.9به  95.8درصد پایینی از درآمد ملی، از  81افزایش یافت. طی همین دوره سهم  2114سال 

درصد رسید )این ارقام  11.3به  18درصد پایینی از درآمد ملی طی این دوره نصف شد و از  51پیدا کرد. سهم 

اشاره دارند که بنا به تعریف عبارت است از مجموع کل درآمدی که « درآمد عامل پیش از کسر مالیات»به 

 ان پیدا می کند. این ها تنها دسته هاییپیش از محاسبۀ مزایای بازنشستگی و مالیات و کمک هزینه ها جری

 برایشان موجود است(.« درصد بعدی 8»هستند که داده های 
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 1891شاهد افزایشی از « درصد بعدی 8»از حیث خالص ثروت )یعنی کل مایملک در قیاس با درآمد سالانه(، 

تماماً به دلیل افزایش عظیم نیز بوده است. با این حال سهم آن ها از ثروت خانوار رو به کاهش است، منتها 

درصد در  42.5درصد بعدی از ثروت خانوار، از  8درصد بالایی اختصاص پیدا می کند. سهم  11سهمی که به 

 22.5درصد بالایی از ثروت خانوار از  1درصد تنزل یافته است. طی این دوره سهم  34.8به امروز  1891سال 

درصد پایینی از ثروت به کمی بیش از یک چهارم کاهش  81 درصد افزایش پیدا کرده است. سهم 34.2به 

 پیدا کرده است.

به نحوی ثروت خود را به دست می آورد که مشابه است با روش های انگلی و سوداگرانۀ « درصد بعدی 8»

درصد افزایش  29.9به  24از کلّ درآمد مالی از « درصد بعدی 8»، سهم 2114تا  1891درصد بالایی. از  1

 .یافت

درصد بالایی )گرچه با آهنگی آهسته تر(. این در حالی  1این افزایش مشابه است با مالی شدن الگوی عواید 

درصد بالایی  1تر از سابق به سهام و عواید سرمایه اتکا دارد. در همان حال که درصد پایینی کم 81است 

درصد بالایی قرار دارد.  5کیت درصد آن تحت مال 91درصد کل سهام است، نزدیک به  41مالک تقریباً 

 درصد خانوارها فاقد هرگونه سهامی هستند. 53برعکس، 

 بنیان اقتصادی سیاست های چپ نمایان

، همین واقعیت اقتصادی است. در مجموع این لایۀ اجتماعی موقعیت «درصد بعدی 8»پایۀ چشم انداز سیاسی 

جایگاه مسلط جهانی سرمایه داری امریکا است؛ و  خود را مدیون صعود ارزش سهام و استثمار طبقۀ کارگر و

درصدی ها را به چشم کسانی می بیند که سهم ناعادلانه ای را از این تاراج و چپاول به خود  1در عین حال 

، بر دانشگاه ها مسلط است. جایی که بسیاری از «درصد بعدی 8»اختصاص داده اند. ایدئولوژی و سیاست 

 تحت عناوین استاد و مدیر و رئیس دانشکده مشغول به کارند. اعضای این لایۀ اجتماعی
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برای کسب « درصد بعدی 8»درصد بالایی جدا می کند، به مبارزۀ  11درصد پایینی را از  81ابعاد شکافی که 

امتیاز خصلتی وحشیانه می بخشد. آمار و ارقام مطالعات قبلی نشان می دهند که در ایالات متحده، درآمد 

درصد بالاتر از  91، تقریباً «(درصد بعدی 8»ام )یعنی پایین ترین قسمت گروه 81یک عضو صدک ناخالص 

ام است. شکاف بر حسب خالص ثروت به مراتب بالاتر است. این شکاف در امریکا به طور 51عضو صدک 

بقت س چشمگیری در دهه های اخیر گسترش یافته و به مراتب از آمارهای مشابه سایر کشورهای پیشرفته

 گرفته است.

جدایی خطرناک »با عنوان  2115در مقالۀ خود به تاریخ سپتامبر « مؤسسۀ بروکینگز»ریچارد ریوز، عضو ارشد 

 نوشت:« طبقۀ متوسط رو به بالای امریکا

طبقۀ متوسط رو به بالا در امریکا، به آهستگی اما قطعاً در حال جدا شدن از باقی جامعه است... از منظر »

درصد  1ی، جذاب ترین خط مرز طبقاتی، خط مرز میان بالاترین ها با باقی مردم است. درست است که بسیاران

درصد بالایی بنا به تعریف گروه کوچکی است.  1درصد پایینی فاصله می گیرد، اما  88بالایی دارد به سرعت از 

، در هر حال جزئی از امریکای ام88یا  85با عقل جور در نمی آید که بگوییم فرد یا خانواده ای در صدک 
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دو مطالعۀ دیگر به قلم مشترک ریوز نشان می دهد که چگونه این فاصلۀ اجتماعی، «. معمول محسوب می شود

 شده است.« درصدی بعدی 8»منجر به درجۀ بالایی از اضطراب اجتماعی در بین اعضای 

بقۀ متوسطِ رو به بالا از منظر درآمد و ثروت جامعۀ امریکا بیش از پیش دارد طبقاتی می شود ... این جدایی ط»

و موقعیت شغلی و محل سکونت، منجر به بروز یک فاصلۀ اجتماعی شده است بین آنانی که در دهه های 

