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 و وظایف کنونی مارکسیست های انقلابی« سیریزا»یونان: خیانت 

 آرام نوبخت

داده شده بود، حکومت سیریزا با سرعت  درست همان طور که از پیش انتظار می رفت و نسبت به آن هشدار

به سیاست های ریاضتی درخواستی اتحادیۀ اروپا « نه»ترین اتلاف وقت، رأی قاطع هرچه تمام و بدون کوچک

کم می چون کاغذپاره ای بی ارزش زیر پا گذاشت، و این دسترا هم 2۱1۵ژوئیۀ  ۵در رفراندوم روز یکشنبه 

 به نقش این حزب را از میان ببرد. تواند آخرین توهمات باقی مانده

)اتحادیۀ  «تروئیکا»تنها چهار روز پس از رأی اکثریت قاطع کارگران و جوانان یونان به نسخه های دیکته شدۀ 

میلیارد  13اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول(، سیریزا طرحی پیشنهادی را برای کاهش 

منظور بررسی و تصویب در اختیار وزرای مالی و سران حکومت های اتحادیۀ یورویی هزینه های اجتماعی، به 

 اروپا قرار داد.

این طرح پیشنهادی که روز جمعه صبح به تأیید پارلمان یونان رسیده بود، به مراتب فراتر از بستۀ ریاضتی 

 .میلیاردی هزینه های اجتماعی می رود ۲برای کاهش  2۱۱۲اتحادیۀ اروپا در اواخر سال 

 ۵3۳۵صفحه ای، حکومت یونان حاضر است در ازای دریافت وامی به مبلغ  13طبق این طرح پیشنهادِی 

بدهی برای جلوگیری از ورشکستگی دولت و « تجدیدساختار»میلیارد دلار( و اصلاحاتی در  ۵۲۳2میلیارد یورو )

 کاملاً در تقابل با آن قرار داشت: باقی ماندن در حوزۀ یورو، به اقداماتی دست بزند که نتیجۀ رأی رفراندوم 

ضدّ »، همراه با بکارگیری 2۱22سال، تکمیل آن تا سال  ۲۶به  ۲2افزایش تدریجی سن بازنشستگی از  -

 هایی به منظور جلوگیری از بازنشستگی پیش از موعد«انگیزه

 2۱1۲ر ( برای فقیرترین بازنشستگان تا اواخر دسامبEKASحذف تدریجی کمک هزینۀ همبستگی ) -

درصد )شامل رستوران ها و سرویس های پذیرایی و تدارک  23وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های  -

درصد )برای دارو،  ۲درصد )برای مواد غذایی اساسی، انرژی، هتل ها و آب، به استثنای فاضلاب(، و  13غذا(، 

 شروع از جزایری با درآمد بالاتر که بیش ازکتاب و تئاتر(. حذف تخفیف های تاکنونی برای جزایر یونان، با 
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 2۱1۵همه مقصد توریست ها هستند. نرخ های جدید مالیات بر ارزش افزوده بر هتل ها و جزایر، از اکتبر 

 اجرایی خواهند شد

کاهش دستمزدهای بخش عمومی از طریق همسان سازی سطوح دستمزد کارگران دولت، همراه با حملات  -

 کارتر به قوانین بیش

گیرانه تر قوانین مالیاتی برای افزایش بار کاهش سوبسید سوخت برای کشاورزان، همراه با اعمال سخت -

 مالیاتی بر حَِرف و مشاغل ُخرد، افراد خوداشتغال، و صاحبان املاک.

« ینیکتسالو»، «پیرائوس»اجرا و تکمیل خصوصی سازی های برنامه ریزی شده، از جمله فرودگاه ها و بنادر  -

 «الینیکو»و 

 و غیره.

الکسیس سیپراس، رهبر سیریزا و نخست وزیر کنونی یونان، با ریاکاری و وقاحت تمام و کمال سعی کرد تا 

ریزا بود سی« رفراندوم»جا بزند. این همان شیادی « دمکراسی»خیانت مستقیم به ارادۀ مردم یونان را پیروزی 

 که از پیش به آن اشاره شد.

انگیز و به خاک افتادن خفت بار سیریزا در برابر خواسته های اتحادیۀ اروپا، نتیجۀ منطقی و این وضعیت رقت 

اجتناب ناپذیر کل مسیری بود که این حزب از ابتدای قدرت گیری در ماه ژانویه طی کرده بود. سیریزا از همان 

له تعهد بود. به همین دلیل بلافاصآغاز، به دنبال هیچ چیزی به جز تعدیل و اصلاح جزئی سیاست اتحادیۀ اروپا ن

میلیارد یورویی این کشور انجام دهد، و نه  3۱۱جانبه ای برای فسخ بدهی کرد که نه هیچ گونه اقدام یک

 کنترل و تمهیداتی برای مهار فرار سرمایه از بانک های یونان اعمال کند. 

اروپا، مشغول جلب رضایت بانک های بزرگ، سیریزا به جای نگاه به اعتراضات توده ای علیه ریاضت اتحادیۀ 

بود؛ حکومت های  -از جمله حکومت اوباما در امریکا -نهادهای مالی و اعتباری و قدرت های امپریالیستی

سرمایه داری اتحادیۀ اروپا، و در رأس آن آلمان، درست به دلیل اطمینان خاطر از ماهیت رهبری سیریزا و 

 ی وی، با تحقیری که درخور سیپراس بود با او برخورد کردند.ترین خطر ممکن از سواحساس کم
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، و زمانی که اتحادیۀ اروپا منابع «یونانی های مستقل»و « سیریزا»پس از روی کار آمدن حکومت ائتلافی 

از یونان دریغ داشت، سیریزا با « بستۀ نجات»شرط های آن برای اعطای مالی خود را تا زمان پذیرش پیش

خود تاراج میلیاردها یورو از ذخایر نقدی حکومت های محلی، بیمارستان « خطوط قرمز»تن آخرین زیر پا گذاش

ها، دانشگاه ها و صندوق های بازنشستگی را برای بازپرداخت وام ها به اعتباردهندگان بین المللی اش آغاز 

نام نهاده بود(. زمانی « شرکا»ها یا «نهاد»کرد )همان نهادهایی که سیریزا تنها برای حذف بار منفی آن ها، 

که همین منابع مالی نیز به معنای واقعی کلمه ته کشید و اتحادیۀ اروپا تهدید به قطع جریان اعتبار و اخراج 

ادادگی زد تا این گونه تسلیم و و« رفراندوم»یونان از منطقۀ یورو کرد، سیپراس از فرط درماندگی دست به مانور 

 سیاسی خود را توجیه کند. 

مواضع ضدّ و نقیض حکومت یونان پیرامون رفراندوم، بازتاب شکاف های درون طبقۀ حاکم یونان و اختلافات 

میان قدرت های اصلی سرمایه داری اروپا بود. و سیپراس با توهمات یک سیاستمدار بورژوا، خواهان بهره 

دامۀ مذاکرات برای رسیدن به یک برداری از چنین شکاف هایی، آن هم برای یافتن موضع بهتر و بالاتر در ا

در سخنرانی خود خطاب به میلیون ها نفر از مردمی توافق ریاضتی جدید بود. به همین دلیل بود که سیپراس 

ن از این اختیار، اختیار گسست»که مشغول جشن پیروزی رفراندوم روز یکشنبه بودند، با صراحت اعلام کرد: 

ان مذاکراتی ما را برای دست یافتن یه یک توافق پایدار تقویت می اروپا نیست، بلکه اختیاری است که تو

ین قابل پذیرش باشد. معنای ا« تروئیکا»، اعطای امتیازاتی بود که برای «توافق پایدار»، ترجمۀ این «کند

 با طرح پیشنهادی ریاضتی کنونی سیریزا روشن شده است.« توافق پایدار»

موضوعات اخص مبارزۀ طبقاتی که توجیه خیانت های سیستماتیک  برخلاف تحلیل های یک سره بی ربط به

لّ رویکرد جستجو می کند، ک« اشتباه تاکتیکی»یا « نیت رهبران سیریزا»چون سیریزا را در مقولات اخلاقی هم

 سیریزا با تمام زیگزاگ های آن انعکاسی از منافع طبقات و اقشاری است که نمایندگی می کند.

از الیگارشی یونان، به ویژه تجار صاحب نفوذ در عرصۀ صنعت استراتژیک کشتی رانی  بخش های نیرومندی

ن الآن قرار داشتند. تا همی« آری»دارند، در پشت گزینۀ « یونانی های مستقل»که پیوندهای نزدیکی با حزب 

ه است که برای آن یونان بود 1۲۲۶برخاسته از کودتای « قانون اساسی»نیز حفظ دارایی این لایه، مدیون موادّ 

ها معافیت از پرداخت مالیات بر درآمدی های خارجی را درنظر می گیرد و به این ترتیب نوعی مصونیت برای 

ثروت های هنگفت این میلیاردرهای کشتی رانی ایجاد می کند. اما طرح های اخیر اتحادیۀ اروپا، بر عکس 
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اجرای یک چهارچوب مالیات ستانی کارا »و « نیحذف برخوردهای خاص مالیاتی با صنعت کشتی را»خواهان 

بود، و همین امر منافع این بخش را به خطر می انداخت. چرا که در صورت تحقق « برای کشتی رانی بازرگانی

هان را ترین ناوگان تجاری جاین خواسته، ثروت این باند حاکم بر صنعت کشتی رانی که هنوز کنترل بزرگ

میلیارد  2۳۵می دید. دارایی ثروتمندترین فرد در میان آن ها، یعنی فیلیپ نیارکوس،  در اختیار خود دارد، ضربه

میلیارد یورو می رسد. به همین ترتیب  1دلار برآورد شده است. ارزش ثروت چهار فرد متنفد دیگر، به بیش از 

عیف ل ملی ضبخش هایی از اقشار مرفه طبقۀ متوسط که می دانستند گزینۀ خروج و بازگشت به واحد پو

می تواند ضمن کاهش ارزش پس اندازها، سبد سهام و دارایی های مالی و بانکی، مسیر سرمایه « دراخما»

گذاری سهل در سایر کشورهای اتحادیه، خرید املاک، تحصیل بی دغدغۀ فرزندان در دانشگاه های خارج و 

 ست گرفتند.را به د« آری»غیره را مسدود یا دشوار کند، کارزار حمایت از رأی 

در مقابل، بخش های دیگری از بورژوازی یونان و اقشار بالایی طبقۀ متوسط نیز با این محاسبه که در صورت 

در برابر یورو و سایر ارزهای قوی، می توانند سپس منابع مالی « دراخما»خروج احتمالی یونان و سقوط ارزش 

کارخانه، سرمایه گذاری و در یک کلام راه اندازی یک خود )به یورو( در خارج از کشور را برای خرید املاک، 

 برخاستند.« نه»امپراتوری مالی به یونان سراریز کنند، به حمایت از رأی 

میلیون  1به عنوان مثال دیمیتریس سوکالاس، از نمایندگان سیریزا در پارلمان )با پس اندازی شخصی به ارزش 

هزار یورو(، وزیر  ۵۱۱جدید )با سبد سهامی به ارزش بیش از  (، ساکالاتوس، وزیر مالیۀ2۱13یورو در سال 

، رهبر سابق «(جِی پی مورگن»هزار یورو سرمایه گذاری در بانک  42۲اقتصاد گئورگیوس استاتاکیس )با 

زمین ملکی(، و وزیر مالیۀ سابق حکومت،  11هزار یورو پس انداز، سبد سهام و  3۵۱سیریزا الکوس آلاوانوس )با 

یک میلیونر است(، اصولاً نه تمایلی به گسست از اتحادیۀ « دانای استراتو»اروفاکیس )که همسرش یانیس و

اروپا دارند و نه مطلقاً هرگز لحظه ای چنین گزینه ای به ذهنشان خطور می کند؛ چرا که درست مانند باقی 

ملی، دارایی و ثروت آن  نخبگان حاکم یونان در صورت خروج یونان از منطقۀ یورو و کاهش شدید ارزش ارز

 ها با ضرر و مخاطراتی جدی رو به رو می شود.

اختلافات میان قدرت های امپریالیستی اتحادیۀ اروپا در ارتباط با گزینۀ خروج یونان نیز همگی حول منافع 

ستند، و ه اقتصادی و سیاسی آن ها جریان دارد. مخالفین اصلی خروج یونان از منطقه، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا

گرای اروپای شرقی نظیر اسلواکی و لیتوانی طلایه دار در نقطۀ مقابل آلمان، فنلاند، هلند و رژیم های راست
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« یدساختارتجد»دفاع از این گزینه. به عنوان مثال در همان حال که ولفگانگ شویبله، وزیر مالیۀ آلمان، هرگونه 

سته و در تلاش است که یونان را با تهدید به اخراج از منطقۀ یورو قابل توجه در بدهی یونان را امکان ناپذیر دان

به موقعیت یک شِبه مستعمره تقلیل دهد، سایر مقامات اروپا نشان می دهند که خواهان رسیدن به نوعی 

با حکومت یونان هستند. به طوری که طبق گفته های اعضای سیریزا به روزنامۀ گاردین، مقامات « توافق»

یۀ فرانسه، با وزیر مالیۀ یونان آقای ساکالوتوس برای بازنویسی بستۀ ریاضتی مورد پیشنهاد آتن وزارت مال

همکاری کرده اند تا به این ترتیب آن را برای اتحادیۀ اروپا قابل پذیرش کنند. در عین حال نزاع میان 

می زند، بیش از هر زمان امپریالیسم امریکا و آلمان بر سر این که چه کسی حرف آخر را در سیاست اروپا 

ناً برای ، عل«جک لو»دیگری آشکار شده است. به عنوان نمونه روز چهارشنبۀ گذشته، وزیر خزانه داری امریکا، 

توافق حول ریاضت میان یونان و اتحادیۀ اروپا مداخله کرد و با اشاره به موضع آلمانی، از برخوردهایی که در 

تری از جمله دامن زدن به وحشت و اضطراب مالی سی به مراتب بیشحال ایجاد ریسک های اقتصادی و سیا

در سرتاسر کشورهای جنوب اروپا و احتمال تجزیۀ یورو است، ابراز نگرانی کرد. منتها گذشته از ترس ایالات 

 متحده از پیامدهای مالی خروج یونان برای اقتصاد خود، امپریالیسم امریکا از این جهت در مقابل موضع آلمان

چنان به حمایت از کارزار کنونی تهاجم و تهدید نظامی است که می خواهد یونان در درون ناتو باقی بماند و هم

 و اقتصادی علیه روسیه ادامه دهد.

، سیریزا را درست مانند همتایان بین المللی آن بهت زده کرد، در این مقطع تنها «نه»با این وجود رأی قاطع 

فاده از این رأی به عنوان نقطۀ عزیمت برای بسیج اعتراضات گستردۀ مردمی علیه دو بدیل وجود داشت: است

ه انتظار بار. همان طور کریاضت و کانالیزه کردن آن علیه سرمایه داری داخلی و بین المللی، و یا تسلیم خفت

 می رفت، سیریزا گزینۀ دوم را انتخاب کرد.

، «پاسوک» یعنی -و منفور مدافع ریاضت اقتصادی اتحادیۀ اروپا سیریزا فوراً نشستی را با رهبران احزاب اصلی

ر بر تبرگزار و بیانیۀ مشترکی را در حمایت از گفتگوهای بیش -)رودخانه(« تو پوتامی»و « دمکراسی نوین»

مبنای یک بستۀ ریاضتی جدید صادر نمود؛ حرکتی که در واقع گامی به سوی ایجاد نوعی حکومتِ به اصطلاح 

هیچ مشکلی برای مشارکت با این احزاب «!( ائتلاف چپ رادیکال»محسوب می شود. سیریزا )یا « لیوحدت م»

 در قدرت ندارد.
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تر از وحشت آن از رادیکالیزه شدن هراس سیریزا از تهدیدهای بانک ها و حکومت های اروپا، به مراتب کم

شکست  سابقه اتحادیۀ اروپا، یکبیطبقۀ کارگر یونان بوده و هست. چرخش سیپراس به سوی بستۀ ریاضتی 

جدی برای جنبش کارگری است. چرا که نه فقط طبقۀ کارگر یونان را تحت انقیاد اتحادیۀ اروپا در می آورد، 

نه فقط مبارزات تاکنونی کارگران سایر کشورهای اروپا و جهان در حمایت از اعتراضات یونان را تضعیف می 

درک می شود. این گونه است که هم باید چرخش « چپ»ن سیاست های کند، بلکه چنین اقداماتی به عنوا

ا را انتظار داشت و هم تا سال ه« طلوع طلایی»به راست در جامعه و تقویت گروه هایی نظیر حزب فاشیستی 

را در درون طبقۀ کارگر جهان خنثی کرد. درست به همین « چپ»باید تبعات منفی خیانت های سیریزا به نام 

 که باید سیریزا را ابزار سرمایۀ مالی جهانی دانست. دلیل است

رویدادهای یونان یک تجربۀ استراتژیک مهم برای طبقۀ کارگر یونان و جهان است. این رویدادها دقیقاً نقش 

مخرب رفرمیسم چپ و بازوهای اجرایی آن نظیر حزب سیریزا در سرتاسر جهان را به روشن ترین شکل به 

 است.معرض نمایش گذاشته 

در واقعیت امر تمام این رویدادها، ماهیت سرمایه داری، طبقۀ حاکم، دولت سرمایه داری، سلطۀ سرمایۀ مالی 

در عصر کنونی و آشتی ناپذیر بودن منافع طبقاتی کارگران و سرمایه داری را درست با همان دقتی که 

 مارکسیسم انقلابی همواره توضیح داده است، آشکار می کند.

 در کشمکش میان« چپ»گر جهان در نمونۀ زندۀ یونان شاهد بود که چگونه یک حزب رفرمیست طبقۀ کار

 سرمایۀ اتحادیۀ اروپا و خشم اجتماعی طبقۀ کارگر، به آغوش اولی پناه می برد.

م ترین رفرم هم مستلزم رویارویی مستقیتجربۀ یونان برای چندمین بار نشان می دهد که حتی تحقق کوچک

داری، چه در داخل و چه در خارج است. مقاومت در برابر ریاضت، مستلزم اقدامات فوری علیه با سرمایه 

بورژوازی یونان و اتحادیۀ اروپا است: فسخ بدهی یونان، اعمال کنترل بر سرمایه، ملی سازی بانک ها و صنایع 

و جهان.  کارگر اروپاکلیدی تحت کنترل دمکراتیک کارگران، فراخوان به حمایت و همبستگی از سوی طبقۀ 

 گیری خود تمایلی به این حوزه از اقدامات ندارد.سیریزا درست به دلیل خصلت طبقاتی و جهت

در رفراندوم، مانع از چنین ادعاهایی می شود که طبقۀ کارگر تمایلی به مبارزه ندارد « نه»کم رأی قاطع دست

تشر شده، اکثراً از پایگاه اجتماعی طبقۀ کارگر و درصد از مردم یونان که بر مبنای آمارگیری های من ۲1۳3)
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در « هن»پاسخ دادند. مطابق با داده های وزارت داخلۀ یونان، جبهۀ « نه»اقشار فقیرتر جمعیت هستند، با رأی 

منطقۀ اداری یونان به پیروزی قطعی دست یافت. جوانان یونان، که نیمی از آن ها به دلیل سقوط  13تمامی 

را به صندوق ها ریختند(. « نه»، رأی 1به  2ال سیاست های اتحادیۀ اروپا بیکار هستند، با نسبت اقتصاد به دنب

ترین مانع در پیش روی طبقۀ کارگر یونان، غیاب رهبری انقلابی و نقش ارتجاعی و برعکس بزرگ در نتیجه

 بازدارندۀ سیریزا و شرکا بوده است.

 سیریزا را تشریح کرده بود: تروتسکی به خوبی نقش مدافعین احزابی نظیر

 ای لازم در زنجیرِ تحولات بیکران جا بزند، به هیچها را به عنوان حلقهخواهد شکستاین فلسفۀ ناتوان که می»

هایی که ها، احزاب و شخصیتخواهد به مسألۀ عواملی کاملاً مشخص مثل برنامهتواند و نمیوجه نمی

وان گرایی و تسلیم، دقیقًا نقطۀ مقابل مارکسیسم به عنسفۀ شکستدهندۀ شکست بودند بپردازد. فلسازمان

 (1۲4۱، «طبقه، حزب و رهبری« )».نظریۀ عمل انقلابی است

ژان  «جبهۀ چپ»و « حزب ضد سرمایه داری نوین»در اسپانیا، « پودموس»نظیر  -تمامی احزاب حامی سیریزا

اگر  -هدر آلمان و غیر« حزب چپ»در امریکا، « سازمان سوسیالیستی بین المللی»لوک ملانشون در فرانسه، 

 به قدرت برسند مسیر متفاوتی را دنبال نخواهند کرد. 

