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امــروز ســلطه ســرمایهداری در ســطح جهانــی و بــا ســیطره جهانــی

هویتــی از آن جملــه انــد .خصلــت دموکراتیــک ایــن مرحلــه همیــن

ســازی امپریالیســتی و فرهنــگ خارجــی ســتیزی ،تمایــات نــژاد

واقعیــت اســت کــه طبقــه متوســط امــروزه بــه منزلــه حضــوری

ســیطره بخــش مالــی ســرمایه کــه از جهــان ،دهکــدهای ســوزان و در

طبقــه کارگــر قــرار مــی گیــرد و چگونگــی بهــره وری از ایــن ائتالفات

پرســتانه و مــاورای ناسیونالیســتی و ضــد هویتــی تعریــف مــی شــود.
بحــران ســاخته و مـیرود کــه فقــر و گرســنگی و بــی آیندهگــی افزون

تــر را نصیــب ا کثریــت مــردم روی زمیــن کنــد و در همــان حــال

قدرتمنــد و تعییــن کننــده در بســیاری از ایــن جنبــش هــا در کنــار

تنهــا بســتگی مبــرم بــه کارگشــتگی رهبــری انقالبــی در همبســتگی
جنبشهــای مذکــور و تشــکیالت انقالبــی طیــف هــای گونا گــون

چنــان تخریبــی همــه جانبــه و بمنظــور انباشــت ســرمایه از محیــط

طبقــه کارگــر و نحلــه هــای متفــاوت ایدئولوژیــک و تشــکیالتی آن

بحــران گرســنگی ،جنگهــای نیابتــی و در بــدری عمومــی نخواهــد

***

زیســت مــا بــه عمــل آورده کــه ضایعــات آن و در دراز مــدت کمتــر از

بــود .برخــی خــوش دارنــد ســرمایه داران را بــه عوامفریبــان و

پوپولیســتها نزدیــک کننــد ولــی ماهیــت و عملکــرد آنهــا همــان
فاشیســم را تداعــی مــی کنــد کــه بــدون محلــل هــای خــود در طبقــه
متوســط و سوســیال دموکراســی و سوســیال دموکــرات هــا هرگــز

دارد.

پرسشــی کــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه آیــا حا کمیــت ،ســلطه
سیاســی و دولــت را در چنــان فضایــی دو دســتی تقدیــم مــا مــی کنــد
و از صحنــه محــو و ناپدیــد مــی شــود! پاســخ مــن دو بخــش دارد
و نــگاه نخســتین بــر میگــردد بــه آینــده ســرمایه داری در ســطح

قــادر بــه تامیــن و تــداوم ســلطه خــود نیســتند .مــن معتقــدم کــه نــه

جهانــی کــه بــی شــک و طبــق کالســیک هــای مارکسیســم نیــز مرحله

کــرد مشــترک پیشــرفته تریــن کشــورهای ســرمایه داری و اتحــاد و

جهــان پیرامونــی مــا مواجــه مــی شــویم بــا بازمانــده هــای دنیــای

ا کنــون گاه برقــراری و کمونیســم اســت و نــه چشــم انــدازی بــه عمــل

انتقالــی سوسیالیســم را طــی مــی نمایــد ولــی بــه محــض رســیدن بــه

عملکــرد تشــکیالتی آنهــا بــرای برقــراری سوسیالیســم .آیــا نتیجــه

قدیــم .مواجــه مــی شــویم بــا عقــب ماندگــی هــای عظیــم کــه حضور

ســرمایه کنــد و یــا در جهــان پیرامونــی (ایــران هــا) و هنــوز دنبــال

دنیــا حتــی بــرای برقــراری سوسیالیســم محتــاج عمــل مشــترک کلیــه

ایــن دو تصویــر بایــد مــا را راهــی همدســتی و همــکاری بــا ســلطه

اصالحــات تروریســتها.

***

یــک جنبــش و حا کمیــت دموکراتیــک را مطــرح مــی نمایــد .ا گــر

کشــورهای اقــا پیشــرفته و صنعتــی اســت و در جهــان پیرامونــی ما با
جریانــی ســیال و پروسـهای طوالنــی و انقالبــی  -اجتماعــی روبــرو

در کالبــد شــکافی مســئله ســلطه ســرمایه داری در عصــر کنونــی

میشــویم کــه ســدهای عقــب ماندگــی هــای اجتماعــی  -اقتصــادی،

بــه قربانیــان ایــن ســلطه ضــد بشــری تدقیــق و بصــورت کنکــرت در

بــه بــاور برخــی سوســیال دموکراتهــای شــرمنده ،ســرمایه داران

نکتــه ظریفــی خــود نمایــی مــی کنــد کــه زاویــه دیــد مــا را نســبت
میــاورد.

سیاســی و فرهنگــی را از ســر راه برداریــم .آیــا در ایــن مرحلــه هــم
و ماشــین دولتــی آن بــه راحتــی و صلــح و صفــا قــدرت سیاســی را

ایــن مســئله ظریــف هــم حضــور قربانیــان دیگــری جــز مفهــوم

دو دســتی تقدیــم زحمتکشــان مــی کننــد! پاســخ مــن منفــی اســت

مراجــع کالســیک تنهــا طبقــه کارگــر را عامــل تحــول و توســعه و

ســاختار انقــاب دموکراتیــک و رهبــری آن بــا مبــارزهای مســتمر

کالســیک طبقــه کارگــر اســت بویــژه در کشــورهای پیرامونــی .ا گــر
انقــاب و تغییــرات ســاختاری میداننــد ولــی امــروز و بــا ســلطه

و معتقــدم کــه حتــی در مرحلــه دموکراتیــک ،ایــران هــا و ســازه و
و بــی امــان روبــرو میشــوند .از طرفــی ارتجــاع داخلــی مــداوم

بربریتــی بــه نــام ارتجــاع داخلــی و مناســبات جهانی ســرمایهداری،

ضربــه میزنــد و از ســویی اربابــان خارجــی آنهــا مــا را در محاصــره

ســاختار تحــوالت بعــدی موجــود اســت .جنبــش زنــان ،بیــکاران،

ضــروری میشــود.

