
 

 

  
  

  ر بحران و انقالب ايران در عص
  تحليلی از وضعيت حاضر و خط مشی سوسياليسم کارگری

 )2011پيش نويس اول، فوريه (

  

  :توضيح
مطلبی که در ادامه می خوانيد متن پيش نويس بيانيه ای است که از طرف کميته اجرايی اتحاد 

اتحاد  سوسياليستی کارگری تهيه شده تا برای بررسی و تصويب به نشست آتی شورای مرکزی
با توجه شرايط حساس سياسی که . ارائه شود) 2011آوريل ( 1390سوسياليستی کارگری در فروردين 

امروز ايران در آن قرار دارد، کميته اجرايی تصميم گرفت تا پيش نويس اين سند را پيش از تصويب 
روری شده تا چرا که امروز بيش از پيش ض. سازمانی انتشار دهد و در معرض نقد و بررسی بگذارد

فعاالن سوسياليست در مورد وظايف خود در قبال جنبش کارگری و اعتراضات توده ای تبادل نظر و 
ما پيشاپيش از همۀ رفقايی که نظرات انتقادی و اصالحی خود را برای ما می فرستند يا . همفکری کنند

  .علنا منتشر می کنند تشکر می کنيم

  

  وسياليسم کارگریوضعيت حاضر در ايران و سياست س) 1
  

مهم ترين مولفه در تعيين سياست ها و وظايف سوسياليسم 

در شرايط امروز . کارگری شناخت ويژگی هر دوره است

ايران، داشتن ارزيابی درست از ديناميسم موقعيت حاضر، 

يعنی شناخت نيروهای تعيين کننده، سير ممکن وقايع، و حدود 

ی تعيين وظايف فعاالن و امکانات عينی عمل طبقه کارگر، برا

سوسياليست در جنبش کارگری و ساير جنبش های اجتماعی 

  .حياتی است

  

  بحران مضاعف و اپوزيسيون بورژوايی ) 1.1
ويژگی وضعيت حاضر يک بحران مضاعف است، يعنی 

خيزش های . وقوع همزمان بحران اقتصادی و بحران حکومتی

فقط محتمل توده ای در واکنش به وضعيت وخيم اقتصادی نه 

در متن بحران حکومتی ای که از . بلکه اجتناب ناپذير اند

تماما آشکار شد و همچنان ادامه دارد، بيشک  88خرداد 

چه در سطح (جريانات سياسی بورژوايی و امپرياليستی 

می کوشند تا خيزش های توده ) کشوری و چه در سطح جهانی

ا  با غلبه بر ای اقتصادی محتوم را به اهرم فشاری بدل کنند ت

بحران حکومتی و بازسازی يک دولت کاپيتاليستی مقدور در 

شرايط حاضر، کليت نظام اقتصادی سرمايه داری را در برابر 

در مقطع کنونی، . خيزش توده ها مصون بدارند و تحکيم کنند

جريانات سياسی اپوزيسيون بورژوايی طيف وسيعی از 

قدرت، تا ليبرال ها و محافظه کاران و اصالح طلبان رانده از 

سوسيال دموکرات ها، جمهوری خواهان، و انواع سلطنت 

بديل های بورژوايی و امپرياليستی. طلبان را در بر می گيرد
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که از جانب طيف اپوزيسيون بورژوايی ارائه می گردد از  

تغيير برخی سياستمداران در قدرت تا ايجاد درجات مختلفی از 

مهوری اسالمی به منظور حفظ تغييرات ضروری در رژيم ج

کليت آن، يا حتی جايگزينی رژيم اسالمی با انواع ديگری از 

و همچنان که تجربۀ . دولت کاپيتاليستی را در بر می گيرد

تاريخی نشان داده است، در صورت ايجاد خأل سياسی حتی 

عروج آلترناتيوهای حکومتی آشکارا فاشيستی بر متن شورش 

آنچه اطالق لفظ . بعيد نيست های توده ای کور امری

بر تمامی اين طيف رنگارنگ را " اپوزيسيون بورژوايی"

موّجه می کند اين واقعيت ساده است که انواع اشکال دولت که 

در اين آلترناتيوها طرح می شوند وظيفه دارند تغييرات کّمی 

يا کيفی در ساختار حکومتی را ضامنی برای حفظ اقتصاد 

به عبارت ديگر، در شرايط . ان قرار دهندسرمايه داری در اير

بحران مضاعف حکومتی و اقتصادی، کليۀ تغييرات سياسی که 

از جانب اپوزيسيون بورژوايی  بمنزلۀ آلترناتيو برای غلبه بر 

بحران حکومتی عرضه می شوند بهايی است برای سوق دادن 

تودۀ مردم به پذيرش اين امر که بحران اقتصادی را با مصون 

تن سرمايه و حفظ  نظام اقتصادی سرمايه داری از سر داش

  .بگذرانند

  

  آلترناتيو طبقه کارگر ) 1.2

سوسياليسم کارگری نيز بايد بتواند در متن اين بحران مضاعف 

بديل طبقاتی خود را بشکل يک نيروی اجتماعی مادی طرح 

آلترناتيو اقتصادی سوسياليست های کارگری در برابر . کند

دی سرمايه داری ايران چيزی نمی تواند باشد جز بحران اقتصا

فراخواندن جنبش ميليونی توده های کارگر و زحمتکش به 

آغاز دگرگونی در بنيان های اقتصاد کاپيتاليستی ايران، و اين 

کار جز به نيروی خالق ميليونها تودۀ کارگر و زحمتکش 

 آلترناتيو سياسی سوسياليست. متشکل نمی تواند انجام پذيرد

های کارگری، شکل دادن به نهادهای های قدرت مستقيم تودۀ 

طبقه کارگر و زحمتکشان در تقابل با انواع اشکال دولت 

سرمايه داری است که از جانب طيف اپوزيسيون بورژوای 

نهاد های مستقيم اعمال قدرت توده ها تنها . طرح می شوند

 شکلی از قدرت سياسی در جامعه است که ايجاد تغيير در

ساختارهای اقتصاد سرمايه داری را ميسر می کند، و به اين 

اعتبار هم بحران اقتصادی موجود را به سود کارگران و 

زحمتکشان فيصله می دهد و هم شرايط مادی برای 

برخورداری از آزادی و دموکراسی واقعی را در سطح جامعه 

خط مشی سوسياليسم کارگری رجوع کنيد به . (تأمين می کند
بيانيۀ کنفرانس هفتم اتحاد  –نبش توده ای جاری در ج

  .) 1388، مهرماه سوسياليستی کارگری

  

  ضرورت هژمونی طبقه کارگر ) 1.3
از زاويۀ نيازها و منافع اقتصادی و سياسی طبقه کارگر، تودۀ 

مردم زحمتکش ايران، و کليۀ اقشار و جنبش هايی که خواهان 

اتيو سوسياليستی طبقه آزادی های سياسی و مدنی هستند، آلترن

کارگر از لحاظ عينی تنها راه ضروری برون رفت از بحران 

اما اين آلترناتيو تنها وقتی بدل . مضاعف وضعيت حاضر است

به يک نيروی اجتماعی و مادی می شود که طبقه کارگر ايران 

به طور عينی بازيگر اصلی صحنۀ سياست ايران شده باشد و 

متکش و جنبش های واقعا آزادی بتواند تحرک توده های زح

  .خواه را عمال هدايت کند

   

شکل دادن به يک قطب رهبری سياسی کارگری و ) 1.3.1

  سوسياليست 

در وضعيت حاضر محور سياست ها و وظايف سوسياليست 

ماديت . های کارگری ماديت دادن به اين آلترناتيو طبقاتی است

معناست که يک يافتن آلترناتيو طبقاتی سوسياليستی به اين 

قطب سياسی کارگری شناخته شده شکل بگيرد که، اوال نزد 

رهبران عملی حرکات جاری کارگری آنقدر اعتبار داشته باشد 

که بر تصميمات روزمرۀ آنها تأثير بگذارد و از  اين طريق 

و ثانيا، . سياست هايش نفوذ عملی بر حرکت طبقه داشته باشد

بقه کارگر، چنين قطب به اعتبار همين نفوذ بر حرکت ط

سياسی کارگری به منزلۀ آلترناتيو ممکنی در وضعيت حاضر، 

دستکم همتراز با جريانات بورژوايی موجود، محل ارجاع 

تنها شکل . سياسی توده ها در يک سطح وسيع اجتماعی باشد

گيری چنين قطب سوسياليستی از رهبران سياسی کارگری می 

خواسته های عينی توده ها و تواند، در هر مرحله با توجه به 

شرايط عمومی سياسی، طبقه کارگر و جنبش توده ها را به 

اتخاذ تاکتيک ها و اقدامات عملی ضروری برای ايجاد 
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نهادهای قدرت توده ها و دگرگونی در ساختارهای اقتصاد 

  .سرمايه داری سوق دهد

  

  وظايف فوری سوسياليست های کارگری) 1.3.2

ی سوسياليست ها در جنبش کارگری و بنابراين، وظيفۀ فور

ساير جنبش های اجتماعی اين است که فعاليت دائمی آگاهگری 

و سازمانگری خود را در وضعيت حاضر در رابطه با طرح 

و اتخاذ راه حل هايی، در تقابل و تمايز از آلترناتيوهای 

بورژوايی، برای معضالت مبرمی که بحران مضاعف 

ر کارگران و زحمتکشان قرار می اقتصادی و حکومتی در براب

: رئوس اصلی اين وظايف فوری عبارتند از. دهد پيش ببرند

توضيح ماهيت بحران مضاعف در موقعيت جاری برای وسيع 

ترين تودۀ مردم؛ طرح اهداف سياسی و اقتصادی طبقه کارگر 

بمنزلۀ تنها راه واقعی برای تحقق خواسته های اقتصادی و 

و همۀ آزادی خواهان؛ تلفيق شعارهای سياسی تودۀ زحمتکشان 

اقتصادی و سياسی در خيزش های محتوم توده ای؛ تبليغ 

تاکتيک های ضروری در هر گام و هر مرحله با توجه به 

وضعيت؛ و به ويژه ايجاد تشکل های توده ای و سياسی طبقه 

کارگر در متن وضعيت بحران مضاعف حاضر، يعنی در متن 

حتوم توده ای ايجاد می کند و در امکاناتی که اعتراضات م

رابطه با معضالت مبرمی که وجود خيزش توده ها، بحران 

حکومتی، و بديل های بورژوايی برای بحران مضاعف به 

  . طور فوری در سطح وسيع جامعه طرح می کنند

  

سياسی جهانی بحران -ريشه های اقتصادی) 1.4

  مضاعف در ايران
ر جهان و چه در ايران، تبليغات جريانات بورژوايی، چه د

هرگونه آلترناتيو سوسياليستی را همواره چنين تخطئه کرده اند 

که گويا خواسته ها و شعارهای سوسياليستی ايدئولوژيک اند، 

به معضالت واقعی پيشاروی جامعه ربطی ندارند، وصرفا 

حال آنکه، بديل های . ترجيح ذهنی چپ ها را بيان می کنند

تيو سلطنتی و مذهبی گرفته تا اقتدار بورژوايی، از کنسروا

گرايی ليبرال و ليبرال دموکراسی و سوسيال دموکراسی، به 

زعم هريک از اينان، گويا با توجه به واقعيات فرهنگی، 

سياسی، و حتی اقتصادی، راه حل های مشخص برای 

در . معضالت واقعی جامعه موجود در هر مقطع مشخص اند

، و بحران مضاعف ايران  اين حقيقت اما مساله برعکس است

اگرچه عملکرد سکت های . نکته را به خوبی نشان می دهد

غالبا دستاويزی ) چه در سطح جهانی و چه در ايران(چپ 

برای اين نوع تبليغات به دست جريانات بورژوايی داده است، 

اما برچسب فرقه ای و ذهنی در مورد سوسياليسم کارگران 

ليسم کارگری يک فرقه سوسيا. يکسره بی ربط است

ايدئولوژيک نيست، بلکه تنها هنگامی که حرکت تودۀ ميليونی 

طبقه کارگر برای حل معضالت بالفعل اقتصادی و اجتماعی و 

سياسی خود راهی جز تعرض به سرمايه و هر دولت پاسدار 

سرمايه نبيند، می توان و می بايد از آلترناتيو سوسياليسم 

و وقتی . رناتيو واقعی سخن گفتکارگران به عنوان يک آلت

چنين آلترناتيو واقعی در صحنۀ سياست حاضر باشد، تودۀ 

مردم زحمتکش و همۀ اقشاری که واقعا به آزادی های سياسی 

و مدنی نياز دارند، راه حل های سياسی و اقتصادی 

سوسياليستی کارگران را پاسخ مطالبات خود خواهند يافت و به 

  .رد می آيندزير پرچم طبقه کارگر گ

  

اگر بحران اقتصادی و بحران حکومتی وضعيت حاضر ايران 

را تجزيه و تحليل کنيم، می بينيم که هر دو، طبعا با واسطۀ 

سياسی -عوامل و روندهای متعددی، ريشه در نظام اقتصادی

از اين روست که آلترناتيو سوسياليستی . کاپيتاليسم جهانی دارند

ضاعف حاضر در ايران ابدا کارگران برای وضعيت بحران م

طرح احکام ايدئولوژيک و خواسته های ذهنی نيست، بلکه 

يگانه پاسخ عينی از زاويه منافع کارگران و زحمتکشان به 

معضالت واقعی ای است که در پايه ای ترين سطح ناشی از 

برعکس، اين بديل های . عملکرد سرمايه داری است

صرفا انتخاب های رنگارنگ اپوزيسيون بورژوايی است که 

مکتبی از پيشی آنها را بازتاب می دهد، و از همين روست که 

توفيق بديل های بورژوايی تنها می تواند با زور و فريب 

، با خفه کردن خواسته "تندروها"با سرکوب : مقبوليت بيابد

، با وعدۀ سرخرمن "امروز وقتش نيست"های توده ها به بهانۀ 

ديکال برابری طلبانه، و در يک برای هر خواست را" بعًدا"

طيف وسيع . کالم با جنگ صليبی عليه هر صدای چپ

اپوزيسيون بورژوايی نمی تواند هيچ تحليل عميق و منسجمی 
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گفتمان "از ريشه های بحران مضاعف حاضر بدست دهد، و 

که ظاهرا پايۀ راهبرد مشترک اين طيف در " مدرنيته- سنت

ريان خيزش توده ای دوران اصالحات بود به سرعت در ج

 از جانب خود طراحانش نقض شد و کنار گذاشته 1388سال 

آلترناتيو سوسياليستی کارگران، اما، بمنزلۀ يک آلترناتيو . شد

عملی برای معضالت اقتصادی و سياسی طبقه کارگر، همۀ 

زحمتکشان، و وسيع ترين بخش توده های محروم و آزادی 

مينه های مادی و عينی خواه ايران، متکی به شناختی از ز

  .بحران مضاعف حاضر است

  

  

  کاپيتاليسم جهانی اقتصادی بحران )2

  

وضعيت بن بست اقتصادی ايران يک بحران تمام عيار است 

. که نهايتا ريشه در بحران اقتصاد سرمايه داری جهانی دارد

اگر وضعيت بن بست اقتصادی ايران در نگاه اول تفاوت های 

بحران اقتصادی جاری مثال در  چشمگيری با وضعيت

کشورهای اروپايی دارد، علت اين است که شکل بروز بحران 

سرمايه داری در هر کشور معينی همواره با چندين حلقۀ 

  . واسطه به عرصۀ پايه ای اقتصاد مرتبط می شود

  

  بحران جهانی) 2.1
که کليت نظام سرمايه داری را در  2008بحران مالی سال 

به آستانۀ سقوط کشانده بود با دخالت " نعصر جهانی شد"

دولتهای بزرگ و تزريق نجومی پول به سيستم بانکی از سر 

سيستم مالی سرمايه داری جهانی بر سر پای خود . گذشت

ايستاد، اما نجات سيستم مالی جهانی تنها عرصۀ بروز بحران 

پايه ای کاپيتاليسم را به عرصۀ مستقيم توليد و بازتاب اجتماعی 

چرا که بحران نظام بانکی جهانی سال . سياسی آن انتقال دادو 

تنها محل بروز اوليۀ بحران سودآوری سرمايه بود، که  2008

به سبب سياست های نئوليبرالی که بيش از دو دهه در 

کاپيتاليسم جهانی مسلط بود به ناگزير می بايد نخست در 

  .عرصۀ سرمايه مالی و بانکی ظاهر می شد

   

  کانيسم بحران م) 2.1.1

نتيجۀ طبيعی سياست های  2008بحران سيستم مالی سال 

نئوليبرالی ای بود که به عنوان راه حل بحران سودآوری نيمۀ 

در امريکا و اروپا، با کاهش دستمزدها، کاهش  1970دهۀ 

خدمات اجتماعی، خصوصی کردن صنايع و خدمات، و به 

ايۀ بانکی و ويژه با گسترش کّمی و کيفی عرصۀ عملکرد سرم

آغاز يک دور تازه از انباشت سرمايه را  1980پولی در دهۀ 

به عبارت ديگر، راه حل . در سطح جهانی ممکن کرد

نئوليبرالی غلبه بر بحران، اعادۀ سودآوری سرمايه را عمدتا 

از طريق تقسيم مجدد ثروت موجود به زيان طبقات پائين و با 

مکن کرد، ولی نرخ سود اتکاء به سفته بازی در بازار بورس م

واقعی در عرصۀ توليد در کشورهای غربی بمنزلۀ مرکز نظام 

چنين . سرمايه داری جهانی همچنان در سطحی نازل باقی ماند

راه حل کاپيتاليستی ای برای بحران سرمايه داری غرب معادل 

خود را در سطحی جهانی چه در عموميت يافتن سياست های 

برالی در ساير کشورهای جهان، و اقتصادی ضد کارگری نئولي

چه در عروج سياسی و ايدئولوژيک جريانات ارتجاعی در 

" جهان سوم"و " جهان دوم"اشکال جديد در ساير کشورهای 

يافت، که بارز ترين آن عروج جريانات ارتجاعی قومی و ملی 

در . و مذهبی، و بويژه پديدۀ اکنون آشنای اسالم سياسی بود

ط بلوک شوروی، سوای فوائد سياسی و سقو 1990آغاز دهۀ 

ايدئولوژيک آن برای نئوليبراليسم و بلوک غرب، به يمن 

گسترش جغرافيائی بازار و ادغام کشورهای بلوک شرق سابق 

در بازار جهانی، برای مدتی اجازۀ تحرک تازه ای به سرمايه 

ها در سطحی واقعا جهانی داد که به نوبۀ خود وقوع ناگزير 

  . دی کاپيتاليسم را به تأخير انداختبحران اقتصا

  

، سرانجام نئوليبراليسم به بن بست رسيد، و 2008با بحران 

سقوط ناگهانی بازار بورس نشان داد که اين نرخ سودهای باال 

در سفته بازی در عرصۀ سهام يا مسکن به هيچ سودآوری 

مشابهی در عرصۀ توليد اتکا نداشت، بلکه تنها نتيجۀ عملکرد 

دار اقتصاد کازينويی و شرط بندی بر سر سودهای ناپاي
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دخالت . بوده است" موهوم"احتمالی آتی برای سرمايه های 

دولت های بزرگ غربی برای سرپا نگاه داشتن سيستم مالی 

جهانی طبعا نمی توانست سطح پائين نرخ سود در توليد را 

برعکس، نتيجۀ طبيعی چنين راه حلی تنها موجب . افزايش دهد

د صعودی تورم شده که در ترکيب با بيکاری گسترده هم رون

اکنون فشار بيشتری به سطح سودآوری و ميزان توليد صنعتی 

در کشورهای غربی اعمال می کند و بهترين شاخص تداوم 

  . مکانيزم بحران سرمايه داری را به دست می دهد

  

  اشکال بحران در کشورهای مختلف) 2.2
سرمايه داری در کشورهای اشکال بروز بحران پايه ای 

مختلف يکسان نيست، و بسته به ويژگی های اقتصادی و 

در سطح اقتصادی روشن . سياسی و تاريخی متفاوت است

است که جايگاه هر کشور در تقسيم کار جهانی و بافت اقتصاد 

بويژه حجم رشتۀ صنعتی در مقايسه با رشتۀ مالی و (ملی 

در يک . تأثير می گذارد مستقيما بر شکل بروز بحران) بانکی

سطح عمومی می توان گفت که در امريکا و اروپای واحد، 

دخالت دولت های بزرگ غربی برای نجات نظام بانکی و 

مالی عموما به نحوی کامال قابل پيش بينی بدهی نجومی بانک 

. ورشکسته را با بدهی بيسابقۀ دولت های بزرگ جايگزين کرد

ميزان بدهی ميان خود اين دولت هر چند تفاوت های کيفی در (

بدهی های هنگفت .) ها، مثال آلمان با انگلستان، وجود دارد

اکثر دولت های غربی، که هم اکنون برخی از آنها را رسما 

يا در معرض ورشکستگی قرار داده ) ايرلند(ورشکسته کرده 

، پيش از هرچيز گويای اين است که )اسپانيا و حتی بريتانيا(

ع يک بحران بانکی حتی خفيف تر تکرار راه در صورت وقو

حل تزريق پول از جانب دولت های بزرگ ديگر ميسر نخواهد 

به عالوه، شيوۀ مقابلۀ دولت های کاپيتاليستی با معضل . بود

بدهی عظيم به ناگزير خود بحران را به نحو ديگری تشديد می 

کاهش شديد بودجۀ خدمات عمومی و حملۀ آشکار به سطح : کند

عيشت طبقه کارگر و اقشار کم درآمد در تعدادی از کشورهای م

) از يونان و پرتغال گرفته تا فرانسه و انگلستان(اروپای واحد 

هم اکنون بحران اجتماعی و در مواردی مقاومت طبقه کارگر 

در اياالت متحده نيز . و تودۀ کم درآمد را موجب شده است

ای محلی بدهکار و همين واقعيت بيشتر نتيجۀ عملکرد دولت ه

ورشکسته در اياالت و شهرها برای جبران کسر بودجه و 

  . بدهی های کالن بوده است

  

در کشورهايی که در تقسيم کار جهانی بخش توليد و صنعت 

در آنها محوری است، يعنی کشورهايی مانند برزيل، هند و 

" پيرامونی"بويژه چين، که تا دو سه دهه پيش از کشورهای 

انی بشمار می آمدند، طبعا تأثيرات بحران متفاوت بازار جه

مشخصا در چين نيز، که ابدا با معضل بدهی دولتی . است

روبرو نيست، با انقباض آهنگ رشد صادرات، و انقباض 

نسبی و حتی مطلق واردات، چشم انداز بحران در افق ديده می 

سياست دولت چين برای جلوگيری از انقباض توليد . شود

ويق بانک ها به اعطای وام به دولت های محلی صنعتی تش

برای پروژه های زيرساختی، و از اين طريق تقويت تقاضا 

. برای مصرف محصوالت صنعتی در بازار داخلی، بوده است

با توجه به سطح توسعۀ چين، چنين سياست هايی امکان توفيق 

دارند، اما، اوال توفيق چنين سياست های اقتصادی ای همچنان 

ط به پائين نگاه داشتن سطح دستمزدها، يعنی افزايش تفاوت منو

و ثانيا، حتی در صورت . سطح درآمدها و فاصلۀ طبقاتی است

خفه کردن اعتراضات پائينی ها و غلبه بر عوارض اجتماعی 

اين سياست ها، چين، عليرغم قدرت افزاينده اش دراقتصاد 

) صد حدود ده در(جهانی، سهمش در توليد ناخالص جهانی 

هنوز کمتر از آن است که حفظ تداوم رشد اقتصاد آن به تنهايی 

بتواند موتور اقتصاد جهانی برای خروج از رکود و کسادی 

  .موجود در سرمايه داری جهانی باشد

  