به طور کلی اروپا، تنها انعکاسی از بحران همه جانبۀ سرمایه داری در کلیت آن است، و  بحران بدهی یونان و

به همین دلیل حلّ آن ناگزیر از مدار تعیین تکلیف نهایی با خود چهارچوب سرمایه داری می گذرد. اما این 

هۀ جریان چپ ما ۵بحران، با بحران رهبری نیز درهم آمیخته است. نمونۀ یونان و تلاش های بی حاصل 

برای حلّ گوشه ای از این بحران در چهارچوب سرمایه داری و آن هم از طریق مذاکره، « سیریزا»رفرمیست 

توهّم به رهبران سرمایه داری جهانی و به زعم خود استفاده از شکاف های موجود میان قدرت های 

وی جنبش ناگزیر رترین پیشیسم، کوچکامپریالیستی، این گفته را اثبات می کند که در عصر اضمحلال امپریال

مین کم این حقیقت نیز برای چندبه درگیری مستقیم با سرمایه داری و امپریالیسم و عبور از آن است. دست

ورداری انقلابی، خود به خود و بدون برخ-بار آشکار می شود که شرایط عینی آماده برای انقلاب، یا موقعیت پیشا

طبقۀ کارگر به سوی تسخیر قدرت سیاسی، هرگز به انقلاب منتهی نمی شود؛ ایجاد  از یک ابزار رهبری کنندۀ
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این خط رهبری انقلابی درست همان وظیفه ای است که دهه ها به تعویق افتاده، و از همین رو جنبش کارگری 

 نشینی های فراوانی را تجربه کرده است. در سطح جهانی عقب

بر مبنای ارزیابی تجربیات شکست های متوالی انقلاب ، و 1۲1۶سیالیستی بنا بر تنها تجربۀ موفق انقلاب سو

و  1۲۵۲، انقلاب کوبا در 3۱، انقلاب اسپانیا در اواسط دهه 1۲21، انقلاب ایتالیا در 23-1۲21های آلمان از 

مین هاین ارگان سازمانده چیزی جز حزب پیشتاز انقلابی نیست، و مشخصاً در غیاب  ایران، ۵۶انقلاب بهمن 

عامل اساسی هر بار فرصت های انقلابی نابود می شود و در عوض مدتی به سرخوردگی و گردش به راست در 

در صورتی که طیف وسیعی از مارکسیست ها دقیقاً همین حوزۀ اساسی را که تعیین جامعه کمک می کند. 

ا ار با فرار از لنینیسم، یکنندۀ ماهیت یک نیروی مارکسیستی است، سال ها است رها کرده و در عوض هر ب

به دنبال برپایی مدل های سوسیالیسم تخیلی در گوشه ای از نظام سرمایه داری جهانی هستند )از الگوی 

 ون سیریزا.چمارینالدا در اسپانیا( ، و یا در صف احزابی هم« سوسیالیستی»کانتون کوبانی گرفته تا روستای 

ت لنینیستی را نشان می دهد. در صور-ت یک حزب بلشویکوضعیت کنونی یونان به شکل زنده ای ضرور

وجود چنین تشکیلاتی، به جای سرخوردگی حاصل از خیانت های مکرر سیریزا به طبقۀ کارگر، به راستی چرا 

 نباید شاهد یک انقلاب می بودیم که توازن قوا در سطح اروپا به نفع طبقۀ کارگر را تغییر دهد؟

، از جمله خیانت های حکومت سیریزا، چنان چه در حاشیۀ مبارزه و نه در متن آن منتها انتقاد از وضع موجود

باشد، کوچکترین تأثیری نخواهد داشت و در بهترین حالت از سطح تبلیغ و تهییج فراتر نخواهد رفت. به عبارت 

شروی، چه بسا پی دیگر اگر انتقاد منفعلانه و خارج از متن مبارزه باشد، یک نیروی مارکسیست انقلابی به جای

منزوی و بی اثر بشود؛ در آن صورت تمام هشدارهای پیشین آن ها، نادیده و حتی به تمسخر گرفته خواهد 

 شد.

صورت می گیرد و این برنامه، حساس ترین، فوری ترین و شاید « برنامه»هرگونه دخالتگری، بر مبنای یک 

 محسوب می شود.یکی از دشوارترین وظایف یک گرایش مارکسیستی انقلابی 

یک برنامۀ سوسیالیستی، بین سطح آگاهی نقداً موجود با آگاهی انقلابی پُل می زند، به همین دلیل به جای 

تطبیق دادن خود با ذهنیت عمومی کارگران، بالعکس این سطح ذهنیت را منطبق بر شرایط و مطالبات و 

ت نیست که یک بار برای همیشه تدوین شده اهداف عینی می کند. این برنامه، یک مجموعۀ ثابت از مطالبا
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و به طور مکانیکی و کلیشه ای به تمامی شرایط فارغ از زمان، مکان و وضعیت تحمیل شود. برخی از مطالبات 

به گونه ای هستند که سرنگونی سرمایه داری از تحقق آن ها ساده تر خواهد بود! به همین دلیل است که 

می شود، چرا که ذهنیت کارگران را به سوی انقلاب سوسیالیستی منتقل می  چنین مطالباتی انتقالی خوانده

 کند.

در شرایط کنونی، یک گرایش مارکسیستی انقلابی، می تواند بابرجسته کردن چند مطالبۀ محوری، این نقش 

 را به عهده گیرد:

 الف( فسخ یک جانبۀ تمامی بدهی های دولت یونان: 

داخت یونان، در نقطۀ مقابل اساسی ترین حقوق اجتماعی طبقۀ کارگر است. بدهی دولتی عظیم و غیرقابل پر

فرصتی برای باج گیری بخشیده، به این ترتیب آن ها در ازای تأمین « تروئیکا»این بدهی به غارتگران مالی 

دین، رمنابع بازپرداخت بدهی ها، خواستار کاهش وحشیانه از هزینه های اجتماعی هستند. به گزارش روزنامۀ گا

است. حتی به گفتۀ مارتین ولف، از مفسرین و « تروئیکا»میلیارد یورویی یونان، به  32۱درصد از بدهی  ۶8

نفعان ن و ذیترین برندگا، به طور کلی بانک ها مهم«فایننشال تایمز»گرای تحلیلگران اقتصادی روزنامۀ راست

، از بستۀ نجات مالی 2۱14تا  2۱1۱ن. طی سال های یا مردم آ« اقتصاد یونان»این بستۀ نجات بوده اند، و نه 

نیازهای »درصد، به  11تر از میلیارد یورو، یعنی کم 2۶میلیارد یورویی اعطایی تروئیکا، تنها رقم ناچیز  2۵4

)آن هم یک حکومت سرمایه داری بسیار فاسد، ضعیف، ناکارا و غیرمولد( اختصاص یافته « عملیاتی حکومت

الغ به بانک های بریتانیایی، آلمانی و هلندی منتقل شده اند. اکنون نیز مردم یونان هستند است. باقی این مب

درصدی درآمدهای واقعی  4۱درصدی تولید ناخالص داخلی، سقوط  2۵که باید بهای این وضعیت را با سقوط 

 درصدی بیکاری پرداخت کنند.  2۶و حقوق بازنشستگی، و نرخ 

  ب( اعمال کنترل بر سرمایه:

سرمایه داران یونان و شرکت های فراملی فعال در این کشور، هم اکنون درحال خروج منابعی عظیم از یونان 

هستند. آن ها با تسریع خروج سرمایه، در جستجوی حفاظت از ثروت و امتیازات خود در برابر هرگونه ابتکار 

 عملی هستند که به نفع طبقۀ کارگر باشد. 
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ویس ، مقاله ن«ولفگانگ مونشاو»قیاس این تاراج بالقوۀ مالی را می توان در نظرات گوشه هایی از ابعاد و م

 منتشر گردید، سراغ گرفت.« اشپیگل»موضوعات اقتصادی، که در وب سایت روزنامۀ آلمانی 

، یعنی زمانی که بحران مالی یونان در حال رخ نشان دادن بود، حساب های سپردۀ نظام بانکداری 2۱1۱سال 

 1۶۵میلیارد یورو می رسید. طی پنج سال گذشته، این حساب ها به پایین تر از  3۱۱تر از کشور به کماین 

 1۱۱میلیارد یورو سقوط کرده اند. این کاهش، در دو مرحله صورت گرفت. ابتدا کاهشی به میزان بیش از 

که یونان احتمالًا مجبور به رخ داد؛ در آن زمان به نظر می رسید  2۱12و  2۱1۱میلیارد یورو بین سال های 

خروج از حوزۀ یورو می شود. سطح حساب های سپرده طی دو سال بعدی ثبات پیدا کرد، چرا که حکومت 

شد. جریان دیگر خروح حساب ها، در آغاز سال جاری و به دنبال « تروئیکا»یونان وارد برنامۀ بستۀ نجات مالی 

و  2۱1۱، علاوه بر پولی که بین سال های «مونشاو»آقای  انتخاب حکومت سیریزا شروع شد. طبق داده های

میلیارد یورو نیز پس از روی کار آمدن سیریزا در ماه ژانویه از کشور به بیرون  ۵۱خارج شد، بیش از  2۱1۵

 انتقال یافت.

این ارقام که حساب های سپردۀ بانکی را پوشش می دهد، بی تردید تخمینی بسیار پایین از میزان خروج 

رمایه است. شرکت های بزرگ و ابرثروتمندان، مکانیسم های بسیاری برای انتقال پول به آن سوی مرزهای س

 ملی و رساندنشان به گاوصندوق های امن در بیرون از نظام بانکداری رسمی دارند.

نگاه  یاین سرمایه، که چیزی نیست جز حاصل کار کارگران یونان، باید با توسل به زور در درون یونان باق

داشته شود و برای تأمین حقوق اجتماعی ابتدایی جمعیت کشور نظیر اشتغال و خدمات اجتماعی مورد استفاده 

قرار گیرد. چنین نظارت هایی تنها زمانی می تواند اعمال شود که بانک ها خود از سوی طبقۀ کارگر تحت 

سرمایه به شکل محدود نمودن میزان نظارت باشند. اقدامات اخیر حکومت سیریزا برای اعمال کنترل بر 

یورو، تنها یک شیادی است که بیش ترین فشارها را  ۲۱برداشت از دستگاه های خودپرداز بانکی به تنها 

 متوجه خانوارهای کارگری در یونان می کند.

به علاوه هنوز در یونان منابع مالی سرشاری برای سرمایه گذاری مولد موجود است و آن سهمی است که 

ها در اقتصاد سرمایه داری یونان از مجموع کلّ سودها دارد. شرکت های یونانی اقدام به « بخش شرکت»

سرمایه گذاری نمی کنند، بلکه در عوض مشغول ذخیرۀ سرمایه هستند. در حال حاضر یونان بالاترین سهم 
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سازمان همکاری و »و یا سود را نسبت به درآمد ملی در میان کل کشورهای عض« مازاد عملیاتی ناخالص»

درصد می  ۵2۳4( دارد )طی آخرین داده های موجود، سهم سود در یونان، به OECD« )توسعۀ اقتصادی

است و درست  OECDرسیده است(. این رقم به طور قابل توجهی بالاتر از بسیاری دیگر از کشورهای عضو 

را تشکیل می دهد. از طرفی سهم  OECDر از همین رو، سهم کار از درآمد ملی یونان نیز پایین ترین رقم د

ان بسیار پایین است. این اختلاف فاحش می« تشکیل سرمایۀ ناخالص ثابت»سودهای سرمایه گذاری شده یا 

 -از سوی دیگر، همان منابع بلااستفادۀ بخش شرکت ها« سودهای سرمایه گذاری شده»از یک سو و « سود»

ورد بهره برداری قرار داد. و این از طرق مختلفی مانند اعمال مالیات است که باید م -به ویژه الیگارشی یونان

تصاعدی بر سود شرکت ها، ملی سازی، مصادره و نظایر آن ممکن است که همگی درجاتی از کنترل بر 

 سرمایه هستند.

 ج( ملی سازی بانک ها و صنایع کلان تحت کنترل دمکراتیک کارگری: 

بخش های کلیدی اقتصاد باید تابع نیازهای اجتماعی مردم شود. این بخش ها زمانی که تحت کنترل 

دمکراتیک کارگران در آیند، خواهند توانست منابع ضروری برای جلوگیری از کاهش مشاغل و حملات اجتماعی 

ئیس به دستان استورناراس، ر اتحادیۀ اروپا را ارائه نمایند. بر اساس طرح های سیپراس، کنترل نظام بانکداری

این نظام بانکداری نیز تنها به یُمن « نجات»بانک مرکزی یونانی، و افرادی از قماش او سپرده شده است. 

مبالغ سرسام آوری ممکن شد که دولت یونان در اختیار آن قرار داد، مبالغی که حتی از تولید ناخالص داخلی 

ادارۀ نظام بانکداری هنوز در دستان همان افرادی است که پیش از کشور هم به مراتب فراتر می رفت. اما 

روی کار آمدن سیریزا آن را کنترل می کردند. چهره هایی که امروز کنترل نظام بانکداری را به دست دارند، 

 بنه به مردم یونان، که تنها به بانک مرکزی اروپا پاسخگو هستند. سیریزا نیز که تمام تلاش خود را برای جل

رضایت همین طرف کشمکش می کند، عملاً تداوم چنین نظام گندیده و سرشار از رسوایی را پذیرفت. مطالبۀ 

که در مانیفست انتخاباتی سیریزا نیز آمده بود، تنها یکی از « کنترل کارگری»بدون قید « ملی کردن»

وش جامعه می افتد، درحالی شگردهای سرمایه داری است. چرا که در این حالت، تمامی زیان بانک ها بر د

که بدون هرگونه نظارتی، منابع زیادی اتلاف یا درآمدها و پاداش های نجومی نصیب مدیران و رؤسای همین 

 بانک ها می شود. 
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 د( جلب حمایت بین المللی از مبارزات مردم یونان: 

ی بحران ندگی است. راه حلی برافراخوان مستقیم به کارگران اروپا، نه یک امر تشریفاتی، بلکه موضع مرگ و ز

 یونان وجود ندارد که بتواند محدود به مرزهای خودِ یونان باشد.

 بندی و تقابلی کهصفدرست همین دینامیسم اجتماعی و سیاسی یونان در سایر کشورها هم وجود دارد. 

بر طبقۀ کارگر قرار می درحال رخ نشان دادن است، نه فقط در یونان که در کل اروپا، سرمایۀ مالی را در برا

دهد. دو سال پیش ماریا داماناکی، عضو کمیسیون اتحادیۀ اروپا در توضیح بستۀ نجات مالی اتحادیۀ اروپا به 

استراتژی کمیسیون اروپا طی یک سال نیم یا دو سال گذشته، عبارت از کاهش هزینه های »قبرس گفت: 

ت پذیری شرکت های اروپایی در برابر رقبای اروپای شرقی کار در تمامی کشورهای اروپا به منظور بهبود رقاب

بنابراین این استراتژی سرمایۀ مالی عبارت است از: افزایش ثروت خود از طریق ترتیب «. و آسیا بوده است

 دادن مسابقه ای تا به آخر برای کاهش استانداردهای زندگی کارگران در سرتاسر جهان.

کارگران یونان بخشی از یک حمله در سرتاسر قارۀ اروپا و حتی جهان درست به همان ترتیب که حمله به 

است، مبارزۀ پیروزمندانه علیه این حمله نیز مستلزم بسیج سیاسی مستقل طبقۀ کارگر در سرتاسر اروپا و جهان 

 است.

ز کارگران ا طبقۀ کارگر یونان تنها با فراخوان به ایجاد یک جنبش وسیع و متحدانۀ طبقۀ کارگر اروپا در دفاع

یونان و در تقابل با اتحادیۀ اروپا، قادر به دفاع از خود است. کارگران سرتاسر اروپا باید از پذیرش هرگونه 

فداکاری و ایثاری که طبقۀ حاکم به اسم حفظ یورو یا اتحادیۀ اروپا از آن ها طلب می کند، سر باز زنند. درست 

« نبحرا»ترین سهمی از آن نبرد، در دورۀ تصاد سرمایه داری کماق« رونق»همان طور که طبقۀ کارگر در دورۀ 

ترین سهم را در پرداخت بهای آن داشته باشد. در همان حال که کارگران در کشورهای خود در نیز نباید کم

مبارزه علیه سیاست های ریاضتی بسیج می شوند، شعار آن ها این خواهد بود که: پیش به سوی دفاع از 

 ان!کارگران یون

 ه( کاهش هزینه های دفاعی و اختصاص آن به نیازهای فوری و ضروری اجتماعی: 
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، همواره شایعاتی وجود داشته که پرنسل رده 2۱1۱از زمان آغاز سیاست های ریاضتی گستردۀ یونان در سال 

ژنرال  ۲۵بالای نظامی مشغول بحث هایی برای تدارک یک کودتای نظامی هستند؛ به خصوص بیانیۀ رسمی 

ا حمایت ، و بی تردید ب«آری»ژوئیه در حمایت از رأی « رفراندوم»بازنشستۀ ارتش تا ساعاتی پیش از برگزاری 

یونان هنوز زخم دیکتاتوری هفت برلین و بروکسل، به این خطر چهره ای واقعی تر بخشیده است. چرا که 

 سالۀ کلنل های یونان را بر پیکر خود دارد.

عملیات »ی مطبوعاتی، از طرحی سخن گفتند که پیش از رأی گیری با اسم رمز حتی برخی گزارش ها

 ، برای اعزام ارتش و پلیس ضدّ شورش«نیکوس ووتسیس»، و با نظارت و راهبرد وزیر داخلۀ سیریزا «نِمسیس

که رش داد گزا« لا رپوبلیکا»جهت درهم شکستن اعتراضات اجتماعی تهیه شده بوده است. روزنامۀ ایتالیایی 

هزار پلیس به خیابان اعزام کرده تا آمادۀ سرکوب شوند. پلیس درحال تدارک برای  2وزیر داخله تاکنون 

است. در این « خانه ها و اهداف حساس نظیر تأسیسات نیرو و مخابراتخانه ها، سفارتوزارت»محافظت از 

بانک  48۱حافظت شده به دور  چنین طرح هایی برای ایجاد یک منطقۀ امنیتی وهم»گزارش آمده است که: 

سوپر مارکت در آتیکا )کمربند شهری آتن( که طبق یکی از گزارش های وزارات اطلاعات یونان احتمال  ۲۱۱و 

 «حمله به آن ها در صورت نارضایتی پس از رفراندوم می رود، وجود دارد

تقریباً اعتراف کرد که حکومت ، روز سوم ژوئه «یونانی های مستقل»وزیر دفاع، پانوس کامنوس، از رهبران 

در حال تدارک برای استفاده از ارتش جهت سرکوب نارضایتی های داخلی و تحمیل سیاست خارجی مورد 

نیروهای مسلح »حمایت ارتش است. او طی دیداری مشترک از واحدهای ارتش همراه با سیپراس، اعلام کرد: 

ملی، وحدت ارضی کشور و ثبات در ارتباط با متحدین  کشور، تضمین کنندۀ ثبات داخلی، دفاع از حق حاکمیت

 «.کشور هستند

ارتش یونان که تقریباً دو برابر ارتش بریتانیا است، در وضعیت آماده باش قرار دارد. از زمان انتخابات سیریزا، 

 اهایی تحت پوشش مبارزه ب«رزمایش»نیروهای مسلح درگیر یک سلسله مانورهای نظامی از جمله برگزاری 

بوده اند. یکی از این موارد، رزمایش های مشترک یونان با نیروهای دیکتاتور « افراط گرایی»و « تروریسم»

 مصر، عبدالفتاح السیسی بوده است.
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ماه آوریل امسال، حکومت با اعزام پلیس برای پایان دادن به اشغال دانشگاه فنی چنین به خاطر داریم که هم

 1۶با درنظر داشتن کشتاری که دیکتاتوی کلنل ها در  .پیام روشن را دادآتن به دست دانشجویان، همین 

در محوطۀ دانشگاه انجام داد، اعزام پلیس به ساختمان دانشگاه، این معنای نمادین را داشت که  1۲۶3نوامبر 

حکومت آمادۀ تقابل با شورش های اجتماعی است. به همین دلیل بود که سیپراس ضمن حمایت از معاون 

تی مطبوعا وزیر حفاظت عمومی، گیانیس پانوسیس که این اقدام را سازماندهی کرده بود، طی کنفرانس

مشترکی از پاکسازی دانشگاه دفاع کرد و با ریاکاری هرچه تمام اعلام کرد که حکومت او درحال تحقق ایدۀ 

 است. « آشتی شهروند با پلیس»

در چنین شرایطی خواست کاهش بودجۀ نظامی، انحلال ارتش و نیروهای سرکوبگر نظامی، بازداشت افسران 

دم، مطرح می شود. در عوض با در نظر داشتن سابقۀ تاریخی مبارزات دخیل در توطئه های نظامی علیه مر

 یونان، ایجاد واحدهای شبه نظامی در محلات قادر به دفع حملات فاشیست ها و توطئه های کودتا خواهد بود.

نبرد برای چنین برنامه ای مستلزم گسست سیاسی از سیریزا و تمامی ابزارهای حاکمیت بورژوازی در یونان و 

 چنان مسألۀ رهبری و چشم انداز سیاسی انقلابی است.رتاسر اروپا است. مسألۀ فوری و حیاتی، همس

 13۲4تیر  22

 

 

 

 

 

 

 

 اسپانیا، یک شیادی سیاسی« پودموس»حزب 
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 آلخاندرو لوپز

دانشگاه و مجری ، حزب جدیدی به رهبری ایگلسیاس پابلو، استاد «(ما می توانیم»پودموس )به معنای 

( آغاز شد، بیش از هر چیز به دنبال خلع سلاح IA« )چپ ضّد سرمایه داری»تلویزیونی، که بنا به ابتکار عمل 

 سیاسی طبقۀ کارگر است.