اخیر شاهد رفاه بوده اند و آنانی که فکر می کنند عقب افتاده اند و از این رو خشمگین و منزجر هستند و تمایل 

 «.رأی بدهند "گور پدر همه"استمداران پوپولیست از نوع بیشتری دارند که به سی

« وندپرتاب ش "طبقۀ متوسط"چرا والدین ثروتمند هراس دارند که فرزندان شان به »مطالعۀ دیگری با عنوان 

با گسترش شکاف درآمدی در بالا، پیامدهای سقوط کردن از طبقۀ متوسط وخیم تر شده »توضیح می دهند: 

 .«ک های طبقۀ متوسط رو به بالا برای بالا نگه داشتن خود و کودکانشان نیرو گرفته استاست. بنابراین محر

 «درصد بعدی 9» سیاست های هویتی و

در مواجهه با این فشارهای نیرومند، سیاست های هویتی به مکانیسم مهمی برای ارتقای موقعیت و جایگاه 

 مالی تبدیل می شوند.

ز جمله تبعیض مثبت، ارتقای یک لایۀ کوچک از گروه های اقلیت به صفوف تأثیر اصلی سیاست های نژادی، ا

نشان می داد که در فاصلۀ سال « مرکز پژوهشی پیو»درصد بالایی بوده است. مطالعۀ  1و « درصد بعدی 8»

درصد بالایی خانوارهای گروه های نژادی مختلف از کلّ ثروت به سرعت  11، سهم 2118و  2115های 

درصد  11. تمرکز ثروت در بین لاتین تبارها، جدی تر از همه است؛ در این گروه سهم ثروت افزایش یافت

 درصد افزایش یافت. 99به  58درصد و سهم سیاه پوستان از  92به  59بالایی طی این دوره از 

طی  درصد بالایی، سهم زنان نیز به طور ممتد 11گزارش پیکتی و سائز و زوکمان نشان می دهد که در بین 

درصد جمعیت  19درصد رسیده است. اما زنان تنها نزدیک به  29چهار دهۀ گذشته افزاش یافته و به تقریباً 

درصد بالایی تشکیل می دهند. نویسندگان ادامه می دهند که در بین مرفه ترین ها،  1شاغل را در گروه 

 8»وضیح می دهد که چرا زنانِ همین امر ت«. سقف شیشه ای هنوز با خرد شدن و فروریختن فاصله دارد»
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کارزار انتخاباتی هیلاری کلینتونِ حامی جنگ و وال استریت را وسیله ای در خدمت پیشبرد «  درصد بعدی

 مبارزۀ خود برای ثروت و امتیاز می دیدند.

 در برابر سوسیالیسم« درصدی 99حزب »

راخوان رند. این همان مبنای سیاسی فچپ نمایان با هرگونه سیاست متکی بر تحلیل طبقۀ اقتصادی ضدیت دا

 خواهان« آلترناتیو سوسیالیستی»است. به عنوان نمونه « درصدی 88حزب »سازمان های چپ نما به یک 

شده است. در مقاله ای به دنبال انتخابات ریاست جمهوری امریکا با عنوان « تکثر طبقاتی»ساخت حزبی با 

ما از همین »آمده بود: « درصدی هستیم 88امپ و یک حزب جدید ما نیازمند مقاومت توده ای در برابر تر»

درصدی ها در برابر هم احزاب مسلط سرمایه داری  88امروز باید ساخت یک آلترناتیو سیاسی حقیقی را برای 

 «.مجدداً وارد چنین فاجعه ای نشویم 2121و هم طیف راست آغاز کنیم تا سال 

یه ها و جنبش اتحاد»متشکل از « آلترناتو توده ای و چپ»خواهان یک  نیز« سازمان بین المللی سوسیالیستی»

نوشته  2114را پیش می کشد، سال « درصد 88»شده است. این سازمان که عمومًا شعار « ها و احزاب چپ

سایر گروه ها و «. درصدی هستیم 1درصدی برای مقابله با دو حزب  88ما نیازمند یک حزب جدید »بود: 

 هم چنین شعارهایی را انعکاس داده اند.« سیاست نوین»و « ژاکوبین»نما مثل انتشارات چپ 

، به دو هدفِ درهم تنیده «درصدی 88حزب »استفاده از این زبان تصادفی نیست. فراخوان چپ نمایان به 

 یاری می رساند.

قۀ رین بخش های طباول، چپ نمایان به دنبال آنند که طبقۀ کارگر را تابع منافع و گله گذاری های مرفه ت

متوسط به عنوان نزدیک ترین بخش به بورژوازی کنند. آن ها با بازسازماندهی سوسیالیستی جامعه و حتی 

با « درصد بعدی 8»هرگونه تمهیداتی که به طور چشمگیری بر توزیع ثروت تأثیر بگذارند ضدیت دارند. دوم، 

ی طبقاتی، تلاش می کند تا طبقۀ کارگر را به بدون محتوا« چپ»به کارگیری عبارت پردازی های توخالی 

 لحاظ سیاسی خلع سلاح و اپوزیسیون اجتماعی را به پشت حزب دمکرات منحرف کند.