از همين مختصر هم پيداست که اقدامات دولت های بزرگ 

غربی قادر نيست بر روند بحران اقتصادی در کشورهای 

رمايه داری غلبه کند و چه بسا بحران را مرکز جهان س

همچنين، روند بحران . مستقيما به عرصۀ اجتماعی می کشاند

در کشورهای مرکزی نظام جهانی سرمايه داری خاص 

" عصر جهانی شدن"کشورهای غربی نيست و، بويژه در آنچه 

ناميده شده، از مجرای تجارت کاال و تحرک سرمايه ها 

ای سرمايه داری در جهان تأثير می بالفاصله بر همۀ کشوره

عالوه بر اينها، جايگاه متفاوت کشورها در نظام جهانی . گذارد

سرمايه داری باعث می شود که منافع و در نتيجه راه های 
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مطلوب و مقدور مقابله با بحران برای هر بلوک، و در درون 

هر بلوک برای کشورهای مختلف، متفاوت باشد، اين واقعيت 

تخاذ يک سياست منسجم جهانی را برای سرمايه نه فقط ا

غيرممکن می کند، بلکه عموما رقابت معمول سرمايه های 

مختلف را تشديد می کند و به تضاد حاّد منافع کشورهای 

سرمايه داری و حتی تناقض منافع رشته های مختلف فعاليت 

مثال ميان آلمان و (برخورد منافع : اقتصادی منجر می شود

در يک بلوک واحد هم اکنون اتحاد اروپا را از اتخاذ  )بريتانيا

يک سياست اقتصادی منسجم در قبال خطر ورشکستگی 

تنش در روابط . تعدادی از دولت های عضو ناتوان کرده است

امريکا و چين به سبب سياست های ارزی متناقض، عليرغم 

جنگ "پيوندهای متقابل تجاری و اقتصادی، هم اکنون وقوع 

ميان اين دو را برای بسياری از مفسرين متصور " تجاری

تشديد رقابت بين رشته های مختلف فعاليت . کرده است

بطور مثال هم اکنون ) بانکی، صنعتی، کشاورزی(اقتصادی 

منجر به روند صعودی قيمت مواد غذايی به سبب رواج سفته 

بازی در رابطه با مواد معدنی و محصوالت کشاورزی شده که 

  . ود وقوع بحران های اجتماعی را محتمل تر می کندبه نوبۀ خ

  

  اقتصاد سياسی بحران) 2.3
به عبارت ديگر، برخالف طبقه کارگر جهانی، رقابت درونی 

برای طبقۀ جهانی سرمايه دار ذاتی است؛ و در دورۀ بحران 

اين رقابت به تخاصمی بدل می شود که واقعا بر سر مرگ و 

ر و اجتناب ناپذير است که همين رقابت مرگبا. زندگی است

سرمايه داران را، عليرغم منافع مشترک شان در برابر طبقه 

کارگر، از اتخاذ يک سياست واحد منسجم ناتوان می کند، و 

هر کشور، يا هر (باعث می شود تا سياستی که هر بخش 

آن را به حال خود مفيد می يابد در عين حال عليه منافع ) بلوک

به اين ترتيب، اوال، از آنجا که فصل  .بخشی ديگر عمل کند

مشترک تمام راه حل های سرمايه داران در قبال بحران حمله 

به سطح دستمزدها، بيکار سازی، و کاهش خدمات اجتماعی و 

تنزل سطح معيشت کارگران و اقشار کم درآمد است، سياست 

های اقتصادی دولت های سرمايه داری به ناگزير بحران 

بحرانی اجتماعی تبديل می کند؛ و همين اقتصادی را به 

واقعيت، اعتراض و حتی خيزش پائينی ها را اجتناب ناپذير 

ثانيا، بحران اقتصادی با دامن زدن به تضاد منافع . می کند

ميان سرمايه ها، تفرقۀ سياسی در ميان طبقه سرمايه دار را 

دامن می زند، و اين امر در سطح کشوری قدرت سياسی 

ا از درون تضعيف می کند و بحران را تشديد می بورژوازی ر

کند، و در سطح جهانی باعث تصادم منافع کشورها و بلوک 

های کاپيتاليستی و چند دستگی ميان آنها می شود؛ و همين 

واقعيات امکان عينی پيروزی خيزش پائينی ها را فراهم می 

  . آورد

همۀ اينها به اين معناست که برای شناخت مشخص ويژگی 

هايی اشکال بروز بحران در هر کشوری می بايد از سطح 

تجريدی بحران اقتصادی سرمايه داری فراتر رفت و مولفه 

  . بحران را بررسی کرد اقتصاد سياسیهای مشخص 

  

  

  )و بازتاب آن در مناطق تحت نفوذ(بحران امپرياليستی ) 3
   

در سطح سياست، مهمترين مولفه برای شناخت اقتصاد سياسی 

پيتاليسم جهانی خصلت امپرياليستی نظام روابط بين المللی کا

اين واقعيت مورد انکار هيچ نظريه ای نيست که عامل . است

تعيين کننده در روابط بين المللی و شکل دادن به نظام سياسی 

. جهان در دو قرن گذشته رقابت قدرت های بزرگ بوده است

مريکا و نخست قدرت های بزرگ اروپايی، بعد باضافۀ ا(

اين واقعيت نيز از جانب هيچ کس .) ژاپن، و اکنون چين نيز

مورد مناقشه نيست که موضوع رقابت اين قدرت های بزرگ 

رقابت بر : عموما شامل منافع اقتصادی اين کشورها بوده است

سر دست يابی به مواد خام در ساير نقاط جهان، تأمين 

تبيين تئوری  ويژگی. بازارهای صدور کاال، و صدور سرمايه

مارکسی امپرياليسم از روابط بين الملل در جهان معاصر اين 

است که ديناميسم نظام اقتصادی کاپيتاليستی حاکم بر اين 

کشورها را عاملی می شمارد که اتخاذ چنين سياست های 
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يعنی . توسعه طلبانه ای را در سطح جهانی الزامی می کند

است جهانی بازتاب رقابت بين المللی قدرت ها در سطح سي

به اين . واقعيت رقابت سرمايه ها در سطح اقتصادی است

اعتبار، در جهان مدرن، اين سرمايه داری است که عامل 

محرک سياست خارجی کشورگشائی و ايجاد امپراطوری، 

رقابت ميان قدرت های بزرگ برای تقسيم جهان به مناطق 

نمی توان . ستنفوذ، تا اشکال حادتر رقابت نظامی و يا جنگ ا

واقعيت رقابت و تخاصم دولت ها در روابط بين المللی و وقوع 

سياست "جنگ ها را چنين تبين کرد که اينها صرفا انتخاب 

معينی از سوی زمامداران کشورهای مربوطه بوده " خارجی

  . اند

تئوری امپرياليسم، که از سوی مارکسيست ها در نخستين دهه 

با توجه به اشکال تازۀ تکامل  های قرن بيستم پرداخته شد،

سرمايه داری به اين واقعيت توجه می داد که با غلبۀ بخش 

سرمايۀ مالی بر سرمايه صنعتی، و با پيدايش شرکت های 

بزرگ انحصاری، صدور سرمايه نسبت به صدور کاال جايگاه 

برتری کسب می کند، و اين واقعيت هرچه بيشتر مناطق 

توليد کاپيتاليستی و ادغام در  پيرامونی جهان را به دائرۀ

همچنين، دقيقا به سبب ادغام . کاپيتاليسم جهانی می کشاند

اقتصادی کشورهای نوخاستۀ کاپيتاليستی در نظام جهانی 

سرمايه داری که حيات اقتصادی آنها را مستقيما به سرنوشت 

برخالف (کاپيتاليسم جهانی گره می زند، امپرياليسم نوين 

ن باستان و حتی برخالف امپراتوری های امپرياليسم دورا

الزاما نيازمند الحاق سياسی کشورهای تحت سلطه ) استعماری

بلکه با مستعمرات . در يک امپراتوری رسمی نيست

غيررسمی، يا حتی با استقالل کامل کشورهای پيرامونی، می 

برای امپرياليسم نوين، صرف . تواند همخوانی داشته باشد

که تداوم فعاليت اقتصادی در کشور تحت داشتن مناطق نفوذ 

  . نفوذ را تضمين کند کافی است

يک نتيجۀ مهم اين واقعيات پايه ای اين است که در نظام 

سياسی مسلط در روابط بين المللی اين رقابت اقتصادی جهانی 

سرمايه ها برای ايجاد و گسترش مناطق نفوذ است که به طور 

زرگ امپرياليستی در تقسيم طبيعی منجر به رقابت دولت های ب

به ويژه در دورۀ بحران . جهان به مناطق نفوذ می شود

سودآوری در کشورهای مرکز، نياز سرمايه های امپرياليستی 

به صدور سرمايه به مناطق تحت نفوذ افزايش می يابد، و 

رقابت دولت های امپرياليستی در سطح جهانی را بدل به دست 

يگر می کند، و اين رقابت دولت اندازی به مناطق نفوذ يکد

های بزرگ امپرياليستی، همانطور که تجربۀ قرن بيستم نشان 

می دهد، می تواند حتی به برخورد نظامی و جنگ های جهانی 

  . بيانجامد

به عبارت ديگر، رقابت قدرت های امپرياليستی در سطح 

جهانی برای تقسيم جهان به مناطق نفوذ صرفا فاکتور فوائد 

ی مجرد منطقۀ مزبور را مد نظر ندارد، بلکه هر قدرت اقتصاد

امپرياليستی برای تحکيم مواضع خود در برابر رقبا می بايد از 

همان ابتدا بسياری فاکتورهای لجستيکی و استراتژيک و 

. نظامی را نيز برای ايجاد و حفظ مناطق نفوذ خود تأمين کند

رای افزايش چنين است که در سطح روابط بين المللی رقابت ب

نفوذ سياسی و ايدئولوژيک، و بويژه افزايش قدرت نظامی، به 

و چه بسا از جانب زمامداران (منزلۀ هدفی در خود در می آيد 

و ايدئولوگ های امپرياليستی به منزلۀ اهداف قائم به ذاتی 

به اين ترتيب، آنچه کشور يا منطقۀ معينی را ). درک می شوند

ای امپرياليست قرار می دهد هدف نفوذ و رقابت قدرت ه

منبع تأمين مواد خام، بازار فروش کاال، (صرفا وجه اقتصادی 

ندارد، بلکه بسته به مورد، مالحظات ) حوزۀ سرمايه گذاری

نظامی، سياسی، و حتی ايدئولوژيکی متعددی نيز می توانند 

  .تعيين کننده باشند

  

  مناطق نفوذ و بحران سرمايه داری) 3.1
يژگی کشورهای معين در مناطق نفوذ برای شناخت و

امپرياليستی طبعا تنها مطالعۀ مشخص می تواند نشان دهد که 

کدام عامل اقتصادی يا سياسی يا استراتژيک، و يا چه ترکيبی 

از اين عوامل، تعيين کنندۀ جايگاه يک کشور معين در نظام 

در يک سطح عمومی تنها بايد تأکيد . جهانی کاپيتاليستی هستند

د که ادغام کشورهای مناطق نفوذ در نظام کاپيتاليستی کر

جهانی صرفا امری اقتصادی نيست، بلکه قرار گرفتن به مثابۀ 

سياسی سرمايه داری -حلقه ای در زنجيرۀ کليت نظام اقتصادی

معنای اين واقعيت اين است که بحران اقتصادی . جهانی است

طريق و با پايه ای سرمايه داری، يعنی بحران سودآوری، از 

سياسی جهانی به کشورهای مناطق نفوذ -مکانيسم اقتصاد
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امپرياليستی انتقال می يابد، و نحوۀ بروز و ويژگی های بحران 

سرمايه داری، بسته به مورد، اشکال متفاوتی به خود می 

  . گيرد

باز در يک سطح کلی، همانطور که تئوری امپرياليسم نزديک 

، با تشديد تضاد ميان قدرت به يک قرن پيش توضيح داده است

های بزرگ امپرياليستی، طبعا اين نظام های سياسی کشورهای 

مناطق نفوذ هستند که بيشتر زير فشار قرار می گيرند و لرزان 

تاريخ جهان پس از جنگ دوم، که هم شاهد شصت . می شوند

سال صلح و صفا ميان قدرت های بزرگ و هم شاهد جنگ و 

بوده است، " جهان سوم"های سياسی در انقالب و تغيير رژيم 

به کشورهای " حلقۀ ضعيف"اثبات اين مدعاست که اطالق 

   .تحت نفوذ در نظام جهانی اصطالح دقيق و گويائی است

   

  امپرياليسم معاصر و آغاز بازتقسيم جهان) 3.2
تئوری مارکسيستی امپرياليسم نزديک به يک قرن پيش برای 

م شکل گرفت، و امروز برای به توضيح جهان ابتدای قرن بيست

کار گيری آن در توضيح واقعيات جهان معاصر بايد به تفاوت 

هايی که دهۀ دوم قرن بيست و يکم نسبت به صد سال پيش 

به اين منظور بيشک بازبينی و تدقيق مفاهيم . (دارد توجه نمود

پايه ای تئوريک نيز الزم می آيند، و اين کاری است که نظريه 

اينجا تنها به دو .) ارکسيست مشغولش بوده و هستندپردازان م

نخست، . تفاوت که اهميت تحليلی برجسته ای دارند می پردازيم

واقعيت سلطۀ مناسبات سرمايه داری در کشورهای تحت نفوذ؛ 

  .و دوم، آغاز دور تازه ای از تقسيم مجدد جهان

  

نتايج متنوع : اقتصاد کاپيتاليستی در مناطق نفوذ) 3.2.1

  غام در بازار جهانیاد

تئوری امپرياليسم زمانی طرح شد که در کشورهای پيرامونی 

و مناطق تحت نفوذ عموما مناسبات پيشاسرمايه داری غالب 

با گسترش کاپيتاليسم در قرن بيستم، بويژه درنيمۀ دوم . بود

، امروز تقريبا هيچ کشوری نمانده "جهان سوم"قرن بيستم در 

. ی سرمايه داری در آن مسلط نباشداست که مناسبات اقتصاد

نفس سلطۀ مناسبات کاپيتاليستی در اين کشورها به اين معناست 

که بحران اقتصادی سرمايه داری جهانی بالفاصله در همۀ اين 

کشورها بازتاب دارد و بالقوه بحران اجتماعی و سياسی توليد 

اشکال بحران اقتصادی، و در نتيجه اشکال بحران . می کند

اجتماعی محتمل، طبعا در اين کشورها تفاوت دارد، زيرا های 

" جهان سوم"سلطۀ کاپيتاليسم در کشورهای موسوم به 

از زاويۀ . يکنواخت نبوده و نتيجۀ يکسانی نداشته است

اقتصادی، يعنی جايگاه اقتصادی اين کشورها در اقتصاد 

سرمايه داری جهانی، دستکم سه دستۀ اصلی را می توان 

و در هر مورد خطوط اصلی اشکال بروز بحران  تفکيک کرد

  : اقتصادی در اين کشورها را ترسيم نمود

اول، کشورهايی که از لحاظ اقتصادی تماما در نظام جهانی 

کاپيتاليستی ادغام شده اند و در تقسيم کار بازار جهانی عمدتا 

برخی از اين کشورها را ديگر . توليد صنعتی را برعهده دارند

يا مناطق نفوذ بشمار " جهان سوم"توان جزئی از ابدا نمی 

آورد، چرا که بسته به ميزان قدرت صنعتی شان در بازار 

مثال بارز اين . جهانی می توانند بازيگر تماما مستقلی باشند

مورد البته چين است، که اگر چه محل سرمايه گذاری بزرگ 

دولت های امپرياليستی است، اما وزنۀ مستقل او در نظام 

حتی . (جهانی به سبب نقش محوری او در توليد صنعتی است

تايوان و کره جنوبی به ُيمن قدرت صنعتی شان از لحاظ 

اقتصادی، و فقط از لحاظ اقتصادی، بازيگران مستقلی در 

نکته اينجاست که، اوال، عليرغم باال .) سطح جهانی هستند

ير بودن نرخ سود در توليد صنعتی در اين قبيل کشورها، تأث

بحران سودآوری در کشورهای بزرگ غربی چه از طريق 

و چه از ) مثال کاهش صادرات(مکانيزم های طبيعی بازار 

طريق فشار دولت های غربی برای اتخاذ سياست های 

مثال ايجاد موازنۀ تجاری، يا تغيير نرخ (اقتصادی مطلوب شان 

و  ثانيا،. بر اقتصاد اين کشورها تأثير می گذارد) تسعير ارز

مهم تر، اساسا رونق توليد صنعتی در اين کشورها به سطح 

) در مقايسه با بارآوری کار در سطح جهانی(پائين دستمزدها 

متکی بود و هست، و با انتقال فشار بحران جهانی به اين 

بحران . کشورها، فشار بر سطح دستمزدها تنها بيشتر می شود

فت ميزان سود سرمايه داری جهانی در اين کشورها در شکل ا

صنعتی بروز پيدا نمی کند، بلکه مثال در شکل عرضۀ مازاد و 

تقاضای پائين، و از لحاظ اجتماعی در شکل تعميق شکاف 

  .  سطح درآمدها و افزايش فاصلۀ طبقاتی بروز می يابد
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دستۀ دوم شامل کشورهايی است که عليرغم ادغام در بازار 

بعضا به (جهانی  جهانی، جايگاه برجسته ای در تقسيم کار

، و بويژه در )استثناء صدور مواد خام معدنی و کشاورزی

رکود اقتصادی يا نرخ پائين . توليد صنعتی، کسب نکرده اند

رشد، همراه با بيکاری وسيع و توزيع بسيار نابرابر ثروت، 

غالب کشورهای امريکای التين، . ويژگی اين دسته است

بحران جهانی . زمره اندخاورميانه، و شمال افريقا، در اين 

اقتصادی می تواند به کاهش صادرات معدود اين قبيل 

افزايش . کشورها، بحران ارزی، و انقباض اقتصادی بيانجامد

بيکاری و کاهش سطح معيشت زحمتکشان، که هم اکنون در 

  .سطح نازلی قرار دارد، نتيجۀ طبيعی چنين روندی خواهد بود

ومی قرار دارند که در دستۀ سوم آن کشورهای جهان س

به دليل عوامل (عليرغم حضورشان در بازار جهانی، 

هيچ جايگاهی در تقسيم کار بين ) اقتصادی و سياسی داخلی

غالب کشورهای افريقای مناطق حاره به اين . المللی نيافته اند

بوده اند، " جهانی شدن"اينها بازندگان مطلق . دسته تعلق دارند

اليسم جهانی، با واردات کاالهای ارزان آنها در کاپيت" ادغام"و 

صنعتی و کشاورزی  نه فقط بخش صنعت بلکه بخش 

ترازنامۀ . کشاورزی اين کشورها را نيز تضعيف کرده است

چند دهۀ اخير در اين قبيل کشورها رکود و انقباض اقتصادی، 

  . و کاهش مطلق سطح زندگی تودۀ مردم بوده است

  

جايگاه اين کشورها در نظام اين دسته بندی صرفا از لحاظ 

اقتصادی است و با جايگاه سياسی دولت های مربوطه در نظام 

در هر دسته، رابطۀ . امپرياليستی جهانی ابدا متناظر نيست

نظام سياسی بر سر کار با قدرت های امپرياليستی طبعا می 

تواند طيفی از دست نشاندگی تمام عيار تا متحد استراتژيک و 

. اسی کامل از قدرت امپرياليستی را در بر بگيردتا استقالل سي

اين دسته بندی از رابطۀ کشورهای پيرامونی با سيستم اقتصاد 

جهانی نيز البته جامع نيست، اما برای اين نتيجه گيری در 

سطح مکانيسم های اقتصادی سرمايه داری جهانی کفايت می 

ل اوال، بحران اقتصاد جهانی سرمايه داری در شک: کند که

يکسانی در همۀ اين کشورها بروز نمی يابد، و بويژه بحران 

اجتماعی، عليرغم اشکال متنوعش، ريشه در فاصلۀ بيشتر 

طبقاتی، گسترش فقر، و در يک کالم قطبی شدن اجتماعی و 

ثانيا، بسياری از کشورهای مناطق نفوذ که در . طبقاتی دارد

در بازار  يعنی قدرت صنعتی(دسته دوم يا سوم جا می گيرند 

با اتکاء به وام ها و کمک های خارجی قدرت ) جهانی نيستند

نظامی دارند، يا -های امپرياليستی، که عموما حکمتی سياسی

که باز ضمانت امپرياليستی (وام های نهادهای بين المللی 

برای برخی از آنها نيز کمک . (روزگار می گذرانند) دارند

قابل مالحظه درآمد  های بالعوض انسان دوستانه يک منبع

چرا که، همانطور که باالتر اشاره شد، حکمت .) ملی است

ايجاد مناطق نفوذ، و ادغام آنها در نظام جهانی، از زاويۀ 

. قدرت های امپرياليستی در همۀ موارد صرفا اقتصادی نيست

بحران اقتصادی در مرکز سرمايه داری جهانی به خودی خود 

ياليستی برای حفظ چنين مناطقی امکانات مالی قدرت های امپر

را که هزينه دارند کاهش می دهد، و اين خود يکی ديگر از 

مباحث اين . مکانيزم های بحران زا در اين کشورها خواهد بود

نسبت به يک قرن پيش، کاپيتاليستی : بخش را خالصه کنيم

در اوايل قرن " جهان سوم"بودن تقريبا تمامی کشورهای 

شود تا بحران اقتصادی سرمايه داری  بيست و يکم سبب می

جهانی مستقيما و به سرعت دامن همۀ کشورهای جهان را 

، عصر جهانی شدن بحران "گلوباليزاسيون"عصر . بگيرد

  .اقتصادی سرمايه داری نيز هست

  

افول هژمونی امريکا و : سياست امپرياليستی) 3.2

  تجديد تقسيم جهان
ز تغيير موازنه بين تزلزل نظام سياسی جهانی، که ناشی ا

قدرت های بزرگ است، مستقيما عامل ديگری برای ايجاد 

با سقوط شوروی در آغاز دهۀ . بحران در مناطق نفوذ است

موازنۀ نظم سياسی جهان که در دوران جنگ سرد در  1990

مقابلۀ دو بلوک ايدئولوژيک شرق و غرب جلوه می يافت بر 

نفوذ اجتناب ناپذير  هم خورد و تجديد تقسيم جهان به مناطق

سر باز کردن رقابت درونی قدرت های غربی، که در . شد

دوران جنگ سرد در ائتالف سياسی و پيمان ناتو هم منفعت 

بلکه . می نمودند، تنها به سبب حذف حريف از صحنه نبود

بازسازی اقتصاد بازندگان جنگ جهانی دوم از همان دهۀ 

ژاپن جايگاه پيشين خود هشتاد به حدی رسيده بود که آلمان و 

کما اينکه صدور . را در عرصۀ اقتصاد جهانی باز يابند
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سرمايه از ژاپن محور توسعۀ معجزه آسای کشورهای شرق و 

جنوب شرقی آسيا شد، و آلمان موتور اقتصادی شکل گيری 

اروپای واحد بمنزلۀ يک بلوک اقتصادی و حتی يک بلوک 

منازع امريکا بر با سقوط شوروی، سلطۀ بال. سياسی بود

قدرت های امپرياليست غربی در سطح موازنۀ قدرت جهانی 

موضويت خود را از دست داد، و می بايد متناسب با موازنۀ 

  . قوای واقعا موجود جهان دوباره به مناطق نفوذ تقسيم گردد

اما امپرياليسم امريکا طبعا حاضر نبود موقعيت هژمونيکش را 

مان اثنای سقوط شوروی، در ه. به سادگی از دست دهد

امريکا با جنگ اول خليج به بهانۀ اشغال کويت توسط عراق 

کوشيد تا با اتکاء به قدرت نظامی بی همتايش متحدان ديروزی 

در برابر سلطۀ مطلق . را همچنان پشت سر خود به خط کند

نظامی امريکا، قدرت های بزرگ امپرياليستی چاره ای جز 

ان قدرت اقتصادی متناظر با اين سلطۀ همراهی نداشتند، اما فقد

عليرغم ماجراجويی  1990نظامی باعث شد تا امريکا در دهۀ 

نظامی در افريقا، بمباران موسمی عراق، و جنگ افروزی در 

. بالکان، نتواند به ايجاد مناطق نفوذ خود قطعيت و رسميت دهد

، جريان نئوکان ها زمام سياست 2001سپتامبر  11به بهانۀ 

ی امريکا را به دست گرفتند تا با کشورگشائی و اشغال خارج

درازمدت افغانستان و عراق بتوانند در گام اول سلطۀ بالمنازع 

را رسميت دهند، و اين نمايش " خاورميانۀ بزرگ"امريکا بر 

عزم امريکا به استفاده از تمام ظرفيت ويرانگر نظامی خود را 

خود و به زيان ضامن تقسيم ساير مناطق جهان به دلخواه 

نقشه های جهان گشايی . قدرت های بزرگ ديگر قرار دهند

نئوکان ها هم با مقاومت افکار عمومی مترقی جهانی و هم با 

مقاومت طيفی از امپرياليست های رقيب مواجه شد و، عمدتا 

از آنجا که پشتوانۀ قدرت اقتصادی ای همتراز قدرت نظامی 

معضل سياست خارجی . امريکا نداشت، تماما شکست خورد

امريکا ظرف يکی دو سال بدل به اين شد که چگونه از اين 

طرح . ورطۀ خود آفريده راه خروج کم ضرری بيابد

تحت سلطۀ مطلق امريکا به سرعت " خاورميانه بزرگ"