ه مدت ب -درست مانند دیگر کارگران جهان -نیاز طبقۀ حاکم به چنین حزبی روشن است. کارگران اسپانیا

هان سرمایه داری، در معرض یک ضدّ انقلاب اجتماعی بوده اند. این ضدّ شش سال از زمان فوران بحران ج

( و حزب PSOE« )حزب سوسیالیست»ریزی و به دست حکومت های انقلاب که از سوی اتحادیۀ اروپا طرح

درصدی جوانان و فقر  ۵۲درصد و بیکاری  2۲( اجرا شده، منجر به بیکاری وسیع با نرخ رسمی PPمردم )

 ه است.گسترده گردید

خانوار وجود دارد که در آن ها هیچ یک از اعضای خانواده مطلقاً درآمدی ندارد. به  ۲8۲،۲۱۱درحال حاضر 

، «اسکارتی»درصد کاسته شده اند. به گفتۀ سازمان غیردولتی  ۶، حقوق ها به طور متوسط UGTگفتۀ اتحادیۀ 

شر قرار داده است. همین سازمان گزارشی را منتفقر اکنون تقریباً یک سوم کودکان اسپانیا را تحت تأثیر خود 

 2۱برابر بیش تر از فقیرترین  ۶۳۵درصد جامعه در اسپانیا،  2۱کرد که نشان می داد میزان دارایی ثروتمندترین 

 درصد است؛ این رقم بیانگر عمیق ترین شکاف ثروت در اروپا است.

رات و صدها اعتصاب مقاومت کند. حکومت نیز طبقۀ کارگر تلاش کرده است که از طریق سازمان دادن تظاه

« رمانیناف»که حق اعتراض را محدود و جریمۀ سنگین و حبس را برای « قانون شهروندی»با پیش نویس یک 

نیاز به قانون ارائۀ »، وزیر کار و اشتغال، از «فاطمه بانز»درنظر می گیرد، از خود مقاومت نشان داده است. 

 ی اعتصابات صحبت می کند، که این در واقع هرگونه اعتصاب را خنثی خواهد کرد.برای تمام« حدّاقل خدمات

که خود به اجرای سیاست های ریاضتی و اصلاحات در حوزۀ  CCOOو  UGTاتحادیه های کارگری نظیر 

کار یاری رسانده اند، با فشردن گلوی این اعتراض، آن را خفه کرده اند. در این خلأ است که میزان حمایت 

یر گرا و اکولوژیستِ زاز جمله گروه های منطقه-، به عنوان ائتلافی از احزاب طبقۀ متوسط «چپ متحد»برای 

درصد در  14۳۶به عنوان چهارمین نیروی بزرگ در پارلمان با آرای  -سلطۀ حزب کمونیست )استالینیست(

 نظرسنجی ها، رشد کرده است.
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در یک حکومت « چپ متحد»خ نشان دادن است. در آندلس، در حال ر« چپ متحد»با این حال ماهیت واقعی 

میلیارد یورو از بودجه کاسته  2۳۲قرار دارد و طی دو سال گذشته، « حزب سوسیالیست»ائتلافی منطقه ای با 

درصد در بخش آموزش(. در اکسترمادورا، جنوب  8۳۲درصد در بخش بهداشت و درمان، و  1۱۳8است )از جمله 

 است.« حزب مردم»ستون نگاه دارندۀ « چپ متحد»غرب اسپانیا نیز 

ی حزب -در یونان است« سیریزا»ایجاد شده. الگوی این حزب، « پودموس»تحت چنین شرایطی است که 

استفاده می کنند، درحالی که در خفا به « چپ»فریبانۀ بورژوایی که رهبرانش در سطح عمومی از الفاظ عوام

 می دهند که از قدرت گیری آن ها هیچ واهمه و هراسی به خود راه ندهند. رهبران امپریالیسم جهانی اطمینان

از انترناسیونال چهارم به رهبری میشل پابلو  1۲۵3( به انشعاب سال IA« )چپ ضدّ سرمایه داری»ریشه های 

در  مو ارنست مندل بازمی گردد. کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم در همان سال برای دفاع از مارکسیس

برابر این گرایش شکل گرفت؛ گرایشی که مبارزه برای ایجاد احزاب انقلابی مستقل را به نفع دفاع از احزاب 

استالینیست و رفرمیست توده ای موجود کنار گذاشت و بخش های جنبش تروتسکیستی جهان را یکی پس 

 از دیگری منحل کرد.

، جزئی از گروه بندی مجدد طیف های خرده بورژوا آغاز کرد« چپ ضدّ سرمایه داری»که « پودموس»پروژۀ 

و شخصیت های مشهور به رهبری پابلوئیست ها در سطح جهان است؛ آن هم با هدف جلوگیری از طغیان 

طبقۀ کارگر علیه احزاب سوسیال دمکرات و بروکراسی اتحادیه های کارگری، و برای کانالیزه کردن نارضایتی 

 در ظاهر، اما حامی سرمایه داری در باطن. موجود به سوی تشکلات رادیکال

یونال آقای الن تورنت، بخش بریتانایی دبیرخانۀ متحد انترناس« مقاومت سوسیالیستی»به عنوان مثال اخیراً گروه 

را بر اساس حداقل ترین برنامه بنیان گذاشته تا درها را به سوی بخشی هایی از بروکراسی « اتحاد چپ»چهارم، 

 شان کند.امید دارد جذبباز گذارد که 

(، در انتخابات اخیر NPA« )حزب نوین ضدّ سرمایه داری»یا در فرانسه نیز گرایش پابلوئیستی موسوم به 

، ژان «حزب سوسیالیست»، یعنی حزب وزیر سابق «حزب چپ»شهرداری ها، فهرست های مشترکی را با 

 لوک ملانشون ارائه کرد.
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 در سیاست های ریاضتی« چپ متحد»به خوبی می داند که همکاری « اریچپ ضدّ سرمایه د»در اسپانیا نیز 

احزاب بورژوایی، خلأیی را به جای می گذارد که به زعم آن ها بسیار خطرناک است. یکی از بولتن های داخلی 

افشا شد؛  Eldiario.orgدر سایت « چپ ضدّ سرمایه داری»، یعنی عالی ترین هیئت «دبیرخانۀ کنفدرال»

... محکوم به تشکیل یک  "چپ متحد"چرخش به راست »بولتن صحبت از این می شود که چگونه  در این

 .«با حزب سوسیالیست است... این موضوع فضایی را برای چپ باز می کند که ما باید پر کنیم "چپ"حکومت 

اید تصمیم ( بIUچپ متحد )»گفت که « ال دیاریو»به سایت « دبیرخانۀ کنفدرال»یکی از اعضای برجستۀ 

بگیرد، و ما به عنوان یک سازمان باید خودمان را از آن ها متمایز کنیم، به خصوص به خاطر آن چه که دارد 

 «.( رخ می دهدPSOEدر آندلس در اتحاد آن ها با حزب سوسیالیست )

 از بولتنرا ایجاد کرد تا وارد انتخابات اروپا شود. یکی « پودموس»ژانویۀ امسال « چپ ضدّ سرمایه داری»

نتیجۀ نهایی سازمان ما چندان روشن نخواهد بود، اما ما مسئول بهبود »های درونی افشاشده توضیح می دهد 

 «.این پروژه به لحاظ سازمانی و سیاسی خواهیم بود

دخیل هستند؛ از جمله ژم پاستور، ترسا رودریگز « پودموس»در « چپ ضّد سرمایه داری»اعضای برجستۀ 

در پودموس( و میگوئل اوربان )سرپرست « مشارکت شهروندی»و مسئول  USTEAیۀ )نمایندۀ اتحاد

( مسئول این سازمان 2۱11و کاندیدای مهم آن در انتخابات عمومی سال « نیروهای ضدّ سرمایه داری مادرید»

 هستند.

ه چه کسی هد کدر بولتن فوق می بینیم که چه طور این سازمان فرایندی انتخاباتی را آغاز کرده تا تشخیص د

آن تبدیل خواهد شد؛ چرا که به این ترتیب « چهرۀ عمومی»، به «از بین کسانی که پوشش رسانه ای دارند»

ود به وج« گرای سنتی ناراضی هستندگزینۀ مرتبط شدن با بخش هایی از مردم که از سازمان های چپ»

 خواهد آمد.

لوتنس دانشگاه کمپ»، یک استاد علوم سیاسی در که انتخاب شده، پابلو ایگلسیاس است« چهرۀ عمومی»آن 

، Públicoو کسی که در رسانه های رادیکال و بورژوایی متعددی شرکت دارد؛ از جمله رسانه های « مادرید

Kaosenlared ،Diagonal  وRebelión. 
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مایندۀ به عنوان نو انتخاب مکرر او « لا توئرکا»شهرت رسانه ای او از طریق میزبانی وی در برنامۀ اینترنتی 

 در برنامه های رادیویی و تلویزیونی، افزایش یافته است.« چپ گرایانه»نظرات 

حزب »انتخاب شد. او عضو جنبش جوانان « چپ متحد»تر از این، ایگلسیاس به خاطر پیوندهای خود با مهم

حفظ کرده است، « چپ متحد»بود، و نزدیکی خود را با « جوانان کمونیست اسپانیا»( و PCE« )کمونیست

فراخوان به »در  2۱11مبدل شد. او سال  2۱11به طوری که به مشاور و تهیه کنندۀ تبلیغاتی آن در سال 

حزب »نمایان حول حمایت برای برای گروه بندی مجدد چپ« چپ متحد»، یعنی تلاش ناکام «چپ

 ، شرکت کرد.«سوسیالیست

چپ »را در قبال « چپ ضد سرمایه داری»ری سنتی گیپودموس بلافاصله بعد از تشکیل خود همان جهت

به عنوان سازمانی تحت رهبری استالینیست ها ادامه داد. ایگلسیاس خواهان اتحاد با دیگر نیروهایی « متحد

 «.این فراخوانی است به وحدت»دفاع می کنند؛ « عزت، دمکراسی و حقوق بشر»شد که از 

ما خواهان کاندیدایی هستیم که مخالف کاهش هزینه های »رد مانیفست پودموس در ماه ژانویه اعلام می ک

عمومی به نام ریاضت باشد؛ سیاستی که حکومت حزب مردم، در دولت و همین طور حزب سوسیالیست و سایر 

که درحال حاضر « چپ متحد»در این جا اشاره ای به «. احزاب در سایر بخش های خودمختار به کار بسته اند

 انه ترین سیاست های ریاضیتی در آندلس است، نمی شود.مشغول تحمیل وحشی

 را مطرح کرد.« یک کاندیدا علیه ریاضت»ایگلسیاس پیشنهاد انتخاب 

که  شکی نیست»و پودموس، بیانیه ای مشترک صادر شد که به گفتۀ آن « چپ متحد»طی مذاکرات میان 

 «.این دو نیرو در مسیری واحد قرار گرفته اند

بنی پودموس م« طرح های پیشنهادی غیرقابل مذاکرۀ»هفته مذاکره، وقتی چپ متحد یکی از پس از چندین 

 را رد کرد، کاندیداتوری مشترک شکست خورد.« چپ متحد»بر انتخابات مقدماتی باز در درون 

 رو این که اگ« گفتگوها را ادامه خواهند داد»حتی در این حالت هم ایگلسیاس اعلام کرد که هر دو سازمان 

. این «وحدت در زمان عملِ سیاسی تضعیف نخواهد شد»، تحت هیچ شرایطی «اختلافاتی وجود داشته باشد»

 سکوت اختیار خواهند کرد.« چپ متحد»به آن معنا است که آن ها دربارۀ سیاست های ریاضتی 
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بین  «حاد چپات»از جمله دیگر رهبران تشریفاتی حزب پودموس، کارلوس موندرو است؛ آکادمیسین و مشاور 

 ، و همین طور مشاور رئیس جمهور اسبق ونزوئلا، هوگو چاوز.2۱۱۵و  2۱۱۱سال های 

ایگلسیاس تلاش کرد که دوستِ شخصی و همکار خود در دانشکدۀ علوم سیاسی دانشگاه کومپلوتنس، یعنی 

مات راسیستی و ، صراحتاً از اقدا«حزب مردم»خورخه ورسترینخ را هم درگیر کند. ورسترینخ، معاون سابق 

هایتًا اظهار نزدیکی کرده است. ن« جبهۀ ملی»بیگانه هراسی، دفاع و علناً با مارین لوپن و سازمان فاشیستی 

بعد از آن که انتقادات داخلی، ایگلسیاس را وادار به پس گرفتن همکاری خود کرد، به وی اجازۀ صحبت در 

 یکی از جلسات عمومی داده نشد.

این یک موضوع شخصی »، طی اظهار نظری گفت که «چپ ضدّ سرمایه داری»رهبران ژم پاستور، یکی از 

. این «علیه او نیست. بلکه به این دلیل است که گفتمان ما در تناقض با چیزی که دفاع می کنیم هست

موضوع ناگزیر از این واقعیت سرچمشه می گیرد که برنامۀ سیاسی پودموس، یک برنامۀ ناسیونالیستی و پیرو 

تر از یک ماه، پودموس همان مطالبات رفرمیستی نحیفی را هم که در مانیفست سرمایه داری است. طی کم

 ژانویه منتشر کرده بود دور انداخت، تا بلکه برنامه ای به مراتب قابل قبول تر برای طبقۀ حاکم ارائه کند.

 .را مطرح کرده بود« داری خصوصیملی سازی بانک»به عنوان مثال در بیانیۀ ماه ژانویه، پودموس مطالبۀ 

این مورد هیچ ارتباطی با مطالبۀ سوسیالیستی ملی سازی بانک ها و شرکت های بزرگ تحت کنترل دمکراتیک 

یک حکومت کارگری ندارد. بلکه چنین مطالبه ای منطبق با خطوط ملی سازی بانک های ورشکسته از سوی 

رت گرفته و در واقع معادل است با ملی کردن بدهی های دولت سرمایه داری است که در سرتاسر اروپا صو

 آن ها، به طوری که طبقۀ کارگر باید هزینه اش را بپردازد.

 اما حتی این مطالبه هم حذف شده است، تا مبادا پیام آن درست درک نشود.

ام ظتغییر جهت گیری نظام مالی برای تثبیت ن»در عوض پودموس اقدام پیشنهادی جدیدی را مبنی بر 

 مطرح می کند.« بانکداری در خدمت شهروندان و شرکت های متوسط

ود خ« شهروندان»اما این که چگونه یک نظام مالی می تواند بدون الغای نظام سود سرمایه داری به نفع 

 داده شود، موردی است که هرگز توضیح داده نمی شود.« تغییر جهت»



 

22 

اجتماعی کردن شرکت های انرژی را مطرح می کرد. این مطالبه به همین ترتیب، مانیفست ماه ژانویه پیشنهاد 

بهبود کنترل عمومی در بخش های استراتژیک اقتصاد، شامل مخابرات، »به این عبارت تغییر یافته است: 

انرژی، مواد خوراکی، حمل و نقل، بهداشت و درمان، داروسازی و آموزش، از طریق تملک عمومی بر جزئی از 

 «.فعت عمومی در ادارۀ شوراهای عمومی آن استآن، که ضامن من

این چیزی نیست جز یک طرح پیشنهادی که هر حکومت بورژوایی، یعنی حکومتی که پودموس بی تردید 

 امیدوار است سهمی در آن ایفا کند، به سرمایۀ خصوص احترام خواهد گذاشت.

ت و فساد بود. این قسم« اهبرداری مالیمهار کل»یکی دیگر از دستورالعمل های ضعیف ماه ژانویه، نیاز به 

ه بخش ب« پیگرد و مجازات های سنگین تر برای تخطی مالیاتی»اکنون با اختصاص یک فصل کامل به 

 عمدۀ برنامۀ جدید ارتقا پیدا کرده است.

د ااین نمونه ای است بی چون و چرا از تلاش ریاکارنه برای انداختن تقصیر بحران به گردن فرار مالیاتی تعد

سرمایه دار، و منحرف کردن توجه عمومی از این حیقت که بحران، خصلت ماهوی نظام سود سرمایه داری 

 است.

می شود. در شرایط بحران اقتصادی « تعدیل نیرو برای شرکت های سودآور»آخرین برنامه، شامل طرح ردّ 

های زیان ده را کاملاً مشروع  جهانی، این طرح به معنای آن است که پودموس اخراج کارگران از سوی شرکت

 می داند.

در این مانیفست کلامی از اتحادیه های کارگری گفته نمی شود که ابزار اصلی طبقۀ حاکم برای اعمال کاهش 

 حقوق و دستمزدها، تعدیل نیرو و سرکوب هرگونه مقاومت در برابر اقدامات ریاضتی آن بوده اند.

این  تعیین»دفاع می کند که هدف از آن عبارت است از « بر بدهی نظارت شهروندیار»فصل دیگری از ایجاد 

 «.که کدام بخش از )بدهی ملی اسپانیا( مشروع است؛ بدهی نامشروع پرداخت نخواهد شد

نظارت بر بدهی، یک جزء اصلی از برنامۀ سیریزا بوده است؛ سیریزا اخیراً گزارش داد که بدهی غیرمشروع 

ناخالص داخلی می رسد. اهمیت واقعی مطالبۀ نظارت بر بدهی، این است که این  درصد از تولید ۵یونان، به 
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ما در نمطالبه قرار است پیامی باشد به نخبگان مالی مبنی بر این که هر حکومت بورژوایی که یک جریان چپ

 آن ایفای نقش کند، به چالشی حقیقی در برابر منافع آن دست نخواهد زد.

خودمختاری مردمان و حق انتخاب آزادنۀ سرنوشت »بر مبنای « دمکراسی واقعی»از  مانیفست مذکور به حمایت

 ادامه می دهد.« شان

نوامبر حمایت می کند که به تصویب احزاب بورژوایی کاتالان  ۲پودموس از برگزاری یک رفراندوم در تاریخ 

ارد، ند« دمکراسی»اطی به حمایت از نما قرار دارد. اما این هیچ گونه ارتبرسیده و مورد حمایت جریان های چپ

بلکه صرفاً مانور بخشی از بورژوازی منطقه است که می کوشد یک دولت کوچک سرمایه داری ایجاد کند، 

دولتی که می تواند به واسطۀ حذف مالیات و تشدید استمار طبقۀ کارگر برای شرکت ها جذاب تر باشد. 

ۀ مایل خود را به جلوگیری از پیشبرد منافع طبقاتی مستقل طبقپودموس با حمایت از ناسیونالیسم کاتالان، ت

 کارگر در مبارزۀ واحد از طریق واداشتن آن ها به اطاعت از این یا آن جناح بورژوازی، روشن می کند.

مانیفست ژانویه، هرگونه اشارۀ رویکرد جدید حزب به اتحادیۀ اروپا را حذف کرد. اکنون این مورد اصلاح شده 

چند هنوز به زحمت اشاره ای به نقش اتحادیۀ اروپا در تحمیل فقر و بیکاری گسترده در سرتاسر قاره است. هر

به چشم می خورد، آخرین نسخۀ مانیفست روشن می کند که پودموس تمام و کمال به اتحادیۀ اروپا وفادار 

است، آن هم در ضدیت  اتحادیۀ اروپا« دمکراتیزه کردن»و « بنیان گذاری دوباره»است؛ پودموس خواهان 

آگاهانه با مبارزۀ ضروری کارگران برای اتحاد در برابر بلوک سرمایۀ کلان در مسیر مبارزه برای ایالات متحدۀ 

 سوسیالیستی اروپا.

 «ردّ مداخالات نظامی، خروج از ناتو و دفاع راسخ از همبستگی با سایر مردمان»پودموس در ماه ژانویه خواهان 

 شد.

تاکنون، همان اتحادیۀ اروپا که مورد تأیید پودموس قرار گرفته، به حرکت های بی پروا علیه روسیه از آن زمان 

بهره برداری می کند. در حال « یفکی»پیوسته است و در این راه از گروه فاشیستی مورد حمایت غرب در 

اروپا علناً باری دیگر حاضر زمزمه هایی به خصوص از سوی آلمان به گوش می رسد که می خواهند اتحادیۀ 

 به شکل یک متحد نظامی امپریالیستی، در وهلۀ نخست علیه مسکو، وارد عرصه شود.
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درست همان طور که انتظار می رفت، خواست پودموس مبنی بر خروج از ناتو، به نفع نوعی تعهد گنگ و مبهم 

وپا اتحادیۀ ار« نقش متعهد»س از به رفراندوم بر سر عضویت اسپانیا، دور زده شده است؛ در عین حال پودمو

دم می زند، تو گویی اتحادیۀ اروپا تا گردن در تحریکات علیه اوکراین و دیگر کشورها غرق « در صلح جهانی»

 نبوده است. 

آشکارا  «چپ ضدّ سرمایه داری»البته مواضع گرایش های پابلوئیستی در حمایت از امپریالیسم جدید نیست. 

در لیبی حمایت کرد و از القاعده به عنوان نیروهای نیابتی غرب در سوریه نیز حمایت  از مداخلات نظامی غرب

 می کند.