خــرده جنبــش هــای عظیمــی در ســطوح اجتمــاع و زیــر پوســت

دانشــجویان ،محیــط زیســت و جنبــش هــای محلــی و قومــی و

مــی گیرنــد .کــه بــرای روشــن گــری در ایــن خصــوص ذ کــر مثالــی
***

معتقدیــن گــذار مســالمتآمیز بــه سوسیالیســم و حتــی در کشــورهای

آن و گــذار مســالمت آمیــز بــه مرحلــهای عالیتــر (سوسیالیســم)

کــه بلــه در پروســه ای طوالنــی و تدریجــی زحمتکشــان در ائتــاف

چنیــن و سوســیال دموکــرات مابانــه کــه در جهــان جنــوب بــه “راه

شــمالی و پیشــرفته صنعتــی ،تصویــری غیــر واقعــی ارایــه میدهنــد

بــا متحدیــن و جنبشهــای دیگــر ،ســرمایهداری را در انــزوا قــرار

میدهنــد .بــا جــاری کــردن تدریجــی ســاز و کار کنتــرل هــای از نــوع
دموکراتیــک کاری مــی کننــد کــه ســازه اقتصــادی اجتمــاع از دســت و
ســلطه ســرمایه داران خــارج و مزدبگیــران بــا صلــح و صفــا بــر اریکه

قــدرت سیاســی تکیــه میزننــد! ایــن تصویــر غیــر واقعــی از رویارویــی

طبقاتــی جــدا مــا را بــا جهانــی مصنوعــی و بازیگرانــی مصنوعــی
تــر روبــرو مــی کنــد .نتیجــه چنیــن خیــال پــردازی همــان میشــود کــه

تا کنــون ،زندگــی سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی معتقدیــن بــه این
تصاویــر ذهنــی را ســاخته اســت .منظــورم همــکاری با وضــع موجود
و بدنبــال اصالحــات همیــن سیســتم بــر آمــدن ،چــرا کــه قــرار اســت
مــا بــا فعالیــت هــای تدریجــی خــود اصالحــات اقتصــادی را بــه

ســرمایهداری و ســرمایهداران تحمیــل کنیــم .کــه قــرار اســت چنــان

تاریخچــه غــم بــاری را رقــم زده اســت .عبــارت پــردازی هایــی ایــن

رشــد غیرســرمایه داری” و در شــمال بــه گــذار تدریجی ترجمه شــده،
نتایــج فاجعــه بــار و مشــترکی را داشــته اســت .نتیج ـهاش بــازی در

بســاط امپریالیســتها در کشــورهای شــمالی و همدســتی بــا ارتجــاع و

دیکتاتوریهــا در ممالــک پیرامونــی بــوده اســت .طرفه اینکه ســرمایه

داری و بــازوی ســرکوبی آن هرگــز بیــکار نمــی نشــیند تــا شــاهد رشــد
تشــکیالت و اندیشــه رهایــی مــزد بگیران باشــد .نبــرد طبقاتــی ادامه

دارد و امپریالیســتها لحظـهای در ســرکوب دشــمنان طبقاتــی خــود و
هــر چنــد بــه قیمــت نابــودی بشــریت ،درنــگ نمیکننــد .ذهنیگــری

سوســیال دموکــرات هــا در بهتریــن حالــت و در امثــال کشــوری
شــمالی چــون ســوئد مقابــل چشــم ماســت .آنجــا هــم اصــاح گــران

مناســبات ســرمایهداری در همــکاری بــا آریستوکراســی کار (اشــرافیت
کارگــری) چنیــن رویــای شــیرینی را آغــاز نمودنــد ولــی دو صــد ســال

بــال و پــر بگیریــم و ســلطه بربریــت هــم بنشــیند و چــون طفلــی

هــم کــه بگــذرد ،مجــدد ًا بــازی و طراحــی بدســت بــورژوازی خواهد

کارگــران و هژمونــی اقتصــادی  -سیاســی آنهــا باشــد و دســت از

فاصلــه هــای نجومــی از ذهنیــات رویایــی روشــنفکران مدرســهای

بــی خبــر از همــه جــا شــاهد اوج گیــری تشــکیالت کنتــرل عمومــی
پــا خطــا نکنــد! مــن معتقــدم کــه ایــن بــزک دوزک کــردن همــان

سوســیال دموکراســی امتحــان پــس داده اســت و نــه چیــز دیگــری.
***

اندیشــه عقــب رانــدن تدریجــی ســرمایهداری و ســپس آچمــز نمــودن

مانــد .کــه نیــل بــه ســاختار سوسیالیســم کــه آینــده بشــریت اســت

دارد و نبــردی طبقاتــی در تمــام تصاویــر آن شــاخص چنیــن گــذاری
بــوده و خواهــد بــود.

***