در دهمين سال اشغال افغانستان امريکا هنوز دارد . بايگانی شد

ی تواند دولت با نيروهای طالبان زد و خورد می کند و نم

در . مطلوب خود را حتی در محدودۀ کابل بر سر کار بياورد

هشتمين سال اشغال عراق معضل امريکا هنوز اين است که 

تشکيل دولت مرکزی عراق منوط به جلب رضايت نيروهای 

واگرای داخلی و رسميت دادن به درجه ای از مداخلۀ دولت 

ازده سپتامبر ظرف دهسالی که از واقعۀ ي. های همسايه است

می گذرد، نقش قدرت های رقيب در شکل دادن به سياست بين 

نه فقط امريکا به ناگزير نقش . المللی آشکارا تقويت شده است

فرانسه و آلمان را در شکل دادن به نظام سياسی جهان عمال به 

رسميت می شناسد، بلکه روسيه نيز از زير بار ويرانی 

راست کرده و نفوذ  اقتصادی پس از سقوط شوروی کمر

امريکا در قفقاز و به درجه ای حتی در کشورهای سابق 

مهمتر از همه، چين به . اروپای شرقی را کاهش داده است

عنوان دومين اقتصاد دنيا، و کشوری که در عمل ضامن بدهی 

های نجومی دولت امريکاست، رسما نقشی همتراز قدرت های 

امريکا حتی در سال . ندبزرگ در روابط بين المللی ايفا می ک

به ناگزير رفتارش را ) پسر(های آخر رياست جمهوری بوش 

با واقعيات موازنۀ جديد قوا بين قدرت های بزرگ تطبيق داد، 

در ) مستقل از هر اهميتش در سياست داخلی(و انتخاب اوباما 

سطح روابط بين المللی نشانۀ اين شد که امريکا اين واقعيات را 

ناسد و خود را با موازنۀ قوای موجود برای به رسميت می ش

  . تقسيم جهان به مناطق نفوذ تطبيق می دهد

  

تجديد تقسيم جهان و : سياست امپرياليستی) 3.3

  بحران در کشورهای مناطق نفوذ
برهم خوردن نظام جهانی امپرياليستی دوران جنگ سرد و 

افول هژمونی امريکا در روابط بين المللی فورا به معنای 

چرا که . رزان شدن نظام سياسی مناطق نفوذ امپرياليستی بودل

افول هژمونی امريکا هم مداخلۀ رقبای امپرياليست را در هر 

منطقه علی االصول ممکن کرد و هم بويژه نقش قدرت های 

متوسط منطقه ای در بازتعريف نظم سياسی منطقه را افزايش 

ا در لشکرکشی بويژه در ده سال گذشته، با ناکامی امريک. داد

به افغانستان و عراق، و آشکار شدن ناتوانی عملی امريکا در 

تأمين حداقلی از اهداف اعالم شده اش، ميدان مانور قدرت 

های منطقه ای در شکل دادن به نظام های سياسی مناطق نفوذ 

حتی آن دسته از دولت های مناطق نفوذ که . گسترده تر شد

خود را مديون حمايت ) ی داخلیو غالبا بقا(جايگاه منطقه ای 

امريکا بوده اند به سرعت با اين واقعيت مواجه شدند که 
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سرسپردگی يا همپيمانی با امريکا ديگر نمی تواند تضمينی 

در دورۀ تازه ای که برای . برای حفظ موقعيت شان باشد

تعريف نظام امپرياليستی جهان آغاز شده، اين يک قدرت فائق 

که به تنهايی سلسله مراتب نظام سياسی امپرياليستی  نيست 

در شرايط . منطقه و جايگاه دولت های مختلف را رقم می زند

تقسيم مجدد جهان به مناطق نفوذ، دولت های مناطق نفوذ 

اکنون اين مجال را يافته اند تا بر تعريف جايگاه خود در نظام 

به . منطقه ای که در حال شکل گيری است تأثير بگذارند

ديگر، افول هژمونی امريکا و تشديد رقابت های عبارت 

امپرياليستی برای تجديد تقسيم جهان، عامل تعييين کننده ای 

برای افزايش تنش های منطقه ای و تشديد تخاصم دولت ها، از 

جنوب آسيا گرفته تا خاورميانه، و از افريقا گرفته تا آمريکای 

  . التين، بوده است

اين معناست که متحدان و حتی  اين واقعيت همچنين فورا به

دست نشاندگان امريکا ناگزير می شوند تا مصلحت خود را نه 

در پيروی تام و تمام از امريکا، بلکه حتی عليرغم سياست 

امريکا، يا در بهترين حالت در قالب پذيرش صوری سياست 

چنين است که سياست خارجی امريکا . امريکا، دنبال کنند

متحد و حتی دست نشاندۀ خود را از  قدرت کنترل دولت های

بطور مثال در خاورميانه نه فقط اسرائيل به راه . کف داده است

به استثناء (خود می رود، بلکه دولت های عرب متحد امريکا 

ناگزير هستند حتی به طور علنی با ) دولت موهوم فلسطين

يا دولت پاکستان، که بدون . سياست امريکا ابراز مخالفت کنند

يت امريکا سال ها سر پا نمی ماند، در مورد افغانستان که حما

عرصۀ حياتی ای برای امريکا شده است، آشکارا سياست 

  .    ديگری را دنبال کند

  

بحران امپرياليستی و ضرورت تجديد تقسيم جهان بازتاب خود 

را در مناطق نفوذ تنها در سطح مناسبات ميان دولت های 

بر صف بندی بورژوازی اين منطقه ای نمی يابد، بلکه 

کشورها، و بر رابطۀ بورژوازی و دولت های بر سر کار 

جايگاه کشورهای مناطق نفوذ در نظام . مستقيما تأثير می گذارد

امپرياليستی جهانی رابطۀ مستقيمی با نحوۀ ادغام اقتصادی هر 

از اين رو، دورۀ ). باال 3.2.1بند (کشور در بازار جهانی دارد 

ارۀ جهان امپرياليستی بالفاصله بورژوازی محلی تقسيم دوب

کشورهای مناطق نفوذ را با اين واقعيت مواجه می کند که 

اکنون گزينه های متعدد محتملی برای تعريف جايگاه خود در 

به عبارت ديگر، . اقتصاد کاپيتاليستی جهان را پيش رو دارند

 تالش بيشتر دولت های منطقه ای برای کسب جايگاه برتری

در نظام سياسی جديد منطقه ای در خدمت يافتن جايگاه 

مرّجحی برای فعاليت اقتصادی بورژوازی کشور مربوطه 

اما بورژوازی هيچ کشوری ترجيح واحدی ندارد، و . است

ترجيحات بخش های مختلف بورژوازی بر حسب رشتۀ فعاليت 

اقتصادی، ميزان سرمايه، مالحظات تکنولوژيک، و حتی 

رقابت . های سياسی و فرهنگی، متفاوت است سابقه و سنت

واحدی در " ترجيح"ذاتی سرمايه هاست، و شکل گرفتن 

بورژوازی يک کشور تنها برآيند منافع متنوع و نتيجۀ رقابت و 

مبارزۀ درونی آنهاست که نهايتا در عرصۀ قدرت سياسی و 

دورۀ . عروج نوع معينی از دولت کاپيتاليستی متجسم می شود

دد جهان، به اين سبب که بالقوه چشم انداز گزينه های تقسيم مج

جديدی را به روی سرمايه داری کشورهای مناطق نفوذ می 

گشايد، رقابت درونی  بورژوازی کشورهای مناطق نفوذ را 

بشدت دامن می زند و به صفبندی های کامال نوی شکل می 

بازتاب اين امر در سطح سياست و حکومت، فشار برای . دهد

يق دولت های بر سر کار با چشم اندازهای متفاوت بخش تطب

  .های بورژوازی در اين کشورهاست

چه تشديد رقابت قدرت های امپرياليستی در منطقه، چه تشديد 

رقابت دولت های منطقه ای، و چه تشديد رقابت و تجديد 

آرايش بخش های بورژوازی در کشورهای مناطق نفوذ، دولت 

از خارج و داخل زير فشار می  کشورهای مناطق نفوذ را

در مواجهه با اين شرايط تازه، دولت های اين مناطق . گيرد

ديگر نمی توانند حفظ پايۀ اجتماعی تاکنونی خود را فرض 

بگيرند، و برای اداره و کنترل جامعه ديگر نمی توانند بر 

همان ارگان ها و شيوه هايی اتکاء کنند که در شرايط کامال 

در چنين شرايطی، يعنی در مقابله با . رفته بودمتفاوتی شکل گ

عوارض اجتماعی بحران اقتصادی و نارضايتی فرايندۀ توده 

ها، هم دولت و هم بورژوازی اين کشورها توان طرح و اتخاذ 

سياست منسجم و واحدی در برابر دشواری های اقتصادی و 

نابسامانی های اجتماعی را بيش از پيش از دست می دهند، و 
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لکرد نامنسجم آنها خود به عامل ديگری برای دامن زدن به عم

  . بحران اقتصادی بدل می شود

  

تشديد رقابت ميان قدرت های بزرگ امپرياليستی : خالصه کنيم

ريشه در عرصۀ اقتصاد يعنی تشديد رقابت ميان سرمايه ها به 

به اين ترتيب بحران . سبب بحران پايه ای سودآوری دارد

ۀ سياست بين المللی کشيده می شود و در اقتصادی به عرص

شکل ضرورت تقسيم مجدد جهان ميان قدرت های بزرگ 

اما دور تازۀ تقسيم جهان و سياست های بين . بازتاب می يابد

المللی همراه آن، به تشديد رقابت های منطقه ای ميان دولت 

های مناطق نفوذ، به تشديد رقابت و تشتت سياسی بورژوازی 

، و عموما به دشوار شدن شرايط و تضعيف پايه اين کشورها

چند . های دولت های کشورهای مناطق نفوذ، منجر می شود

دستگی بورژوازی و لرزان شدن دولت به نوبۀ خود بحران 

به اين ترتيب، در . اقتصادی در اين کشورها را دامن می زند

کشورهای مناطق نفوذ، بحران اقتصادی سرمايه داری همزاد 

  .ياسی استبحران س

  

  و انقالب اجتماعی کارگران" حلقۀ ضعيف) "3.4
بحران پايه ای اقتصاد سرمايه داری، چه از طريق مکانيسم 

اقتصادی بازار جهانی و چه از طريق مکانيسم نظام سياسی 

امپرياليستی جهانی، بحران اقتصادی در کشورهای مناطق 

سی را اين دو مکانيسم اقتصادی و سيا. نفوذ را شکل می دهد

تنها در سطحی تجريدی می توان از هم جدا کرد؛ در عمل اين 

مکانيسم واحد اقتصاد سياسی کاپيتاليسم جهانی است که باعث 

می شود بحران سرمايه داری در کشورهای مناطق نفوذ 

عموما به سرعت موجب بحران سياسی شود، و غالبا حتی بدوا 

بنا به . دهد بحران دولتی را در مرکز توجه و تحوالت قرار

همين واقعيت است که در تئوری مارکسيستی امپرياليسم 

کاپيتاليسم جهانی شمرده " حلقۀ ضعيف"کشورهای مناطق نفوذ 

  . می شوند

در مقطع حاضر، آغاز انقالب در تونس و اکنون مصر 

سياسی -مصاديق ترک خوردن حلقه های شکنندۀ نظام اقتصاد

زتقسيم جهان ميان قدرت کاپيتاليستی جهان زير فشار دورۀ با

. های امپرياليستی، و فشار مشدد بحران اقتصادی هستند

تبليغات جريانات بورژوايی و امپرياليستی چنين وانمود می 

کنند که انقالب در تونس و مصر صرفا به سبب ويژگی های 

جهان عرب رخ داده اند، ربطی به ) و حتی فرهنگی(سياسی 

فا در ضديت با حکومت های بحران سرمايه داری ندارند، صر

ديکتاتوری هستند و با درجاتی از تغييرات در ساختار سياسی 

آنچه تبليغ اين توهم را ممکن . به خواسته های خود می رسند

می کند اين واقعيت است که هر انقالبی، و انقالب عليه سرمايه 

داری نيز، بنا به تعريف می بايد با چالش قدرت دولتی آغاز 

آنچه عمق هر انقالب و چشم انداز عينی اهداف آن را اما . کند

بحران . تعيين می کند علل و ريشه های بحران سياسی است

سياسی ای که در تونس و مصر اکنون به انقالب تمام عيار 

انجاميده است اوال، آشکارا با انفجار اعتراضات اقتصادی تودۀ 

 زحمتکشان همراه بوده است که مستقيما بازتاب بحران

اقتصادی جهانی کاپيتاليستی است؛ و ثانيا، به سبب بحران 

) و ناتوانی افزايندۀ دولت در مهار بحران اقتصادی(حکومتی 

رخ داده که نتيجۀ طبيعی لرزان شدن نظام سياسی امپرياليستی 

خيزش مردم تونس و مصر . جهانی و منطقه ای بوده است

حاکم را  بيشک در گام اول برانداختن دولت های ديکتاتور

آماج دارد، اما، مستقل از اينکه توجيه تاريخی يا فرهنگی 

سياسی -ديکتاتوری اين دولت ها چه باشد، اين بحران اقتصادی

جهانی سرمايه داری است که اين قبيل دولت ها را متزلزل 

و دست يابی تودۀ مردم به خواسته هاشان تنها با . کرده است

ب صرفا سياسی، با يک ايجاد تغييراتی فراتر از يک انقال

انقالب اجتماعی، يعنی با فراتر رفتن از تعرض به ساختارهای 

سياسی ديکتاتوری سرمايه و متحول کردن ساختارهای 

  . اقتصادی سرمايه داری، ممکن می شود

دقيقا با چنين تحليلی از پايه های مادی بحران و خيزش توده ها 

ری در کشورهای مناطق تحت نفوذ است که در تئو

امپرياليسم عصر انقالب اجتماعی "مارکسيستی امپرياليسم، 

مانند هر دورۀ بحران جهانی . شمرده می شود" کارگران

سرمايه داری در تاريخ صد و پنجاه سال گذشتۀ جهان، دورۀ 

جديدی بالقوه آغاز شده است، و پس از گذشت نزديک به چهار 

، بار 1970دهه از بحران عمومی کاپيتاليسم جهانی در دهۀ 

ديگر دوراهی سوسياليسم يا بربريت را در برابر بشريت 

انقالب تونس و مصر، با اينکه طبعا بيشترين . گشوده است
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تأثير را بر جهان عرب خواهند گذاشت، اما ابدا پديده ای ناشی 

انقالب تونس و مصر از . از ويژگی های جهان عرب نيستند

های ضد سرمايه  نظر عينی طاليۀ دوران جديدی از انقالب

تالش های جريانات بورژوايی و امپرياليستی . داری هستند

برای کنترل اين خيزش های انقالبی در محدودۀ نظام سياسی 

ليبرال دموکراسی، يا آرزو و ادعاهای خنده آور سران رژيم 

ايران به اينکه انقالب در جهان عرب نشانۀ گسترش سلطۀ 

واقعيات موجد اين حکومت های اسالمی است، هيچيک با 

بحران های انقالبی سازگار نيستند، هيچيک قادر به حل ريشه 

های بحران که همانا دست بردن در تغيير بنيادهای اقتصادی 

سرمايه است نيستند، و بنابراين تحقق هيچيک از آنها پايۀ مادی 

  . در تحوالت جاری ندارند

ات نداشتن پايۀ مادی طبعا به اين معنا نيست که جريان

بورژوايی و امپرياليستی از تالش هاشان دست می کشند، يا 

بلکه به . اينکه اين تالش ها هيچ شانسی برای موفقيت ندارند

اين معناست که آلترناتيوهای رنگارنگ بورژوايی و 

امپرياليستی، تنها با سرکوب آشکار انقالب يا به کجراه بردن 

ر و در تونس، امروز در مص. انقالب امکان پيروزی می يابند

و حکومتی (پايۀ مادی نداشتن يک حکومت ليبرال دموکراسی 

به اين معناست که در تمام مراحل انقالب تالش ) اسالمی نيز

يا با (برای برقراری چنين حکومتی تنها با حفظ و اتکاء به 

ارگان های سرکوب و نيروی نظامی شانس موفقيت ) سازش با

را » نان«که نتواند خواست چرا که هر نوع حکومتی . می يابد

» آزادی«برآورده سازد نيازمند چنان نيرويی است که بتواند 

تجمع و تشکل و بيان زحمتکشان برای کسب همان نان را سلب 

هيچ يک از راه حل هايی که بر حفظ ساختارهای . کند

اقتصادی سرمايه داری مبتنی هستند نمی توانند خواسته های 

کش را تأمين کنند و همگی ناگزير اقتصادی تودۀ مردم زحمت

  . اند آزادی های سياسی را هم سرکوب کند

  

انقالب تونس و انقالب مصر، با اينکه با سرعت خيره کننده ای 

سمبول های ديکتاتوری را برکنار کرده اند، و تا همين جا نظام 

امپرياليستی منطقه را به نحو برگشت ناپذيری تغيير داده اند، 

واقعيت بی پايگی راه حل های . غاز راه هستنداما هنوز در آ

کاپيتاليستی در اين انقالب ها تاکنون خود را درشکل دشواری 

بزرگ آلترناتيو ليبرالی برای عرض اندام و دست باال يافتن 

، و )عليرغم ياری جهانی و تبليغات يک صدای مديای غرب(

ن که بناچار مورد تصديق خودشا(فقدان هژمونی اسالميست ها 

سياسی -در شرايط بحران اقتصادی. نشان داده است) نيز هست

کاپيتاليسم جهانی، انقالب تونس و مصر يک بار ديگر صحت 

اين حکم را ثابت می کنند که عصر بحران امپرياليستی در 

تنها آلترناتيو . عين حال آستانۀ انقالب اجتماعی کارگران است

عينی پاسخگوی سوسياليستی طبقه کارگر می تواند از لحاظ 

علل بحران باشد و انقالب را در جهت تأمين منافع وسيع ترين 

هرچند اکنون چنين آلترناتيوی بطور . تودۀ مردم به پيش برد

بالفعل در صحنۀ سياست اين کشورها به چشم نمی خورد، اما 

زمينۀ عينی داشتن اين راه حل به اين معناست که تالش برای 

يوی می بايد بالفاصله در دل همين شکل دادن به چنين آلترنات

اوضاع انقالبی آغاز شود، و هر درجه شکل گيری چنين 

آلترناتيوی می تواند به سرعت مقبوليت وسيع اجتماعی بيابد و 

  .انقالب را به سرانجام منطقی اش برساند

  

   اقتصاد سياسی بحران ايران )4
  

ی است که اين فاکت. اقتصاد ايران در شرايط بحرانی قرار دارد

مورد مناقشه نيست و  تکرار آمار و شواهد بحران اينجا 

در سطح تحليلی آنچه مورد مناقشه است، يعنی . لزومی ندارد

آنچه در تحليل های اپوزيسيون بورژوايی انکار می شود، اين 

است که بحران اقتصادی جاری ايران از نفس سرمايه داری 

گيرد، و بنابراين  بودن مناسبات اقتصادی ايران سرچشمه می

  .همين نکتۀ آخر در اينجا نياز به توضيح و تفصيل دارد

  

  مناسبات کاپيتاليستی يا اقتصاد دولتی؟) 4.1
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آنچه انکار ماهيت کاپيتاليستی بحران اقتصادی ايران را ممکن 

می کند در وهلۀ اول شکل متفاوت بروز بحران اقتصادی در 

ای کاپيتاليستی بطور نمونه، برخالف کشوره. ايران است

غرب، بحران اقتصادی در ايران در شکل بحران بخش مالی و 

اگر در کشورهای غربی اين دولت ها بودند . بانکی ظاهر نشد

که بدهی های عظيم بانک های ورشکسته را بر عهده گرفتند و 

اين دولت : بانک ها سرپا ماندند، در ايران قضيه برعکس است

بدهی عظيمی به نظام بانکی کشور ايران است که تنها به ُيمن 

بدهی دولت ايران . (توانسته از اعالم ورشکستگی اجتناب کند

به بانک های ايران تقريبا برابر کمک دولت ايرلند برای 

يعنی .) جلوگيری از ورشکستگی بانک های ايرلند است

برخالف کشورهای غربی، که اين کمک دولت بود که اقتصاد 

ۀ سقوط نجات داد، در ايران اين دولت کاپيتاليستی را از ورط

بدهی های دولت . (است که به خرج اقتصاد سرپا ايستاده است

ايران به بخش خصوصی صنعت نيز همين واقعيت را تأکيد 

: نمونۀ ديگر البته ماجرای آشنای درآمد نفتی است.) می کند

ملی بودن صنعت نفت درآمد صادرات اين بخش را تماما در 

ر می دهد و به اين ترتيب افزايش بی روّيۀ دست دولت قرا

هزينه های نامولد دولتی را، به ضرر گسترش اقتصاد، ممکن 

موارد نظير اينها فراوان اند، و ماحصل همۀ اين . می کند

واقعيات در تبيين های جريانات بورژوايی و امپرياليستی اين 

است که مشکالت اقتصاد ايران ناشی از هزينۀ سنگينی است 

حفظ اين دولت برای کاپيتاليسم ايران دارد؛ و بنابراين راه  که

حل جريانات بورژوايی و امپرياليستی برای معضل اقتصاد 

ايران بدل به درجات مختلفی از تغييرات در نظام سياسی ايران 

. می شود تا بار مالی اين دولت بر اقتصاد ايران را کاهش دهد

وز انواع اين راه حل ها سيزده سال پيش تا به امر - از دوازده

سوء "از عامل آشنای . در صحنۀ سياسی ايران تبليغ شده اند

ناسازگاری ذاتی اقتصاد "گرفته تا " مديريت دولت احمدی نژاد

در سطح تحليلی دو حّد " مدرن با دولت پيشامدرن اسالمی

نهايی چنين تبيين هايی از معضل اقتصاد ايران هستند که طيفی 

ای وضعيت نابسامان اقتصادی ايران را در بر از راه حل ها بر

  :می گيرند
های همين رژيم گسترش بخش خصوصی و " پراگماتيست"