درنظر  «چپ گرایانه»با این وجود این سازمان نوپا تمام مواضعی را که می توانست به شکلی گنگ و مبهم 

مزه  . پودموس بعد از مزهگرفته شود، کنار گذاشته، و سرعتی که در این راه به خرج داده به راستی گویا است

کردن اوضاع، اکنون به خوبی آن چه را که بورژوازی اسپانیا از آن انتظار دارد، درک کرده، و متناسب با آن هم 

 پاسخ داده است.

 2۱14مه  1

 

 

 

 

 

 

 کارنامۀ رهبری کوربین در حزب کارگر: شش ماه تسلیم و خیانت
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 رابرت استیونس 

با گذشت تقریباً شش ماه، هیچ چیز از پلاتفرمی که جرمی کوربین در کارزار انتخاباتی خود برای رهبری حزب 

نمانده است. او با جلب اپوزیسیون مردمی در برابر جنگ و ریاضت، در  کارگر بریتانیا مطرح کرده بود، باقی

درصد آرا، ضربۀ سنگینی به سه کاندیدای مرتبط با رهبران  ۲۱رقابت بر سر رهبری حزب پیروز شد و با کسب 

 گرای سابق حزب، تونی بلر و گوردن براون، وارد آورد.راست

ه های کارزار انتخاباتی اش، صحبت های مک دانل، صدراعظم آخرین مورد کناره گیری کوربین از تمامی وعد

دولت سایه و نزدیک ترین متحد سیاسی کوربین در اوایل همین ماه در حمایت از ریاضت اقتصادی بود. بیانیه 

تر با معجون اقتصادی مارگارت تاچر شباهت داشت تا حتی آش شله قلمکار و آبکی های مک دانل بیش

 در اواسط قرن نوزدهم.رفرمیسم حزب کارگر 

مارس از طرف جورج آزبورن، صدراعظم انگلستان از حزب محافظه  1۲مارس، تا پیش از ارائۀ بودجۀ  11روز 

کار، مک دانل نشان داد که حزب کارگر، حزبی است که نخبگان حاکم می توانند برای تداوم ریاضت اقتصادی 
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نشان دهد که چه طور ما می توانیم بابت هر »رگر باید به آن اعتماد کنند. مک دانل اعلام کرد که حزب کا

 «. پنی درآمد مالیاتی و هر پنی هزینه ای که می کنیم حساب پس بدهیم

مک دانل برای این که تردیدی دربارۀ تعهد رهبری کوربین به اعمال ریاضت دائمی به طبقۀ کارگر باقی 

رد عمل خواهد ک« قانون اعتبار مالی»انضباط یک نگذارد، تا جایی پیش رفت که وعده داد حزب کارگر تحت 

 «.همواره به حذف کسری هزینه های جاری طی پنج سال متعهد خواهد بود»و 

سوسیالیسم، یعنی برنامه ریزی؛ و برنامه ریزی یعنی »رک و راست اعلام کرد که « گاردین»او در مصاحبه با 

مارس، ششمین ماه از انتخاب کوربین،  12روز «. ی شوداطمینان از این که هر یک پنی به طور مؤثر استفاده م

اجازه بدهید کاملاً روشن کنم. من مطلقاً درمورد نحوۀ مدیریت هزینه »گفت: « بی بی سی»مک دانل به 

 «.هایمان بی رحم خواهم بود

بر  هبیانیه های او دربارۀ سیاست اقتصادی، حلقه ای است از زنجیره عقبگردهای کوربین از وعده هایی ک

صورت گرفت. یعنی تسلیم در برابر « وحدت حزب»مبنایش انتخاب شد و همۀ این عقبگردها به اسم حفظ 

 جناح راست حزب در تمامی موارد اساسی.

کوربین بلافاصله پس از انتخاب خود با تشکیل یک کابینۀ سایه، اساساً متشکل از جنگ افروزان مختلف حامی 

برای  ائتلاف»ان وزیر خارجۀ خود، مسیر راست روی اش را آغاز کرد. کوربین از به عنو« هیلاری بن»بلر، مانند 

 بود، استعفا داد. 2۱11که خود عضو بنیانگذار و سرپرست آن از سال « تواقف جنگ

ن همان ماه در ، کوربی«ترایدنت»پس از مخالفت سه اتحادیۀ بزرگ بریتانیا با پایان دادن به سیستم موشکی 

سالیانۀ حزب کارگر با لغو بحث پیشنهادی خود دربارۀ اسقاط کردن سیستم موشکی هسته ای کنفرانس 

زیردریایی ترایدنت موافقت کرد. کوربین سایر سیاست هایی را که سال ها حمایت می کرده است به کناری 

خصوصی  پرت کرده است، از جمله وعدۀ ملی سازی دوبارۀ خدمات عمومی که محافظه کاران در دورۀ تاچر

 کرده بودند.

نوامبر، لغو کردن سخنرانی ای بود که قصد داشت روز بعد با انتقاد از  13واکنش او به حملات تروریستی 

سیاست خارجی بریتانیا به عنوان سیاست متکی بر جنگ دائمی داشته باشد. حوادث پاریس از سوی دیوید 

داخلۀ در پارلمان به م« آری»ه ای برای فشار به رأی کامرون، نخست وزیر محافظه کار انگلستان به عنوان بهان
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دسامبر، کوربین با یک نظرسنجی در پارلمان نشان داده  2نظامی در سوریه استفاده شد. درست تا پیش از رأی 

 درصد مخالف حملات هوایی در سوریه هستند. ۶۵بود که 

این  ای نمایندگان پارلمان مجاز دانست، بهبا وجود این پشتیبانی قابل ملاحظه، کوربین رأی آزاد شخصی را بر

معنی که نمایندگان دیگر بابت حمایت از جنگ، سانسور یا مجازات نمی شدند. کوربین از این رو چنین اقدامی 

کرد که می دانست بخش بزرگی از نمایندگان حزب کارگر در بریتانیا در پشت قطعنامۀ جنگ محافظه کاران 

عضو حزب کارگر از اقدام نظامی حمایت کردند و اکثریت قابل توجهی  ۲۲تیب صف خواهند کشید. به این تر

 را که محافظه کاران به لحاظ سیاسی برای آغاز بمباران سوریه نیاز داشتند، به آنان بخشیدند.

همان ماه کوربین و مک دانل با انتشار نامه ای از شوراهای محلی حزب کارگر خواستند که ضمن پیروی از 

 سیاست های ریاضتی درخواستی حکومت را اجرا کنند.قانون، 

کوربین طی دو هفته پس از روی کارآمدن خود، موضع همیشگی اش در برابر اتحادیۀ اروپا را بر اساس یک 

برنامۀ ناسیونالیستی اقتصادی کنار گذاشت. او اکنون به حزب کارگر وعده داده است که از گزینۀ باقی ماندن 

 ژوئن به فراخوان کامرون حمایت کند. 23ۀ اروپا در رفراندوم بریتانیا در اتحادی

اهمیت این عقب نشینی ها طی روزهای سخنرانی های مک دانل تا پیش از ارائۀ بودجه نشان داده شد. حملات 

به  ترآزبورن به کمک هزینه های پرداختی به معلولین، و در عین حال اعطای معافیت های مالیاتی بیش

ه بهانه ای در دست جناح ضدّ اتحادیۀ اروپا در حزب محافظه کار بدل شد تا دست به طغیان بزند: ثروتمندان، ب

به عنوان وزیر کار و امور بازنشستگی. دانکن اسمیت، با انتفاد شدید اللحن « ین دانکن اسمیتای»استعفای 

اً به آن رأی نمی دهند و احتمال الزاماً »و نقد حکومت بابت هدف گرفتن فقرایی که « عمیقاً نابرابر»از بودجۀ 

، توانست بیش از حزب کارگر ژست دلسوز فقرا را به خود بگیرد و تا پیش از برگزاری «هرگز هم نمی دهند

را « خروج»رفراندوم ژوئن حول عضویت در اتحادیۀ اروپا، خوراک لازم نیروهای راست افراطیِ حامی کارزار 

 نسبت به ریاضت و نابرابری فراهم آورد. برای بهره برداری از خشم طبقۀ کارگر

در شرایطی که محافظه کاران به دلیل درگیری های جناحی چند پاره شده اند، به شدت منفور هستند و کّل 

اتکایشان به یک اکثریت نحیف و شکننده است، کوربین و مک دانل در جستجوی این هستند که در صورت 

ر را در مقام نگهبان قابل اعتماد منافع بورژوازی بریتانیا قرار دهند. فراخوان به انتخابات عمومی، حزب کارگ
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تنها هدف آن ها، صیانت از نظام اجتماعی کنونی است، و در این میان سیاست های ضدّ طبقۀ کارگر و مورد 

 اجرا می کنند.« فداکاری برابر»نیاز نخبگان حاکم را زیر پوشش زبان 

ئنانه و بزدلانۀ کوربین و خیانت های حکومت سیریزا در یونان است که به تشابه گویایی میان دورۀ تصدی خا

همین ترتیب تمامی وعده های انتخاباتی خود را زیر پا گذاشت و یک بستۀ ریاضتی اتحادیۀ اروپا را اعمال 

ی وکرد که به مراتب وحشیانه تر از موارد قبلی بود. تو گویی رهبری حزب چپ قلابی کارگر از نسخه ای پیر

 می کرد که یار غار او، الکسیس سیپراس، تدوین کرده بود.

هرچند کوربین در چهارچوب یک ابزار سوسیال دمکراتیک طویل المدت بورژوازی بریتانیا عمل می کند و 

است که به دلیل ورشکستگی حزب سوسیال دمکرات پاسوک به « چپ»سیپراس رهبر یک تشکل بورژوایی 

ین دو چهره که از سوی احزاب چپ نما حمایت می شوند نقش های یکسانی ایفا برتری درست یافت، منتها ا

 می کنند.

هر دوی آن ها نقش صاعقه گیر را برای نارضایتی اجتماعی دارند و در حکم ابزارهایی سیاسی برای به انحراف 

قۀ کارگر تژیک طبکشاندن این نارضایتی به سوی کانال های بی خطر و بی رمق را دارند. این دو تجربۀ استرا

ماهیت تماماً ارتجاعی و ضدّ کارگری چپ نمایان را نشان  -ابتدا در یونان و اکنون در بریتانیا -اروپا و جهان

 می دهد.

بر خلاف ادعاهای سازمان های چپ نما، خیانت سیریزا نه حواس پرتی بود نه نتیجۀ اشتباهات یا سوء برداشت 

تأکیدی است بر این که این قبیل تجربیات، خصلت طبقاتی تمامی دربارۀ نقش سیپراس. خیانت کوربین، 

 -گرایش های ضدّ مارکسیست و چپ قلابی را آشکار می کند که سخنگوی اقشار ممتاز طبقات متوسط هستند

مانند حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا، حزب ضدّ سرمایه داری نوین فرانسه، حزب چپ آلمان، سازمان 

 و خود را در سیاست های بورژوایی و امپریالیستی ادغام کرده اند. -لمللی امریکاسوسیالیستی بین ا

گیری و جلوگیری از پدید آمدن عملکرد اساسی آن از جانب سرمایه داری بحران زده، عبارت است از پیش

 جنبش سیاسی مستقل طبقۀ کارگر برای سوسیالیسم.

ارزار سایت ما و حزب برابری سوسیالیستی بریتانیا در دورۀ کاستحالۀ کوربین کاملًا مؤید تحلیلی است که وب 

 پیش از پیروزی انتخاباتی کوربین نوشتیم: 2۱1۵او برای رهبری حزب کارگر منتشر کرد. در اوت 
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تر از هر چیز دیگری، آن چه که با تجربۀ تلخ کارگران یونان از سیریزا اثبات شده این است که بدون مهم»

عم از ا -ارشی مالی که گلوی حیات اقتصادی و سیاسی را می فشارد، دفاع از هیچ چیزیرهایی از شّر الیگ

ممکن نیست. این مستلزم بسیج سیاسی مستقل طبقۀ کارگر  -مشاغل، دستمزدها و خدمات اجتماعی پایه ای

دار لودر برابر ابرشرکت ها و بانک ها و حکومت آن ها است. تجربۀ یونان اثبات کرده است که هیچ چیز ج

اینان برای محافظت از منافع شان نیست، حتی اگر این به معنای نابودی یک کشور و کشاندن میلیون ها تن 

 به فقر خفت بار باشد.

کوربین نیز چنین مبارزه ای را پیشنهاد نمی کند. اگر او رهبری حزب کارگر را کسب کند یا به کانون گروه 

قطعاً به همان شکل به همۀ کسانی که به وی رأی دادند خیانت  بندی سیاسی دوبارۀ چپ نمایان مبدل شود،

 «.خواهد کرد که حزب سیریزای سیپراس چنین کرد

ادعای جریانات چپ نما مبنی بر این که انتخاب کوربین نشان می دهد که با فشار از پایین می توان حزب 

ن ادعایی نخ نما و بی استفاده است. اکنوکارگر را به ابزار مبارزۀ طبقۀ کارگر و تغییرات مترقی بدل ساخت، 

نوبت ساختن حزب برابری سوسیالیستی در بریتانیا و کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم در سرتاسر جهان 

برای مسلح کردن مبارزۀ توده های نوظهور طبقۀ کارگر به یک برنامۀ انقلابی سوسیالیستی و انترناسیونالیستی 

 زه برای افشا کردن و شکست دادن مدافعین چپ نمای نظم موجود جدایی ناپذیر است.است. این امر از مبار

 2۱1۲مارس  24

 

 

 

 فرانسه: طبقۀ کارگر در برابر ریاضت اقتصادی
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 الکس لانتیه 

مریم »در اعتراض به اصلاحات ارتجاعی قانون کار از سوی  را تظاهرات وسیعیجوانان و کارگران فرانسه 

ومت ای است که حک«وضعیت فوق العاده». این اعتراضات با وجود ترتیب داده اند، وزیر کار فرانسه، «مریالخُ

ج اولیۀ کارگران و . این بسیپاریس اعمال کردهدر نوامبر  13پس از حملات تروریستی « حزب سوسیالیست»

مرحلۀ جدیدی در مبارزۀ طبقاتی بین المللی است و نتایجی دارد که به مراتب فراتر از مرزهای  رجوانان، نشانگ

 فرانسه می رود.

، منکوب کردن اپوزیسیون مردمی هدف اب به دنبال حوادث تروریستییک تلاش برای دامن زدن به جّو هیستر

ضعیت و بِوعمر ،است. طبقۀ کارگر یافتهان عاجز کارگران و جوان رادیکالیسم در میاند ه با رشجهادر موخود را 

حزب »حکومت به سردمداری مبارزه علیه ضّد انقلاب اجتماعی  بهفوق العاده نشده و در حال گام نهادن 

 اتحادیۀ اروپا است. به طور کلی و «الیستسوسی

صدها دبیرستان از سوی دانش آموزان ورودی جویان در حال سازماندهی اعتراضات و نشست ها هستند، شندا

در، انگذشته، کارگران ب . پنج شنبۀانداز کارگران مشغول اعتصاب  یو بخش های رو به رشد ستشده ا مسدود
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ارگران ک این میانو کارگران حمل و نقل در سرتاسر فرانسه دست به اعتصاب زدند، در  «ر فرانسیا»کارمندان 

 ترک کردند. را به نشانۀ اعتصاب محل کار خود ،سازی و فولاد در شهرهای مختلفکارخانجات خودرو

وهایی یرنتمام  از همان ابتدا وادار می شود که اهداف و منافع خود را در تقابل با ،طبقۀ کارگر با ورود به مبارزه

لاند که رانسوا اوفحکومت نسبت به . ، تعریف کندرا نمایندگی می کرده اند« چپ»ست رسمی اکه دهه ها سی

( انتخاب شد، خشم عمیقی NPA« )حزب ضّد سرمایه داری نوین»و « جبهۀ چپ»با حمایت  2۱12سال 

به دست آمده طی مبارزات تاریخی  یِوجود دارد؛ چرا که حکومت اولاند در جستجوی نابود کردن حقوق اجتماع

 طبقۀ کارگر در قرن بیستم است.

 ، بی ثباتی و ناامنی شغلیِقانون پیشنهادی الخمری مدت زمان کار روزانه را تا دو ساعت افزایش خواهد داد

در  را یهایدکار فرانسه قراردا قانوند که با نقض رکارگران جوان بالا می برد و دست اتحادیه ها را باز می گذا

 با کارفرمایان منعقد کنند. انفرادیسطح بنگاه های 

لت واهی است بر خصاین که طرح پیشنهادی بدنام و ارتجاعی مذکور حتی قوانین موجود را نقض خواهد کرد، گ

پیش می کشد که برای اجرای « سوسیالیست»این که طرح مذکور را یک حزب به اصطلاح غیرقانونی آن. 

درصد بودجه شان از سوی دولت و سرمایۀ کلان تأمین می  ۲۵حادیه هایی است که حملات خود، متکی به ات

« چپ»تی که در فرانسه برچسب ساسیشود، تأکیدی است بر خصلت شیادانه و ضدّ کارگری کلّ چهارچوب آن 

 خورده است.

ی در و شووینیسم مل دلهرهبی امان  جیترویک دینامسیم سیاسی انفجاری در حال نشو و نما است. با وجود 

ارتباط با حملات ترویستی، یک جوّ عمیق و ریشه دار از مبارزه جویی اجتماعی در بین کارگران و جوانان رو به 

 رنظیو سازمان های چپ نمایی  را بهت زده کرده« الیستحزب سوسی»حکومت  ،این جووجود تکامل است. 

ه ت زده کردشححزب سوسیالیست ادغام شده اند، و ررا که عمیقاً د« حزب ضدّ سرمایه نوین»و « جبهۀ چپ»

 است.

ژوئن آن سال، ده ها -احساس می شود. در جریان اعتصاب عمومی مه 1۲۲8چیزی شبیه به فضای سال 

و در ضدیت با حزب کمونیست « شارل دو گل»به ظاهر رسوخ ناپذیر  حکومتِ  اض بهدر اعترمیلیون کارگر 

علیه  یاقان سبه هم مبارزۀ طبقاتیآن چه امروز دارد پدیدار می شود، انفجار  .خروشیدندست( فرانسه یلین)استا
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 رابرب و متحدین سیاسی آن است. اپوزیسیون گستردۀ مردمی در «حزب سوسیالیست» حکومت بی اعتبارِ 

که در جریان اعتراضات آشکار شد، حکومت اولاند را که ضّد « حزب سوسیالیست»سیاست های ریاضتی 

 حکومت فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می رود، عمیقاً به لرزه درآورده است.مردمی ترین 

روز پنج شنبه، وقتی بیش از یک میلیون نفر در سرتاسر فرانسه علیه قانون پیشنهادی الخمری دست به 

فرانسه  یسقانون اسا در« وضعیت فوق العاده»به موجب آن  را کهراهپیمایی زدند، اولاند اصلاحیۀ پیشنهادی 

، پس گرفت. اگرچه سنا و مجمع ملی هر دو نسخه شدنداز تابعیت فرانسوی محروم می و تروریست ها  تضمین

 هد.دلافات میان این دو نسخه را با هم وفق از اصلاحیه را تصویب کردند، اما اولاند تلاشی نکرد که اخت هایی

ران شد که همگی نگ« حزب سوسیالیست»این عقبگرد منجر به حیرت بخش هایی از رسانه های نزدیک به 

لو »د. باقی نمان اند با این روند دیگر اثری از آثار حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری سال بعد

پس از این اپیزود فاجعه بار، آقای اولند پشت »ند و هشدار داد خوا« فاجعۀ سیاسی بزرگ» این را یک« موند

 «.می گذارد سر خود یک رشته ویرانه به جای

ها وحدت ملی شکل دهد... اما تن حکومت فرانسوا اولاند قصد داشت با این احزاب یک»نوشت: « لیبرالسیون»

چیزی که به دست آورد رسوایی اردوگاه خودش بود. او به یک بازی کوچک سیاسی دست زد که شهروندان، 

 «.به آن دست رد زدند حتی مستعدترین شان، نه فقط درک نکردند، بلکه در بسیاری موارد تماماً

از زمان پدید آمدن از دل بحران حکومتی  «مانوئل والس»کلّ استراتژی ارتجاعی ای که حکومت نخست وزیر 

 رو به رو است. ه شدنهم پاشیددنبال کرده است، با خطر از 2۱14پاییز 

همان  -ر اروپاگرا داین استراتژی اساساً متکی بر این بود که با بهره برداری از حملات تروریستی نیروهای اسلام

چون د را همپرزیدنت اولان -نیروهایی که امپریالیسم فرانسه و متحدینش برای جنگ در سوریه بسیج کرده اند

در مقابل  «حزب سوسیالیست»نئوفاشیست را ترویج کنند. « جبهۀ ملی»معرفی و « رئیس جمهور دورۀ جنگ»

 یی و ناسیونالیستی، تهییج اسلام هراسی برایهر حمله ای که صورت گرفت، با دامن زدن به فضای راست گرا

 ایجاد تفرقه در بین کارگران و سرکوب اپوزیسیون اجتماعی در برابر برنامه های ریاضتی پاسخ داد. 