جهت گیری چپ نمایان به سوی حزب دمکرات، جزء اساسی مبارزۀ آن ها برای پیشبرد اهداف اجتماعی شان 

رایش جنسی است، چون هرگونه برنامه ای را برای است. حزب دمکرات، پذیرای استفاده از نژاد و جنسیت و گ
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را شکل می دهند به « درصد بعدی 8»میلیون نفری که  21رفرم اجتماعی کنار گذاشته و در عوض به تقریباً 

 عنوان پایۀ انتخاباتی خود رو کرده است.

میلیون  1یش از اکثریت مطلق جمعیت به روشنی همان منافع اقتصادی ای را ندارد که صاحبان ثروت خالص ب

درصد، ثروت خود را به واسطۀ استثمار طبقۀ کارگر امریکا و جهان به دست آورده  11دلار دارند. ثروتمندترین 

است. سطوح بالای نابرابری اجتماعی محصول یک فرایند تصادفی نیستند، بلکه محصول سیاست های معینی 

بورژوایشان در سراسر جهان اجرا کرده اند. سود هستند که هر دو حزب دمکرات و جمهوری خواه و همتایان 

 خصوصی محصول استثمار طبقۀ کارگر است و این در نظام سرمایه داری حقیقت دارد.

نشان می دهد که هشت « آکسفام»ژانویۀ  19قطب بندی شدید اجتماعی، یک پدیدۀ بین المللی است. گزارش 

درصد،  1میلیارد نفر دارند. ثروتمندترین  3.9ن یا تقریباً میلیاردر ثروتی معادل با فقیرترین نیمۀ جمعیت جها

نشان « کردیت سوئیس»مؤسسۀ  2119درصد پایینی ثروت در اختیار دارد. گزارش نوامبر  88بیش از مجموع 

 درصد کلّ ثروت جهان را تحت کنترل خود دارد. 98درصد بالایی،  11می داد که 

صورت گرفت، می تواند در مورد سایر فراخوان « درصدی 88حزب »جا در خصوص تحلیل طبقاتی ای که این

 های پوپولیستی مشابه چپ نمایان تمام کشورهای دنیا مصداق داشته باشد. 

میلیاردی جهان را تشکیل می دهد و همۀ ثروت دنیا را می آفریند. در  9طبقۀ کارگر، اکثریت مطلق ساکنین 

کران و عظیم در اختیار دارد. اما تنها زمانی می تواند منافع خود را پیش ببرد که به نتیجه نیرویی بالقوه بی 

یک برنامۀ ضّد سرمایه داری و سوسیالیستی بر مبنای مبارزۀ طبقاتی مسلح باشد. چپ نمایان با پیش کشیدن 

ام از نظ مشغول یک شیادی با هدف جلوگیری از تحول چنین مبارزه ای و صیانت« درصدی 88حزب »شعار 

 سرمایه داری هستند.

 2119ژانویۀ  19
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 میراث سیاسی فیدل کاسترو

 بیل فان آوکن 

اعلام خبر درگذشت فیدل کاسترو به عنوان یکی از چهره های مطرح قرن بیستم در شامگاه جمعه، طیف 

ستند از بحث ها و جدل های تند حول وسیعی از واکنش های عمومی را دربرداشته است که در واقع بازتابی ه

 میراث تاریخی متناقض او.

که وی عنان قدرت بلامنازع اش را بر  سررسیدسالگی، تقریبًا یک دهه پس از آن  81مرگ کاسترو در سّن 

ست ، دبیر اول حزب کمونی«رئیس جمهور مادام العمر»حیات سیاسی کوبا واگذارد. کاسترو قریب به نیم قرن 

ندۀ کلّ قوای نظامی کوبا بود و بخش اعظم این اختیارات را به شکل موروثی به دستان برادر حاکم و فرما

 سال دارد. 95منتقل کرد که هم اکنون  رائول کاسترو شجوان تر

حاکمیت فیدل عمری طولانی تر از ده رئیس جمهور امریکا، از آیزنهاور تا جورج دابلیو بوش داشت که همگی 

ه خلیج ای ب.آی.رژیم وی به هر وسیلۀ ممکن بودند: از تهاجم نافرجام سازمان یافتۀ سیمتعهد به سرنگونی 

 تاریخ جهان. تا عملاً صدها سوء قصد برای ترور او و بلندترین تحریم اقتصادیِ 1891خوک ها در سال 

 این طول عمر حرفۀ سیاسی او از بسیار جهات خیره کننده است. بی تردید عناصری از خصوصیات یک

 ودخو او می توانست نسبت به هر آن کس که رقیب و مخالف سیاسی  میت او وجود داشتدر حاک 1«کادیو»

می پنداشت، بی رحم باشد. در عین حال او از یک کاریزمای فردی غیرقابل انکار برخودار بود و همین طور 

در  ران و جوان رادیکال رادرجه ای انسان دوستی که حمایت توده های تحت ستم کوبا و اقشار وسیع روشنفک

 سطح جهانی به سوی خود جلب می کرد.