دادن استقالل عمل به کارشناسان، يعنی اختيار بيشتر 

نظير مديران بانک (تکنوکرات ها و بوروکرات های بزرگ 

را کافی می شمارند؛ اصطالح ) مرکزی و صنايع بزرگ

ر، که از بی کفايتی و اقدامات ويرانگر طلبان محافظه کا

اقتصادی دولت احمدی نژاد شکوه دارند، خواهان - اداری

برکناری دولت فعلی هستند و تشکيل دولت با کفايت خود را 

برای حل معضالت اقتصادی ايران کافی می دانند؛ نئوليبرال 

های آکادميک با هر نوع اقتصاد دولتی مخالف اند و در واقع 

می " سوء مديريت"ديريت دولتی را طبق تعريف هرگونه م

دانند و چاره کار را در کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد 

می بينند؛ اصطالح طلبان ) حتی خصوصی کردن صنعت نفت(

" توسعۀ سياسی"کمتر محافظه کار و متمايل به ليبراليسم مدتها 

و مشارکت طبقۀ صاحب سرمايه در ساختار سياسی نظام را 

ۀ پيش شرط بهبود وضعيت اقتصادی تبليغ کردند و هنوز بمنزل

آزاد و رقابتی با شرکت همۀ جناح های ديروز " انتخابات"هم 

و امروز رژيم را راه حل می شمرند؛  و افراطی ترين ليبرال 

ها و جمهوری خواه تمام عيار بر سر کار آمدن يک حکومت 

  . شمارند پارلمانی الئيک را الزمۀ گشايش اقتصادی ايران می

سوء مديريت دولتی، ريخت و پاش مالی، و هزينه های 

اقتصادی اضافی نظام ايدئولوژيک اسالمی، هرچند همه 

واقعيت دارند اما هيچيک علت بحران را توضيح نمی دهند، 

بلکه دست باال ناتوانی اين دولت يا رژيم مشخص را برای 

آنچه  .با معضالت و بحران اقتصادی توضيح می دهند مقابله

در همۀ راه حل های سياسی جريانات بورژوايی ناگفته می 

ماند پاسخ به اين پرسش ساده است که، پس از هر درجه از 

تغييرات سياسی الزم، آن چه سياست های اقتصادی ای است 

که سبب برون رفت از اين بن بست اقتصادی می شود و 

و " با کفايت"اقتصاد ايران را شکوفا می شود؟ دولت 

اصطالح طلبان محافظه کار کدام سياست های " کارشناسی"

اقتصادی ای اتخاذ می کند تا وضعيت را بهبود دهد؟ ريخت و 

پاش مالی در همۀ دولت های جمهوری اسالمی واقعيتی است، 

و از مفت خوری بی حساب و کتاب نهادهای روحانيت و 

ارگان های سرکوبگر امنيتی و انتظامی، تا بذل و بخشش به 

ريانات متحد اسالمی در منطقه و فراتر از منطقه را شامل ج

می شود؛ اما حتی يک جمهوری الئيک چگونه و با چه سياست 



 17                   25بارو 

 

های اقتصادی قرار است راه حلی برای بن بست اقتصادی 

  ايران بيابد؟ 

پاسخ مشترک اين طيف رنگارنگ اتکاء هرچه بيشتر به 

کارآيی مکانيسم بازار آزاد است که پيش فرض ناگفتۀ 

مشکل اقتصاد اين است که به : آلترناتيوهای سياسی آنهاست

رشد اقتصادی نتيجۀ تصميم . بازار تماما آزاد متکی نيست

گيری فعاالن اقتصادی است که با توجه به قيمت کاالها در 

بازار تصميم به توليد يا مصرف با صرفه می گيرند؛ اما قيمت 

زار آزاد بطور طبيعی کاالها قيمت های واقعی که تنها در با

تعيين می شوند نيستند و، به سبب دخالت دولت در اقتصاد با 

انواع تعرفه های تجاری و يارانه های مصرفی، اطالعات 

تحريف شده ای به توليد کنندگان و مصرف کنندگان می دهند؛ 

در نتيجه تصميم های فعاالن اقتصادی در توليد و مصرف 

، و از همين روست که تصميمات عقالنی اقتصادی نيست

به بيان . اقتصاد ايران بجای رشد با رکود روبرو بوده است

ديگر، عصارۀ درک مشترک همۀ اين جريانات از بحران 

اقتصادی در ايران اين است که علت بحران نه سرمايه داری 

بودن بازار در  ناکاملبودن سرمايه داری و  ناقصايران، بلکه 

اقتصادی ايران در ضديت با  راه حل بن بست.  ايران است

  . کاپيتاليسم نيست، بلکه در کاپيتاليسم بيشتر است

به همين دليل است که، عينا مانند همۀ نهادهای جهانی سرمايه 

داری از قبيل صندوق بين المللی پول، تمام طيف اپوزيسيون 

بورژوايی، از اصالح طلبان رانده از قدرت گرفته تا ليبرال ها 

رات ها، همگی با سياست قطع يارانه های و سوسيال دموک

دولت احمدی نژاد موافق اند، و صرفا تبصره های اجرايی بر 

آن دارند؛ همانطور که پيش از اين در قبال سياست اقتصادی 

خصوصی کردن اين دولت نيز صرفا مالحظه شان اين بود که 

" خودی سازی"، "خصوصی سازی"دولت احمدی نژاد بجای 

محتوای اين مالحظات در هر دو حالت، همان  و. نشانده است

طور که پيشتر ديديم، چيزی جز بی کفايتی دولت فعلی برای 

  .  اتخاذ موفق همين سياست های مشترک اقتصادی نيست

واقعيت اين است، و اين را سخنگويان جدی تر جريانات 

بورژوايی می دانند، يا از هر اقتصاد دان درجه دومی می 

د، که نه خصوصی کردن ها و نه سپردن تعيين توانند بياموزن

قيمت ها به عملکرد آزاد بازار داخلی ايران راه واقع بينانه ای 

برای برون رفت از بن بست و ايجاد رشد و شکوفايی اقتصاد 

از اين روست که راه حل اقتصادی اين طيف، . ايران نيست

ر همگام با آزاد کردن بازار داخلی، ادغام اقتصاد ايران د

اين دومی قرار . سرمايه داری جهانی را نيز الزم می شمرد

نفس بازار آزاد و رقابت سرمايه . است باعث شکوفايی شود

های خصوصی در محدودۀ بازار داخلی ممکن است چارۀ کار 

بحران نباشد، اما، مطابق همان منطقی که باالتر ديديم، تصميم 

ار به گيری اقتصادی برای توليد و مصرف در سطح باز

مراتب وسيع تر جهانی، طبعا عقالنيت اقتصادی بيشتری دارد 

اگر خصوصی کردن و بازار . و به رشد اقتصادی می انجامد

آزاد داخلی گامی در جهت رشد اقتصادی شمرده می شود 

سوای تحکيم جايگاه حياتی مالکيت خصوصی برای اين (

) ماتطبقه، و عالوه بر فايدۀ ايدئولوژيک و سياسی اين اقدا

علت اين است که بيش از سه دهه است که نهادهای جهانی 

) و سلفش(سرمايه داری جهانی، نظير سازمان تجارت جهانی 

يا صندون بين المللی پول، برای ادغام اقتصادی کشورهايی 

نظير ايران، پيش شرط خصوصی کردن فعاليت اقتصادی و 

، خصوصی بنابراين. آزاد کردن بازار داخلی را قرار داده اند

سازی و آزاد کردن قيمت ها در بازار داخلی بايد صرفا بمنزلۀ 

نخستين گام های راه پيمائی طوالنی ای محسوب شود که پايان 

بحران و شکوفايی اقتصاد ايران تنها در مقصدش، يعنی با 

ادغام کامل اقتصاد ايران در کاپيتاليسم جهانی، متحقق می 

تصادی ای که همۀ جريانات به عبارت ديگر، مدل رشد اق. شود

بورژوايی برای اقتصاد ايران مشترک دارند همان مدل 

است که خط ") گلوباليزاسيون("نئوليبرالی  جهانی سازی 

، "جهانی سازی. "رسمی نهادهای جهانی سرمايه داری است

اما، يک مدل تماما انتراعی است که تنها بر روی کاغذ و در 

پس، اوال، هيچيک . شود سطح انتزاعی رياضيات مستدل می

راه حل  ايراناز جريانات بورژوايی برای بن بست  اقتصادی 

را هم به " قطعی"و ثانيا، راه حل انتزاعی . فوری ای ندارد

آيندۀ دور دست، به عملکرد کاپيتاليسم جهانی پس از ادغام 

پس در بهترين حالت، . اقتصادی ايران در آن حواله می دهند

را بايد " جهانی شدن"ست و انتزاعی همين راه حل دور د

  .آزمود
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برای بحران " جهانی سازی"نخستين معضل اتخاذ راه حل 

اقتصادی ايران البته موانع سياسی برای ادغام اقتصاد ايران در 

سياست خارجی رژيم جمهوری اسالمی با . بازار جهانی است

جاه طلبی های منطقه ای و ماجراجويی های ديپلماتيک، دولت 

يران را در سطح جهانی منزوی کرده و از جانب قدرت های ا

عملکرد دولت . بزرگ، بويژه امريکا، زير فشار قرار می دهد

در . احمدی نژاد در اين زمينه البته کار را بدتر کرده است

تبيين همۀ جريانات بورژوايی اين معضل، يعنی موانع سياسی 

ر واقع صرفا ادغام ايران در اقتصاد جهان، ملحوظ است، و د

يک وجه ديگر از معضالتی است که دولت برای اقتصاد ايران 

همۀ آلترناتيوهای متنوع سياسی جريانات . ايجاد می کند

بورژوايی نيز، از کمترين تغييرات در رژيم فعلی تا جايگزينی 

آن با يک رژيم الئيک ليبرالی، ادعا دارند که يک خاصيت 

ين است که به کشمکش با اصلی تحقق آلترناتيو سياسی شان ا

غرب و بويژه با امريکا پايان می دهد؛ حال برخی برای اين 

منظور ديپلماسی هوشمندانه تر را وافی به مقصود می دانند، 

افراطی ترها حاضرند بهايش را با دست شستن از انرژی 

هسته ای را بپردازند؛ و افراطی ترين شان صداقت خود در 

ه ای را با انتقاد تاريخی از ادامۀ استغفار از جاه طلبی منطق

جنگ ايران با عراق پس از فتح خرمشهر می خواهند اثبات 

به مسالۀ سياست خارجی برتری جويانۀ اين رژيم در . کنند

ادامۀ مطلب باز می گرديم، ولی اينجا الزم است بحث را 

نخست در سطح صرفا اقتصادی دنبال کنيم، چرا که سوال اين 

م ايران در کاپيتاليسم جهانی واقعا راه حلی برای بود که آيا ادغا

بحران اقتصاد ايران هست؟ بنابراين فعال بحث را می توان با 

اين فرض دنبال کرد که موانع سياسی ادغام اقتصادی ايران در 

  آنگاه چه؟. بازار جهانی برطرف شده باشد

  

  پيامدهای ادغام اقتصادی ايران در کاپيتاليسم جهانی) 4.1.1

اين است که ادغام ايران در " گلوباليزاسيون"تدالل راه حل اس

اقتصاد جهانی، يعنی قرار گرفتن ايران در چرخۀ گردش 

کاالها و سرمايه ها در يک سطح جهانی، به اين معناست که 

همزمان با بازشدن کامل راه صادرات و واردات، سرمايه های 

با خود  خارجی هم به ايران می آيند؛ همراه سرمايه گذاری

آخرين تکنولوژی موجود را می آورند؛ و به سبب اينکه اين 

شرکت های خارجی هم اکنون بازارهای تثبيت شده ای برای 

محصوالت خود در سطح جهانی دارند، کاالهای ساخت ايران 

به اين . به سادگی به بازارهای خارجی دسترسی پيدا می کنند

ی باال می رود، هم ترتيب هم ميزان و هم کارآيی سرمايه گذار

اشتغال بيشتر می شود، و هم صادرات افزايش می يابد و 

ارزخارجی بيشتری برای ايران کسب می کند، که به معنای 

ظرفيت بيشتر اقتصاد کشور برای خريد کاالها و خدمات 

اين است که " جهانی شدن"روی ديگر سکۀ . خارجی است

کاالها به بازار همزمان واردات هم البته آزاد می شود و سيل 

مصرفی ايران سر ريز می کند، و قطعا برخی از صنايع 

داخلی که مشابه همين کاالهای وارداتی را توليد می کنند نمی 

اما اين نه فقط . توانند با آنها رقابت کنند و تعطيل می شوند

مشکلی محسوب نمی شود، بلکه خاصيت مثبت گلوباليزاسيون 

ۀ داخلی اکنون کاالی مشابه را چرا که اوال مصرف کنند: است

به قيمت ارزان تری می تواند بخرد، و ثانيا رشته هايی که به 

اين ترتيب و به حکم قيمت های بازار جهانی تعطيل می شوند 

به ناگزير ظرفيت توليدی شان را به رشته هايی با صرفه تری 

انتقال می دهند، يعنی رشته هايی که توان رقابت با توليد 

و اين امر دقيقا به . خارجی در سطح جهانی را دارند کنندگان

عقالنيت "معنای آن است که فعاليت توليدی در ايران 

پيدا می کند؛ بارآورتر می شود، و رشد اقتصادی " اقتصادی

  . نتيجۀ طبيعی همين روند است

اين بيان ساده ای از مدل انتزاعی رشد اقتصادی بر مبنای مدل 

چين و برخی از کشورهای آسيای . است" گلوباليزاسيون"

البته آنچه . شرقی و جنوب شرقی نمونه های موفق اين امر اند

در اين مدل حذف می شود وضعيت تودۀ زحمتکشان، شکاف 

افزايندۀ عظيم در توزيع ثروت و درآمد، و اين واقعيت است که 

با صرفه بودن توليد در اين موارد موفق تنها با اتکاء به 

" کارگاه های عرق در بيار"ارگران در استثمار خشن ک

)sweatshops (طرفداران مدل . ممکن می شود

چون قابل (اين واقعيت را انکار نمی کنند " گلوباليزاسيون"

؛ بلکه استدالل شان اين است که، اگرچه فاصلۀ )انکار نيست

طبقاتی و شکاف درآمدها زياد می شود، اما وضعيت تودۀ 

" جهانی شدن"ها در غياب کارگر و زحمتکش اين کشور

به عبارت ديگر، می پذيرند که چنين مدل . اقتصاد بدتر می بود
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اقتصادی ای فقر و محروميت نسبی را افزايش می دهد، اما بر 

  .اين تأکيد دارند که فقر و محروميت مطلق را کاهش می دهد

به اين ترتيب می بينيم که در بهترين حالت، يعنی در صورتی 

را از صاحبانش " جهانی سازی"دل انتزاعی که ادعاهای م

تنها با استثمار خشن کارگران و ) قبول کنيم، اين مدل، الف

) زحمتکشان رشد اقتصادی را تأمين می کند و، در نتيجه، ب

تنش های اجتماعی ناشی از عملکرد اقتصادی را نه تنها 

اما در . تخفيف نمی دهد بلکه چه بسا که بر آن ها می افزايد

ت اين دو مالحظه را نمی توان نقدی بر اين مدل تلقی حقيق

کرد، زيرا آنچه معيار ما برای سنجش اين مدل بود ظرفيتش 

به . در غلبه بر رکود و بن بست اقتصادی و ايجاد رشد بود

عبارت بهتر، رشد اقتصاد سرمايه داری طبيعتا بر استثمار 

جهانی " کارگران استوار است، و به ويژه نئوليبراليسم و مدل

، مثال برخالف کينزينيسم، هيچگاه قول رفاه عمومی و "سازی

تعديل ثروت نداده بود، بلکه از اساس بر اين حکم استوار است 

که نابرابری انسان ها ذاتی جامعۀ بشری است و محروميت آدم 

مشخصا در مورد . ها پديده ای است طبيعی و نه اجتماعی

و همين را می (اين است  ايران، استدالل هواخواهان اين مدل

که، بله، البته ادغام اقتصادی ايران در ) گويند و می نويسند

بازار جهانی فاصلۀ طبقات و درآمد ها را افزايش می دهد، 

ولی باالخره برای طبقات محروم نيز آيا بهبودی بشمار نمی 

رود که اقتصاد ايران، حال اگر نه مثل چين، دستکم مثل مالزی 

  ! باشد؟

  

" جهانی سازی"پاسخ به اين قبيل استدالل های هواخواهان در 

و نئوليبراليسم اينجا  يادآوری دو تبصره در مورد مدل 

تبصرۀ اول اينکه، وقتی از : کفايت می کند" گلوباليزاسيون"

سطح مدل انتزاعی به واقعيت برويم، می بينيم که اقتصاد چين، 

ور ادغام و حتی اقتصاد مالزی، تنها نتيجۀ ممکن و متص

نيم نگاهی به . اقتصادی يک کشور در بازار جهانی نيستند

عملکرد ساير کشورها در دو دهۀ گذشته نشان می دهد که در 

اکثر موارد، عليرغم ادغام در کاپيتاليسم جهانی، اقتصاد اين 

 3.2.1بخش (کشورها در رکود و حتی انقباض فرو رفته است 

" جهانی سازی"ل انتزاعی يک واقعيت پايه ای که در مد). باال

هر معنايی " گلوباليزاسيون"ناگفته می ماند اين است که، حال 

می شود سرمايه و سرمايه " جهانی"داشته باشد، آنچه دارد 

سرمايه های خارجی به جستجوی سود بيشتر می . داری است

و بهره مند شدن اقتصاد يک کشور از مزايای مشارکت . آيند

به اين است که کشور مربوطه بتواند  در بازار جهانی مشروط

برای توليد محصول مشابه، سودآوری بيشتری در مقايسه با 

" ظرفيت درونی. "ساير نقاط جهان به سرمايه عرضه کند

کشورها برای بهره مند شدن از فوائد جهانی شدن نيز، 

برخالف آنچه غالبا می گويند، صرفا اينها نيست که 

داشته باشد، ) اد يا کم فسادیو بی فس(بوروکراسی کارآمد 

حاکميت قانون و بی طرفی دستگاه قضايی برقرار باشد، يا 

بلکه . حتی زيرساخت های الزم اقتصادی وجود داشته باشد

امروز حتی کارشناسان بانک جهانی هم معترف اند که ميزان 

. فراگير بودن سواد و بهداشت عمومی هم از شرايط الزم است

اقتصاد ايران " مزيت نسبی"هايی، تنها  در غياب چنين ظرفيت

ادغام شده در يک تقسيم کار جهانی باز همچنان صنعت نفت 

با توجه به نقش الينفک نفت برای اقتصاد جهانی، . خواهد ماند

در صورت ادغام اقتصاد ايران در بازار جهانی بيشک سرمايه 

گذاری خارجی در مراحل مختلف صنعت نفت انجام خواهد 

ات نفت و احتماال مواد نفتی افزايش خواهد يافت، و شد، صادر

اين امر قطعا به افزايش کسب ارز خارجی می انجامد و دولت 

ايران را از ورطۀ ورشکستگی نجات می دهد؛ اما اينها به 

توليد صنعتی . معنای حل معضل بحران اقتصادی ايران نيست

ه در بازار در ايران، که اکنون ابدا توان رقابت با توليدات مشاب

جهانی را ندارد، يا بايد بازار داخلی را نيز به واردات واگذار 

کند، يا با پايئن راندن هرچه بيشتر سطح دستمزدها، طفره از 

و در هر حالت، . ماليات و نظاير اينها، خود را سر پا نگاه دارد

سرنوشت بخش صنعت شبيه سرنوشت تاکنونی بخش 

يجۀ اين امر افزايش بيکاری کشاورزی ايران خواهد بود، و نت

و کاهش هرچه بيشتر دستمزدها، و انقباض تقاضای بازار 

  . داخلی و رکود اقتصادی است

. مالحظۀ باال هنوز با فرض کارکرد نرمال بازار جهانی است

اما واقعيت اين است، و اين تبصرۀ دوم بر مدل 

بمنزلۀ راه حل بحران اقتصادی ايران است، " گلوباليزاسيون"

ه امروز اقتصاد کاپيتاليستی جهان در بحران قرار دارد، يا به ک

دستکم " G20"و " داوس"زعم سخنگويان سرمايه جهانی در 
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نخستين عارضۀ رکود . بحران هنوز رفع نشده است خطر

ادغام . اقتصادی اين است که از تحرک سرمايه ها کم می کند

ودی بودن اقتصادی يک کشور در بازار جهانی نه فقط به خ

خود به معنای سرازير شدن سرمايه خارجی و تکنولوژی به 

کشور مربوطه نيست، بلکه در دورۀ رکود اقتصاد جهانی ابدا 

يک روند قابل مشاهده در اقتصاد جهانی از . چنين نيست

تا امروز افزايش تمايل کشورها به سياست های  2008سپتامبر 

ردات، و حمايت گمرکی، حفظ انحصار تکنولوژيک، کاهش وا

روند غالب . است) کشوری(کال بازگشت به تقويت اقتصاد ملی 

اقتصادی در جهان امروز، اگر نه تماما دور شدن از مدل 

در اين . ، دستکم محتاط شدن در قبال آن است"جهانی شدن"

ابدا پاسخی برای بن " جهانی سازی"دورۀ مشخص ديگر مدل 

می توان رشد  تنها بر روی کاغذ. بست اقتصادی ايران نيست

در جهان . نتيجه گرفت" جهانی شدن"اقتصاد ايران را از 

در " جهانی شدن"واقعی و در مقطع زمانی حاضر، مدل 

بهترين حالت تنها معضل کسب ارز خارجی و بحران مالی 

دولت ايران را حل می کند، اما ادغام ايران در تقسيم کار 

استثمار خشن تر جهانی کاپيتاليستی سرمايه داری ايران را به 

طبقه کارگر،  به افزايش بيکارسازی، و به کاهش هرچه بيشتر 

  . سطح زندگی تودۀ مردم سوق می دهد

  

ادغام اقتصاد ايران در سرمايه داری جهانی نه فقط وضعيت 

تودۀ مردم را بهبود نمی دهد، بلکه با توجه به ويژگی های 

تی راه حلی اقتصاد ايران و شرايط بحران جهانی کاپيتاليسم ح

اين چکيدۀ بحث های . برای بن بست اقتصاد ايران نيست

باالست، اما اينجا بايد عامل ديگری، يعنی عرصۀ سياست 

ادغام اقتصاد : جهانی و منطقه ای را به تصوير اضافه کنيم

ايران در تقسيم کار جهانی کاپيتاليستی تنها در يک حالت می 

آن اينکه ايران،  تواند به گشايش اقتصادی منجر گردد، و

مستقل از ظرفيت و جايگاه جهانی اقتصادی اش، چنان جايگاه 

پر اهميتی در نظام سياسی امپرياليستی منطقه بيابد که از جانب 

قدرت های بزرگ امپرياليستی حفظ و تقويت ايران از لحاظ 

موقعيت اقتصادی برای ايفای نقش سياسی منطقه ای اش الزم 

م منطق اقتصادی، هيچ حکمتی ندارد واال، صرفا به حک. شود

که ايران پس از مشارکت کامل در تقسيم کار جهانی عملکرد 

اقتصادی ای بهتر از مصر داشته باشد که سه دهه است در 

همانطور که جدا از نقش . بازار جهانی ادغام بوده است

ژاندارمی حکومت محمدرضا شاه در نظام امپرياليستی منطقه، 

ای توضيح موقعيت اقتصادی برتر ايران  هيچ منطق اقتصادی

  . مثال نسبت به ترکيه در آن دوران نيست

اينجا تنها . در بخش بعد اين نکته را به تفصيل باز می کنيم

تأکيد بر اين نکته الزم است که، برخالف آنچه ليبرال های 

ساده لوح منتقد سياست خارجی جمهوری اسالمی می پندارند، 

ای برای کشوری مثل ايران صرفا بر يافتن هژمونی منطقه 

مبنای جاه طلبی سياسی و ماجراجويی ايدئولوژيک نيست، 

بلکه برای رونق يافتن اقتصاد سرمايه داری ايران ضروری 

اگر امروز حکومت جمهوری اسالمی دست از تعقيب . است

اهداف تهاجمی منطقه ای اش بردارد، يا فردا هر دولت 

د، هرگونه چشم انداز برون رفت از کاپيتاليستی ايران چنين کن

از سوی ديگر، . بن بست اقتصادی برای ايران بسته می شود

کسب موقعيت قدرت برتر در منطقه، امروز برای جمهوری 

) و فردا برای هر حکومت کاپيتاليستی در ايران(اسالمی 

مستلزم اين است که در رقابت با ساير قدرت های منطقه ای، و 

ر قدرت های بزرگ امپرياليستی، چنين با مانور در براب

جايگاهی را برای خود به نظام جهانی و منطقه ای امپرياليستی 

پر واضح است که پروسۀ شکل دادن به چنين . در عمل بقبوالند

جايگاهی و تحميل چنين نقشی به رقبا، و حتی به قدرت های 

امپرياليستی، از نظر اقتصادی بر سرمايه داری ايران عموما 

بويژه امروز، در شرايط بحران اقتصادی . ار می گذاردفش

افول امپرياليسم هژمون و (جهانی، و بحران سياسی امپرياليسم 

، که با آغاز خيزش های توده ای نيز )ضرورت بازتقسيم جهان

همراه شده، چنين تالش هايی از جانب حکومت به نوبۀ خود 

شستن  همانطور که دست. بحران اقتصادی را دامن می زند

حکومت ايران از بدل شدن به يک قدرت منطقه ای هم به 

معنای پذيرش راهی نداشتن برای بن بست اقتصادی است و 

به عبارت ديگر، هم تالش . بحران اقتصادی را تعميق می کند

برای بدل شدن به قدرتی منطقه ای، و هم کنار کشيدن و چشم 

بر اقتصاد  پوشيدن از کسب چنين جايگاهی، هردو تأثير منفی

اين يک تناقض است که راه برون رفتی ندارد؛ . ايران دارند

  . اما تعريف بحران همين است
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سياست برتری جويی در منطقه و بحران زائی ) 4.2