« جبهۀ ملی»مارین لوپن، رهبر  شخص ، اولاند«شارلی ابدو»به دفتر مجلۀ  2۱1۵پس از تیراندازی های ژانویۀ 

ه ب مرتبط کهپیش برد نوامبر، او دو سیاستی را  13وت کرد. پس از حملات را به کاخ ریاست جمهوری الیزه دع
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اجرا  ایرالجزبا جنگ  برای 1۲۵۵در سال  ین بارنخستکه وضعیت فوق العاده اول، اعلام  می شد:راست افراطی 

غال فرانسۀ تحت اشج یهودیان از ادوم، محرومیت از تابعیت فرانسوی، که همیشه با کاربرد آن برای اخرو  ؛شد

 در دورۀ هولوکاست تداعی می شود.

و « جبهۀ چپ»این استراتژی ارتجاعی سیاسی، با هیچ مخالفت معناداری از سوی نیروهای چپ نمایی نظیر 

جبهۀ »شد. نمایندگان رو به رو ن -که هر دو حامی جنگ سوریه بوده اند -«حزب ضدّ سرمایه داری نوین»

 اده در مجمع ملی رأی دادند.عیت فوق العضوبه نفع  «چپ

مجلس روشن  سنا و مجمع ملی یون اساسی از سوتصویب نسخه های مختلف اصلاحیۀ قانهمان طور که 

می کند، در محافل حاکم هیچ مخالفتی با احیای دوبارۀ خونبارترین جنایات امپریالیسم فرانسه در قرن بیستم 

 وجود ندارد. این یک هشدار جدی برای طبقۀ کارگر است.

احساس نکرد که فضای  دیگر «حزب سوسیالیست»، اپوزیسیون اجتماعی صعود ن حال در مواجهه بابا ای

 ک نسخۀ مورد توافق از اصلاحیۀ ارتجاعی اش را می دهد.ی یااجازۀ مذاکره بر اوسیاسی جاری به 

اریخی مبارزۀ ت ی که وارد نبرد با قانون پیشنهادی الخمری شده اند، با یکرگرانااین رویدادها نشان می دهد ک

. تلاش برای احیای دوبارۀ میراث راست افراطی فرانسه و حمله به حقوق اجتماعی کارگران در هستندرو به رو 

سیاسی شریک  باو اتحادیه ها و احز« حزب سوسیالیست»نه در فساد و خودخواهی فردی قانون الخمری، 

 رد.سرمایه داری ریشه داجهانی  عینی جرم آن، بلکه در بحران

در میانۀ مارپیچ تند سقوط اقتصادی و جنگ، هر یک از قدرت های امپریالیستی با انگیزۀ رقابت بی رحمانه 

برای سود و منافع استراتژیک به حرک در می آیند. سرمایه داری فرانسه که صنایع اش را به دنبال دهه ها 

هوار دررفته و کوهی از بدهی ها در حال حاکمیت ارتجاع از هر قماش از دست داده و زیر بار زیرساخت های ز

مالی تا سوریه و سیاست چپاول کشور رون رفتی نمی بیند جز جنگ و غارت از خُرد شدن است، هیچ راه بُ

و اقمارش، برای ایجاد « حزب سوسیالیست»زاب بورژوایی، از جمله ان در درون خودِ فرانسه. تمامی احکارگر

 ی خود، در صف احیای دوبارۀ فاشیسم و میلیتاریسم قرار می گیرند.سیاست های اقتصاد جوّ سیاسی مساعدِ

تنها راه پیشروی در مبارزه با قانون الخمری، مسیر مبارزۀ سیاسی سرسختانۀ طبقۀ کارگر علیه سرمایه داری و 

بورژوازی است. هیچ اطمینانی نمی توان به طرح های پیشنهادی « چپ»به خصوص احزاب به اصطلاح 
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رگری برای مذاکره با نخست وزیر والس بر سر تغییرات ظاهری قانون الخمری ای دانشجویی و کاتحادیه ها

به کمک احزاب چپ نما و متحدین شان  داشت. این ها صرفاً تلاش هایی برای تحمیل یک قانون ارتجاعی

 در اتحادیه ها هستند.

تحدین ماش اند بر تن آن کنند خلاص شود. تلتر از همه، مبارزه باید از لباس تنگ ملی که این نیروها در مهم

، کارگران تمامی دیگر کشورها در مبارزه علیه سیاست های ارتجاعی اولاند اصلی کارگران و جوانان فرانسه

 .گ و حملات به حقوق دمکراتیکدر مبارزه ای واحد برای سوسیالیسم و علیه ریاضت، جن هستند،

 2۱1۲آوریل  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در سیاست سرمایه داری« چپ»ساندرز و فریب 

 پتریک مارتین
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 «مکراتیکِ سوسیالیست د»چهار روز پیش از نخستین انتخابات ریاست جمهوری اصلی، برنی ساندرز، کاندیدای 

ۀ سابق و ، از این وزیر خارج«نیوهمپشایر»خودخوانده، با اختلافی دو رقمی نسبت به هیلاری کلینتون در ایالت 

 نامزد دمکرات ها که گمان می رفت پیشتاز حزب باشد، سبقت گرفته است.

نخستین نظرسنجی ملی به دنبال عملاً برابری ساندرز با کلینتون در نظرسنجی های انجمن های حزبی 

در سطح کشوری صعود کرده و تنها با اختلافی ناچیز از کلینتون « ورمونت»، نشان داد که این سناتور «آیووا»

درصد( عقب افتاده است. اگر این روند در نظرسنجی های بعدی تأیید شود، نشانه ای خواهد بود از  44به  42)

درصد  3۱به  ۲1کلینتون با نسبت  یک چرخش قابل توجه در فضای سیاسی نسبت به سه ماه پیش، زمانی که

 ساندرز را پشت سر گذاشته بود.

حمایت رو به رشد از ساندرز، علامتی است از چرخش سریع فضای سیاسی ایالات متحده، و از این رو جهان. 

چنین تغییری به خصوص در کشوری برجسته تر می شود که عقاید سوسیالیستی به مدت سه ربع قرن از 

 می حذف و ممنوع شده است.گفتمان سیاسی رس

سه دهۀ گذشته به طور اخص شاهد تنزل فوق العادۀ فرهنگ سیاسی، حتی بر حسب استانداردهای سیاست 

خودِ امریکا بوده است. محیط سیاسی کاملاً راکد و زیر سلطۀ تمجیدهای بی امان از ثروت و پس زدن هر آن 

ه در کنگره، از جمل« سخنرانی های وضعیت کشور»چیزی بوده است که طعم مخالفت حقیقی بدهد. در همۀ 

سخنرانی ماه گذشتۀ پرزیدنت اوباما، بر حسب وظیفه دلگرمی داده می شده است که همه چیز در امریکا خوب 

 پیش می رود.

رسانه های تحت کنترل شرکت ها، هنر خلق افکار عمومی ساختگی و بی ارتباط با جوّ واقعِی اکثریت مطلق 

کمال رسانده اند. و سپس از همین به اصطلاح اجماع عمومی برای توجیه سیاست های ارتجاعی  مردم را به حد

طبقۀ حاکم استفاده کرده اند. حمایت گسترده از ساندرز و بحران کمپینِ به ظاهر غیرقابل شکست کلینتون، 

ه به زی برمی دارد ککه کل دستگاه سیاسی و رسانه ها را بهت زده کرده است، پرده از خصلت شیادانۀ آن چی

 اسم نظرسنجی عمومی قالب می شود.

به خصوص نکتۀ شایان توجه، رادیکالیزه شدن جوانانی است که در طی رأی گیری انجمن های حزبی آیووا، 

درصد از ساندرز در برابر کلینتون پشتیبانی کردند. طبق جدیدترین نظرسنجی ها  14درصد به  84با نسبت 
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تر حامی دمکرات ها نیز با اختلاف مشابهی ساله و کم 3۱مپشایر و در بین رأی دهندگان ساندرز در ایالت نیوه

 پیشتاز است.

در نسخۀ روز جمعۀ این روزنامه با اکراه « واشنگتن پست»، ستون نویس «کاترین رامپل»همان طور که 

او، که  سوسیالیسم لی رغمعساندرز را نه »اعتراف کرد، نسل کنونی جوانان که خود او نیز به آن تعلق دارد 

آن دوست دارد. بسیاری از ما درست زمانی پا به بازار کار گذاشتیم که به نظر می رسید سرمایه  به خاطر

داری افسارگسیخته دارد اقتصاد جهانی را منهدم می کند. شاید به همین دلیل است که نسل هزاره عملاً به 

 «.جیح دهدنظر می رسد سوسیالیسم را به سرمایه داری تر

حمایت از ساندرز پیوندی ناگسستنی دارد با تظاهر او به خصومت سرسختانه با اشرافیت مالی حاکم بر جامعۀ 

ت مدل کسب و کار وال استری»امریکا. در بحث پنج شنبه شب در نیوهمپشایر، ساندرز دوباره اعلام کرد که 

کلینتنون بابت پذیرفتن میلیون ها دلار کمک به ، و در عین حال مجدداً بر انتقادهای خود به «شیادانه است

کمپین و حق الزحمۀ سخنرانی از بانک گولدمن ساکس و سایر نهادهای مالی بزرگ تأکید کرد. کل ساعت 

اول مناظره به بحث دربارۀ نقش مهلک سرمایۀ بزرگ اختصاص داده شد و این که آیا برای جلوگیری از 

 باید بانک های بزرگ را تجزیه کرد یا خیر. 2۱۱8بازگشت سقوط وال استریت در سال 

، همراه با 2۱۱8صعود ساندرز پاسخی است به دهه ها جنگ و ارتجاع، با نقطۀ اوج آن در سقوط مالی سال 

پیامدهای ویرانگرش بر شرایط اجتماعی ایالات متحده. در همان حال که پیامدهای بحران جهانی سرمایه 

نابودی مشاغل با دستمزد مناسب، سیاست های ریاضتی حکومت های یعنی  -داری رخ نشان داده است

سرمایه داری سرتاسر جهان، گردآمدن نیروهای یک دولت پلیسی برای سرکوب اعتراضات طبقۀ کارگر، و 

ده ها میلیون نفر از کارگران و جوانان آغاز به کسب نتایج رادیکال تر  -جنگ های بی پایان امپریالیسم امریکا

 رده اند.از پیش ک

علائمی از ترس در درون کمپین کلینتون و کل حزب دمکرات به چشم می خورند. منتها نه به این دلیل که 

خودِ ساندرز را تهدیدی در برابر سرمایه داری یا سلطۀ سیاسی نخبگان مالی و صاحبان شرکت می بینند. طبقۀ 

ورمونت دارد. ساندرز چندین دهه، ابتدا در  اهل« سوسیالیست مستقل»حاکم امریکا تجربه ای طولانی با این 
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، با حزب دمکرات نشست های انجمن های حزبی را برگزار کرده و از هر «سنا»و سپس « مجلس نمایندگان»

 یک از نامزدهای انتخاباتی حزب دمکرات و حتی حکومت دمکرات ها پشتیباتی کرده است.

ه، به عنوان یک دارایی سیاسی ارزشمندی نگریسته می ساندرز که همیشه با احترام مورد برخورد قرار گرفت

شود که بر حزب دمکرات یک پوشش چپ می کشد و به این توهم دامن می زند که این حزب سرمایه داری 

 گرا به نوعی یک حزب مترقی برای مردم است.راست

 ف شده است. در اینبا این حال اعتبار مردمی دمکرات ها به شدت به دنبال هفت سال حکومت اوباما تضعی

وضعیت، خطر عظیم پیش روی طبقۀ سرمایه دار امریکا، عبارت است از پدیدار شدن یک جنبش سیاسی خارج 

از نظامِ دو حزبی امریکا که سلطۀ ابرثروتمندان بر همۀ جوانب جامعۀ امریکا را به چالش بکشد. برنی ساندرز 

 یقتاً مستقل.است که نه حقیقتاً سوسیالیست است و نه حقجلودار یک چنین جنبشی نیست، بلکه پیامبر دروغینی 

اهمیت کمپین ساندرز را نه با وعده های انتخاباتی او یا توهمات کسانی که « حزاب برابری سوسیالیست»

اکنون از وی دفاع می کنند، بلکه بر مبنای تحلیل مارکسیستی از مناسبات طبقاتی وعینی و چشم انداز بین 

 رزیابی می کند.المللی تاریخی ا

ورمونت صرفاً یک پدیدۀ امریکایی نیست، بلکه نمود امریکایی یک یک فرایند بین « سوسیالیست»ظهور این 

مللی است. تحت تأثیر بحران اقتصادی جهانی سرمایه داری، طبقۀ حاکم یک کشور از پس دیگری، احزاب 

ری بی خطر پیش کشیده است. این وظیفه را برای منحرف ساختن اپوزیسیون مردمی به مجا« چپ»بورژواییِ 

در  «پودموس»، رهبر منتخب جدید حزب کرگر بریتانیا، و «جرمی کوربین»ای است که چهره هایی نظیر 

اسپانیا که اکنون برای تشکیل یک حکومت ائتلافی با سوسیال دمکرات های بدنام مانور می دهد، ایفا می 

مستقیماً و در قالب حکومت سیریزا به قدرت رسانده شده « چپ»ن، کنند. در افراطی ترین موارد، مانند یونا

 است تا مسئولیت اعمال سیاست های ریاضتی سرمایه داری بر توده های مردم را به عهده بگیرد.

در روسیه، توضیح داد که چگونه طبقۀ حاکم دستگاه سیاسی را  1۲1۶لئون تروتسکی، از رهبران انقلاب اکتبر 

ه بورژوای سرمای»کاری می کند. همان طور که تروتسکی می نویسد اسی بورژوایی دستدر چهارچوب دمکر

درست سر بزنگاه، من احزاب اپوزیسیونی را خلق می کنم که فردا »که « دار با خود این طور محاسبه می کند

ی طبقۀ ار پایینهم ناپدید می شوند، منتها امروز مأموریت خود به انجام می رسانند، به این ترتیب که به اقش
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تروریسم )« متوسط امکان می دهند خشم خود را ابزار کنند، بی آن که آسیبی برای سرمایه داری داشته باشند

 (۵8و کمونیسم، ص. 

اگر الیگارشی مالی امریکا ساندرز را تهدیدی حقیقی در برابر منافعش می دید، هرگز او را به تلویزیونی ملی 

بوه مخاطبین نوحه سرایی کند. نخبگان حاکم بیش از یک قرن تجربۀ استفاده از راه نمی داد که در برابر ان

چنین چهره هایی را برای دستکاری کردن احساسات مردمی و تضمین نظام سود در برابر چالش از پایین دارند. 

حزب کارگر و »اوایل قرن بیستم، « ترقی خواهی»، جنبش 18۲۱دهۀ « حزب پوپولیست»مثلاً تلاش های 

حزب »)و گروه های مرتبط در مینه سوتا و داکوتا( و  1۲2۱روبرت لا فولت در ویسکانسین در دهۀ « کشاورز

 . همۀ این کمپین ها دیر یا زود منحل شدند و به حزب دمکرات بازگشتند.1۲48هنری والاس در « مترقی

ر رات به عنوان ابزار اصلی مهادر نیم قرن گذشته، نخبگان حاکم تلاش کرده اند با استفاده از خودِ حزب دمک

شن چه در جنگ ویتنام، حملات خ -و متفرق کردن اپوزیسیون مردمی گسترده نسبت به نخبگان حاکم امریکا

از  -یا جنگ های بی پایان در خاورمیانه و رشد حیرت آور نابرابری اجتماعی 1۲8۱به مبارزات کارگری دهۀ 

در  «رابرت کندی»و « یوجین مک کارتی»کنند. از پی جلوگیری « چپ»شکل گیری هرگونه جریان جدی 

و  2۱۱4در « هاوارد دین»، 1۲88و  1۲84در « جس جکسون»، 1۲۶2در « جورج مک گاورن»و  1۲۲8سال 

 سر رسیده اند.« برنی ساندرز»اکنون 

دیکالیسم اآن چه در این بستر تاریخی دربارۀ ساندرز جالب توجه به نظر می رسد، این است که این به اصلاح ر

ین های ها، کمپ«پوپولیست»تر از او واقعاً چه قدر پوچ و توخالی است. او در زمینۀ سیاست داخلی خود حتی کم

حوزۀ  رادیکال است. در« کشاورز و کارگر»علیه وال استریت و حزب « ویلیام جنینگز براین»ریاست جمهوری 

ما و هیلاری کلینتون نیست، حتی بر سر موضوعاتی اساسی سیاست خارجی، او عملاً قابل تمییز دادن از اوبا

نظیر تجارت با چین هم او از زاویۀ راست می تازد. وقتی سال قبل مستقیماً از او دربارۀ رویکردش نسبت به 

 است.« ترپهبادها، همۀ آن و بیش»مداخلات نظامی امریکا در خارج سؤال شد، پاسخ داد که او مدافع 

مکرات ها و ریاست جمهوری پیروز شود، آشکارا و با سرعت فوق العاده به آروزها و اگر ساندرز در نامزدی د

خواسته های هوادارانش خیانت خواهد کرد. هزاران بهانه پیش کشیده خواهد شد تا توضیح داده شود که چرا 

 ان انجام داد.جنگ ها باید در خارج ادامه پیدا کند و هیچ کاری برای مهار کردن وال استریت در داخل نمی تو
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نفع موقت موج رو به صعود اپوزیسیون مردمی است ساندرز نمایندۀ جنبش طبقۀ کارگر نیست. در عوض او ذی

 که در حال حاضر از مراحل اولیۀ پوست اندازی اجتماعی و طبقاتی خود در حال عبور است.

ی ان و کارگران استقبال ماز هر نشانۀ چرخش به چپ و رادیکالیزه شدن جوان« حزب برابری سوسیالیستی»

کند. شرایطی عینی بحران سرمایه داری و جنگ امپریالیستی نیروهای محرک یک چرخش به چپ ژرف در 

آگاهی ده ها میلیون ها نفر هستند. اما هیچ چیز قابل تحقیرتر از سوء استفاده از توهماتی که خصلت مرحلۀ 

مردمی است، نیست. این خصلت ویژۀ زائده های چپ  اولیه و کنونی در توسعۀ آگاهی طبقاتی و اپوزیسیون

 نمای متعدد طبقۀ حاکم و حزب دمکرات است.

سوسیالیست های حقیقی مجازند که رویکردی صبورانه و همدردی با رشد اپوزیسیون مردمی داشته باشند، اما 

یان عوام فریبی م به لحاظ سیاسی انطباق سیاسی با سطح درک غالب جنبش مطلقاً جایز نیست. افشای تناقض

اجتماعی ساندرز و برنامۀ بورژوایی او، بدون تلقین این که گویی او می تواند با فشار مردمی از پایین به چپ 

 هُل داده شود، ضروری است.

وظیفۀ خود می داند که مسیر جدیدی را برای جنبش طبقۀ کارگر باز کند و « حزب برابری سوسیالیستی»

عمیق رادیکالیزه شدن مردم، گسست بی چون و چرای آن ها از حزب دمکرات و زمینه را برای گسترش و ت

تمامی اشکال سیاست بورژوایی و حفظ استقلال سیاسی طبقۀ کارگر بگشاید. این پایۀ لازم دگرگونی اعتراضاِت 

 رو به رشد به سوی یک جنبش آگاهانۀ سیاسی و انقلابی برای سوسیالیسم بین المللی است. پیش شرط این

 وظیفه، گفتن حقیقت به طبقۀ کارگر است.

 2۱1۲فوریۀ  ۲

 

 

 بازداشت لولا و بحران حاکمیت در برزیل
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 بیل فان آوکن 

حزب »، رئیس جمهور سابق و بنیان گذار «لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا»بازداشت و بازجویی هفتۀ پیش از 

حران ، نه فقط بحران حزب حاکم، که ب«پتروبراس»با رسوایی دامنه دار شرکت نفتی  برزیل در ارتباط«  کارگر

 کلّ حاکمیت بورژوازی برزیل را به سرعت تشدید کرده است.

 بوده و ظاهراً در ازای« پتروبراس»فساد در شرکت « یکی از ذینفع های اصلی»متهم شده است که « لولا»

رکت های ساخت و ساز برزیلی امتیازاتی به عنوان کارچاق کن دریافت انعقاد قرارداد با مجتمع انرژی، از ش

 می کرده است.

که به مدت بیش از دوازده سال در قدرت باقی مانده، ضمن دفاع از منافع یک الیگارشی مالی « حزب کارگر»

دهی ازپرداخت بو صاحبان شرکت ها در داخل و خارج کشور، مصمّمانه صدها میلیارد دلار منابع اجتماعی را به ب

 اختصاص داده و از این رو به عنوان حزب اصلی سرمایه داری برزیل ظاهر شده است.« وال استریت»کشور به 

، مصادف بود با رونق بی «دیلما روسف»چین شدۀ او، و سپس جانشین دست« لولا»دوران ریاست جمهوری 

ارهای باز»مایه گذاری خارجی هیجان زده در سابقۀ کالاها. رونقی که اساساً با صنعتی شدن چین و هند و سر

 و در رأس آن برزیل تأمین شد.« نوظهور
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در امریکای لاتین ایفای « چرخش به چپ»اصطلاح چون پایه ای برای بهاین فضای اقتصادی زودگذر، هم

تن ژست گرفنقش کرد. در این روند حکومت های مختلف از برزیل تا ونزوئلا، بولیوی، آرژانتین و اکوادور، با 

گرایانه و ناسیونالیستی، برنامه های اجتماعی رفاهی محدودی را با هدف فرونشاندن تنش های های چپ

 طبقاتی دنبال کردند.