له های متعدد در نکوهش اواکنش رسانه های امریکا به مرگ کاسترو قابل پیش بینی بوده است. سرمق

همراه بوده اند با پوشش خبری تهوع آور چند صد کوبایی دست راستی تبعیدی که مشغول « دیکتاتور بی رحم»

                                                           
را در دست داشتند و آن را به شیوه ای استبدادی علیه داران نظامی اطالق می شد که قدرت سیاسی ( به زمینCaudilloواژۀ اسپانیایی کادیو ) 1 

 مخالفین خود به کار می بستند.
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 اغدارداقشار وسیع واقعاً محزون و  بسیار کم ترمیامی هستند و در « هاوانای کوچک»ان های پایکوبی در خیاب

 در داخل خود کوبا.

از پایگاه مردمی قابل توجه، گرچه تحلیل رفته،  کاسترو ده سال پس از تفویض قدرت هنوز در این جزیره

ار رناپذیر وضعیت اجتماعی فقیرترین اقشبرخوردار است و این انعکاسی است از بقای حمایت از بهبودهای انکا

 به رهبری او. 1858کشور به دنبال انقلاب 

 شاخص های این تغییرات، زمانی به چشم می آیند که شرایط کوبا را با شرایط غالب بر کشور همسایه اش

ن قتل در اجمهوری دومینیکن مقایسه کنیم که تقریباً همان جمعیت و تولید ناخالص داخلی را دارد. میز یعنی

(؛ میزان مرگ 93به  98ا کم تر از یک چهارم جمهوری دومینیکن است و امید به زندگی شش سال بالاتر )بکو

جمهوری دومینیکن است. باید اضافه کرد که سطح بالای سواد و میزان پایین  و میر اطفال حدوداً یک ششمِ

 سبقت می گیرد.مرگ و میر کودکان در کوبا حتی از ایالات متحدۀ امریکا نیز 

ستر تاریخی باید در ب ،تفسیرهای رسانه های امریکا را با تمرکز بر محکوم کردن کاسترو بابت سرکوب سیاسی

قرار داد. به خصوص این که ایالات متحدۀ امریکا در طول یک قرن از دیکتاتوری های بی شماری حمایت 

تین بوده اند. کاسترو و کاستروئیسم نهایتاً کرد که همگی مسئول مرگ صدها هزار نفر در تنها امریکای لا

 .بودندمحصول این تاریخ تند و خونین 

چندین دهه تاراج و ستم امپریالیسم امریکا به دنبال تبدیل این جزیره از مستعمرۀ اسپانیا به نیمه مستعمرۀ 

و را نیز خود کاسترتکامل سیاسی که واشنگتن و اسپانیا، عواملی هستند میان  1989واشنگتن در نتیجۀ جنگ 

 شکل دادند.

 دیکتاتوری تحت الحمایۀ باتیستا 

تا پیش از انقلاب، فولخنسیو باتیستا مردِ واشنگتن در هاوانا بود. مردی در رأس یک دیکتاتوری سفاک در 

خدمت منافع شرکت های خارجی و الیگارشی بومی و مافیا که کشور را به قمارخانه و فاحشه خانه مبدل کرد. 

تکم ول قتل سیاسی دسئبود که رژیم باتیستا مس رار کردهاقه امری متداول بود و جان اف کندی خود شکنج

 هزار کوبایی است. 2
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چنین رژیم متوحشی به هیچ رو در منطقه منحصر به فرد نبود. در همان دوره واشنگتن از جنایات گستردۀ 

ه در نیکاراگوئه مرتکب شد «سوموزا»یتی و در هائ «دووالیه»در جمهوری دومینیکن،  «یوخترو»مشابهی که 

 بودند، پشتیبانی کرد.

هرگونه تلاش برای تغییر در نظم موجود با روش های دمکراتیک، به ضرب خشونت از سر راه برداشته می 

ای در سال .آی.در گواتمالا با سازماندهی سی «آربنز»شود. همان طور که می توان در سرنگونی حکومت 

 ۀ امر، رشد نفرت شدید عمومی از ایالات متحدۀ امریکا در سراسر نیم کره بود.دید. نتیج 1854

کاسترو که در یک خانوادۀ زمیندار اسپانیایی متولد شده بود، تحول سیاسی اش را در فضای داغ و پر تب و 

نتونیو وزه آخ»در دانشگاه هاوانا آغاز کرد. ظاهراً او در جوانی ستایندۀ  جنبش دانشجویی تاب ناسیونالیستی

 ، فاشیست ایتالیایی بود.«بنیتو موسولینی»، فاشیست اسپانیایی و «ریورا پریمو دِ

به عنوان دانشجو به بوگوتا )کلمبیا( بود. جایی که  1849از جمله تجربیات سازندۀ سیاسی او، سفرش در سال 

سازمان »قصد داشت برای اعمال هژمونی خود بر منطقه بعدها   «امریکابین کشوری کنگرۀ »امریکا با برگزاری 

 در این نامزد حزب لیبرال در زمان حضور او «خورخه گایتان»را بنیان بگذارد. ترور « ییامریکا کشورهای

هزار  3شد که طی آن بخش اعظم پایتخت ویران و تا « بوگاتازو»موسوم به  ی، منجر به شورشی مردمکشور

 اشته شد.برجای گذکشته 

، افسری نظامی که در آرژنتین قدرت گرفت، «خوآن پرون»کاسترو خود تأیید می کرد که از سیاست های 

 تأثیر گرفته و او را به خاطر پوپولیسم و امریکاستیزی و برنامه های کمک اجتماعی به فقرا می ستوده است.