  اقتصادی
بن بست اقتصادی ايران ريشه در بحران جهانی سرمايه داری 

دارد، اما مکانيزم بروز اين بحران در کشوری مثل ايران 

. ملکرد کليت اقتصاد سياسی کاپيتاليسم جهانی استحاصل ع

اينجا الزم است که به ويژه در يک جزء سياسی اين مکانيسم، 

يعنی در تالش حکومت ايران برای کسب هژمونی منطقه ای 

  .  دقيق شويم

در بخش پيش ديديم که مشارکت در تقسيم کار کاپيتاليسم جهانی 

يک کشور در بخودی خود تضمينی برای بهره مند شدن 

اين . نيست" جهانی شدن"مناطق نفوذ از مزايای اقتصادی 

اهميت جايگاه سياسی يک کشور در نظام امپرياليستی جهانی و 

منطقه ای است که موقعيت مناسبی برای سود بردن از ادغام 

" چهار ببر"نمونه بارز توفيق نخستين . اقتصادی فراهم می کند

تايوان و کره، ( اقتصادی  شرق آسيا در توسعۀ صنعتی و رشد

به اين سبب بود که ) شهرهای هنگ کنگ و سنگاپور-و دولت

در دوران جنگ سرد همگی اين کشورها بمثابۀ بديلی در برابر 

و برای دوره ای در برابر کشورهای (چين مائو و کرۀ شمالی 

از لحاظ سياسی و حتی ) نامتعهد جنوب شرقی آسيا نيز

اهميت حياتی ) و برای بريتانيا نيز(ايدئولوژيک برای امريکا 

به سبب همين نقش سياسی در نظام امپرياليستی جهان . داشتند

بود که امريکا تسهيالت فراوانی برای اين کشورها در 

دسترسی به بازارهای امريکا و بلوک غرب و جديدترين 

حکومت های اين چهار کشور البته . تکنولوژی فراهم کرد

و در مورد هنگ (امريکا و بريتانيا  تماما با دخالت نظامی

بر سر کار آمدند و با ) کنگ به عنوان مستعمرۀ رسمی بريتانيا

اما، اوال، هر دولت . حمايت نظامی امپرياليستی دوام يافتند

دست نشاندۀ امريکا الزاما نه چنين جايگاه پر اهميت سياسی ای 

بودن اين در نظام امپرياليستی داشت و دارد؛ ثانيا، دست نشانده 

چهار کشور پر اهميت در نظام امپرياليستی امکان توفيق 

اقتصادی را تنها بالقوه فراهم می کرد و عوامل اقتصادی و 

اداری ديگری هم الزم بود تا توسعۀ اقتصادی بالفعل شود؛ و 

ثالثا، و برای بحث ما از همه مهم تر، دست نشانده بودن 

نظام امپرياليستی حکومت برای يافتن جايگاه ويژه ای در 

بطور نمونه، دولت هند، که به هيچوجه . جهانی الزامی نيست

نيست و ) يا پيشتر، دست نشاندۀ شوروی(دست نشاندۀ امريکا 

که (نبود، به سبب وزنۀ تعيين کننده اش در ايجاد توازن با چين 

، چنين اهميتی در )بنا به مصالح ناسيوناليستی خودش بود

و در يکی دو دهۀ . ت و اکنون نيز داردروابط بين المللی ياف

اخير توانسته است همين موقعيت تعيين کننده در نظام سياسی 

منطقه را اهرمی برای بهره گيری اقتصادی از مشارکت در 

يا مورد ديگر، افريقای جنوبی دورۀ آپارتايد، . بازار جهانی کند

به سبب قدرت هژمونيکش در جنوب افريقا ، به سبب نقش 

رنده اش در گسترش کمونيسم و جنبش های انقالبی، و با بازدا

نقش مخربش در ناميبيا و موزامبيک، نقش خود بمنزلۀ يک دژ 

قابل اعتماد ارتجاع جهانی را بدون وابستگی مستقيم سياسی 

و . (حکومتش به قدرت های امپرياليستی به کف آورده بود

ستقل به طرفه اينکه هم هند و هم افريقای جنوبی، دستيابی م

موارد .) بمب هسته ای را برای کسب اين موقعيت دنبال کردند

مانند دولت اسرائيل، که . (متعدد ديگری می توان شاهد آورد

رابطۀ حکومتش با امريکا تماما يکجانبه نيست و مکانيسم 

پيچيده تری دارد؛ يا حتی چين در دو سه دهۀ اخير، که با 

نقش طبيعی ای که در استقالل سياسی کامل توانست به سبب 

سياست منطقه ای و جهانی به ُيمن جمعيت عظيم و قدرت 

نظامی خود دارد، به موقعيت ممتازی چه در تقسيم کار 

اين دستۀ دوم .) اقتصادی و چه در سياست جهانی دست يابد

صحت اين حکم در تئوری مارکسيستی امپرياليسم را نشان می 

مپرياليسم کاپيتاليستی، دهند که در امپرياليسم مدرن، يعنی ا

تقسيم جهان به مناطق نفوذ منافاتی با استقالل سياسی 

و چنين درکی درست نقطه مقابل . کشورهای مناطق نفوذ ندارد

درک عاميانه از امپرياليسم است که زيربنای اقتصادی 

امپرياليسم را درک نمی کند، همان درک امپراتوری های 

و از اين رو تنها در صورت باستان را از امپرياليسم دارد، 

دست نشاندگی حکومت ها در مناطق نفوذ می تواند جايگاه آنها 

  .در نظام جهانی امپريالستی را تشخيص دهد

با توجه به اين کليات، وقتی به مورد مشخص ايران می رسيم 

نکته اينجاست که شيوۀ دست يابی حکومت ايران به جايگاه 

صد و هشتاد  1357الب برتر منطقه ای، پيش و پس از انق

حکومت محمدرضا شاه بعد از کودتای . درجه تغيير کرده است
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همزمان با و کپيۀ سرمشق کره جنوبی و   1332مرداد  28

انقالب بهمن، که ديناميسمی عميقا ضد کاپيتاليستی . تايوان بود

داشت، با تحرک طبقه کارگر ايران و با فعاليت نيروهای چپ 

ی حکومت تازۀ اسالمی در ايران باقی انقالبی هيچ راهی برا

نگذاشت جز اينکه نقش برتر منطقه ای خود را نه در اطاعت 

از امريکا بلکه به ابتکار خود تأمين کند و به نيروهای منطقه 

پس از انقالب بهمن، برای هر حکومت . ای و جهانی بقبوالند

کاپيتاليستی در ايران اکنون بايد مدل هند و افريقای جنوبی 

پارتايد برای قدرت فائقۀ منطقه ای شدن سرمشق قرار می آ

گرفت، و عينا مانند اين سرمشق ها دستيابی به بمب اتمی نيز 

تالش برای سردمداری . (ابزار آزموده ای در اين راه بود

جريانات اسالمی در منطقه هم طبعا ابزار ويژۀ رژيم اسالمی 

ق، مستقل از پافشاری در تداوم جنگ هشت ساله با عرا.) است

بيانات ايدئولوژيک خمينی، حکمتی جز اين نداشت که رژيم 

تازۀ ايران به دولت های منطقه و قدرت های جهانی بايد نشان 

می داد که به هيچ بهايی حاضر نيست نقش برتر منطقه را به 

اگر چه جنگ ايران و عراق بدون . دولت ديگری واگذارد

ان يافت، اما به زودی روشن کردن قدرت فائقۀ منطقه ای پاي

بحران سقوط شوروی نظم منطقه ای  1990يعنی با آغاز دهۀ 

را بيش از پيش سيال کرد و، همزمان، نخستين حملۀ امريکا به 

عراق به بهانۀ اشغال کويت قدرت مانور حکومت ايران برای 

يک دهه بعد، با . کسب مجدد هژمونی در منطقه را افزايش داد

راق توسط امريکا، شانس ايران برای اشغال افغانستان و ع

کسب جايگاه برتر در منطقه افزايش يافت، چرا که اهداف 

منطقه ای ايران به طور عينی در راستای عملکرد امريکا 

" معقول"دولت ايران برای اينکه يک ايران . قرار می گرفت

را به عنوان قدرت منطقه ای به امريکا و قدرت های بزرگ 

همکاری اطالعاتی و (زم را نشان داد بقبوالند نرمش ال

لجستيکی با امريکا در مورد افغانستان، و بدوا همکاری 

اما، چه سياست ). سياسی در مورد عراق نيز برقرار بود

خارجی بی پايۀ نئوکان های امريکا برای اعمال قدرت مستقيم 

عربستان به (در منطقه، و چه فعال شدن رقبای منطقه ای 

رهای  عربی، و سياست خارجی دولت جديد نمايندگی از کشو

وضعيت منطقه را پيچيده تر ) و نرم اسالمی ترکيه در منطقه

کرد و فيصله يافتن مسالۀ تعيين قدرت منطقه ای را تا امروز 

سه دهه پس از سقوط حکومت شاه . در تعليق نگاه داشته است

و دو دهه پس از پايان جنگ سرد هنوز نظام سياسی 

و . منطقه و جايگاه ايران در آن روشن نشده استامپرياليستی 

امروز، با وجود بحران جهانی اقتصادی، و با انفجار انقالب 

در شمال افريقا و خاورميانه، مسالۀ برقراری نظم نوين 

امپرياليستی در منطقه نامطمئن تر و نامعين تر از هميشه شده 

  .است

تی اگر ح(بيشک تالش های منطقه ای رژيم جمهوری اسالمی 

در دو ) دهۀ اول و جنگ هشت ساله با عراق را محسوب نکنيم

دهۀ اخير هزينه داشته و از لحاظ اقتصادی همچون ترمزی بر 

اما در عين حال . رشد سرمايه داری ايران عمل کرده است

تالش برای کسب جايگاه برتر منطقه ای يک شرط اساسی 

و توسعه  برای گشودن چشم انداز خروج از بن بست اقتصادی

بورژوازی ايران . دراز مدت اقتصاد کاپيتاليستی ايران است

  نسبت به اين واقعيت دوگانه چه واکنشی می تواند داشته باشد؟ 

بورژوازی ايران واکنش يکسانی نمی تواند داشته باشد، چرا 

که منافع بخش های مختلف بورژوازی متفاوت و حتی 

بورژوازی ايران چه در تعيين بخش های مختلف . واگراست

اهداف سياست منطقه ای و چه در شيوه های تعقيب اين 

اهداف، مواضع متفاوتی دارند که نهايتا بر منافع اقتصادی 

بخش های مختلف منطبق است، و برحسب فاکتورهايی نظير 

تجاری، صنعتی، (رشته فعاليت شان : اينها تعيين می شود

ن بازار محصوالت شان، ، داخلی يا خارجی بود)خدماتی

ميزان نيازشان به تکنولوژی جهانی، اندازۀ سرمايه شان، افق 

. دراز مدت يا کوتاه مدت گردش سرمايه شان، و نظاير اينها

تفاوت نياز بخش های بورژوازی که با چنين عواملی تعيين می 

شوند به مواضع متفاوتی می انجامد که قاعدتا هريک می بايد 

در قالب احزاب مختلف بورژوازی و خط  سخنگويان خود را

و گرايشات مختلف در جريانات . مشی و سياست آنها بيابد

و حتی گرايشات (بورژوايی نسبت به سياست منطقه ای ايران 

واگرا درون يک جريان واحد نظير ليبرال ها مثال در مورد 

تنها وقتی قابل تأمل اند ) نزديکی يا دوری از سياست امريکا

. فشردۀ خواسته های بخشی از طبقۀ سرمايه دار باشندکه بيان 

همين منافع متنوع و واگرای بخش های سرمايه نه فقط پايۀ 

شکل گرفتن جريانات سياسی مختلف بورژوايی می شود، بلکه 
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بر رژيم نيز فشار می گذارد و تعامل او با طبقۀ سرمايه دار را 

م جناح چرا که حتی وقتی رژيم و تما. دچار تشتت می کند

هايش بطور يک دست سياست بدل شدن به قدرت منطقه ای را 

هنوز رژيم دستکم ) که از آغاز چنين بوده است(تعقيب می کند 

با اين مسأله مواجه است که به چه روشی ضرورت فشار بر 

اقتصاد ايران برای تعقيب سياست منطقه ای اش را به طبقه 

محمدرضا شاه، تالش کند آيا، مانند . سرمايه دار ايران بقبوالند

تا به هر هزينه ای که هست موقعيت هژمونيک ايران را در 

منطقه تثبيت کند و اميدوار باشد که با برقراری موقعيت برتر 

ايران بخش های مختلف بورژوازی همگی بهره مند خواهند 

شد و دعا به جان رژيم خواهند کرد؟ يا اينکه، برعکس، اقناع 

سياست های منطقه ای اش خود عامل  و بسيج بورژوازی پشت

ديگری در تقويت تالش های منطقه ای اش برای کسب اين 

هژمونی است؟ نکته حياتی اينجاست که اين واقعيت دوگانه که 

تالش برای کسب موقعيت برتر منطقه ای هم برای بهبود 

اقتصاد سرمايه داری ايران الزم است و هم بر آن فشار می 

در ايجاد تشتت در بورژوازی ايران،  آورد، يک عامل اصلی

و اين . شامل سازمان های سياسی و دولت بورژوايی، است

چند دستگی هم کارآيی رژيم را در يک سياست خارجی منسجم 

تضعيف می کند و هم با همين واسطه بر اقتصاد ايران تأثير 

بطور مثال، اين که حتی برای تعقيب هدف . منفی ای دارد

کتيک انعطاف بيشتر کارآيی دارد يا نمايش واحد و ثابتی تا

گردن کلفتی، شيوه های نمايشی احمدی نژاد بيشتر کارآيی دارد 

يا لبخند خاتمی، يا کی و کجا کدامش بهتر است، هيچ معيار 

اکنون، با . عينی ای ندارد و طبعا مورد اختالف بوده است

تشديد تحريم ها، روشن شده که شيوه های دولت احمدی نژاد 

هزينۀ اقتصادی سنگينی دارد که به نوبۀ خود وضعيت بحرانی 

اما روی ديگر سکه اين است که . اقتصاد را دامن زده است

تسليم تام و تمام ايران به خواسته های قدرت های بزرگ نيز به 

معنای دست شستن از موقعيت برتر منطقه ای است که معنايش 

بحران و رشد  در سطح اقتصادی بسته شدن چشم انداز پايان

هر تاکتيک سرسختانه يا هر شيوۀ نرمی، مثال در رابطه . است

با انرژی هسته ای يا جنبش حزب اهللا در لبنان، يا صدر در 

به اين . عراق نيز همين ريسک و تناقض را در خود دارد

ترتيب، عرصۀ سياسی نظام امپرياليستی در منطقه خود بدل به 

ن را، بنا به مصلحت فاکتوری می گردد که حکومت ايرا

کاپيتاليسم ايران، ناگزير از تعقيب سياست ها و شيوه هايی می 

کند که خود عامل افزودن بر بحران سرمايه داری ايران می 

اين جزئی از مکانيسم اقتصادسياسی بروز بحران . شوند

سرمايه داری در کشوری نظير ايران در عصر امپرياليسم 

تشديد بحران اقتصادی، عامل مکانيسمی که همزمان با . است

افزايش تشتت در صفوف بورژوازی و چند دستگی در 

بحران سرمايه داری جهانی در کشوری . حکومت نيز هست

نظام کاپيتاليسم جهانی، " حلقۀ ضعيف"چون ايران بمنزلۀ يک 

نه صرفا شکل دهندۀ بحران اقتصادی، بلکه به همان ميزان 

سياسی، يعنی آماده کردن شکل دهندۀ بحران حکومتی و بحران 

  .  شرايط يک بحران انقالبی تمام عيار، نيز هست

بحران اقتصاد ايران نتيجۀ عملکردهای نادرست : نتيجه بگيريم

حکومت و تحميل هزينه های ناالزم به سرمايه داری ايران 

نيست که بتوان با تغيير سياستمداران يا حتی تغيير ساختارهای 

بحران اقتصاد ايران نتيجۀ . کردصرفا سياسی بر آن غلبه 

و اگر اين . عملکرد کليت اقتصاد سياسی کاپيتاليسم جهانی است

واقعيت در تبيين های جريانات بورژوايی از بحران اقتصادی 

مورد اعتنا قرار نمی گيرد از آن روست که دستگاه های 

نظری اينها هيچ تبيين عميقی از واقعيات نظام سياسی جهانی و 

سی منطقه ای ندارند؛ پايۀ مادی و اقتصادی ای برای نظام سيا

سياست جهانی باز نمی شناسند؛ و در نتيجه عرصۀ سياست را 

کامال مستقل از اقتصاد و بمنزلۀ جوالنگاه برخورد قدرت های 

اما سياست خارجی منطقه . نظامی و سياسی در نظر می گيرند

نۀ ای جمهوری اسالمی نيز درست مانند سياست سرکوبگرا

داخلی اش در خدمت به کارکرد کاپيتاليسم ايران و تقويت آن 

اگر سياست منطقه ای برتری جويانۀ اين رژيم بر . است

تحميل می کند، اين هزينه همانقدر برای " هزينه"اقتصاد ايران 

بقای کاپيتاليسم در ايران حياتی است که هزينه های دستگاه 

ايه، يعنی برای های سرکوبگر اين رژيم برای کارکرد سرم

جلوگيری از تشکل يابی و بسيج کارگران، برای پائين نگاه 

داشتن دستمزدها، و برای مقابله با عوارض اجتماعی نابرابری 

  . در ايران حياتی است

بحران اقتصادی ايران ريشه در بحران جهانی سرمايه داری 

جهانی دارد، اما مکانيسمی که بحران جهانی اقتصاد سرمايه 
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را به اقتصاد يک کشور معين، و بويژه کشورهای داری 

مناطق نفوذ امپرياليستی چون ايران، متصل می کند ابدا يک 

اين تماميت اقتصادسياسی . مکانيسم صرفا اقتصادی نيست

کاپيتاليسم جهانی است که موجب می شود بحران جهانی 

کاپيتاليسم در هر کشوری، و بويژه در هر کشور پيرامونی يا 

ی مناطق نفوذ، غالبا همراه با بحران سياسی، و يا حتی کشورها

عرصۀ اقتصاد و . بدوا به شکل بحران سياسی بروز کند

اين منطق اقتصادی سرمايه داری . سياست به هم مربوط اند

. است که به امپرياليسم در سطح سياست جهان منجر می گردد

تقسيم جهان به مناطق نفوذ ميان قدرت های بزرگ بازتاب 

بروز بحران . روری رقابت سرمايه های امپرياليستی استض

اقتصادی در کشورهای مرکزی امپرياليست، از طريق بازار 

واحد جهانی، دشواری های اقتصادی در مناطق تحت نفوذ 

تشديد رقابت های امپرياليستی و ضرورت . ايجاد ميکند

بازتقسيم جهان، شکل گيری نظام های منطقه ای تازه را ممکن 

کند، که به نوبۀ خود عامل تشديد رقابت دولت های منطقه  می

اين سياست . ای برای کسب موقعيت بهتر در منطقه می شوند

های ناگزير، به نوبۀ خود عامل تشديد بحران اقتصادی در 

کشورهای منطقه ای می شوند، و هم در عين حال تشتت و 

. ندتفرقه در بورژوازی و حکومت اين کشورها را دامن می زن

به اين ترتيب بحران اقتصادی کاپيتاليسم جهانی، با واسطه های 

حلقه های "مکانيسم اقتصاد سياسی، شرايط عينی انقالب را در 

  . کاپيتاليسم جهانی ايجاد می کند" ضعيف

  

بحران اقتصادی ايران و راه حل سوسياليستی ) 4.3

  کارگران
در ايران  بحران اقتصاد ايران بحران کمبود رشد سرمايه داری

هيچ بحرانی . نيست، بحران خود سرمايه داری در ايران است

هميشه راه حل . به خودی خود عامل فروپاشی کاپيتاليسم نيست

کاپيتاليستی ای برای بحران متصور است، که تنها به بهای 

استثمار خشن تر کارگران، گسترش بيکاری، افزايش نابرابری 

و تشديد رقابت ميان  ها، خانه خراب کردن اکثريت مردم،

سرمايه داران تا حد جنگ ميان کشورها، می تواند سودآوری 

اين چشم انداز بربريتی است که راه حل . سرمايه را احيا کند

در ايران . کاپيتاليستی بحران در برابر جامعه قرار می دهد

امروز هم، راه حل کاپيتاليستی بحران تنها با تشديد استثمار و 

ا سرکوب سياسی در داخل و ماجراجويی و افزايش فقر، ب

از زاويۀ منافع . سلطه طلبی در منطقه امکان تحقق دارد

کارگران و تودۀ وسيع مردم ايران، راه حل بحران اقتصادی 

فعلی در بر چيدن نظام سرمايه داری و گام برداشتن بسوی 

سازمان دادن يک اقتصاد مبتنی بر مالکيت عمومی و همکاری 

برخالف تبليغات تحريف آميز . ۀ کارکنان استو اختيار هم

سخنگويان سرمايه، راه حل سوسياليستی کارگران برای بحران 

اقتصادی امروز ايران نه فقط کامال ممکن است، بلکه برای 

جلوگيری از بربريتی که راه حل سرمايه دارانۀ بحران دنبال 

اشاره به برخی رئوس راه حل . می کند ضروری است

ی کارگران کافی است تا نشان دهد اين راه حل واقعا سوسياليست

  .می تواند بر بحران غلبه کند

    

راه حل سوسياليستی کارگران به سرعت عوارض اجتماعی 

با اقداماتی نظير مصادرۀ سرمايه : بحران را از ميان می برد

های بزرگ، با مصادرۀ دارايی های بنيادها و سپاه پاسداران و 

و با توزيع مجدد ثروت در جهت ايجاد  نيروهای سرکوبگر،

برابری، با اقدام فوری برای حل مشکل مسکن، و با برقراری 

بيمه های پزشکی و درمانی، بيمۀ بيکاری، از کار افتادگی، و  

  .بازنشستگی؛ و نظاير اينها

حکومت کارگران و زحمتکشان امکانات بيشتری برای 

د داشت، چرا که اقدامات رفاهی و خدماتی به شهروندان خواه

انحالل سپاه پاسداران و : می تواند از هزينه های دولتی بکاهد

نيروهای سرکوبگر، حذف هزينه های ايدئولوژيک رژيم 

اسالمی، و همچنين کاهش بوروکراسی و ساده کردن روال کار 

ادارات از طريق مشارکت مستقيم هرچه وسيع تر شهروندان 

  . در ادارۀ امور عمومی

به مسألۀ رشد اقتصادی مربوط می شود، راه حل  تا آنجا که

سوسياليستی کارگران به شيوه های مختلفی رشد اقتصادی را 

پيش از هرچيز، بر مبنای اين اصل بنيادی که : ممکن می کند

کار کردن هم حق و هم وظيفۀ هر شهروند است، نه فقط با 

ايجاد اشتغال از اتالف انرژی بيکاران جلوگيری می شود، 

ه با منوط کردن حق شهروندی به کار کردن برای آنها که بلک

توانش را دارند، به بيکارگی و مفت خوری طبقات باال نيز 
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پايان می دهد و نيروی آنها را به فعاليت اقتصادی مفيدی 