با کاهش شتاب رشد چین، رونق کالاها هم با سر به دیوار برخورد کرده، در حالی که رتبۀ مالی برزیل، این 

( Junk« )وضعیت آشغال»به « وال استریت»های رتبه سنجی محبوبِ سابق بازارهای مالی، از سوی نهاد

 تنزل پیدا کرده است.

در آرژانتین و حکومت « پرونیسم»در ونزوئلا، « چاویسم»در برزیل به موازات بحران « حزب کارگر»بحران 

دربولیوی بوده است که همگی متأثر از همین بحران « اوو مورالس»آقای « جنبش به سوی سوسیالیسم»

 نی نظام سرمایه داری هستند.جها

-رگبر بز« حزب کارگر»ترین است. بادوام ترین و مهم« حزب کارگر»در بین همۀ این جنبش های سیاسی، 

ترین اقتصاد و کشور امریکای لاتین حاکم است، کشوری که اکثریت جمعیت آن بخش اعظم حیاتش را تحت 

 سپری کرده است.« حزب کارگر»حکومت 

سالۀ برزیل را  2۱و به دنبال موج اعتصابات گسترده ای که دیکتاتوری نظامی  1۲8۱سال که « حزب کارگر»

( که خود شاخۀ وابسته CUT« )فدراسیون اتحادیه های کارگری»بی ثبات کرد بنیان گذشته شد، همراه با 

یل و به آن است، به عنوان ابزارهایی در جهت به انحراف کشاندن تلاش های انقلابی طبقۀ کارگر برز

 بازگرداندنش به زیر سلطۀ دولت بورژوایی خدمت کردند.

حزب »نما نیز که علاوه بر کارگزاران اتحادیه ای، فعالین کاتولیک و آکادمیسین ها، جمعی از سازمان های چپ

را به عنوان آلترناتیوی در برابر ساخت یک حزب انقلابی توده ای طبقۀ کارگر تبلیغ می کردند، نقشی « کارگر

 -«ددبیرخانۀ متح»اتی در ساختن این حزب داشتند. همتایان آن ها در اروپا، به خصوص گروه هایی در صف حی

 -ودشناخته می ش« ارنست مندل»به عنوان یک جریان تجدیدنظر طلب در انترناسیونال چهارم که تاریخًا با 

 ویج کردند.را به عنوان مدلی برای توسعۀ احزاب مشابه در سطح جهانی تر« حزب کارگر»
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 «حزب کارگران سوسیالیست متحد»که امروز در « مورِنو»، از جمله گرایش «نماچپ»برخی از این گروه های 

(PSTU سازمان یافته، از )«ترشان به راستبرزیل اخراج شدند، آن هم به دلیل چرخش بیش« حزب کارگر .

گوئل می»که رهبرش « سوسیالیستی دمکراسی»مابقی داخل حزب باقی ماندند، از جمله گروه مندلیستِ 

 تبدیل شد.« روسف»به وزیر اصلاحات ارضی وقت و امروز رئیس ستاد و سخنگوی اصلی « روسِتو

نقش مهم همۀ این گرایش ها، چه آن هایی که اخراج شدند و چه آن هایی که باقی ماندند، این بود که 

ها با  اسر ارتجاعی تهیه کنند. این گرایشبرای یک حزب سرمایه داری منحط و سرت« سوسیالیستی»پوششی 

دست « جنبش های اجتماعیِ »و سایر  CUT، که همین طور اتحادیه های «حزب کارگر»تشویقِ نه فقط 

آموزی که همگی در خدمت انقیاد مبارزات طبقۀ کارگر بزریل به منافع و سود سرمایۀ برزیلی و بین المللی 

 بودند، این وظیفه را انجام دادند.

گیری در برابر دیکتاتوری نظامی برزیل سال پیش در حال شکل 3۵انت تاریخی به جنبشی انقلابی که تقرییاً خی

می یابد؛ حزبی که چهره های برجسته « حزب کارگر»بود، اکنون نمود کامل خود را در بحران عمیق و رسوایی 

 کشیده می شوند.« پتروبراس»ی میلیارد دلاری و رسوایی سیاس 2اش همگی دارند به درون باتلاق رشوۀ 

 در سنای برزیل که ماه نوامبر پیش« حزب کارگر»، رهبر «دلسیدیو آمارال»بنا به گزارش های هفتۀ گذشته، 

( دست «معاملۀ اتهام»دستگیر شد، با دادستان های فدرال به مصالحه )یا « پتروبراس»در ارتباط با رسوایی 

را به  «روسف»لاش برای ساکت کردن شاهدان در مراحل تحقیقات و را به ت« لولا»یافته و به این ترتیب 

با « پتروبراس»)تگزاس( از سوی « پاسادنا»از قرارداد خرید یک پالایشگاه قدیمی در « اطلاع کامل»داشتن 

ت. متهم کرده اس« حزب کارگر»قیمتی گزاف و پرداخت درآمدهای میلیونی به مدیران، سیاستمداران و خزانۀ 

 در آن مقطع رئیس هئیت مدیرۀ این شرکت نفتی بود.« روسف»

خشیده ب« روسف»، جان تازه ای به تلاش جناح های راست برای استیضاح «لولا»این اتهامات همراه با بازجویی 

است. همین یکشنبه، جناح های راست فراخوان به تظاهرات گسترده در سرتاسر کشور با خواست برکناری 

در دفاع از « حزب کارگر»ند. راهیپمایی دیگری نیز همین روز از سوی هواداران داده ا« حزب کرگر»رئیس 

 فراخوانده شده اند و خطر درگیری های خشونت بار بالقوه وجود دارد.« روسف»و « لولا»
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، پیامدهای 1۲3۱دهۀ « رکود بزرگ»برای کارگران برزیل، بحران کنونی، به عنوان بدترین بحران از زمان 

میلیون شغل از میان رفتند که اکثراً مرتبط به بخش خودروسازی و  1بیش از  2۱1۵دارد. در سال فاجعه باری 

صنایع بوده اند. میلیون ها جوان فارغ التحصیل دانشگاه ها هیچ گونه چشم اندازی برای اشتغال ندارند. تورِم 

درصد سقوط  4ال گذشته درصدی، دستمزدهای واقعی را کاهش داده است به طوری که مخارج خانوار س 1۱

 کرد. همۀ این ها بحران اقتصادی را وخیم می کنند.

به این بحران، مجموعه ای از تمهیدات ریاضتی با حمله به مزایای بازنشستگی و « روسف»پاسخ حکومت 

زب ح»گرای هزینه های اجتماعی است که وضعیت طبقۀ کارگر را وخیم تر می کند. هرچند مخالفین راست

ه عنوان یک تاکتیک سیاسی با هدف پیشبرد استیضاح مانع این تمهیدات شده اند، اما نسخۀ اقتصادی ب« کارگر

 آن ها همان است یا حتی بدتر.

اتاق های فکر سرمایه داری و اقتصاددانان بورژوا این تز را پیش کشیده اند که چالش واقعی پیش روی اقتصاد 

 1۲۲8برزیل از حقوق اجتماعی محدود مندرج در قانون اساسی برزیل، عبارت است از محروم کردن مردم 

)قانونی که به دنبال دیکتاتوری نظامی تصویب شد( و گشودن درهای کشور به سوی سلطۀ لگام گسیختۀ 

 سرمایۀ بین المللی.

« ولال»ترین تحول حول بازداشت موقت این تمهیدات را نمی توان به طور مسالمت آمیز اجرا کرد. شاید مهم

 ( گزارش دادند.O Globo« )جهان»در هفتۀ گذشته، چیزی بود که دو ستون نویس روزنامۀ دست راستی 

برای « وسائو پائول»گزارش داد که در گیرودار بازداشت، یک گردان نیروی زمینی ارتش در « ریکاردو نوبلات»

 د.آمادگی در شرایط خارج شدن اعتراضات از کنترل، وضعیت آماده باش اعلام کر

اعضای فرماندهی عالی نیروی زمینی، با شهرداران ایالت هایی که بیش از همه در معرض تنازعات »به گفتۀ او 

. «میان ستیزه جویان سیاسی بودند، تماس تلفنی گرفتند و آن ها را آمادۀ ضرورت حفظ صلح اجتماعی کردند

ین برای تضم»ال ها نمی خواهند این ستون نویس روزنامه ضمن حمایت از استیضاح، تصدیق کرد که ژنر

 «.بینی شده، مداخله کنندقانون و نظم، به آن صورت که در قانون اساسی پیش

ارتش طبق قانون اساسی « مأموریت»، ستون نویس دیگر این روزنامه خواهان اجرای همین «مرِول پریرا»

جستجوی راه حلّ دمکراتیک در »گرای اپوزیسیون حزب کارگر شد و هشدار داد که چنان چه احزاب راست
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به بیان دیگر، بازگشت به دیکتاتوری «. خروج از بحران متحد نشوند، ما با خطر عقبگرد رو به رو خواهیم شد

 نظامی.

نمای متعددی که آن را تبلیغ کردند، همگی مسئول بن بست خطرناکی و سازمان های چپ« حزب کارگر»

فته است. پاسخ به این بحران را باید در مبارزه برای ساختن یک هستند که در مقابل کارگران برزیل قرار گر

رهبری انقلابی جدید در درون طبقۀ کارگر، متکی بر یک چشم انداز سوسیالیستی و انترناسیونالیستی، و مبارزۀ 

 خواهان آن یافت.و پوزش« حزب کارگر»بی رحمانه علیه سیاست های 

 2۱1۲مارس  ۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخابات ونزوئلا و درس های آن
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 آرام نوبخت

. به طوری بود« نیکولاس مادورو»انتخابات ونزوئلا یک شکست سیاسسی حیرت آور برای حکومت پرزیدنت 

(، MUD) «میزگرد اتحاد دمکراتیک»گرای کشور، که آرا با نسبت دو به یک، به نفع ائتلاف اپوزیسیون راست

 به صندوق ها ریخته شد.

، MUD( با اعلام نخستین نتایج رسمی گفت که CNE« )شورای انتخابات ملی»صبح روز دوشنبه، اوایل 

 «حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا»کرسی پارلمان ونزوئلا را به خود اختصاص داده است و  1۲۶کرسی از  ۲۲

(PSUV تنها ،)کرسی را در اختیار دارد.  4۶ 

 که یکی از بالاترین نرخ ها در تاریخ کشور به شمار می رود. درصد رسید ۶۵نرخ مشارکت انتخاباتی به رقم 

وزی ها از زمان نخستین پیر« چاویست»این نخستین شکست سیاسی همه جانبه برای حزب سیاسی حاکم 

 سال پیش است. 1۶انتخابات ریاست جمهوری چاوز در 

 . «تصادی، پیروز شدهجنگ اق»مادورو طی یک سخنرانی، ضمن پذیرش نتایج انتخابات اعلام کرد که 

قطعًا در نتیجۀ انتخابات مؤثر بوده است، اما نه به آن شکلی که شخص مادورو تفسیر « جنگ اقتصادی»این 

می کند. طی سال های گذشته او عمومًا تعمیق بحران اقتصادی و سقوط استانداردهای زندگی طبقۀ کارگر را 

مانع تراشی های بخش هایی از طبقۀ سرمایه دار ونزوئلا  به مداخلۀ خارجی امپریالیسم امریکا و خرابکاری و

 نسبت داده است.

تردیدی نیست که امریکا از اپوزیسیون راست در ونزوئلا حمایت کرده )از جمله پشتیبانی از چند کودتا( و 

ان یبورژوازی ونزوئلا نیز به طور خستگی ناپذیری برای تقویت جایگاه خود تقلا کرده است؛ منتها در این م

مادورو نیز به عنوان شریک تمام و کمال این جنگ اعلام شده علیه طبقۀ کارگر ونزوئلا عمل کرده و کارگران 

 را به لحاظ سیاسی خلع سلاح نموده است.

در کشوری که کارگران هیچ حزب مستقلی ندارند، شمار زیادی از کارگران و فقرا به نشانۀ مجازات حکومت 

 یا« رأی تنبیهی»های حاکم، به راست رأی می دهند )به اصطلاح «چاویست»و اعتراض به سیاست های 
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Voto Castigo و نه باور به این که این سیاستمداران ارتجاعی و شبه فاشیست قادر به بهبود وضعیت )

 غیرقابل تحمل ونزوئلا هستند.

د برسد، دستمزدهای واقعی درص 2۱۱درصد و سال بعد به  1۵۲تورم واقعی سالانه که انتظار می رود امسال به 

 را نابود کرده است. کمبود اجناس پایه ای نظیر شیر، برنج، آرد ذرت، روغن آشپزی، قهوه و شکر، مزمن است.

درصد سقوط کند. اخراج های جمعی گسترده  1۱انتظار می رود تولید ناخالص داخلی کشور امسال به میزان 

ق یکی از گزارش های اخیر که سه دانشگاه ونزوئلا تهیه در بخش های خصوصی و عمومی آغاز شده اند. طب

درصد  2۶تنها  2۱13درصد جمعیت اکنون در فقر زندگی می کند، در حالی که این رقم در سال  ۶3کرده اند، 

 بود.

سال گذشته را وارونه کرده است، بلکه  1۶بحران اقتصادی نه فقط تمام دستاوردهای کاهش سطوح فقر طی 

رفرم های دورۀ چاوز را نیز از درون نابود کرده است. نظام بهداشت و درمان عملًا با کمبود چنین سایر هم

تدارکات و بودجۀ ناکافی ویران شده است. در بخش آموزش و پرورش، معلمان از جمله کسانی با بدترین 

س را وادار از مداردستمزد در سرتاسر امریکای لاتین هستند، در حالی که فقدان زیرساخت های کافی، بسیاری 

 کرده است که بر اساس شیفت های نصف روز عمل کنند.

 چنان به انباشت ثروت های بی سابقه ادامه میبا وجود این مخمصۀ کارگران ونزوئلا، الیگارشی مالی کشور هم

 درصد رشد داشت و ارقامی نجومی ۶2دهد. در سه ماهۀ نخست امسال، سود بانک های داخلی کشور به میزان 

 را به ثبت رساند.

به چنین انباشت ثروتی انجامیده است، چرا که حکومت مادورو نیز به عنوان حافظ سرمایه « جنگ اقتصادی»

داران داخلی و خارجی عمل کرده است؛ کسانی که با دستکاری کنترل نرخ ارز و انتقال سودهای هنگفت به 

 . خارج از کشور و انواع ترفندها، کشور را غارت کرده اند

سال حاکمیت چاوز و سپس  1۶طی « 21سوسیالیسم قرن »و « انقلاب بولیواری»در واقع برخلاف شعارهای 

مادورو، کنترل قله های مهم و استراتژیک کشور و بخش اعظم اقتصاد در دست بخش خصوصی سرمایه داری 

شرکت سرمایه داری  و الیگارشی باقی مانده است. از جمله بخش مواد غذایی که اساساً تحت انحصار یک

 است.« لورنزو مندوزا»، با مالکیت یک میلیاردر بدنام، «پولار»واحد با نام 
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وابستگی کامل ونزئلا به یک مادۀ خام واحد، یعنی نفت، بدون تغییر باقی مانده است. با وجود تمام شعارهای 

درصد درآمدهای صادراتی  ۲۱دل ضدّ امپریالیستی حزب حاکم، ونزوئلا هنوز سهم اصلی از نفت خود را که معا

 کشور است، به ایالات متحده ارسال می کند.

درصدِ آن چه که مصرف می کند، وابسته است. و حکومت هیچ کاری برای  ۶۱ونزئلا علاوه بر این به واردات 

 ساختن صنعت و زیرساخت خود نکرده است.

ست بخشی از درآمد صادراتی را برای در شرایطی که قیمت های نفت رو به افزایش بود، حکومت می توان

تخفیف فقر کمرشکنی که ونزوئلا را به انبار باروت اجتماعی مبدل کرده بود، استفاده کند؛ اما در شرایط کنونی 

دلار سقوط آزاد کرده است، حکومت دیگر قادر به ایفای نقش یک سپر  4۱به  14۱که بهای هر بشکه نفت از 

 طبقاتی نیست.برای سرمایه داری در مبارزۀ 

آن چه امروز در ونزئلا شاهدیم، نتیجۀ منطقی دست ناخورده باقی ماندن ماشین دولت سرمایه داری در طی 

است. اما این که مارکسیست های انقلابی چه موضعی باید در قبال « انقلاب بولیواری»سال های به اصطلاح 

خص از یکی است که بستگی به تحلیل مشچنین تحولاتی در کشورهای مختلف می گرفتند، یک مسألۀ تاکت

شرایط مشخص و شمار زیادی از عوامل دارد. در واقع مسأله در آن مقطع این بود که با وجود یک دولت 

بورژوایی، یک حکومت کارگری )غیرسوسیالیستی( شکل گرفته و رفرم هایی را آغاز کرده بود که ضمن 

ر میان کارگران و فقرا ایجاد کرده بود. در نتیجه مسأله بر سپیشروی نسبی جنبش کارگری، توهماتی را نیز در 

ارتقای آگاهی جنبش تا به جایی بود که حکومت، ناگزیر در تقابل با آن قرار گیرد، و در نتیجه جنبش کارگری 

ونزوئلا خود به ضرروت سرنگونی دولت سرمایه داری برسد. چرا که در غیر این صورت، این شعار سرنگونی به 

ی به ضّد خود تبدیل می شود. گرایش مارکسیست های انقلابی ایران، در شرایطی که خود عضو یک راحت

( بود و به این واسطه با گروه های انقلابی ونزوئلا IMTسازمان بین المللی )گرایش بین المللی مارکسیستی یا 

رۀ ریاست جمهوری چاوز ( در ارتباط بود، بر همین اساس موضع حمایت مشروط را از سومین دوCMR)نظیر 

( گرفت. در این فاصله، دستاوردهای جنبش کارگری نظیر اشغال کارخانه، کنترل کارگری و موارد 2۱۱۶)ژانویۀ 

یا جدای از آن به جنبش کارگری ایران منتقل می شد. « دست ها از ونزئلا کوتاه»دیگری، در قالب کمپین 

گونی حکومت، طی یکی از جلسات خصوصی پیشنهاد حتی با در نظر داشتن کودتاهای پیشین برای سرن

را مطرح کرده بودیم، مطالبه ای که کاملاً با سطح آگاهی و وضعیت عینی جنبش « مسلح شدن کارگران»
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کارگری خوانایی داشت، و در صورت تحقق می توانست به فراروی از حاکمیت منجر شود. این مطالبه ای بود 

تحت کنترل تحقق پیدا کرد. اما این حمایت مشروط همراه بود با نقد ما  که تا درجه ای و در سطح محدود و

، یعنی آغاز اعتراضات به دنبال تقلب انتخاباتی، نخستین 2۱۱۲به سیاست خارجی حکومت چاوز که در سال 

افت که به دلیل دری« آی.ام.تی»تبریک تلفنی را به احمدی نژاد گفته بود؛ و فرصت طلبی اخص سازمان 

اتی از حکومت، علاقۀ چندانی به انتقاد مشخص و صریح رو به طبقۀ کارگر ونزوئلا و جهان را نداشت. در امتیاز

، گرایش مارکسیست های انقلابی ایران نامه ای سرگشاده را خطاب به کارگران ونزوئلا 1388تاریخ تیرماه 

 »ه از متن گفته شده بود کسانسور شد. جالب است در قسمتی « آی. ام.تی»منتشر نمود که از سوی سایت 

دولت سرمایه داری ایران، هیچ اختلاف و تضادّ بنیادینی با امپریالیسم آمریکا ندارد. آن ها در حالت جنگ سرد 

با آمریکا قرار دارند و با دریافت امتیازات کافی، به زودی وارد معاملات سیاسی با ایالات متحده خواهند شد و 

، رژیم آمادۀ حّل “ضدّ امپریالیستی”، و ژست های “دشمنی ها”.. بر خلاف تمام .پشت شما را خالی خواهند کرد

امروز پس از گذشت تقریبًا شش سال و به دنبال توافقات هسته ای « .کلیۀ اختلافات موجود با آمریکا است

نتیجه در به خوبی صحت این هشدار و چشم انداز را دید. ، می توان 1+۵جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 

درست در نقطه ای که گسست کارگران ونزوئلا از حاکمیت می توانست محقق شود، فرصت طلبی سازمان 

 مذکور مانع از آن شد.

امروز با تعمیق بحران جهانی سرمایه داری در تمامی وجوه، و ضرباتی که حکومت های بورژوایی زیر عنوان 

جنبش کارگری وارد آورده اند، مسألۀ سرنگونی دولت  چه در امریکای لاتین و چه در باقی کشورها به« چپ»

سرمایه داری، بیش از پیش در دستورکار قرار گرفته است، و طبقۀ کارگر برای این منظور به حزب انقلابی 

مستقل خود و یک برنامۀ سوسیالیستی و انترناسیونالیستی نیازمند است. برنامه ای که در رأس آن تسلیح 

ازمان های بورژوایی، ملی سازی صنایع و بانک های کلان تحت کنترل و نظارت کارگران، خلع سلاح س

 دمکراتیک کارگران، و نظایر این ها قرار گیرد.