 به عنوان حزبی با گرایش« ارتدوکسحزب »کاسترو که هنوز در دهۀ بیست زندگی خود بود، با عضویت در 

سیاسی ناسیونالیستی و ضدّ کمونیستیِ ریشه دار در خرده بورژوازی کوبا، مبارزه اش را علیه دیکتاتوری باتیستا 

، یک سال بعد به اقدام 1852آغاز کرد. کاسترو پس از نامزدی حزب ارتودوکس برای قوۀ مقننۀ کوبا در سال 

نفر شورشی  211، تمامی «مونکادا»ن رهبری تهاجمی نافرجام به سربازخانه های مسلحانه روی آورد. در جریا

 یا کشته شدند یا دستگیر.
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با تعداد نسبتاً اندکی از هواداران مسلح به کوبا بازگشت، اما  1859او پس از حبس کوتاه مدت و تبعید، اواخر 

می شد. با این وجود ظرف کم تر از دو باز هم در درگیری های اولیه با سربازان حکومت متحمل تلفات عظی

افتاد. این در شرایطی بود که هم بورژوازی « ژوئیه 29جنبش »سال، قدرت به دستان گروه چریکی او موسوم به 

 کوبا و هم واشنگتن اعتماد خود را به توانایی باتیستا برای ادارۀ کشور از دست داده بودند.

برای کاسترو وجود داشت، چرا که قیام او به چشم مبارزه ای برای در این مقطع همبستگی بین المللی وسیعی 

، «ارنست همینگوی»دمکراسی نگریسته می شد. از جملۀ کسانی که از رژیم جدید اعلام حمایت کردند، 

 می خواند. « ذوق زده»نویسندۀ امریکایی بود که خود را از سرنگونی باتیستا 

ا کمونیسم را انکار کرد؛ در عوض تأکید داشت که حکومت او از کاسترو در ابتدای امر هرگونه همسویی ب

حمایت و از سرمایه گذاری خصوصی جدید استقبال خواهد کرد. کاسترو به دنبال مصالحه با  ،سرمایۀ خارجی

 امپریالیسم امریکا برآمد. 

کرد  واشنگتن روشن در حالی که توده های کارگران و دهقانان کوبا ثمرات انقلاب کاسترو را طلب می کردند،

مایلی سواحل خود تحمل نخواهد کرد. انتظار محافل حاکم  81که حتی ملایم ترین اصلاحات را در قلمرویی در 

 عاملهمامریکا این بود که رژیم جدید بعد از جشن و سرور مختصر به خاطر واژگونی باتیستا، به مانند قبل به کار 

ه شدند که دیدند کاسترو دربارۀ تغییر شرایط اجتماعی جزیره و زمانی وحشت زدآن ها بازخواهد گشت. اما 

افزایش استانداردهای زندگی توده های فقیر آن واقعًا جدّی است. امپریالیسم امریکا با هرگونه تلاش برای 

 دگرگونی نظم موجود با سرسختی تمام واکنش نشان داد.

تصاد کوبا را خفه کند: کاهش سهمیۀ صادرات واشنگتن در واکنش به اصلاح ارضی محدود تلاش کرد تا اق

 شکر کوبا و سپس تحریم نفت ملی جزیره.

مک به کدریافت کاسترو با ملی سازیِ مقدمتاً مایملک امریکا و سپس بنگاه های کوبایی پاسخ داد و برای 

 بچرخش کرد، یعنی همان حز« حزب سوسیالیست خلقی»بروکراسی شوروی رو آورد. او هم زمان به طرف 

بود. به این رزیده واستالینیست بی اعتباری که زمانی از باتیستا حمایت و با جنبش چریکی کاسترو مخالفت 

 ترتیب استالینیست ها دم و دستگاهی سیاسی را در اختیار کاسترو گذاشتند که او پیش از این فاقدش بود.
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مستعمره و  الیستی بود که کشورهایناسیونالیستی و ضّد امپری-کاسترو نمایندۀ یک جنبش وسیع تر بورژوا

در الجزایر،  «بن بلا»تحت ستم را در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم درنوردیده و به ظهور چهره هایی مانند 

در کنگو و نظایر این ها انجامیده بود. بسیاری از این چهره  «لومومبا»در غنا و  «نکرومه»در مصر،  «ناصر»

خود را  عفنگ سرد میان واشنگتن و مسکو، مناها درست مانند کاسترو تلاش کردند تا با بهره برداری از ج

 تضمین کنند.

و « ستلنینی-مارکسیست»بدون تردید عنصری فرصت طلبانه در معرفی کاسترو از خودش به عنوان یک 

، هنوز 1891و به سوی اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت. البته این را هم باید گفته که در سال چرخش ا

باقی بود، گرچه بروکراسی شوروی  سال پیش از این رخ داد 43تأثیرات بین المللی عظیم انقلاب اکتبر که 

 یقی قطع کرده بود.رهبران انقلاب را نابود و همۀ پیوندها را با مارکسیسم حق که مدت های مدیدی بود

در حالی که افزایش سطح توقعات مردم کوبا از یک سو و واکنش لجوجانۀ امپریالیسم امریکا از سوی دیگر 

به چپ هُل داد، اما او به هیچ رو یک مارکسیست نبود. هرچند تمایلات اولیۀ کاسترو برای اجرای را کاسترو 

ما جهت گیری سیاسی او همواره یک خصلت پراگماتیستی اصلاحات قابل توجه در جامعۀ کوبا صادقانه بود، ا

 داشت.