همچنين نيروی کار عظيمی را که در نظام . مشغول می کند

سرمايه داری در دستگاه بوروکراسی و نظامی نقشی جز 

کنترل و سرکوب تودۀ مردم را ندارند آزاد می کند و نيروی 

اقتصاد سوسياليستی برای . آنها را به کار مولد سوق می دهد

رشد بيش از هر عامل ديگری به نيروی خالقيت توده های 

حکومت کارگران و . آزاد و حاکم بر سرنوشت خود اتکا دارد

وزش و زحمتکشان با سرمايه گذاری وسيع در بهداشت و آم

پرورش، با سرمايه گذاری وسيع در ايجاد مسکن مناسب و 

خدمات رفاهی، و با کاهش ساعات کار، نه فقط رفاه و آسايش 

وسيع ترين تودۀ جمعيت را تأمين می کند، بلکه کيفيت نيروی 

کار را باال می برد و با افزايش بارآوری کار رشد اقتصادی را 

با برقراری وسيع ترين  بار آوری کار به ويژه. ممکن می کند

اختيار کارکنان در اداره محيط کار و تصميم مستقيم آنها در 

برخالف نظام . نحوۀ تقسيم کار و مديريت طبعا افزايش می يابد

اقتصاد سرمايه داری، اين واقعيت که در سوسياليسم فعاليت نه 

با هدف سود بری، بلکه برای رفع نيازهای مردم انجام می 

" رشد اقتصادی"د به معنای تفاوت کيفی مقولۀ شود بخودی خو

در سوسياليسم است که با معيار پاسخگويی به نيازهای 

  . شهروندان سنجيده می شود

: تا آنجا که به رابطۀ اقتصادی با جهان خارج مربوط می شود

حکومت کارگران برای افزايش بارآوری به منظور پاسخگويی 

ندان هم  خواهان هرچه بيشتر و بهتر به نيازهای شهرو

دسترسی به آخرين تکنولوژی جهانی و هم خواهان مبادلۀ 

. اقتصادی و تقسيم کار عقالنی با ساير کشورهای جهان است

اما، برخالف حکومت های کاپيتاليستی تاکنونی در ايران، 

برای ايجاد رابطۀ اقتصادی با جهان نيازی ندارد که با سياست 

. يژه ای در بازار جهانی بيابدبرتری جويی منطقه ای جايگاه و

حکومت کارگران و زحمتکشان در ايران با اتکاء به همبستگی 

جهانی کارگران، با اتکاء به سمپاتی افکار عمومی مترقی 

جهان به تالش رهائيبخش تودۀ مردم ايران، و با اتکاء به 

ارتقاء کّمی و کيفی محصوالت کار تودۀ آزاد مردم ايران، 

رابر اقتصادی با کشورهای ديگر را درسطح برقراری رابطۀ ب

  . جهانی دنبال می کند

راه حل سوسياليستی کارگران برای بحران اقتصادی نه فقط 

تنها راه تأمين منافع کارگران و اکثريت مردم زحمتکش ايران 

است، بلکه تنها پاسخ عينی برای بحران اقتصادی جاری در 

توانند راه حلی عملی  راه حل های کاپيتاليستی نمی. ايران است

ای برای معضل اقتصادی محسوب شوند، بلکه هدف شان پيش 

از و بيش از برون رفت از بحران اقتصادی حفظ موقعيت 

در مقابل، تحول . ممتاز و مالکيت طبقه سرمايه دار ايران است

. سوسياليستی اقتصاد ايران هم ضروری و هم ممکن است

ن در جنبه های فنی دشواری راه حل سوسياليستی کارگرا

برنامۀ اقتصادی آن نيست، بلکه در تحقق پيش شرط سياسی 

همانطور که . آن، يعنی در به قدرت رسيدن کارگران است

تاريخ جهان و ايران نشان داده است، سرمايه داران ايران، 

جريانات سياسی رنگارنگ بورژوايی، و رژيم جمهوری 

الش کارگران برای اسالمی پاسدار سرمايه، همگی در برابر ت

به دست گرفتن حکومت و پايان دادن به بحران و فالکت توده 

مردم مقاومت می کنند و برای سرکوب چنين تالش هايی از 

اين حقيقت که راه حل . هيچ کاری فروگذار نمی کنند

سوسياليستی کارگران يگانه راه حل عينی، ممکن و ضروری 

تواند به خود برای وضعيت اقتصاد ايران است تنها می 

کارگران اعتماد به نفس و همت الزم برای مبارزه تا به آخر 

  . عليه دشمنان طبقاتی را بدهد

  

  بحران اقتصادی و خيزش توده ای) 4.4
بحران اقتصاد ايران بحران سرمايه داری ايران است نه بن 

هيچ درجه از . بست اقتصاد دولتی يا سوء مديريت دولت ايران

سياسی، از تغيير سياستمداران و سياست ها تغييرات در نظام 

گرفته تا حتی متحول کردن ساختارهای سياسی، به خودی خود 

. نمی تواند سرمايه داری ايران را از بحران خارج کند

تغييرات صرفا سياسی تنها تا به آنجا می توانند بر وضعيت 

اقتصاد ايران تأثير بگذارند که موانع سياسی ادغام ايران در 

اما، با توجه به ساختار اقتصاد . ار جهانی را بر طرف کنندباز

ايران، و بويژه در وضعيت امروز جهان، يعنی در شرايط 

تداوم بحران جهانی سرمايه داری، حتی ادغام اقتصاد ايران در 

تقسيم کار جهانی نيز نمی تواند به تنهايی پاسخی به بحران 

ن تاريخا تنها با کسب کاپيتاليسم ايرا. سرمايه داری ايران باشد
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هژمونی سياسی در منطقه توانسته بود موقعيت اقتصادی 

افول هژمونی امريکا در روابط بين المللی، و . بهتری بيابد

سيال شدن نظام سياسی امپرياليستی جهانی و منطقۀ 

خاورميانه، عاملی است که اجازۀ ماجراجويی های منطقه ای 

جمهوری اسالمی می دهد؛ را به دولت های منطقه و بويژه به 

اما اکنون کسب مجدد هژمونی منطقه ای برای حکومت ايران 

نه فقط رقابت بين دولت های : از هميشه دشوارتر شده است

مشخصا حکومت (منطقه تشديد شده است و شانس رقبايی 

افزايش يافته است، بلکه به ويژه با انفجار انقالب در ) ترکيه

ظام منطقه اساسا تغيير می کند، کشورهای عربی پارامترهای ن

و امکان کسب هژمونی منطقه ای برای رژيم جمهوری 

اسالمی از هميشه نامطمئن تر است، و ماجراجويی اين 

حکومت در سياست خارجی، با هزينه های مالی و سياسی آن، 

خود مستقيما عامل ديگری برای تشديد بحران اقتصادی و 

در چنين . ن استچنددستگی سياسی در بورژوازی ايرا

شرايطی، راه حل سوسياليستی کارگران تنها راه خالصی 

کارگران و زحمتکشان از چنگال فقر و تنها راه عينی برای 

بورژوازی ايران هيچ . پايان دادن به بحران اقتصادی است

راهی برای برون رفت از بحران ندارد، و تنها با شکست 

واند به موقعيت مقاومت کارگران و زحمتکشان است که می ت

ممتاز اقتصادی و اجتماعی خود از ِقَبل استثمار خشن کارگران 

  .  و زحمتکشان تداوم دهد

برخالف اتفاق نظر سخنگويان بورژوازی ايران، و حتی با 

ملحوظ کردن مالحظات اجرايی کارشناسان اقتصادی 

بورژوازی، اقدامات اخير دولت احمدی نژاد مبنی بر حذف 

شايشی در کارکرد سرمايۀ داخلی ايجاد می کند و يارانه ها نه گ

تا آنجا که به . نه ادغام ايران در بازار جهانی را تسهيل می کند

ادغام اقتصاد ايران در تقسيم کار جهانی مربوط می شود، 

روشن است که موانع سياسی ای که در روابط خارجی 

حکومت جمهوری اسالمی وجود دارد هنوز برطرف نشده و 

رانه ها کوچکترين تأثيری بر رفع اين موانع سياسی حذف يا

در سطح تأثير بر اقتصاد داخلی نيز مساله اين است که . ندارد

سياست حذف يارانه های دولت احمدی نژاد تنها شباهت 

صوری ای به اقدامات استاندارد نئوليبرالی دارد که درچند دهۀ 

رمايه گذشته نسخۀ نهادهای جهانی برای رونق کسب و کار س

داران از طريق کاهش سطح معيشت کارگران و زحمتکشان 

در شرايط مشخص امروز، يعنی با توجه به بن . بوده است

بست اقتصاد ايران و رکود سرمايه گذاری، سياست حذف 

يارانه های دولت هيچ تحرکی به سرمايه های داخلی نمی دهد، 

د، و در در کوتاه مدت حتی هزينۀ سرمايه داران را باال می بر

ميان مدت با افزايش قيمت ها و کاهش تقاضا رکود در سرمايه 

در شرايط امروز، حذف يارانه . گذاری را حتی تشديد می کند

ها تنها تالشی برای نجات دولت از ورشکستگی است و تنها 

هدف واقعی آن افزايش درآمد دولت از طريق کاهش درآمد و 

سترش فقر و گ. سطح زندگی کارگران و زحمتکشان است

تشديد فالکت اقتصادی به ناگزير به خيزش های توده ای دامن 

اين واکنش محتوم توده هاست، و بيش از سه دهه . می زند

تجربۀ جهانی گسترش و سلطۀ نئوليبراليسم قطعی بودن چنين 

در ايران نيز، همچون هر کشور . واکنشی را تأييد می کند

سرمايه داری، بر متن پيرامونی ديگر، بر متن بحران جهانی 

بن بست اقتصادی ايران، و در برابر سياست های فالکت آفرين 

دولت احمدی نژاد، موج اعتراضات اقتصادی توده ها اجتناب 

ناپذير است، کما اينکه در چند هفتۀ اخير انقالب تونس و 

انقالب مصر نشان داد که تودۀ زحمتکشانی که از فالکت به 

. زنده ماندن راهی جز مبارزه ندارند ستوه آمده اند برای نفس

اعتراضات توده ها به مشقات اقتصادی زمينۀ مادی يک جنبش 

توده ای عميق و پايدار را می سازد و، همانطور که تجربۀ 

جاری جهان عرب نشان می دهد، همزمانی چنين جنبش های 

اصيل توده ای با ناتوانی و شکاف در حکومت ها تمام عوامل 

سی تمام عيار و يک وضعيت انقالبی را فراهم يک بحران سيا

  . می آورد

" حلقه های ضعيف"به عبارت ديگر، آنچه وقوع انقالب را در 

نظام امپرياليستی جهانی را در متن بحران جهانی سرمايه 

داری به سرعت محتمل می کند اين واقعيت است که در 

گی کشورهايی نظير ايران نه فقط بحران اقتصادی، بلکه شکنند

حکومت ها  نيز خود حاصل همان مکانيسم اقتصاد سياسی 

مکانيسم اقتصاد سياسی بحران . سرمايه داری جهانی است

سرمايه داری جهانی در ايران نيز اکنون هر دو مولفۀ را شکل 

اجتناب ناپذيری يک جنبش اصيل توده ای در : داده است
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ی، و بحران حکومت جمهوری اعتراض به مشقات اقتصاد

  .میاسال

  

  

بحران حکومت) 5

اين که حکومت جمهوری اسالمی با بحران دست به گريبان 

تضاد ميان دولت با نهاد : است فاکت قابل مشاهده ای است

روحانيت؛ اختالف قوۀ مجريه با قوای مقننه و قضائيه؛ شکاف 

فصل "بين دولت احمدی نژاد و ولی فقيه؛ بی اثر شدن 

؛ واگرايی "اصول گرايان"وی خامنه ای حتی در ارد" الخطاب

سپاه و روحانيت؛ تنش بين بسيج و رئيس جمهور؛ اختالف 

نظر و عزل و نصب های مکرر در کابينه؛ تغيير مکرر 

سياست های داخلی و خارجی اعالم شده؛ ناتوانی دستگاه 

اداری دولت از فعاليت روتين؛ زمزمۀ اختالف نظر در 

سی و ايدئولوژيک در فرماندهان سپاه؛ تشديد چند دستگی سيا

روحانيت؛ واگرايی ايدئولوژيک در کل حکومت با باال گرفتن 

فهرست . مباحثی چون تقابل ايرانيت و اسالميت؛ و نظاير اينها

چنين مواردی را می توان همچنان ادامه داد و ديد که نه فقط 

روابط ميان ارگان ها و نهادها دچار تنش های افزاينده است، 

ارگان و نهاد نيز تشتت و سردرگمی حاکم  بلکه در خود هر

شيرازۀ حکومت از هم گسيخته و وضعيت به راستی . است

بحران حکومت جمهوری . است" همه عليه هم"مصداق 

اسالمی گرچه با دهمين انتخابات رياست جمهوری سر باز 

کرد، اما با راندن موسوی و کروبی و خاتمی از بدنۀ حاکميت 

جانی خاتمه نيافت، بلکه  با تجزيۀ مدام يا حاشيه ای کردن رفسن

اصول گرايان و واگرايی دسته بندی های تازه در اندام های 

  . مختلف حکومت ادامه يافته است

  

  تبيين علل بحران حکومتی) 5.1
نفس مشاهدۀ واقعيت بحران حکومتی، اما، به خودی علت آن 

باال گرفتن "توضيح بحران حکومتی با . را روشن نمی کند

نيز از مشاهده فراتر نمی رود، در بهترين " تالف جناح هااخ

حالت تنها نخستين حلقه در تبيين علت بحران است، و می بايد 

در گام های بعدی موضوع اصلی اختالف و علت اختالف 

جناح ها را ريشه يابی کند تا علت پايه ای بحران حکومتی را 

  . توضيح دهد

  

ن و اپوزيسيون حامی يک تبيين اصلی که نزد اصالح طلبا

توضيح اختالف ) و هنوز تکرار می شود(ايشان رواج داشت 

سايه روشن . جناح ها بر مبنای تفاوت های ايدئولوژيک بود

از نوانديشان (های ايدئولوژيک جناح ها در تعبيرشان از اسالم 

دينی گرفته تا فقاهت سنتی و واليت فقاهتی و قرائت فاشيستی 

اجتماعی متفاوت جناح - اندازهای سياسی ظاهرا چشم) از اسالم

ها را توضيح می داد، و مشی اصالح طلبان و اپوزيسيون 

مدرنيته، حمايت از - ليبرال، بر اساس گفتمان مشهور سنت

جناح هايی بود که دست بااليافتن آنها موجب تقويت نهادهای 

نهادهای انتخابی در برابر (مدرن در برابر نهادهای سنتی 

چنين توضيحی البته گوشه ای از واقعيت . گشت می) انتصابی

را در خود دارد، اما به منزلۀ توضيح علت اختالف جناح ها 

روشن است که در عرصۀ سياست و . بشدت سطحی است

جامعه هر گروهبندی ای بطور طبيعی نوعی بيان ايدئولوژيک 

می يابد، ولی حضور و دوام يک گروهبندی در عرصۀ 

به اين است که فعاليت چنين گروهی از سياست و جامعه منوط 

لحاظ عينی به منافع مادی فی الحال موجودی در جامعه گره 

حتی اگر خود سخنگويان و فعاالن جناح ها صرفا بر . بخورد

مبنای انگيزۀ ايدئولوژيک عمل کنند، آنچه جايگاه سياسی و 

معنای اجتماعی فعاليت هاشان را تعيين می کند اين است که در 

بخش قابل مالحظه ای از جامعه تحقق منافع خود را در عمل 

نهادهای مدرن در مقابل "در مورد . پيشروی آنها ببيند و بجويد

نيز همين امر صدق می کند، و سوال " نهادهای سنتی حکومت

اين است که، حال دلبستگی فرد مشخص به مدرنيته به هر 

کدام بخش  انگيزه ای باشد، اين نهادها در خدمت پيشبرد منافع

  . های بزرگ اجتماعی، اقشار و طبقات، قرار می گيرند
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توضيح ديگر در مورد اختالف جناح ها به سادگی اين است که 

هر جناحی منافع مستقيم خود را دارد و همين را تعقيب می کند 

اين نيز واقعيتی است . و منافع جناح ها با هم تصادم می کنند

را جستجو ) حتی فردی خود و(که جناح ها منافع جناحی خود 

که الزاما محدود به (تعقيب منافع جناحی يا فردی . می کنند

چه ايران و چه (در ميان سياستمداران ) منفعت مالی نيست

در تمام تاريخ واقعيتی است، اما جاه طلبی فردی ) جهان

نيز تنها در صورت انطباق " مردان بزرگ تاريخ ساز"

گويی به نيازهای مادی بخشی از با پاسخ) تصادفی يا آگاهانه(

حتی . جامعه، و مشخصا طبقات، است که مجال جوالن می يابد

که در (وقتی تعقيب منافع مادی جناحی يا فردی واقعيتی است 

، )مورد جناح های حکومت اسالمی واقعيت برجسته ای است

اين امر علت اجتماعی و جايگاه سياسی جدال جناح ها را 

  .توضيح نمی دهد

جناح های حکومت تنها وقتی چيزی فراتر از يک پديدۀ پس 

گذرا هستند که در عرصۀ سياست منافع بخش قابل مالحظه ای 

از جامعه را نمايندگی کنند؛ يعنی نمايندگی اين يا آن بخش از 

سرمايه، قشری از خرده بورژوازی، يا منفعت نهاد اجتماعی 

يت هرچند برای اين واقع. پايداری را عمال برعهده گرفته باشند

توضيح اختالف جناح ها الزم است، اما به خودی خود برای 

تشخيص موضوع مورد اختالف و تحليل از ماهيت اختالف 

نخست بايد تأکيد کرد که رابطۀ جناح . جناح ها کفايت نمی کند

ها با منافع يک طبقه يا قشر يا نهاد مشخص را تنها با مطالعۀ 

بويژه، همان طور که تاريخ امپريک می توان تشخيص داد و 

مکررا نشان داده، نمی توان و نبايد بين مشاغل يا منشأ طبقاتی 

رهبران احزاب و جناح ها و پايۀ اجتماعی آنها رابطۀ يک به 

رابطۀ نمايندگی سياسی با يک طبقه يا قشر . يکی برقرار کرد

کما . معين را بايد در هر مورد بتوان بطور کنکرت نشان داد

ر کشورهای غربی، که احزاب بورژوايی در آنها بيش اينکه د

از يک قرن و نيم سابقه دارند، می توان، مستقل از مشاغل 

رهبران احزاب، ربط پالتفرم و شيوه ها و عملکرد احزاب 

حکومتی و حتی فراکسيون های آنها را به بخش های مختلف 

سرمايه مالی، صنعتی و غيره به طور امپريک نشان داد، و 

شيفت پايۀ اجتماعی آنها را در مقاطع مختلف بطور عينی  حتی

  . دنبال کرد

نکتۀ دوم، که ما را به درک ماهيت اختالف جناح ها و 

ديناميسم جدال جناح ها نزديک تر می کند، اين است که نفس 

پافشاری بر منافع يک طبقه يا قشر، يا تکرار سرسختانۀ 

ا بخصوص جناح خواسته های يک طبقه يا قشر هنوز احزاب ي

های يک حکومت را نمايندۀ سياسی طبقه يا قشر معينی نمی 

منافع هر طبقه، و بويژه قشری از يک طبقه يا يک نهاد . کند

که اساسا وجود (اجتماعی، تنها در متن کارکرد يک شيوۀ توليد 

يعنی احزاب يا . می تواند تعقيب شود) جامعه را ممکن می کند

انند منافع بخش معينی از بورژوازی جناح ها تنها وقتی می تو

يا قشر معينی از خرده بورژوازی را به راستی نمايندگی کنند 

که تعقيب منافع پايۀ اجتماعی خود را در متن بزرگتری که 

بدوا کارکرد اقتصاد سرمايه داری را تضمين می کند قرار 

و ( طبقهتئوری مارکسی دولت، که دولت را ابزار يک . دهند

می شمارد ناظر بر ) از يک طبقه قشریيا   بخشینه ابزار 

همين واقعيت است که نقش بنيادی حکومت سرمايه داری 

تضمين دوام چنان مناسباتی بين دو طبقۀ اصلی، بين طبقۀ 

سرمايه دار و طبقۀ کارگر، است که شرايط عمومی کارکرد 

به اين اعتبار است که اختالف . سرمايه داری را ممکن کند

های مختلف سرمايه را می بايد تنها اختالف نظر  سياسی بخش

بر سر شيوۀ مقابله با طبقه کارگر و فراهم آوردن شرايط 

به عبارت ديگر، . عمومی سودآوری سرمايه محسوب کرد

دست باال يافتن جناحی در حکومت را نمی توان تنها بر حسب 

پافشاری اين جناح بر منافع قشری از بورژوازی يا بخشی از 

يه که جناح مزبور نمايندگی می کند توضيح داد، بلکه سرما

شرط الزم و کافی برای هژمونی يافتن يک جناح توفيق او در 

شکل دادن به شرايط عمومی ای برای کارکرد سرمايه داری 

است که در عين تأمين سهم شير برای پايۀ اجتماعی خود، به 

ان نيز امک) شامل خرده بورژوازی(ساير اقشار بورژوازی 

و استحکام يک جريان هژمونيک . تعقيب منافع خود را می دهد

  .دقيقا به شمول اين اقشار ديگر بستگی دارد

به همين منوال، اگر جناحی قادر نباشد منافع عمومی سرمايه 

را در عين حفظ موقعيت ممتازی برای پايۀ اجتماعی خود 

ی تأمين کند، اوال روشن است که منفعت قشری که قصد نمايندگ

اش را داشته نيز تهديد می شود، و ثانيا، و مهم تر، در صورت 

و به طريق اولی تعقيب منافع (پافشاری بر تعقيب منافع قشری 
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تنها ظرفيت مقابلۀ حکومت برای ) فردی سخنگويان خويش