 13۲4آذرماه  24

 روابط حسنۀ ایالات متحده و کوبا: درس های تاریخ

 بیل وان آوکن و دیوید نورث
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 «عادّی سازی»رائول کاسترو در روز چهارشنبه مبنی بر حرکت به سوی زمان باراک اوباما و بیانیه های هم

روابط امریکا و کوبا، به عنوان نقطۀ عطفی از سوی حکومت های امریکای لاتین و همین طور شرکت های 

 اصلی امریکایی با استقبال رو به رو شده است.

یی روابط دیپلماتیک امریکا و کوبا و دیلما روسِف، رئیس جمهور برزیل، تمهیدات اتخاذ شده برای بازگشا

و، رئیس عنوان کرد. نیکولاس مادور« تغییر در تمدن»تسهیل نفوذ بیشتر سرمایۀ امریکا به این جزیره را یک 

اید ب»جمهور حکومت ونزوئلا نیز که با دور جدیدی از تحریم ها از سوی امریکا ضربه دیده است، اعلام کرد: 

 .«را به رسمیت بشناسیم، رفتاری شجاعانه، رفتاری به لحاظ تاریخی ضروریاین رفتار پرزیدنت اوباما 

، تا "جنرال ماترز"شرکت های امریکایی از »در این بین، وال استریت ژورنال روز پنج شنبه گزارش داد که 

فید را در س، خرده فروشی اسباب و اثاثیه، بیانیۀ کاخ "اتان الن اینتریرز"، غول تجارت کشاورزی، تا "کارگیل"

ساله،  ۵4روز چهارشنبه مبنی بر حرکت آن به بازگشت روابط دیپلماتیک با کوبا و آغاز به لغو تحریم های 

 «.تحسین کرد

رهبران بورژوای امریکای لاتین امید دارند که اقدامات مورد توافق هاوانا و واشنگتن دور جدیدی از هماهنگی 

که شرکت های فراملی در امریکا با چشم انداز درو کردن سودهای  با امپریالیزم امریکا آغاز کند، درحالی

 هنگفت از نیروی کار ارزان کوبایی و تحت نظارت حکومت در هاوانا، آب از دهان شان جاری شده.

تردیدی نیست که خواسته های اتاق بازرگانی و انجمن تولیدکنندگان امریکا برای دسترسی به بازار کوبا، نقشی 

یم اوباما ایفا کرد. منتها در این تصمیم گیری، این چشم انداز هم مؤثر بود که سرازیر شدن دلار مهمی در تصم

امریکا به این بازار، به مراتب بیش تر از تحریم اقتصادی می تواند به تلاشی بقایای رفرم های رادیکال انقلاب 

ر هاوانا کمک کند و نوعی روابط کوبا بیانجامد، ضمن آن که به روی کارآمدن یک رژیم انعطاف پذیرتر د

 غالب بود احیا نماید. 1۲۵۲نئواستعماری را که تا پیش 

رژیم کاسترو از نقظه نظر خود، این چرخش به سوی دشمن امپریالیستی بلندمدت خود را به عنوان ابزار نجات 

وسعۀ را از طریق تحاکمیت خود و دنبال کردن مسیری مشابه با مسیر چین می نگرد تا امتیازات لایۀ حاکم 

 سرمایه داری و به بهای طبقۀ کارگر کوبا حفظ کند.
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در بحبوحۀ شور و شعف رسانه ها از خصلت تاریخی این روابطۀ حسنه میان امریکا و کوبا، آن چه به طور قابل 

ملاحظه ای غایب است، توجه به آن چیزی است که چرخش کنونی، دربارۀ ماهیت خود رژیم کویا و انقلابی 

مز در به قول نیویرک تای -جدید برای کوبا« عصر دگرگونی»آن را به قدرت رساند آشکار می کند. با آغاز  که

 اکنون کارنامه کاملاً روشن است. -بازی آن در روز پنج شنبهسرمقالۀ سرشار از زبان

ر امریکای ویژه داین حیاتی ترین مسأله برای طبقۀ کارگر جهانی و رهبری انقلابی آن است. طبقۀ کارگر، به 

روردۀ پلاتین، بهای سنگینی به خاطر سردرگمی بر سر ماهیت کاستروئیسم پرداخت که بخش عمدۀ آن دست

 پابلوئیسم به عنوان جریانی رویزیونیستی که در انترناسیونال چهارم پدید آمد، است.

ریکی، مسیر ملی گرای چ گرایش پابلوئیست با این ادعا که به قدرت رسیدن فیدل کاسترو در رأس یک جنبش

جدیدی را به سوی سوسیالیسم گشوده؛ مسیری که نیازمند ساخت احزاب مارکسیستی انقلابی نیست، دیگر چه 

رسد به مداخلۀ آگاهانه و مستقل طبقۀ کارگر؛ به خیل ناسیونالیست های چپ در امریکای لاتین و دیگر رادیکال 

 ت.های خرده بورژوا در اروپا و دیگر نقاط پیوس

ترین تئوریسین هایشان ارنست مندل در اروپا و ژوزف هنسن )رهبر از نظر سازمان های پابلوئیست، که مهم

حزب کارگران سوسیالیست( در ایالات متحده بودند، ملی سازی مالکیت در کوبا، کل آن چیزی بود که برای 

ونال چهارم میتۀ بین المللی انترناسیتحت رهبری کاسترو لازم بود. وقتی ک« کارگری»ادعای استقرار یک دولت 

(ICFI این ارزیابی سطحی و کاملاً غیر مارکسیستی از رژیم هاوانا را به نقد کشید، به طور ریاکارانه و )

 کارانه ای به عنوان دشمن انقلاب کوبا محکوم شد.فریب

ه فراتر از کوبا بسط وئیسم، بکمیتۀ بین المللی هشدار دارد که نتایج سیاسی این ستایش پابوئیست ها از کاستر

یافته است. این بیانگر یک گسست تمام و کمال بود از کل مفهوم تاریخی و تئوریک انقلاب سوسیالیستی که 

 به مارکس بازمی گردد.

رهایی »آن چه کنار گذاشته شده بود، این تز بنیادی اتخاذ شده در انترناسیونال اول در زمان مارکس بود که 

جریان رویزیونیست ادعا کرد که برعکس به قدرت رسیدن کاسترو «. ید امر خود کارگران باشدکارگران می با

قلابی یعنی بدون یک حزب ان -«ابزارهایی که کند شد»مؤید آن است که انقلاب سوسیالیستی می تواند با 

 های به دست آید؛ گروه های مسلح چریک -مارکسیستی و بدون مشارکت فعال و آگاهانۀ طبقۀ کارگر
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پدید  «مارکسیست های طبیعی»ناسیونالیست در بخش های دهقانی، و رهبرانشان که در این مسیر به عنوان 

می آیند، کفایت خواهد کرد. به این ترتیب کارگران و توده های تحت ستم به نقش تماشاگران غیرفعال تقلیل 

 پیدا کردند.

ه پنداشتن سطحی ملی سازی به دست نیروهای خرد مدت ها قبل از انقلاب کوبا، تروتسکی به صراحت یکسان

بورژوا و انقلاب سوسیالیستی را رد کرده بود. تروتسکی در پاسخ به سلب مالکیت هایی که از سوی رژیم 

ضابطۀ سیاسی »انجام شد، نوشت:  1۲3۲کرملین در مسیر تهاجم به لهستان )ضمن اتحاد با هیتلر( در سال 

مالکیت در این یا آن حوره، هرچند که فی نفسه مهم باشند، بلکه تغییر در آگاهی اصلی برای ما، نه تغییر شکل 

و سازماندهی پرولتاریای جهانی، ارتقای ظرفیت آن ها برای دفاع از پیروزی های سابق و به انجام رساندن 

 «. پیروزی های جدید است

( طرد نقش مرکزی و اصلی 1ت از: کمیتۀ بین المللی هشدار داد که جوهرۀ موضع پابلوئیست ها، عبارت اس

( انکار ضرورت ساخت یک حزب تروتسکیست برای تکامل آگاهی لازم 2طبقۀ کارگر در انقلاب سوسیالیستی؛ 

آن  -برای تسخیر قدرت سیاسی در درون طبقۀ کارگر؛ مضاف بر این، اگر چنین حزبی در کوبا ضروری نبود

 در دیگر نقاط جهان ضرورت داشت؟ پس چرا -گونه که پابلوئیست ها ادعا می کردند

هشدارهای کمیتۀ بین المللی به طور کامل تأیید شد. کاستروئیسم به عنوان الگوی جدیدی برای انقلاب 

سوسیالیستی اعلام گردید. این چشم انداز می رفت که پیامدهای فاجعه باری در امریکای لاتین، جایی که 

داشته باشد. دستورالعمل آن ها به پیروان شان در منطقه، این  پابلوئیست ها از چریک ها حمایت می کردند،

برای  «تدارکات فنی»بود که مبارزه برای رهبری انقلابی در طبقۀ کارگر را کنار بگذارند و در عوض خود را به 

 در مناطق روستایی بکشانند. « مبارزۀ مسلحانه»

وانان و همین طور کارگران جوان، از مبارزه نتایج تراژیک، سه وجه داشت. رادیکال شده ترین بخش های ج

برای رهبری انقلابی در طبقۀ کارگر منحرف شدند، و همین امر به استحکام نفوذ بوورکراسی های استالینیستی، 

سوسیال دمکراتیک و بورژوا ناسیونالیست یاری رساند. این جوانان خود به نبردی نابرابر و در حکم خودکشی 

لت های سرمایه داری امریکای لاتین کشیده شدند و این نیز منجر به مرگ هزاران نفر با نیروهای نظامی دو
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از آنان گردید. به علاوه ماجراجویی هایی شکست خوردۀ چریکی، چیزی بود که ارتش این کشورها به عنوان 

 فاشیستی و سرکوب کامل طبقات کارگر می طلبیدند.-بهانه ای برای اعمال دیکتاتوری های نظامی

در بین قربانیان این چشم انداز، نزدیک ترین فرماندۀ کاسترو، یعنی چه گوارا قرار داشت. گوارا که با روند سریع 

بوروکراتیزه شدن انقلاب توهمات خود را از دست داده بود، ماجراجویی مهلک خود را در بولیوی آغاز کرد. او با 

ین عقب ولیوی، به جستجوی ایجاد یک ارتش چریکی در بنادیده گرفتن پتانسیل انقلابی طبقۀ کارگر نیرومند ب

مانده ترین و تحت ستم ترین لایه های دهقانان بود. گوارا که منزوی و از شدت گرسنگی درحال مرگ بود، 

اعدام شد. سرنوشت گوارا، پیش بینی تراژیک پیامدهای فاجعه  1۲۲۶از سوی ارتش بولیوی دستگیر و در اکتبر 

 پابلوئیسم بود.بار کاستروئیسم و 

نتیجه، شکست یک خیزش نیرومند انقلابی در سرتاسر امریکای لاتین بود که در عوض نقشی حیاتی در قادر 

ساختن امپریالیسم به حفظ جان خود از دوره ای از بحران های شدید انقلابی و مبارزاتی طبقاتی غالب در سطح 

 ایفا کرد. 1۲۶۵تا  1۲۲8جهانی طی سال های 

المللی انترناسیونال چهارم، مبارزه ای بی امان با کل این چشم انداز داشت. تأکید کرد که  کمیتۀ بین

کاستروئیسم، نه بیانگر مسیری جدید به سوی سوسیالیسم، که در عوض یکی از رادیکال ترین شاخه های 

رسید. بسیاری  به قدرت 1۲۲۱ناسیونالیسم بورژوایی است که در بسیاری از کشورهای مستعمرۀ سابق در دهۀ 

 از این رژیم ها دست به ملی سازی های گسترده ای زدند.

سیاست های کاسترو، از حل مسائل و مشکلات بنیادی تاریخی جامعۀ کوبا، یعنی عقب ماندگی و وابستگی، 

 که که تنها به یُمن سوبسیدهای شوروی و متعاقباً تزریق نفت ارزان از ونزوئلا پنهان می شد، عاجر ماند.

یتۀ بین المللی، با اتکای خود بر تئوری انقلاب مداوم تروتسکی، تأکید داشت که مبارزه برای رهایی از ستم کم

امپریالیستی در کشورهای مستعمره و مستعمراتی سابق، تنها تحت رهبری طبقۀ کارگر، تسخیر قدرت به دست 

این چشم انداز نتیجه می شود،  آن و بسط انقلاب در سطح جهانی به دست خواهد آمد. وظیفۀ اصلی که از

عبارت است از ساختن احزاب انقلابی مستقل طبقۀ کارگر در مبارزه ای بی رحمانه برای شکستن یوغ کلیۀ 

 گرایش هایی که در جستجوی مقیّد و تابع نمودن طبقۀ کارگر به ناسیونالیسم بورژوایی هستند.



 

۵3 

اسیونال وبا کاملاً بر چشم اندازی که کمیتۀ بین المللی انترنپنجاه و پنج سال پس از انقلاب کوبا، خطّ سیر رژیم ک

چهارم برایش مبارزه کرد، مهر تأیید زده است؛ چشم اندازی که به همان سان امروز نیز در کوبا، امریکای لاتین 

 در کلیت خود و در سطح جهان حیاتی باقی می ماند.

ه رشد نقداً سریع نابرابری اجتماعی، فقر و تنش های روابطۀ حسنۀ میان واشنگتن و هاوانا، تنها از یک سو ب

طبقاتی شتاب می بخشد، و همین طور از سوی دیگر به یک سلسله ضدّ رفرم هایی که پی در پی بقایای 

 دستاوردهای انقلاب را می فرسایند، خدمت خواهد کرد.

 سیر مبارزۀ انقلابی پرتاب خواهندکارگران کوبا، همانند همتایان خود در امریکای لاتین و جهان، ناگزیر به م

شد. تدارک حیاتی برای این مبارزات، عبارت است از از فهم درس های تلخ تجربۀ طولانی با کاستروئیسم و 

 ناسیونالیسم خرده بورژوایی و ساخت احزاب انقلابی مستقل جدید طبقۀ کارگر.

 2۱14دسامبر  1۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 در آستانۀ انتخابات ترکیه

 آرام نوبخت
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قه ای ساب انتخابات فردا در ترکیه، اول نوامبر، در شرایطی رخ می دهد که تنش های سیاسی و اجتماعی بی

کل کشور را در نوردیده است. انتخابات فردا، به عنوان دومین انتخابات در طول سال جاری، زمانی فراخوانده 

ژوئن از دست داد و  ۶اکثریت پارلمانی خود را در روز « عدالت و توسعه»شد که اردوغان از حزب حاکم 

 .نافرجام باقی ماند« ائتلافی»مذاکرات برای تشکیل یک حکومت 

در آن، مانعی بود در مسیر تلاش های سیستماتیک اردوغان برای « آ.ک.پ»انتخابات ماه ژوئن و شکست 

کراتیک تر قدرت استبدادی او و پس زدن حقوق دماعمال تغییراتی در قانون اساسی که بتواند ضامن تثبیت بیش

ملات، بود، و در مرکز این ح شود. نخستین واکنش به این شکست، موج ارعاب مخالفین سیاسی و خبرنگاران

را از جایگاه « آ.ک.پ»درصد آرا و ورود به پارلمان،  13)ه.د.پ( که با کسب « حزب دمکراتیک خلق ها»

 اکثریت بیرون رانده بود.

استیصال و درماندگی هرچه بیش تر اردوغان، خود را در تشدید حملات به حقوق دمکراتیک )به خصوص 

می در سوریه، و توسل به چنان درجه ای از استبداد و سرکوب پلیسی نشان داده کُردها(، تشدید مداخلۀ نظا

نمونه  2«آنکارا»و  1«سوروچ»است که ترکیه را به لبۀ پرتگاه جنگ داخلی می کشاند. کشتارهای اخیر در 

را  دهایی هستند که بیش از هر چیز وضعیت وخیم رژیم حاکم ترکیه برای بازگرداندن توازان قوا به نفع خو

 نشان می دهند.

بحران اقتصادی جهانی سرمایه داری و وضعیت کنونی جنگ داخلی سوریه )که با مداخلۀ نظامی روسیه وارد 

 مرحلۀ جدیدی شده است(، بورژوازی ترکیه را در بحران عمیقی فرو برده است.

ه فغانستان، خاورمیانه را تکسال جنگ بی وقفه در خاورمیانه از زمان تهاجم امپریالیسم امریکا به عراق و ا 14

تکه کرده است. خاورمیانۀ امروز، درست مانند بالکان تا پیش از جنگ جهانی اول، به میدان رقابت میان رقبای 

امپریالیست و حکومت های سرمایه داری منطقه برای کسب هژمونی منطقه ای مبدل شده، و هر یک روزی 

ارتجاعی قومی و مذهبی به خود می گیرند. بحران پناهندگی که می گذرد، این تنازعات بیش از قبل خصلت 

توأم با مرگ و آوارگی پناهجویان، که به گفتۀ سازمان ملل متحدد به مراتب وخیم تر از جنگ جهانی دوم 

                                                           
1 https://goo.gl/zaxBzf 

2 https://goo.gl/7uTPf7 

https://goo.gl/zaxBzf
https://goo.gl/7uTPf
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هزار کشته و  2۵۱ترین پیامد فرعی این وضعیت بوده. در مرکز این بحران، سوریه قرار دارد که با ، کم3است

با گذشت بیش از یک سال از حملات هوایی در عراق واره، به یک کابوس در منطقه مبدل شده و میلیون آ 11

چنان بر میلیارد دلار و کشتار شهروندان غیرنظامی بسیار، داعش هم 2۳۶و سوریه، آن هم به بهای بیش از 

 کم نیمی از سوریه و یک سوم خاک عراق کنترل دارد.دست

. تقابل 4بریتانیا و آلمان، این بار روسیه نیز به طور مستقیم وارد این گرداب شده استپس از امپریالیسم امریکا، 

تر خود را در حمایت ناتو از کودتای فاشیستی امریکا با سوریه، به عنوان دو قدرت هسته ای جهان، که پیش

 غرب اوکراین نشان داده بود، این بار سر از جبهۀ سوریه نیز درآورده است.

گر رژیم های ترکیه، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل و مصر نیز همگی در تقلا از سوی دی

 ۵برای کسب هژمونی منطقه ای هستند. به خصوص توافقات اخیر امپریالیسم غرب با رژیم سرمایه داری ایران

دو در قالب کارزار به  که فراتر از مسألۀ صرفاً هسته ای می رود و خود را در همکاری های عملی میان این

اصطلاح علیه داعش نشان داده است، ضمن تغییر در ساختار متحدین سنتی امپریالیسم امریکا در منطقه، تنش 

-نئو»هایی را میان آن ها نیز به وجود آورده است. بورژوازی ترکیه نیز به دنبال رؤیاها و جاه طلبی های 

را نشان داده است. چنین چیزی نه فقط در مورد شاخۀ خود، بار دیگر خصلت متعفن و کثیفش « عثمانی

از جمله  -، که همین طور در مورد شاخۀ سکولار و ملی آن«آ.ک.پ»گرای بورژوازی ترک به رهبری اسلام

 به یکسان مصداق دارد. -ناسیونالیست های کرد

« مصلح» و« دمکرات»انِ تا تنها چند سال پیش، بخش های لیبرال بورژوازی و طبقۀ متوسط به استقبال اردوغ

شتافته بودند. اردوغان که وارد جنگ قدرت با ارتش شده بود، به دنبال جنگ های تحت رهبری امریکا در 

                                                           
 سرمایه داری: پناهندگی و آوارگی3 

https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/08/capitalism-refuge.pdf 

 انقالبی حل   راه سوریه، بحران 4 

https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/10/syria.pdf 

 نگاه شود به: توافقات هسته ای، و دورنمای جنبش کارگری 5 

http://militaant.com/?p=5755 

https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/08/capitalism-refuge.pdf
https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/10/syria.pdf
http://militaant.com/?p=5755
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عراق، لیبی و سوریه، بهترین فرصت را برای پیگری سیاست توسعه طلبی نئوعثمانی یافت و همین منجر به 

 مایۀ خارجی، شد.رشد سریع اقتصاد ترکیه، با سرازیر شدن سیل عظیم سر

منتها محاسبات اردوغان و هواداران او، به طرز مفتضحانه ای نادرست از آب درآمد. سرنگونی رژیم اخوان 

المسلمین در مصر به دست ارتش، و چرخش ها و زیگزاگ های متعدد سیاست امریکا در قبال سوریه )و متحد 

را به تنازعاتی با تقریباً تمامی همسایگان خود استراتژیک اصلی آن، جمهوری اسلامی ایران(، رژیم ترکیه 

ایر و س« آک.پ»واداشته و در عین حال روابط آن با امریکا را تیره و تار کرده و به درگیری های تندی میان 

 بخش های طبقۀ حاکم )از جمله متحد سابق آن، جنبش گولن( منجر شده است.