نهایتاً کاسترو پس از کش و قوس های فراوان همان طور خود را به استالینیسم شوروی فروخت که فاوست 

سوبسیدی، از کوبا به  تجاری روحش را به شیطان. شوروی در ازای اعطای کمک های هنگفت و کالاهای

 با امپریالیسم امریکا بهره برداری کرد.« ت آمیزهمزیستی مسالم»مسیر برنده اش در عنوان برگ 

، کوبا به چنان بحران 1881با خیانت نهایی بروکراسی استالینیستی، یعنی انحلال اتحاد جماهیر شوروی در سال 

اجتماعی و اقتصادی وخیمی پرتاب شد که حکومت کاسترو برای تحفیف آن تنها می توانست روی باز کردن 

ش تر درها به سوی سرمایه گذاری کاپیتالیستی خارجی و همین طور دریافت سوبسیدهای کلان از یهرچه ب

 همین منبع کمک را هم مسدود کرده است. ونزوئلابحران اقتصادی کنونی  البته ونزوئلا حساب کند که

 ازسرگیری روابط با واشنگتن
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ط حسنه میان واشنگتن و کوبا، همراه با بازگشایی این ها شرایطی هستند که زمینه را برای برقراری رواب

سفارت امریکا در هاوانا و دیدار اوباما از کشور در ماه مارس، مهیا کردند. سرمایه داری امریکا به سهم خود 

مصمم است که از نیروی کار ارزان کوبا و بازارهای بالقوه پرمنفعت آن استفاده برد و مانع رشد نفوذ رقبای 

 پایی خود در این کشور شود.چینی و ارو

احد و لایۀ حاکم بر کوبا، سیل ورودی سرمایۀ امریکایی را ابزاری برای نجات حاکمیت خود می بیند و در آنِ 

همان مسیر چین را دنبال می کند. نخبگان کوبا امیدوارند در شرایطی که نابرابری اجتماعی در این جزیره به 

 د را به بهای طبقۀ کارگر کوبا حفظ کنند.سرعت رو به تعمیق است، امتیازات خو

بدون تردید همۀ این ها کاسترو را در آخرین دهۀ زندگی اش با مشکل مواجه کرد. در این دوره او به طور 

نظراتش را رسانه های کوبا منعکس می کرد. این نوشته ها « تأملات فیدل»م در ستون نوشته ای به نام ومدا

ظری داشتند و در عوض بازتاب دهندۀ تفکرات یک رادیکال خرده بورژوای سهم ناچیزی در مسیر شناخت ن

 صادق بودند.

ود، ریالیسم امریکا بپاین که کاسترو تا زمان مرگ خود به تحقیر هر آن چیزی می پرداخت که مورد حمایت ام

او و « حقوق بشری». او با همۀ توان به ریاکاری باراک اوباما و شعارهای ی برای او محسوب می شودامتیاز

 جنگ های امپریالیستی و برنامه های ترور با پهبادها حمله بُرد.

به دنبال دیدار اوباما از کوبا، کاسترو یکی از آخرین تأملات خود را نوشت و به تندی سخنان رئیس جمهور 

ندی مردم مان، غذا و منابع ما قادریم با تلاش ها و هوشم»...امریکا را در هاوانا به باد نقد گرفت. او اعلام کرد: 

 «.مادی مورد نیازمان را تولید کنیم. نیازی نداریم که امپراتوری چیزی به ما بدهد

روابط با امپریالیسم امریکا، « عادی سازی»با این حال واقعیت این است که دیدار اوباما و حرکت به سوی 

مبارزات  جنبش های بورژوا ناسیونالیستی و دیگر ب کاسترو، درست مانند تمامیعلامتی بود دالّ بر این که انقلا

رهایی بخش ملی به رهبری نیروهای طبقۀ متوسط، به بُن بست نهایی خود رسیده است و نه فقط عاجز از 

برخاسته از ستم امپریالیسم بر کوبا بوده، بلکه به سوی بازگرداندن همان مناسبات  حلّ مشکلات تاریخیِ

 که سابقاً در تقابل با آن بود. نواستعماری قدم گذاشته است
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تنها یک فرد بدبین است که می تواند عناصر رشادت و تراژدی در زندگی کاسترو و مهم تر از آن مبارزۀ دراز 

 مدت مردم کوبا را نادیده بگیرد.

و را در امی توان صرفاً از دریچۀ کوبا ارزیابی کرد، بلکه باید تأثیر سیاست های نبا این وجود میراث کاسترو را 

 سطح بین المللی و به خصوص امریکای لاتین در نظر داشت.