. تأمين شرايط عمومی کارکرد سرمايه داری را کاهش می دهد

از عمومی ای به عبارت ديگر، اگر جناحی نتواند چشم اند

برای کليت نظام سرمايه داری را نشان دهد، از شرط کافی 

برای نمايندگی سياسی قشری از بورژوازی و خرده 

اين مکانيسم عمومی ای است . بورژوازی نيز برخوردار نيست

که باعث می شود احزاب و جناح های تثبيت شده از پايۀ 

وی اجتماعی خود محروم شوند، و اقشار مختلف در جستج

و پديدۀ بحران حکومتی وقتی . سخنگويان سياسی جديدی برآيند

رخ می دهد که حکومت و جناح های آن، ناتوان از تضمين 

شرايط الزم برای کارکرد عموم بورژوازی، پايۀ اجتماعی 

خود را از دست می دهند، و پافشاری آنها بر خواسته هايی که 

می کرد امروز  تا ديروز دستکم منافع بخشی از طبقه را بيان

ديگر حتی قادر به تأمين آن منافع نيست، و تنها بر سردرگمی 

در چنين مقاطعی است که . سياست های حکومت می افزايد

بورژوازی و اقشار آن در جستجوی سخنگويان سياسی جديد و 

ايجاد تغييراتی در حکومت بر می آيند، و چند دستگی در طبقه 

کاف در حکومت و هم هم ش. سرمايه دار بيشتر می شود

بااليی ها ديگر . شکاف بين طبقه و حکومت بازتر می شود

  .نمی توانند به شيوه سابق حکومت کنند

همان طور که تاريخ نشان داده است، بحران حکومتی به داليل 

مختلفی می تواند روی دهد، و اين داليل از تکافو نکردن 

تا تغيير  ساختارهای سياسی موجود در شرايط متحول اقتصادی

نيازهای اقشار بورژوازی و کل طبقۀ سرمايه دار بنا به 

تحوالت اقتصادی و سياسی داخلی و جهانی را در بر می 

اما همانطور که مرور کوتاه باال نشان می دهد، در نظام . گيرد

سرمايه داری آنچه نهايتا و در انتزاعی ترين سطح موجد 

يف رابطۀ بحران حکومتی است چيزی جز ضرورت بازتعر

حکومت با اقتصاد سرمايه داری نيست، که در سطح اجتماعی 

و سياسی به معنای بازسازی رابطۀ حکومت با پايۀ طبقاتی 

  . خود در بورژوازی و اقشار آن است

روشن است که چرا در شرايط بحران اقتصادی سرمايه داری 

بحران : امکان وقوع بحران حکومتی به شدت افزايش می يابد

طبق تعريف دوره ای است که کارکرد عمومی  اقصادی

سرمايه داری زير سوال می رود و تالش برای اعادۀ آن مسألۀ 

- مرگ و زندگی برای سرمايه داری بمنزلۀ يک نظام اقتصادی

راه حل کاپيتاليستی برای برون رفت از . اجتماعی می شود

بحران، نه فقط نيازمند کاهش شديد سطح زندگی کارگران و 

ان و تحميل فقر و فالکت بر آنهاست، بلکه برای خود زحمتکش

بورژوازی در بهترين حالت نيز در سطح اقتصادی تنها با 

تشديد رقابت درونی، تمرکز سرمايه، يعنی ورشکستگی بخش 

اين رقابت مرگبار . های وسيعی از سرمايه داران همراه است

در سطح اقتصادی، معادل خود را در سطح سياست در شکل 

را شدن منافع بخش های مختلف بورژوازی، تضاد منافع واگ

کوتاه مدت بخش ها با منافع دراز مدت کل طبقه، و در نتيجه 

چند دستگی ميان جريانات سياسی بورژوايی و جناح های 

اين اغتشاش سياسی در طبقه سرمايه دار و . حکومت می يابد

بحران حکومتی آن، هرگاه با خيزش های توده ای همزمان 

که به سبب بحران اقتصادی محتمل تر و اجتناب ناپذير (ود ش

  . می تواند به يک شرايط تماما انقالبی منجر گردد) می گردند

اگر در شرايط بحران اقتصادی راه حل کاپيتاليستی بحران تنها 

با دشواری های فراوان امکان توفيق دارد، در شرايط انقالبی 

ان بورژوايی از دل امکان دست باال يافتن سياسی يک جري

و . واگرايی جريانات بورژوايی از هميشه کمتر پايۀ مادی دارد

تشديد تضادهای درونی جريانات سياسی بورژوايی آن ها را 

در برابر پيش روی انقالب زحمتکشان آسيب پذير تر می 

چنين است که، به شهادت تاريخ، برای بورژوازی . سازد

ام سرمايه داری برای نجات نظ" مرد نيرومند"عروج 

، حتی با "مشتی آهنين"مطلوبيت می يابد؛ يعنی حکومتی که با 

اعمال ديکتاتوری بر بورژوازی، يعنی بدون مالحظۀ منفعت 

بخش های مختلف سرمايه و با استقالل از اقشار واگرای 

بورژوازی، شرايط عمومی کارکرد سرمايه داری را مجددا 

سرمايه داری کم نيستند، چنين مواردی در تاريخ . برقرار کند

و آنچه امروز حکومت پينوشه را بدل به الگوی مطلوبی برای 

کرده ) چه در جهان و چه در ايران(بسياری از نئوليبرال ها 

اين است که تجربۀ شيلی آخرين نمونۀ کامال موفق پروسۀ 

بازسازی حکومت سرمايه داری و غلبه بر بن بست اقتصادی 

  . زی نشان می دهدرا به همۀ اقشار بورژوا
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در يک کالم، بحران حکومتی بيانگر ضرورت : خالصه کنيم

بحران حکومتی . تجديد آرايش دولت سرمايه داری است

معنايش اين است که بااليی ها ديگر نمی توانند به شيوه سابق 

حکومت کنند و تجديد آرايش يا بازسازی حکومت ضروری 

ايی جناح های اين ضرورت بدوا به سبب واگر. شده است

حکومت و جريانات سياسی بورژوايی است که خود ريشه در 

و . نيازهای دوره ای و بخش های مختلف  بورژوازی دارد

پاسخگويی به نيازهای دوره ای يا بخشی بورژوازی تنها در 

متن شرايط عمومی کارکرد سرمايه داری، يعنی در دورۀ 

رايط عمومی بحران حکومتی تنها با شکل دادن دوباره به ش

از اين رو، رفع بحران . کارکرد سرمايه داری ميسر می گردد

حکومتی هم متضمن تغيير رابطۀ حکومت با اقشار مختلف 

بورژوازی است، که در تغييرات سياسی يعنی عروج جريانات 

جديد حکومتی يا تغيير موازنۀ جناح های حکومتی بازتاب می 

می کارکرد سرمايه، يابد، و هم متضمن تغيير شکل شرايط عمو

يعنی تغييری در سياست اقتصادی يا نقش و رابطۀ دولت با 

از همين رو، می بايد گفت که وقوع بحران . اقتصاد است

حکومتی در نظام سرمايه داری در انتزاعی ترين سطح در 

واقعيت رقابت درونی طبقۀ سرمايه دار در عرصۀ اقتصاد 

  .ريشه دارد

سرمايه داری است، و طبعا هر رقابت ميان بورژواها ذاتی 

بخشی از سرمايه می کوشد تا در متن کارکرد اقتصاد سرمايه 

داری موقعيت برتری نسبت به رقبا به دست آورد، و به اين 

بازتاب . منظور به اهرم قدرت سياسی در حکومت نياز دارد

اين واقعيت در سطح سياست اين است که دست بااليافتن هر 

بخشی از بورژوازی منوط به اين است که  جناحی از نمايندگان

در عين کسب موقعيت ممتازی برای پايۀ اجتماعی خود بتواند 

بدوا شرايط کارکرد عمومی سرمايه داری را در تقابل طبقاتی 

اما هم شرايط . سرمايه داران در برابر طبقه کارگر تأمين کند

 عمومی کارکرد سرمايه بنا به تحوالت تکنولوژيک و اقتصادی

و سياسی جهانی و داخلی عوض می شوند و هم نيازهای بخش 

چند . های سرمايه ثابت نيستند و بسته به اوضاع تغيير می کنند

دستگی سياسی بورژوازی، وجود جناح ها در حکومت و 

و (رقابت ميان آنها ذاتی هر نظام سياسی سرمايه داری است 

تخابات در همين واقعيت را قرار است دموکراسی ليبرالی با ان

در هر ). فواصل معين و امکان تغيير حزب حاکم قاعده مند کند

مقطعی، هر گاه هژمونی هيچ يک از جريانات حکومتی در 

ميان جناح های بورژوايی ميسر نشود، يعنی هرگاه هيچ جريان 

يا جناحی قادر نباشد شرايط عمومی کارکرد سرمايه را چنان 

کافی بورژوازی باشند،  برقرار کند که پاسخگوی نياز اقشار

بحران اقتصادی سرمايه . بحران حکومتی امکان بروز می يابد

داری بنا به تعريف هم شرايط عمومی کارکرد سرمايه داری 

را تهديد به نابودی می کند و هم تضاد منافع اقشار بورژوازی 

دورۀ بحران اقتصادی در عين حال زمينۀ . را تشديد می کند

هرگونه حاکميت سياسی بورژوازی را  مادی حادترين بحران

نيز شکل می دهد و پايۀ مادی انقالب عليه سرمايه داری را 

  .فراهم می آورد

  

  بحران حکومتی در جمهوری اسالمی) 5.2
رژيم جمهوری اسالمی به داليل تاريخی شکل گيری اش از 

رژيم . آغاز در معرض بحران های حکومتی قرار داشته است

دل يک انقالب اصيل توده ای شکل جمهوری اسالمی در 

گرفت که بنا به ماهيت ضدکاپيتاليستی خود نه فقط سلطنت را 

سرکوب . برچيد بلکه ناگزير از تعرض به سرمايه داری بود

چنين انقالب ريشه داری تنها از عهدۀ رژيمی برآمد که 

سرکوب جنبش شورايی کارگران، جنبش انقالبی در کردستان، 

کيه به يک جنبش ارتجاعی ايدئولوژيک، و تحرک چپ را با ت

. با بافتی عموما خرده بورژوايی، به نام تداوم انقالب انجام داد

در پروسۀ سرکوب انقالب تحت نام انقالب، رژيم جمهوری 

اسالمی ناگزير بود که نه فقط خود را از حضور سخنگويان 

سنتی بورژوازی ايران، نهضت آزادی و جبهه ملی، پااليش 

که تثبيت خود در کشور و در منطقه را نه در سازش با دهد، بل

بورژوازی جهانی، قدرت های امپرياليستی، و بويژه امريکا، 

به اين ترتيب حکومت . بلکه با تحميل به آنها رسميت دهد

جمهوری اسالمی تنها آلترناتيو بورژوايی شد که در تداوم 

را در  انقالب بهمن توانست پايه ای ترين نياز سرمايه داری

ايران، يعنی سرکوب انقالب و راه اندازی توليد بر مبانی 

به اين اعتبار، جمهوری اسالمی . کاپيتاليستی را جوابگو باشد

مطلوب ترين حکومت از زاويۀ منافع پايه ای بورژوازی ايران 

در شرايطی بود که نفس ادامۀ حيات سرمايه داری در ايران با 



 31                   25بارو 

 

ر سؤال رفته بود؛ حتی وقتی انقالب کارگران و زحمتکشان زي

که به ضرورت ايفای اين نقش سرکوبگر، آزادی های سياسی 

جريانات بورژوايی نيز سلب می شد، و حجاب ايدئولوژيک 

اين سرکوبگری با فرهنگ بخش اقشار وسيعی از بورژوازی 

حتی اگر بخش های وسيعی از . ايران آشکارا ناسازگار بود

نظامی حيران و ناراضی  بورژوازی ايران از عروج چنين

بودند، واقعيت اين بود که سرکوب انقالب و حفظ مبانی 

اقتصادی تمامی -کاپيتاليسم ايران پيش شرط حيات اجتماعی

  .بورژوازی ايران بود

، و با پايان يافتن جنگ 1362با سرکوب قطعی انقالب در سال 

، دورۀ تثبيت رژيم از لحاظ داخلی و 1367با عراق در سال 

ی به پايان رسيد، و همراه آن نقش تاريخی اين رژيم در خارج

نجات سرمايه داری ايران در برابر يک انقالب ضد سرمايه 

ثبات اين رژيم اکنون در گرو اين بود که . داری نيز تمام شد

بتواند اقتصاد سرمايه داری ايران را به گردش درآورد و آن 

هرچه وسيع  چنان شرايط عمومی ای را فراهم آورد که اقشار

تری از بورژوازی بتوانند منفعت خود را در شرايط جديد 

بازسازی اقتصاد جنگ زدۀ ايران در دورۀ رياست . تعقيب کنند

جمهوری رفسنجانی يک ضرورت عمومی کاپيتاليسم ايران 

بود، و به درجه ای که ظرفيت اقتصاد ايران به پيش از جنگ 

گيری جناح های و پيش از انقالب بهمن باز می گشت، شکل 

حکومت در جمهوری اسالمی، حال هر تعلق ايدئولوژيک يا 

تعقيب هر منافع فردی و گروهی که انگيزه اش بود، تنها با 

پاسخگويی به نيازهای عمومی بورژوازی ايران و در رابطه 

شامل خرده (با منافع متنوع بخش های مختلف بورژوازی 

سياست را می  امکان ايفای نقش جدی در عرصۀ) بورژوازی

و نيازهای پايه ای سرمايه داری ايران، همانطور که . يافت

باالتر به تفصيل به آن پرداختيم، محدود به عرصۀ اقتصاد 

نيست بلکه رابطۀ ايران با نظام سياسی امپرياليستی جهان و 

با سيال شدن نظم امپرياليستی . منطقه را نيز در بر می گيرد

 11ی، و بويژه پس از جهان پس از سقوط بلوک شورو

، هرچند همۀ جناح های جمهوری اسالمی بر 2001سپتامبر 

کسب موقعيت هژمونيک برای ايران در منطقه توافق نظر 

می خوانند، اما شيوه های " سياست نظام"دارند و اين هدف را 

متفاوت تعقيب همين هدف مشترک عامل جديدی به شاخص 

د راه حل همگانی برای و باز هرچن. های جناح بندی ها افزود

اقتصاد ايران ادغام در بازار جهانی، و تحقق پيش شرط های 

آن يعنی خصوصی سازی و آزاد کردن قيمت ها در بازار 

داخلی بود، اما باز شيوه های مختلف و آهنگ متفاوت پيشبرد 

در همۀ اين . همين سياست ها مورد اختالف جناح ها بوده است

ی تفاوت جناح ها را واجد وزن حاالت، آنچه از لحاظ عين

اجتماعی و اهميت سياسی می کند، اين واقعيت است که تفاوت 

ميان جناح ها متناظر با منافع قشری يا بخشی متفاوتی در 

  . جامعه است

آنچه با رياست جمهوری خاتمی موجب استقبال جريانات 

بورژوايی اپوزيسيون از اصالح طلبی حکومتی و جناح 

شد را تنها انطباق مشی اين جناح با " خرداددوم "موسوم به 

منافع بخشهای وسيعی از بورژوازی ايران می توان توضيح 

داد که به سبب تجربۀ انقالب بهمن آموخته اند که تغييرات 

سياسی مورد نظر خود در حکومت را بايد به شيوه های کامال 

انطباق سياست . تدريجی و از درون حکومت دنبال کنند

دوم خردادی ها با برخی از خواسته های " ياسیتوسعۀ س"

برای تفصيل (بورژوازی ايران در اينجا به تفصيل نياز ندارد 

خط مشی سوسياليسم کارگری در جنبش اين نکته نگاه کنيد به 
بيانيۀ کنفرانس هفتم اتحاد سوسياليستی  –توده ای جاری 

، چرا که بسيح و کاناليزه کردن )1388، مهرماه کارگری

توسعۀ "بش های اصلی اجتماعی يک پيش شرط تحقق جن

اصالح طلبان بود و، عمدتا به سبب مقاومت و "  سياسی

مبارزۀ جناح چپ جنبش کارگری و جنبش دانشجويی، اينها 

در سطح . توفيق نيافتند اين پيش شرط حياتی را فراهم آورند

بين المللی، همانطور که در بخش های قبل به تفصيل بحث شد، 

ياست ماجراجويانۀ نئوکان های امريکا در خاورميانه هم س

برای چند سال امکان فيصله يافتن مسآلۀ قدرت منطقه ای را 

کاهش داد، و هم وقوع بحران مالی جهانی اساسا چشم انداز 

مدل نئوليبرالی گلوباليزاسيون را برای برون رفت از بن بست 

صالح طلبی به عالوه، حرکت ا. اقتصاد ايران تيره و تار کرد

از درون رژيم با مخالفت فراکسيون های متعددی روبرو بود؛ 

به اين دليل ساده که سهم شان از قدرت سياسی و منافع 

  . بالواسطۀ جناح شان به خطر می افتاد
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با پيروزی احمدی نژاد در برابر کروبی و رفسنجانی در 

، که با  تقلب کالن ممکن 1384انتخابات رياست جمهوری 

اح تازه شکل يافته ای در حاکميت مسلط شد که قدرت شد، جن

نظامی فرماندهان سپاه و بسيج منبع اصلی قدرتش بود، و با 

اتکاء به همين قدرت نظامی توانسته بود در مدت کوتاهی بر 

. منابع اقتصادی  و اداری و سياسی بسياری چنگ بيندازد

عملکرد دولت احمدی نژادی در دورۀ اول رياست جمهوری 

ش هيچ چشم انداز منسجمی را نه در عرصۀ اقتصادی و نه ا

در عرصۀ سياست خارجی دنبال نمی کرد، و جز مواجب 

بگيران و رانت خواران وابسته به سپاه و بسيج، به پايۀ 

در نتيجه صفوف . اجتماعی قابل اعتنايی نمی توانست اتکا کند

در جناح های رقيب را در برابر خود فشرده تر کرد، چنان که 

تنها با آنچه بايد کودتای نظاميان سپاه و بسيج خواند  88خرداد 

جايگاه . توانست برندۀ انتخابات دور دهم رياست جمهوری شود

) يا جناح دولت احمدی نژاد(جناح کودتاچی سپاه و بسيج 

  چيست و شکل گيری آن را چگونه بايد توضيح داد؟ 

می  88داد اکنون پس از گذشت بيش از يک سال و نيم از خر

توان ديد که، عليرغم آنچه پيشتر گفته می شد، نمی توان 

ايدئولوژی واحدی را عامل شکل گيری اين جناح دانست و 

. اهداف آن را برحسب احکام ايدئولوژيک آن توضيح داد

بيانات ايدئولوژيک سخنگويان اين جناح از مّداحی تا ايرانيت و 

ی اعتراض کورش پرستی نوسان می کند، چنان که صدا

گرايش مهدويت در حوزه را نيز از درون خود همين جناح بلند 

همچنين اکنون بهتر می توان ديد که، باز عليرغم . کرده است

آنچه در ابتدای کودتا برخی ناظران می گفتند، هدف کودتا را 

ابدا نمی توان پايان دادن به کشمکش جناح ها و يک کاسه 

نه فقط از درون . شمرد کردن قدرت در دست شخص خامنه ای

اصول گرايان جناح های متعددی در همين يک سال و اندی 

شکل گرفته اند، بلکه باال گرفتن تنش ميان خامنه ای و احمدی 

نژاد بر سر انتصابات و حتی در مورد سياست خارجی مشهود 

است، و حتی روشن شده که رابطۀ فرماندهان سپاه و بسيج با 

به . نيست" ذوب"ک طرفۀ اطاعت و ولی فقيه ابدا رابطۀ ي

همين ترتيب، تبيين هايی که اختالف جناح ها را با نسبت دادن 

هواداری يا مخالفت با اقتصاد دولتی، هواداری يا مخالفت با 

اقتصاد بازار آزاد، يا هواداری و مخالفت با سرمايۀ تجاری، 

توضيح می داد اکنون نادرست بودن شان از روز روشن تر 

ع يارانه ها از جانب دولت احمدی نژاد عملی می قط. است

شوند، و هرچند خصوصی کردن های اين دولت تنها سپاه را 

به آب و نان بيشتر رسانده است، اما سمتگيری بيشتر به سمت 

همچنين، اگر کار و بار بخشی از . اقتصاد بازار واقعيتی است

، اين سرمايه رونق گرفته باشد، با افزايش سرسام آور واردات

هرچند نه همۀ تجار بلکه نهادهای . سرمايۀ تجاری بوده است

نظامی سپاه و تجار نزديک با اين جناح بيشترين استفاده را می 

کنند، و با کاهش درآمد ارزی دولت اين رونق سرمايۀ تجاری 

هيچ يک از اين معيارها شناختی از ماهيت . نيز چندان نمی پايد

  .دهندو نقش اين جناح به دست نمی 

در مقابل، اوال بايد توجه کرد که دولت کودتا يک پارچه 

نيست، و قطعا در يک سال و نيم گذشته حتی از انسجام اوليۀ 

مراکز متعددی، از خود احمدی نژاد و . آن نيز کم شده است

مشاوران نزديکش، تا مصباح و گرايش حاشيه ای اش در 

اه، و حتی حوزه، تا فرماندهان جلوی صحنه و پشت صحنۀ سپ

تا شريعتمداری و ژورناليست های کيهان، گاه و بيگاه به 

اينها فقط نشانۀ . عنوان رهبران اين جناح عرض اندام می کنند

اين است که دولت کودتا جناح منسجمی نيست و نبود، بلکه 

جناحی است که در عمل، با پيشرفت و پسرفت نقشه هايش، به 

بيش از آنکه از پيش  خود شکلی می دهد، و حتی نقشه هايش

طراحی شده باشند در مواجهه با معضالت روزمره و فی 

چنين دولتی نمی تواند پايۀ . البداهه طرح و اعالم می شوند

اجتماعی ای در ميان بخش هايی از يک طبقۀ اصلی جامعه، 

  .يعنی اقشاری از بورژوازی، بيابد

ه هنوز افشا نشد 88اطالعات پشت پردۀ کودتای انتخاباتی 

است، و با اطالعاتی که در رسانه های عمومی ايران و جهان 

ظرف يکسال و نيم اخير آشکار شده تنها می توان اين فرضيه 

را منطقی دانست که تصور کودتاچيان اين بود که واکنش 

 1384رقبای انتخاباتی در برابر کودتا مانند انتخابات سال 

ند باشد، و چيزی جز غر زدن و پذيرش نتيجه چيزی نمی توا

آنگاه با نشان دادن حسن نيت بزرگی به دولت اوباما در 

عرصۀ منطقه ای و انرژی هسته ای، سازش بزرگی با غرب 

عملی می شود که مسير سرمايه گذاری های کالن را دستکم به 

. رشتۀ نفت باز می کند و موجب گشايش اقتصادی می شود
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گشايش شک نيست که اگر چنين نقشه ای متحقق می شد و 

اقتصادی ای واقعا روی می داد بخشهای بزرگی از بورژوازی 

ايران بدون احساس ذره ای عذاب وجدان به صفوف هواداران 

اما چنين نشد، و . دولت احمدی نژاد و نظاميان می پيوستند

که انعکاس جهانی  88خيزش توده های مردم در خرداد ماه 

زير خارجۀ هيالری کلينتون، و. داشت چنين افقی را بست

امريکا پيشتر اعالم کرده بود که دولت امريکا مايل است با 

درنگ و بی ميلی دولت . در تهران مذاکره کند" قدرت واقعی"

اوباما از ابراز موضع نسبت به خيزش توده ای در ايران، حتی 

وقتی با کشتار خيابانی همراه شد، اين فرضيه را تقويت می کند 

شت پرده با دولت امريکا درست که شايعۀ توافقات ضمنی پ

به ويژه توافقنامه هسته ای مبنی بر صدور اورانيوم و . بود

تحويل گرفتن سوخت الزم برای نيروگاه هسته ای، که نخستين 

اقدام بين المللی دولت کودتا بود، به صحت اين فرضيه قوت 

می بخشد که از جانب دولت کودتايی احمدی نژاد هيچ اکراهی 

اما وسعت . زرگ با غرب وجود نداشته استبرای سازش ب

که هرچه زمان می گذشت شعارهای  88جنبش توده ای سال 

قاطع تری عليه کليت رژيم را طرح می کرد امريکا را در 

به " قدرت واقعی در تهران"شناخت دولت کودتا به عنوان 

" ذلت"توافقنامۀ هسته ای نيز به درست پذيرش . شک انداخت

رماگرم يک جنبش توده ای حتی از سوی لقب گرفت و در گ

ساير سخنگويان اصول گرا لعن شد تا خامنه ای نيز حاضر به 

عالوه بر اينها، قبول افول هژمونی امريکا در . قبولش نشود

سطح جهانی از جانب اوباما، و برخورد برابر با امپرياليست 

های رقيب، باعث شد تا حتی روسيه و چين نيز با سياست 

غربی در برابر ايران تا حد زيادی همراهی کنند، و  قدرت های

تشديد تحريم ها و موثر شدن آنها هم نخستين نشانۀ دشوار 

کردن وضعيت بين المللی دولت ايران است و هم به نوبۀ خود، 

همانطور که در بخش های پيش به تفصيل بحث شد، بن بست 

ودتای به اين ترتيب، دولت ک. اقتصادی ايران را مشدد می کند

انتخاباتی نظاميان يگانه راهی را که برای تنش زدائی در 

سياست خارجی و بازکردن چشم اندازی برای گشايش وضعيت 

اقتصادی دستکم بالقوه داشت از دست داده و، بدون اين چشم 

انداز، امکان يافتن پايه ای در ميان اقشاری از طبقه سرمايه 

  . دار را ندارد

نژاد برای حفظ قدرت، دقيقا از آنجا احمدی -تالش دولت سپاه

که نه چشم انداز تأمين شرايط عمومی کارکرد اقتصاد ايران را 

دارد، و نه به همين سبب می تواند منفعت هيچ قشری در 

سرمايه داری ايران را بطور منسجمی تعقيب کند، فقط و فقط 

بر حّدت بحران حکومتی می افزايد؛ کما اينکه در اين يک سال 

مراکز متعدد تازه ای در مخالفت با خود را در بدنۀ  و نيم

حکومت و روحانيت و حتی نظاميان سپاه و بسيج شکل داده 

بی افقی جناح حاکم در حکومت موجب فاصله گرفتن . است

بورژوازی ايران از اين حکومت می شود، جناح های موجود 

در بدنۀ حکومت را به جستجوی راه حل های مختلف می کشد 

بحران . اين ترتيب بحران حکومتی را تشديد می کندو به 

. حکومتی به نوبۀ خود اپوزيسيون بورژوايی را فعال می کند

تالش محوری اکثر جريانات اپوزيسيون بورژوايی، از اصالح 

طلبان رانده از قدرت گرفته تا انواع ليبرال ها، البته اکنون 

ين رژيم يافتن راهی برای جلوگيری از وقوع انقالب عليه ا

اما حتی برای ايفای اين نقش نيز جريانات مختلف . است

اپوزيسيون بورژوايی ناگزير اند بديل ها و راه حل های خود 

را عرضه کنند، و همين امر به نوبۀ خود تشتت در ميان 

  .بورژوازی را دامن می زند و بر بحران حکومتی می افزايد

  