اروپا، خروج سرمایه به دنبال بروز بحران بازارهای به شکست پروژۀ نئوعثمانی رژیم ترکیه، رکود اقتصادی 

، و وخامت روابط با روسیه )به عنوان یکی از مهم ترین شرکای تجاری ترکیه( پس از ۲«نوظهور»اصطلاح 

 مداخلۀ نظامی پوتین در خاک سوریه، همگی بحران اقتصادی عمیقی را ایجاد کرده است.

د را از دست داده، شاخص تولیدات کارخانه ای در حال سقوط طی یک سال، لیر ترکیه، یک سوم ارزش خو

با اعتراضات فزایندۀ کارگران « آ.ک.پ»است و درآمدهای حاصل از توریسم، رو به کاهش. در نتیجه حکومت 

و جوانان به بیکاری، فقر و نابرابری اجتماعی سریعاً رو به رشد، رو به رو است. در این شرایط است که بورژوازی 

 ه مجدداً چهرۀ واقعی خود را نشان می دهد.ترکی

احزاب اپوزیسیون در جایگاهی نیستند که بتوانند ژست قهرمانان حقوق دمکراتیک را به خود بگیرند و از این 

)ج.ه.پ(، چندین دهه با ارتشی تداعی « جمهوری خواه مردم»طریق اخاذی سیاسی کنند. حزب کمالیست 

 ۶سازمان داد و طبقۀ کارگر را با خشونت سرکوب کرد. پس از انتخابات  1۲۲۱شده که چهار کودتا را از سال 

حول یک حکومت ائتلافی برگزار کرد و بی تردید اگر « آ.ک.پ»چندین هفته مذاکراتی را با « ج.ه.پ»ژوئن، 

 نتایج انتخابات فردا برابر شود، باز هم چنین خواهد خواهد کرد.

                                                           
 «بحران سرمایه داری جهانی»رجوع شود به جزوۀ  6 
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ای نزدیکی با نیروهای فاشیستی دارد، و عمیقاً در تقابل با جنبش )م.ه.پ(، پیونده« گراحزب جنبش ملی»

 کارگری و حقق دمکراتیک )به خصوص حقوق کردها( است.

، نمایندۀ توده های کرد و بالأخص «آ.ک.پ»حزب دمکراتیک خلق ها )ه.د.پ(، به عنوان هدف اصلی حملات 

ازمیر در شمار زیادی زندگی می کنند، نیست؛ در کارگران کرد که در شهرهای بزرگی نظیر آنکارا، استانبول و 

تحلیل نهایی این حزب نیز ابزار سیاسی بورژوازی کرد است، و بورژوازی کرد هم به دنبال زد و بند با امپریالیسم 

کم حکومت اقلیم کردستان که در چهارچوب طرح های امپریالیستی و سهم خود از استثمار طبقۀ کارگر )دست

 ست یافت و عملکرد آن تاکنون، آیینه ای از اهداف آتی بورژوازی کرد است(.د« استقلال»به 

از سوی « .په.د»حتی بعد از چندین عملیات نظامی وحشیانه در نواحی کردنشین ترکیه، صدها یورش به دفاتر 

ین افاشیست های ترک و با حمایت آشکار و پنهان پلیس، و نهایتاً بمب گذاری انتحاری در جمع هوادارن 

یا پشتیبانی از آن، اعلام می « آ.ک.پ»چنان آمادگی خود را برای شرکت در یک ائتلاف با هم« ه.د.پ»حزب، 

 کند.

و شاخه های « پ.ک.ک»، به سوی  طبقۀ کارگر نیست. درست همان طور که رهبری «ه.د.پ»گیری جهت

آن قدرت امپریالیستی چشم می  به این یا« تاکتیک»وابسته به آن در عراق و سوریه، همواره تحت عنوان 

 .۶دوزد

در تحلیل نهایی، حرکت به سوی دیکتاتوری و میلیتاریسم نتیجۀ جاه طلبی های فردی اردوغان یا فساد 

 نیست، بلکه ریشه های عمیقی در سرمنشأ دولت ترکیه و خصلت بورژوازی ترکیه دارد.« آ.ک.پ»

ی کمال آتاتورک بنیان گذاشت شد، مصادف با به دست مصطف 1۲23دوره ای که جمهوری ترکیه در سال 

برای انجام وظایف دمکراتیک تاریخی خود، مدت « ملی»دوره ای بود که روی کار آمدن بورژوازی به اصطلاح 

. در نتیجه در کشورهایی با توسعۀ تاریخًا دیر از موعد و به 8ها قبل در مقیاس جهانی به پایان رسیده بود

                                                           
 و خواست مشارکت با رژیم بشار اسد« پ.ی.د»رهبران مثالً نگاه شود به مطلب:  7 
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 تاریخ مختصر انکشاف سرمایه داری و جنبش طبقۀ کارگر در ترکیهرجوع شود به: 8 
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حل کامل و حقیقی وظایف آن ها مبنی بر دمکراسی و رهایی ملی، تنها از خلال »تأخیرافتادۀ بورژوازی، 

دیکتاتوری پرولتاریا، به عنوان رهبر ملت تحت انقیاد و بیش از همه توده های دهقان آن ملت، قابل تصور 

 (.1۱، فصل 1۲31، «انقلاب مداوم»)لئون تروتسکی، « است

در برابر تجزیۀ امپریالیستی کشور، کمالیست ها نشان دادند که  با وجود جنگ سه سالۀ ترکیه به رهبری کمال

از تحقق دمکراسی و استقلال از امپریالیسم ناتوان هستند. این به روشنی در خصومت شدید دولت ترکیه با 

هرگونه جنبش مستقل طبقۀ کارگر و ناتوانی اش از تحقق حقوق دمکراتیک برای کردها، ارامنه، یونانی ها یا 

 اقلیت های ملی، اثبات شد.سایر 

با وجود تبلیغات ناسیونالیستی رسمی دولت ترکیه، ترکیه همیشه به عنوان کارگزار امپریالیسم امریکا باقی مانده 

 است و به واسطۀ عضویت در ناتو، پیوندهای نزدیکی با آن دارد.

ی نطقه ای، این مسائل تاریختجزیۀ خاورمیانه به دست قدرت های امپریالیستی و حکومت های سرمایه داری م

را مجدداً پیش روی ما قرار می دهد. هیچ کدام از این مسائل حل نشده اند، و چه بسا حادتر شده اند. تنها 

ت. تر مناسبات سرمایه داری بوده اسو انکشاف بیش -از نظر کمّی -چیزی که تغییر کرده، رشد طبقۀ کارگر

ر یک کشور عقب مانده نیست. با پیشرفت مناسبات سرمایه داری، ترکیه از زاویۀ ترکیب اجتماعی خود، دیگ

میلیون ها نفر از روستاها به شهر آمده و به صفوف طبقۀ کارگر بین المللی پیوسته اند. خواست های این نیروی 

عظیم، چیزی جدا از خواست تاریخی و جهانی طبقۀ کارگر نیست. منتها هیچ کدام از احزاب موجود مطلقاً 

وی هیچ یک از مطالبات اساسی طبقۀ کارگر و جوانان نیست. هر چند نتایج انتخابات فردا با دقت قابل پاسخگ

بینی نیست، اما نهایتاً حل تناقضات و تنش هایی که این کشور را درنوریده، در این چهارچوب امکان پیش

ات دور جدیدی از سرکوب و تحرکبه اکثریت پارلمانی خود دست نیابند، یا با « آ.ک.پ»ناپذیر است. چنان چه 

 تر به سوی دیکتاتوری پاسخ خواهد داد یا با وارد شدن به پیمان کثیفی با یکی دیگر از احزاب راست.بیش

استقلال سیاسی طبقۀ کارگر، اصل انکارناپذیر ما است. این اصل، نه شعار، که موضوع مرگ و زندگی است. 

بهای گره زدن سرنوشت خود به جناح های رقیب بورژوازی برای کارگران و جوانان ترکیه به اندازۀ کافی 

، در تحلیل نهایی همانی است که «ه.د.پ»کسب کرسی های پارلمانی را با خون خود پرداخته اند. عملکرد 

                                                           
https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/05/turkey-left-movement.pdf 

https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/05/turkey-left-movement.pdf


 

۵۲ 

. با این تفاوت که شاید مدت زمان لازم برای روشن شدن ماهیت آن، به دلیل شرایط ۲در یونان داشت« سیریزا»

به وعده های انتخاباتی برای « ه.د.پ»تر باشد. اما خیانت ، بیش«ه.د.پ»و فشار از پایین بر خاص ترکیه 

کسب امتیاز از بورژازی )ترک و کرد( اجتناب ناپذیر خواهد بود. درست به این دلیل که در کشورهای نظیر 

ره خورده است، مایه داری گترکیه نیز تحقق ابتدایی ترین مطالبات، ولو دمکراتیک، عملاً به سرنگونی نظام سر

 و هیچ راه فراری از این واقعیت عینی نیست.

موضع مارکسیست های انقلابی در انتخابات فردای ترکیه نیز، همانند قبل، نمی تواند بر مبنای رقابت یک 

بودن یک حزب در برابر دیگری، و حتی برخورداری از « چپ»با حزب اردوغان باشد؛ « ه.د.پ»حزب مانند 

نسبتاً وسیع ملاک نیست، بلکه این پایه موضوع دخالتگری مارکسیست ها است و نه دنباله روی. برای  پایۀ

روی جنبش کارگری در صورت ورود آن حزب به پارلمان، مارکسیست ها، برنامۀ یک حزب و امکان پیش

ک انقلابی، ی مبنای حمایت، حمایت مشروط یا عدم حمایت قرار می گیرد. در چنین شرایطی وجود یک حزب

امر مفروض است. اما غیاب چنین حزبی، به معنای انفعال و صرف نظر از دخالتگری با برنامۀ مستقل در چنین 

خرداد  1۶« )نگاهی به انتخابات پارلمانی ترکیه»شرایط حساسی نیست. این موضوعی است که در مقالۀ 

ی نسبتًا طولانی از آن در این جا یادآوری می چنان به دلیل اعتبار آن، بخشو هم 1۱( اشاره کرده بودیم13۲4

 شود:

 حزب یک هدۀع به انقلابی جنبش اساسی وظایف کردن واگذار انتخابات، شرایط در موضع ترین پاسیفستی»

 چرا باشد، داشته ادامه ابد تا تواند می گزینه این است. "بدتر و بد" بین انتخاب مبنای بر و راست، جناح رقیب

 یگرید به نسبت بیشتری ای توده حمایت مورد یکی و بود خواهد بدتر دیگری از یکی ارههمو بالأخره که

 داری سرمایه نظامات ساختار در خصوص به باشد. دیگری برابر در یکی پذیرش مبنای تواند نمی این اما است؛

 کسب زمان در ،"چپ" سمت در گرفتن قرار درجه هر با نظامات، این چهارچوب در حزبی هر که پیرامونی

 بودن "تفاشیس" یا بودن راست دلیل به و بوده قدرت در نقداً که شوند می تبدیل حزبی همان به لزوماً قدرت

 کانس بلافاصله قدرت، در حزبی هر که کند می ایجاب نظاماتی چنین ساختار است. شده تبدیل میرنده حزب به

                                                           
 سیریزا: نماد ورشکستگی رفرمیسم چپ9 
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 یلۀوس به یا صورت این غیر در گیرد، دست در را کارگری جنبش خصوص به و ها، جنبش سرکوب ماشین

 .شد خواهد عزل ساز دست های بحران با یا و کرد خواهد تغییر کودتا

 بلکه یست،ن انقلابی های جنبش و پرولتاریا منفعت مطلقاً شرایطی چنین در رفرمیست های چپ عزیمت نقطۀ

 در کنونی حزب اگر که توجیه این با حتی شاید .است قیمتی هر به هم آن قدرت، در حاکم حزب زدن عقب

 اما ود،ب خواهد کارگری جنبش جمله از انقلابی، های جنبش نفع به اتوماتیک خود این شود، زده عقب قدرت

 را اه تحلیل گونه این فرمالیسم واقع در قدرت، حفظ برای و قدرت شرایط در حزب یک انگاشتن نادیده

 می رأی "پ. د. ه" حزب به اردوغان حزب مقابل در که است برداشتی چنین با دقیقاً .کند می تر برجسته

 فاوتمت چیزی تواند نمی قدرت در گرفتن قرار صورت در حزب این برنامۀ که این داشتن نظر در بدون دهند،

 .نه یا باشد قدرت سر بر تاکنون حزب از

 حزب یک دوجو ستلزمم خود اما است، کمونیستی تاکتیک یک هرچند پارلمانی، انتخابات در شرکت علاوه به

 برای پارلمان ونتریب از بتوانند کارگران انقلابی نمایندگان طریق این از تا هست انقلابی برنامۀ پیرو و منسجم

 در .نمایند وتو را کارگری جنبش ضدّ  لوایح لازم، اکثریت داشتن صورت در و کنند، استفاده خود های بحث ارائۀ

 ترین الرادیک و ترین مارکسیست حتی و ندارد، نامی پارلمانتاریسم از غیر چیزی اقدام این صورت، این غیر

 ای دوره در هم آن و باشد، خود انقلابی حزب سخت و سفت نظارت تحت که آن بدون پارلمان، درون در فرد

 پارلمان همان در و تبدیل منضبط پارلمانتاریست یک به راحتی به بود، نخواهد آن بر نظارتی هیچ که چهارساله

 بخواهد هک است انقلابی تشکیلات و برنامه کدام راستی به کرد سؤال باید که است جا این در. شد خواهد حل

 کند؟ خود های پایه پاسخگوی و داشته نگاه مصون پارلمان در را "پ. د. ه" نمایندگان

 گزینه، اولین. باشد داشته گزینه دو تواند می مشخص شرایط به بسته مارکسیستی گرایش یک حالت، این در

 .انقلابی مواضع کردن برجسته خط یعنی موضع، دو این میان در سوم خط از است عبارت

 از تواند می انقلابی جریان یک و کرده ایجاد سیاسی باز فضای انتخاباتی، شرایط در بورژوازی که است بدیهی

 در. کند فادهاست خود اطبانمخ بیشترین گوش به صدایش رساندن و خود رشد برای شکل بهترین به فضا این

 هم یانقلاب های بحران دورۀ در که انتخاباتی شرایط در ها خانه در نشستن و انتخابات تحریم شعار نتیجه

 اسیفیستیپ جریانات مکمل گرایش به شدن تبدیل زمینۀ واقع در و شود می محسوب کودکانه روی چپ نباشد،



 

۲1 

 با قدرت، در اکنون حزبِ مقابل در رقیب حزب مواضع به توهم بدون سوم خط اما. کند می فراهم را منفعل و

 به را ریانج آن مواضع و برنامه تبلیغات جهت مناسبی فرصت کاندیدا، عنوان به انقلابی جریان یک انتخاب

 از یزن را خود رشد شانس اما نیاورد، دست به را انتخابات در پیروزی برای شانسی اگر حتی و آورد می دست

 بعق که خود ای لحظه منافع به و ندارند توجهی موضوع این به سانتریست های گرایش داد. هدنخوا دست

 توانایی از برخورداری عدم در ایشان ضعف کنند. می بسنده ای، وسیله هر به هم آن است، حاکم حزب زدن

 رایطش از ها آن مشخص تحلیل که گفت توان می تخفیف با یا و است. مشخص شرایط از مشخص تحلیل

 به دلیل همین به درست. است موجود قوای توازان مدار در گرفتن قرار و بالا به نگاه با انتخاباتی، مشخص

 کرده لبج رقیب حاکم حزب علیه را عمومی توجه باشد توانسته که پردازند می حزبی از روی دنباله به سادگی

 حمایت هب گرا، اقتدار و طلب اصلاح جناح بین که شود می منجر جا آن به ایران در وضعیت این به شبیه باشد.

 .شوند می اعتنا بی انقلابی سوم موضع به کاملاً و برخاسته طلبان اصلاح از

 از ودخ حمایت حتی که است جایی تا سانتریستی های گرایش روی دنباله و انحراف شدت دیگر، سوی از

 می دفاع حاکم حزب رقیبِ حزب از شرط و قید بدون و کنند نمی اعلام "مشروط" طور به هم را رقیب حزب

 ...() کنند

 یحزب رهبری افشای قصد به دقیقاً و پیش از مارکسیستی، گرایش یک انقلابی متحدین چه چنان

 توان یم شرایط این در باشند، شده خود برنامۀ و استقلال حفظ با تاکتیکی عمل اتحاد وارد "پ. د. ه"مانند

 مشروط حمایت معنای به این و کرد، دفاع "پ. د. ه" از گرایشی عنوان به جریان این کاندیداتوری از

 .بود خواهد "پ. د. ه"از

 ارائۀ هب را احزاب این فشار ایجاد با تواند می خود، برنامۀ ارائۀ ضمن حالت دو هر در مارکسیستی گرایش یک

 از خود وانندبت ها پایه ترتیب این به تا وادارد داری سرمایه علیه مبارزه های شیوه سر بر بحث برای پلاتفرمی

 «.شوند رادیکال آلترناتیو جذب و بروند جلوتر ها سازمان این رهبری

هرگونه دخالتگری، بر مبنای یک برنامه صورت می گیرد و این برنامه، حساس ترین، فوری ترین و شاید یکی 

اب تضاد واقعی بین نیاز عینی به بازت از دشوارترین وظایف یک گرایش مارکسیستی انقلابی محسوب می شود.

سوسیالیسم و نابالغ بودن آگاهی و سازمانیابی طبقۀ کارگر است. یک برنامۀ سوسیالیستی، بین سطح آگاهی 
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نقداً موجود با آگاهی انقلابی پُل می زند، به همین دلیل به جای تطبیق دادن خود با ذهنیت عمومی کارگران، 

بر شرایط و مطالبات و اهداف عینی می کند. این برنامه، یک مجموعۀ بالعکس این سطح ذهنیت را منطبق 

ثابت از مطالبات نیست که یک بار برای همیشه تدوین شده و به طور مکانیکی و کلیشه ای به تمامی شرایط 

فارغ از زمان، مکان و وضعیت تحمیل شود. برخی از مطالبات به گونه ای هستند که سرنگونی سرمایه داری 

قق آن ها ساده تر خواهد بود! به همین دلیل است که چنین مطالباتی انتقالی خوانده می شود، چرا که از تح

 ذهنیت کارگران را به سوی انقلاب سوسیالیستی منتقل می کند.

 آن کند. می یداپ کننده تعیین و حیاتی اهمیتی که است آن از پس مبارزات تداوم این پارلمانی، انتخابات از فارغ

 طالباتم بتواند که است ای برنامه کنونی، حساس مرحلۀ این در خصوص به است، نیاز مورد فوراً  و شدت به چه

 :نظیر مطالباتی مثال عنوان به ببرد، جنبش درون به را انتقالی و دمکراتیک

 ترکیه در سیاسی زندانیان تمامی آزادی -

 کردها دمکراتیک جنبش و کارگری جنبش سیاسی سرکوب به دادن پایان -

  ترکیه ارتش نظامی های دخالتگری کلیۀ فوری پایان -

 «تروریسم ضدّ» اصطلاح به سرکوبگرانۀ قوانین لغو-

 ها کمیته از ای شبکه و محلی های انجمن دمکراتیک انتخابات کردها. دمکراتیک و فرهنگی کامل حقوق -

 بدون ای، منطقه پارلمان یک انتخابات سازماندهی و پایین از خود امور سازماندهی برای منطقه سطح در

 ها فاشیست جز به احزاب، از یک هیچ ممنوعیت

 ورود برای آرا درصد 1۱ نصاب حدّ لغو جمله از مذهبی، و ملی های اقلیت کلیۀ علیه تبعیض به دادن پایان -

 ینظام کودتای با که جهان انتخاباتی های نصاب حد بالاترین از )یکی عمومی انتخابات در پارلمان به

 است( کرده غیرممکن را پارلمان به کوچک احزاب ورود عملاً و آمد وجود به 1۲8۱ سال

 ابتدایی حقوق تشکل؛ و اجتماع آزادی ها، رسانه و بیان مطبوعات، آزادی شامل کامل دمکراتیک حقوق -

 .کارگری های اتحادیه و پچ سرکوب توقف اعتصاب، و کارگری های اتحادیه از برخورداری شامل کارگران
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 جدایی حد سر تا خود، دست به کردها سرنوشت تعیین حق پذیرش -

 )مشابه دولتی سرکوب نیروهای و ها فاشیست برابر در خود از دفاع های یگان تشکیل و عمومی شدن مسلح -

 کوبانی( تجربۀ با

 ترکیه در جنبش برای مترقی و چپ احزاب کارگری، های اتحادیه المللی بین همبستگی جلب -

 خاورمیانه داوطلبانۀ سوسیالیستی فدراسیون سوی به پیش -

 و ارگریک جنبش مانورهایش با بتواند آن رقیب احزاب سایر یا حکومت که شود می آن از مانع جنبشی چنین

 جنبش این کند. برداری بهره خود جایگاه تقویت برای کنونی موقعیت از و دهد فریب را ترکیه کردهای جنبش

 ترک رانکارگ برای مشترک مبارزۀ و واقعی دمکراتیک حقوق کسب برای مبارزه راه در قدم نخستین تواند می

 .باشد ها آن حامی مترقی نیروهای و کرد، و

 (13۲4 اکتبر 31) 13۲4 آبان ۲

 

 

 

 