در این جاست که ناسیونالیست های چپ گرای امریکای لاتین و همین طور رادیکال های خرده بورژوای اروپا 

روه نظامی گیک  ه یُمنبقدرت گیری کاسترو  . آن هاو امریکای شمالی، فاجعه بارترین نقش خود را ایفا کردند

به مثابۀ مسیر جدیدی به سوی سوسیالیسم، بدون نیاز به مداخلۀ سیاسی مستقل و آگاهانۀ را وچک چریکی ک

استرو . اسطوره سازی ها دربارۀ انقلاب کجا زدند ساختن احزاب مارکسیستی انقلابی بدون نیاز به طبقۀ کارگر و

وان پرورانده بود، به عن -گواراچه  -و به خصوص تئوری های قهقرایی چریکیسم که متحد سیاسی سابق او

 ه معرفی و ترویج شدند.یی برای انقلاب های سراسر نیم کرالگو

 نقش تجدیدنظرطلبی پابلوئیست ها

 ، گرایش تجدیدنظرطلب پابلوئیست قرار داشت که به رهبریکذبشم انداز در بین برجسته ترین حامیان این چ

ر در آرژانتین، د «نوناهوئل مورِ»ا و متعاقبًا با پیوستن در امریک «جوزف هنسن»در اروپا و  «ارنست مندل»

درون انترناسیونال چهارم پدیدار شد. به زعم آن ها قدرت گیری کاسترو اثبات کرده بود که چریک های مسلح 

ار مبدل شوند و فش« مارکسیست های طبیعی»به رهبری خرده بورژوازی و متکی بر دهقانان می توانند به 

سوسیالیستی بزنند. در این جا نقش طبقۀ کارگر به یک  رویدادهای عینی آن ها را وامی دارد تا دست به انقلاب

 ناظر منفعل فروکاسته می شد.

ت دول»همین گرایش در گام بعدی به این نتیجه رسید که ملی سازی های کاسترو منجر به ایجاد یک 

 ، آن هم با وجود غیاب هرگونه ارگان قدرت کارگری.است در کوبا شده« کارگری

لئون تروتسکی مدت ها پیش از انقلاب کوبا به صراحت این یکسان سازی سطحی میان ملی سازی های 

ونال چهارم به عنوان سند انترناسی« برنامۀ انتقالی»نیروهای خرده بورژوا و انقلاب سوسیالیستی را رد کرده بود. 

تمال نظری شد که در شرایط کاملًا نمی توان دقیقاً از پیش منکر این اح»، اعلام می داشت که 1839در سال 
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استثنائی )جنگ، شکست، فشار انقلابی توده ها و غیره(، احزاب خرده بورژوا از جمله استالینیست ها چه بسا از 

ز از یابا این حال این رویداد متم«. آن چه تمایل دارند فراتر بروند و مسیر گسست از بورژوازی را پیش بگیرند

 است.اریا دیکتاتوری حقیقی پرولت

 تحاد بادر اتروتسکی در واکنش با سلب مالکیت هایی که رژیم کرملین در جریان تهاجم خود به لهستان )

 انجام داد، نوشت:  1838هیتلر( در سال 

ته هرچند که فی نفسه اهمیت داش -برای ما ضابطۀ سیاسی اساسی، نه دگرگونی مالکیت در این یا آن حوزه»

ز رفیت آن ها برای دفاع اظجهانی، ارتقای ر در آگاهی و سازمانیابی پرولتاریای بلکه در عوض تغیی -باشد

 «.دستاوردهای سابق خود و کسب دستاوردهای جدید است

کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم سرسختانه علیه چشم انداز پابلوئیستی مبارزه کرد و تأکید داشت که 

بش به سوی سوسیالیسم، بلکه تنها یکی از شاخه های رادیکال تر جنکاستروئیسم نه بیانگر نوعی مسیر جدید 

های بورژوا ناسیونالیستی است که در بخش اعظم جهان مستعمراتی به قدرت رسیده بودند. هشدار داده شد 

که تمجیدهای پابلوئیست ها از کاستروئیسم نشان دهندۀ زیر پا گذاردن کل مفهوم تاریخی و نظری انقلاب 

ی از زمان مارکس است و زمینه ای را فراهم می کند تا کادرهای مارکسیستی که جنبش سوسیالیست

 تروتسکیستی در سطح بین المللی گردآورده در اردوگاه ناسیونالیسم بورژوایی و استالینیسم منحل شوند.

ا ارزیابی نقش ب کوبا در برابر تهاجم امپریالیستی، از کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم ضمن دفاع اصولی

 ناسیونالیسم بورژوایی در عصر امپریالیسم به تحلیل خود از کاستروئیسم عمیق بیش تری بخشید.

ت وظیفۀ تروتسکیست ها نیس»در دفاع از نظریۀ انقلاب مداوم تروتسکی نوشت:  1891کمیتۀ بین المللی سال 

شند، می توانند از حمایت توده ها برخوردار باکه به نقش چنین رهبران ناسیونالیستی رونق بدهند. اینکه آن ها 

تنها به دلیل خیانت رهبری سوسیال دمکراسی و خاصه استالینیسم است و به این ترتیب آن ها به حائلی میان 

امپریالیسم و تودۀ کارگران و دهقانان مبدل می شوند. احتمال دریافت کمک اقتصادی از سوی اتحاد جماهیر 

با امپریالیست ها چانه زنی کنند؛ حتی به  محکم ترد که از موضعی ده امکان می شوروی، اغلب به آن ها

حمایت  و بتازندعناصر رادیکال تر رهبران بورژوا و خرده بورژوا امکان می دهد که به دارایی های امپریالیستی 

از این است که  بیش تر توده ها را به سوی خود جلب کنند. اما مسألۀ حیاتی برای ما در همۀ موارد عبارت
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طبقۀ کارگر در این کشورها استقلال سیاسی خود را از طریق یک حزب مارکسیستی به دست آورد، دهقانان 

درک کند. از  ار با انقلاب سوسیالیستی بین المللی ندپیوضرورت فقیر را به سوی ساختن شوراها هدایت کند و 

اصل، امیدوار باشند که رهبران ناسیونالیست به نظر ما در هیچ حالتی تروتسکیست ها نباید به جای این 

 «.سوسیالیست مبدل شوند. رهایی طبقۀ کارگر، وظیفۀ خود کارگران است

این هشدارها به طور تراژیکی در امریکای لاتین به اثبات رسیدند. تئوری هایی که پابلوئیست ها پیش کشیدند 

از جوانان و کارگران جوان رادیکال از مبارزه برای کمک کردند و آن انحراف یک لایۀ کامل  یک چیز تنها به

بسیح طبقۀ کارگر علیه سرمایه داری بود و مبارزات مسلحانۀ انتحاری که تنها جان هزاران نفر را گرفت؛ این 

-به سوی دیکتاتوری های نظامی راهتئوری ها تنها جنبش کارگری را سردرگم کرد و در عوض کمک کرد که 

 فاشیستی هموار شود.

این تئوری ها در وهلۀ نخست جان خودِ چه گوارا را در بولیوی گرفت. گوارا با نادیده گرفتن مبارزات رادیکال 

معدنچیان و باقی طبقۀ کارگر بولیوی، بیهوده در تلاش بود که از بین عقب مانده ترین و تحت ستم ترین 

یش از به دام افتادن و اعدام به دست بخش های دهقانان نیرویی برای یک ارتش چریکی جذب کند. نهایتًا پ

 ، او منزوی و گرسنه رها شد.1899ای و ارتش بولیوی در اکتبر .آی.سی

سرنوشت تراژیک گوارا، نشانۀ پیامدهای فجیعی بود که کاستروئیسم و تجدیدنظرطلبی پابلوئیست ها در سراسر 

بش به کاهش برّندگی و سردرگمی جن نیم کره می داشت. به همین ترتیب در آرژانتین، نحلۀ چریکیسم تنها

 فوران کرده بود. 1898در سال « کوردوبازو»طبقۀ کارگری خدمت کرد که با اعتصاب های توده ای  یانقلاب

ات در تلاش برای تضمین ثب« واقع گرایی سیاسی»خودِ کاسترو، به عنوان هم عامل بلوک شوروی و هم پیرو 

با آن دسته از حکومت هایی بورژوایی امریکای لاتین برآمد که  حاکمیت خویش، به جستجوی برقراری پیوند

مسیر پارلمانی »زمانی که در شیلی بود  1891مقلدین او در صدد سرنگونی شان بودند. از همین رو سال 

را در آن کشور ستود، در حالی که فاشیست ها و ارتش مشغول تدارک برای درهم شکستن طبقۀ « سوسیالیسم

ابی حزب انقل»استرو از رژیم های نظامی پرو و اکوادور استقبال کرد و حتی دستگاه فاسد کارگر بودند. ک

 به آغوش کشید.  1899حاکم بر مکزیک را با وجود قلع و قمع دانشجویان در سال « نهادی
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روی هم رفته تأثیر سیاست های کاسترو و همین طور سیاست های آن دسته گرایش های سیاسی شیفتۀ او، 

 اه داشتن انقلاب سوسیالیستی در سراسر نیم کره بود.عقب نگ

اکنون قدرت های امپریالیستی به طور اعم و امریکا به طور اخص مشغول ارزیابی این هستند که تا چه میزان 

 می توانند از درگذشت کاسترو برای پیشبرد منافع خود در کوبا و فرای آن بهره برداری کنند.

ین تاریخ خود دربارۀ تأثیر عظیم ا»یه ای ریاکارانه منتشر کرد که اعلام می داشت پرزیدنت باراک اوباما بیان

ی ند که دوست و شریکا باید بدانبمردم کو»و این که « چهره بر مردم و دنیای پیرامون او قضاوت خواهد کرد 

 «.دۀ امریکا دارندحدر ایالات مت

درگذشت دیکتاتوری بی رحمی که قریب به شش دهه بر »ترامپ نیز به سهم خود بیانیه ای داد که در آن از 

اظهار خوشنودی کرده بود. گمانه زنی های بسیاری وجود دارد که آیا ترامپ به « مردم خود ستم کرد

تهدیدهایش برای فسخ تمهیدات تصویبی اوباما برای تسهیل ورود بانک ها و شرکت های امریکا به کوبا جامۀ 

 عمل خواهد پوشاند یا خیر.

در حالی که نمایندگان امپریالیسم در صدد بهره برداری از درگذشت کاسترو برای پیشبرد اهداف ارتجاع هستند، 

برای نسل جدید کارگران جوان مطالعۀ تجربۀ تاریخی کاستروئیسم و نقد دوراندیشانۀ کمیتۀ بین المللی 

و  کارگر برای مبارزات انقلابی پیشِ روانترناسیونال چهارم همچنان وظیفه ای حیاتی در راستای تدارک طبقۀ 

 بنانهادن احزاب رهبری کنندۀ این مبارزات است.

 2119نوامبر  29

 

 

 

 

 