از ضرورت  در تحليل نهايی، بحران حکومتی ايران ناشی

بازسازی دولت . بازسازی دولت سرمايه داری در ايران است

سرمايه داری ايران هم به سبب تاريخ رژيم جمهوری اسالمی، 

هم به سبب آغاز دوران بازتقسيم جهان، و هم به سبب بن بست 

ضرورت بازسازی . اقتصادی ايران، اکنون الزم شده است

ومت کاپيتاليستی در دولت سرمايه داری به اين معناست که حک

ايران تنها با گشودن چشم انداز تازه ای برای کارکرد سرمايه 

داری در ايران، و هم با بازتعريف رابطۀ خود با طبقۀ سرمايه 

معضل، اما، تنها محدود . دار و اقشار آن، می تواند پايدار بماند

به دشواری های گذار از رژيم جمهوری اسالمی به چنين 

معضل پايه ای تر اکنون اين . شده ای نيستدولت بازسازی 

است که در عصر بحران جهانی سرمايه داری حتی ادغام 

چارۀ درد " گلوباليزاسيون"اقتصادی در بازار جهانی و مدل 

معضل پايه ای تر اين است که در عصر . اقتصاد ايران نيست

بحران سياسی نظام امپرياليستی، و بويژه با طلوع انقالب در 
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ی عربی، دست زدن به ماجراجويی های منطقه ای کشورها

برای بدل شدن به قدرت هژمونيک منطقه ای کيفيتا نامطمئن 

معضل پايه ای اين است که در عصر بحران، . تر شده است

يعنی در عصر انقالب اجتماعی کارگران، مسير شکل دادن به 

چنين دولت بازسازی شده ای در ايران با شبح غول آسای يک 

  .ب ضد کاپيتاليستی سد شده استانقال

  

  بحران مضاعف و چشم انداز انقالب در ايران) 6
  

  88بحران حکومتی و جنبش توده ای سال ) 6.1
خرداد  22بحران حکومتی در ايران با کودتای انتخاباتی  

تماما بروز يافت، و با تظاهرات ميليونی بدل به يک  1388

يل مفصل تر از بحران برای تحل. (بحران سياسی تمام عيار شد

رجوع کنيد به سه بيانيۀ اتحاد  88و جنبش توده ای در سال 

مرگ بر ديکتاتوری، زنده باد قدرت : سوسياليستی کارگری
جنبش ادامه دارد، طبقه ؛ )88خرداد  29( !ميليونی مردم

خط مشی سوسياليسم ؛ )88تيرماه  30( !کارگر را متشکل کنيم
با کودتای ).) 88رماه مه( کارگری در جنبش توده ای

انتخاباتی، جناح های اصالح طلب رانده از قدرت، که اکنون 

محدود نبود، بلکه اصول " جبهۀ دوم خرداد"به جناح خاتمی و 

گرايانی همچون موسوی را نيز در بر می گرفت که از 

-بازنشستگی سياسی فراخوانده شده بود تا قدرت جناح نظاميان

تنها راه بازگشت خود به حضور در احمدی نژاد را خنثی کند، 

حاکميت را در اتکاء به جنبش توده ای برای واداشتن مداخلۀ 

  . ولی فقيه و عقب نشينی جناح کودتاچی يافتند

تالش برای حضور مجدد در حاکميت تنها به سبب تعقيب منافع 

محدود فردی يا جناحی نبود، بلکه پيش شرط دو هدف سياسی 

حکيم موقعيت رژيمی که خود رئيس اوال برای ت: بزرگ بود

مجلس و نخست وزير و رئيس جمهور آن بودند نياز داشتند تا 

به عنوان وزنه ای مقابل جناح نظاميان که اکنون دولت را در 

اختيار داشت در بدنۀ حکومت حاضر باشند و تا حد امکان 

اقدامات بی پايه و ماجراجويانه اين جناح را خنثی کنند؛ و ثانيا، 

نين برای اميدوار نگاه داشتن بخشهای وسيعی از همچ

بورژوازی ايران به امکان نمايندگی شدن منافع شان در اين 

رژيم و ايجاد تغييرات تدريجی از درون حکومت می بايد ادامۀ 

اما اکنون با . حضور جناح های اصالح طلب را تأمين کنند

فقيه کودتا، و بويژه پس از اينکه به سرعت روشن شد که ولی 

احمدی نژاد را مهار کند، -نمی خواهد يا نمی تواند جناح سپاه

اصالح طلبان رانده برای يافتن راهی برای بازگشت به بدنۀ 

حکومت چاره ای جز تکيه بر اعتراضات خيابانی توده ها 

اين البته بازی با آتش بود، چرا که سران جناح های . نداشتند

ام بوده اند می دانستند اصالح طلب که خود از بزرگان اين نظ

که جنبش توده ها، اگر چه به بهانۀ کودتای انتخاباتی آغاز شد 

اما وقتی قدرت خود را در خيابان ببيند، هيچ دليلی نمی بيند که 

قدرت خود را صرفا اهرم بازگشت اصالح طلبان به حکومت 

قرار دهد تا باز شاهد نمايش های انتخاباتی ميان جناح های 

اگر قدرت اعتراض توده ها توان خود را . ی باشدرژيم اسالم

در عقب نشاندن جناح نظاميان ببيند، چرا تمامی خواسته هايش 

  را فرياد نکند و بساط اين رژيم منحوس را برنچيند؟ 

عملکرد موسوی از آغاز جنبش توده ای تا امروز بازتاب اين 

خرداد به نحو  25تناقض بوده است و موضع او در همان 

نخست فراخوان : ليکی اين پارادوکس را نمايان می کندسمبو

تظاهرات داد، و وقتی وزارت کشور مجوز قانونی برای چنين 

تظاهراتی نداد لغو تظاهرات را اعالم کرد، و بعد که ديد 

عليرغم او ميليونها نفر در اعتراض به رژيم در تهران به 

، و موسوی. خيابان ها ريخته اند، در تظاهرات حضور يافت

ساير سران اصالح طلب رانده از حکومت، بايد به دنبال جنبش 

  . توده ای بدوند تا شايد بتوانند آن را به عقب بکشند

تالش اصالح طلبان رانده از قدرت برای محدود نگاه داشتن 

به اين دليل که برخالف . جنبش از پيش محکوم به شکست بود

برچيدن منطق سير جنبش توده ای بود که آشکارا هدف 

ديکتاتوری را اعالم می کرد و جز در پيش گرفتن شيوه های 

اپوزيسيون ليبرال . انقالبی راهی برای تحقق اين هدف نداشت

با همۀ توان مديايی روشنفکران خود از اهداف و شيوه های 

اصالح طلبان حمايت کرد، و همۀ قدرت تبليغاتی خود را در 

کار گرفت؛ مقامی که  تثبيت موسوی بعنوان رهبر اين جنبش به
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. خود موسوی می دانست نمی توانست ادعايش را داشته باشد

اما عليرغم تالش اصالح طلبان و ليبرال ها، جنبش توده ای با 

دی، از محدودۀ  6آذر تا  16آبان تا  13هر آکسيونی، از 

اهداف و شيوه های تنگی که اينها توصيه می کردند فراتر 

ی ايران هم پا گرفت، و هدف رفت، در بسياری از شهرها

مرگ بر اصل واليت "ساقط کردن رژيم اسالمی را با فرياد 

نقطه اوج جنبش توده ای در سال . بر پرچم جنبش نوشت" فقيه

دی ماه بود که در تهران و چندين شهر ديگر ابتکار  6البته  88

و جسارت زنان و مردان جوان تعرض نيروهای نظامی و 

تجربۀ جنبش در عمل به . را خنثی کردبسيج به تظاهرات ها 

توده ها می آموخت که اين جنبش برای پيشروی راهی جز در 

اما درست . هم شکستن نيروهای سرکوبگر سپاه و بسيج ندارد

در اوج خود جنبش توده ای افت کرد و تداوم آکسيون های 

چه عواملی باعث افت جنبش . دی قطع شد 6خيابانی پس از 

  توده ای شد؟

  

  معضل استراتژيک جنبش توده ای) 6.2
اصالح طلبان و ليبرال ها مرزبندی خود با شعارهای انقالبی 

را اعالم کردند و پيروزی تظاهرات کنندگان " ساختار شکن"

" خشونت"در خنثی کردن حمالت بسيج و سپاه را تحت عنوان 

اصالح طلبان از تکامل ناگزير جنبش توده ای . محکوم کردند

شيوه های انقالبی که آشکارا برچيدن بساط رژيم  به شعارها و

را اعالم می کرد و دنبال می نمود چنان به هراس افتند که 

تا اطالع ثانوی، سرلوحۀ برنامه . اولويت هاشان جا به جا شد

شان اين نيست که با اتکاء به قدرت جنبش توده ای رژيم را 

که اولويت شان وادارند تا آنها را به بدنۀ حاکميت بازگرداند؛ بل

" ساختار شکن"اين است که رژيم را از خطر جنبش توده ای 

اين تغيير اولويت ها در انسجام کامل با اهداف و . حفظ کنند

شيوه های اصالح طلبان، و شخص موسوی، است که هيچ گاه 

پنهان نکرده اند که کلمه ای کمتر يا بيشتر از جمهوری اسالمی 

ی تغيير جلوی مردم نمی گذارند نمی خواهند، و هيچ راهی برا

جز مشارکت در انتخابات رژيم و رای دادن به کانديداهای 

جناح اصالح طلب همين حکومت، که مطابق قانون اساسی 

همين رژيم بايد توسط شورای نگهبان تأييد صالحيت شده 

اصالح طلبان نه فقط وفاداری خود به رژيم، بلکه . باشند

ان را تنها اين چنين می توانستند پايبندی به آرمان های خودش

حفظ کنند که در برابر دو گزينۀ همراهی با جنبش انقالبی عليه 

رژيم يا حفظ رژيم به بهای چشم پوشيدن از بازگشت به بدنۀ 

به بعد، تمام هّم و  88دی  6از . حاکميت، دومی را انتخاب کنند

غم اصالح طلبان خاموش کردن جنبش توده ها شد، و 

ن ليبرال ايران نيز عموما توان خود را در خدمت اپوزيسيو

  . اصالح طلبان قرار داد

اما عملکرد طبيعی اصالح طلبان در برابر اوج گيری جنبش 

دی ماه  6توده ای به تنهايی برای توضيح افت جنبش پس از 

چرا جنبش توده ای که هم اکنون در خيابان ها از . کافی نيست

ن عبور کرده بود می بايد تحت اهداف و شيوه های اصالح طلبا

دی قرار بگيرد و افت  6تأثير عملکرد اصالح طلبان پس از 

کند؟ جنبش توده ای، که بی اعتنا به پيام ها و بيانيه ها و 

منشور سبز موسوی در خيابان ها می خروشيد و گوش شنوايی 

ندشت، " مجّوز"و " تظاهرات قانونی"و " قانون اساسی"برای 

تن موسوی و اصالح طلبان از آکسيون های چرا با دست شس

خيابانی به راه خود نرفت؟ پاسخ اين پرسش ها را با دقيق شدن 

در شرايط کارآيی تاکتيک های مبارزۀ خيابانی و رابطۀ ان با 

  . معضل استراتژيک جنبش می توان يافت

هرچند راديکال شدن شعارهای جنبش در فاصلۀ خرداد تا دی 

سير اين جنبش، يعنی ماهيت ضد بنا به منطق  88ماه 

ديکتاتوری و خواسته های سياسی و اقتصادی تودۀ طبقات 

شرکت کننده در اين جنبش، محتوم بود، اما نفس آشکار شدن 

اهداف انقالبی جنبش، و مشخصا خواست ساقط کردن کليت 

جنبش بايد . رژيم، هنوز راه تحقق آن ها را روشن نمی کند

اشد که به حکم عقل بتوان با تعقيب واجد چنان استراتژی ای ب

همچنين نفس تند شدن . آن استراتژی اين اهداف را متحقق کرد

تاکتيک های آکسيون های خيابانی، که برای مصون داشتن 

تظاهرات کنندگان از تعرض نيروهای نظامی و انتظامی 

ضروری و اجتناب ناپذير اند، به خوبی اين درک درست را 

ها با درهم شکستن دستگاه سرکوب بازتاب می دهد که تن

پاسدارن و بسيج و نظاير اينهاست که جنبش می تواند بسوی 

اما مقايسۀ ظرفيت نظامی ارگان های . اهداف خود پيشروی کند

سرکوب هر رژيمی با توان حتی عظيم ترين جنبش توده ای 

نشان می دهد که به بهای گزاف ترين تلفات نيز پيروزی توده 
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در عرصۀ نظامی و در مقابلۀ خيابانی به دست ها نمی تواند 

تاريخ تمام انقالب ها، از جمله انقالب بهمن ايران، و . آيد

انقالب های جاری در کشورهای عرب، نشان می دهد که حتی 

در انقالب هايی که پيروزی انقالب نهايتا با نبرد نظامی توده 

عليه نيروهای ) حال قيام شهری يا جنگ پارتيزانی(ها 

کومت حاصل شده، پيش شرط چنين پيروزی نظامی ای بدوا ح

خنثی کردن، تجزيه کردن، يا به هزيمت واداشتن نيروهای 

نظامی سرکوبگر بوده، و اين امری است که تنها با پيشروی 

هيچ جنبش توده ای . انقالب در عرصۀ سياسی عملی می شود

نمی تواند بدون چنين استراتژی سياسی موثری، تنها با 

ديکاليزه کردن هرچه بيشتر شيوه های تظاهرات های را

شيوه . خيابانی، در ادامۀ خود به قيام پيروزمندی ارتقاء يابد

دی ماه برای مصون داشتن تظاهرات  6های تند آکسيون 

کنندگان از تعرض اوباش بسيج و سپاه ضروری بود، اما ادامۀ 

نمی همين شيوه ها و حتی ارتقاء آن به تاکتيک های تعرضی 

در هم . تواند قدرت سرکوبگری اين نهادها را در هم شکند

شکستن نيروهای سرکوبگر مسأله ای نيست که صرفا با 

  . جستجوی تاکتيک های مناسب قابل حل باشد

ظرفيت : مثال هايی از انقالب بهمن شايد نکته را روشن تر کند

کشتار تظاهرکنندگان (شهريور  17نظامی رژيم در فاصلۀ 

عاشورای - تا راهپيمائی ميليونی روزهای تاسوعا) الهميدان ژ

آنچه رژيم شاه . در آذرماه همان سال تغيير چندانی نکرده بود

عاشورا ارتش را از  -را واداشت تا برای راهپيمائی تاسوعا

شهريور  17خيابان ها جمع کند، اين واقعيت بود که از فردای 

وستن کارگران کارگران ايران به اعتصاب دست زدند، و با پي

نفت عمال تمام کارگران ايران در اعتصاب عمومی سياسی 

اين تغيير در توازن قوا ميان اردوی انقالب و رژيم شاه . بودند

باعث می شد که رژيم شاه، عليرغم ظرفيت سرکوب نيروهای 

شهريور را بی حاصل ارزيابی  17نظامی اش، کشتاری مشابه 

رای مقابله با پيشروی کند و در جستجوی راه های ديگری ب

بهمن، حملۀ تودۀ مردم به مراکز  22آنچه قيام . انقالب باشد

نظامی رژيم، فتح پادگان ها و توزيع اسلحه در ميان مردم را 

ممکن کرد، بدوا اين واقعيت بود که به همان درجه که، به 

سبب حضور طبقه کارگر در عرصۀ مبارزۀ سياسی پس از 

ی انقالب افزوده می شد، به همان شهريور، بر قدرت اردو 17

درجه در ارتش تزلزل می افتاد، سربازان بيشتری از خدمت 

می گريختند، موارد نافرمانی در برابر دستور فرماندهان 

بيشتر می شد، و حتی بخش هايی از ارتش بطور متشکل به 

و نهايتا اين درگيری بخشی از . صف انقالب می پيوستند

، با نيروهای گارد بود که جرقۀ قيام نيروهای مسلح، همافران

  . بهمن را زد

رژيم جمهوری اسالمی بهتر از هرکس می داند که دستکم از 

به اينسو عليرغم خواست اکثريت مردم ايران، و تنها  62سال 

اين . با اتکاء به زور و ارعاب عمومی، بر سر کار مانده است

ی باشد تا به رژيمی نيست که نيازمند مشاهدۀ راهپيمائی ميليون

انعکاس بين المللی . نارضايتی مردم پی ببرد و عقب بنشيند

تظاهرات توده ای قطعا سمپاتی افکار عمومی جهان را بر می 

انگيزد و به نيروی معنوی و مادی جنبش می افزايد، اما تأثير 

. مستقيمی بر عزم سرکوبگری رژيم جمهوری اسالمی ندارد

اين دليل که از آغاز می  رژيم جمهوری اسالمی، دقيقا به

بايست تثبيت خود را به نظام جهانی امپرياليستی تحميل کند، 

برخالف رژيم شاه استقالل سياسی دارد، و بنابراين نه فشار 

افکار عمومی بين المللی و نه مصلحت و منافع قدرت های 

امپرياليستی، برخالف موارد اخير رژيم بن علی يا مبارک، 

رژيم جمهوری . او به عقب نشينی نيستعاملی برای ترغيب 

اسالمی رژيمی نيست که به هيچيک از موازين تمدن يا اصول 

اخالقی پايبند باشد تا در کشتار مردم معترض برای نجات خود 

اين رژيم تنها وقتی از سرکوب اعتراضات مردم . ترديد کند

خواهد کاست که بداند عواقب سرکوبگری او مبارزه را به 

رد که او را ضربه پذيرتر می کند، يا دستکم فشار سطحی می ب

تنها وقتی جنبش توده ها در . بر رژيم را تخفيفی نمی دهد

عرصۀ سياسی چنان سالحی داشته باشد که  رژيم را به چنين 

موقعيت ضعيفی بيندازد، آنگاه راهپيمائی و تظاهرات خيابانی 

می تواند بدل به شيوه هايی از مبارزه می شوند که تداوم شان 

  . رژيم را عقب بنشاند

تظاهرات خيابانی و راهپيمائی هم اکنون نيز الزم اند، اما 

جايگاه آنها در سير مبارزۀ مردم در مقطع فعلی اين نمی تواند 

باشد که رژيم را عقب بنشانند، و در حال حاضر نبايد چنين 

در مقطع فعلی، . انتظاری از اين شيوه های مبارزه داشت

ظاهرات خيابانی اين است که بخش های هرچه وسيع جايگاه ت
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تری از مردم را به عرصۀ مبارزه و اعتراض فعال بکشاند، 

خواسته های زحمتکشان را با خواست آزادی های سياسی در 

شعارهای خود ترکيب کند، و اين حقيقت را برای تودۀ مردم 

هرچه بيشتر روشن کند که راه دستيابی به اين خواسته های 

صادی و سياسی از انحالل و اضحمالل سپاه پاسداران و اقت

  .بسيج و سرنگون کردن رژيم جمهوری اسالمی می گذرد

  

  رهبری طبقه کارگر) 6.3
همۀ اينها به معنای آن است که تا طبقه کارگر ايران در عرصۀ 

مبارزۀ سياسی گام ننهد و ظرفيت های مبارزاتی ای را که 

به اين طبقه می دهد به کار جايگاه او در توليد و اقتصاد 

نگيرد، جنبش توده ها عليه رژيم جمهوری اسالمی نمی تواند 

به عبارت ديگر، . افق پيروزی را برای خود ترسيم کند

پيشروی و پيروزی جنبش توده ها در گرو رهبری آن توسط 

  . طبقه کارگر است

باور به ضرورت رهبری طبقه کارگر در جنبش توده ای البته 

اما مشکل اينجاست که . ترک تمام جريانات چپ استباور مش

چپ غيرکارگری عموما تبليغ همين باور را وظيفۀ خود قرار 

می دهد که در عمل و در بهترين حالت جز اقناع گروهی ديگر 

لزومی به بررسی . (به صحت اين باور نتيجۀ عملی ای ندارد

ين عملکرد آن بخش فرقه ای چپ نيست که می پندارد برای تأم

رهبری با صالحيت در جنبش کافی است در تبليغات خود 

رهبران سازمانی اش را بجای رهبران اصالح طلب بنشاند، و 

کافيست توده ها بجای پاسخ به فراخوان های موسوی و اصالح 

  .)  طلبان به فراخوان های رهبران سازمانی او پاسخ دهند

مبارزۀ تنها حضور فعال وسيع ترين اقشار طبقه کارگر در 

سياسی، متشکل بودن کارگران در سازمان های توده ای محل 

کار، و نشان دادن قدرت متشکل کارگران در بستن شريان 

های اقتصادی و دستگاه اداری رژيم است که می تواند در 

عمل تحرک جنبش توده ای را تحت هدايت طبقه کارگر به 

 اين کاری است عملی، و نفس. سوی پيروزی رهنمون شود

تبليغ باور صحيح ضرورت رهبری طبقه کارگر و اشاعۀ اين 

در دنيای واقعی پيش . باور چنين تحولی را عملی نمی کند

شرط تأمين رهبری طبقه کارگر بر جنبش بدوا حضور 

کارگران متشکل و مبارزه با شيوه های ويژه اين طبقه است، و 

ی تحقق اين پيش شرط تنها از عهدۀ فعاالن کارگری ای بر م

آيد که هم اکنون در موقعيت هدايت تحرک روزمرۀ کارگران 

به ويژه اين وظيفه بر دوش فعاالن . در محل کار قرار دارند

سوسياليستی سنگينی می کند که به سبب سالها فعاليت دلسوزانه 

در جنبش کارگری بر رهبران عملی حرکات کارگری نفوذ 

ن ثمره اش امروز تمام دانش سوسياليستی اين فعاال. کالم دارند

بايد اين باشد تا بتوانند با تجزيه و تحليل ريشه های بحران 

حکومتی و بحران اقتصادی، فعاالن کارگری و رهبران تحرک 

های روزمرۀ جنبش کارگری را به فرصت تاريخی کم نظيری 

که برای به راه اندازی يک جنبش وسيع کارگری و مبارزه 

ه کارگر دست داده آگاه برای اهداف اقتصادی و سياسی طبق

کنند، و بخش هرچه بيشتری از پيشروان کارگری را دربارۀ 

ضرورت مبرم حضور طبقه کارگر در مبارزۀ سياسی و گام 

های فوری برای تحقق اين امر همفکر و متحد سازند تا بتوانند 

فعاليت های پيشروان کارگری را در سطح ايران هماهنگ 

  .کنند

نها با دخالت طبقه کارگر در مبارزۀ ت 88جنبش توده ای سال 

سياسی می توانست معضل استراتژيک خود را حل کند، و 

متأسفانه فعاالن و پيشروان کارگری، حال به داليل ذهنی يا 

عينی، نتوانستند موقعيت را تشخيص دهند يا از آن به درستی 

هرچند نبايد از ياد برد که برای اول ماه مه سال . استفاده کنند

همزمان با قطعنامۀ نهادهای کارگری و تشکل های معدود ، 89

موجود، عده ای از پيشروان کارگری تودۀ مردم را به 

اگر چه تودۀ وسيعی . تظاهرات سياسی در اول مه فراخواندند

از کارگران نتوانستند به اين فراخوان پاسخ دهند، اما استقبال 

وان، بسياری از نيروهای سياسی و اجتماعی از اين فراخ

عليرغم گذشت چهارماه از آخرين آکسيون خيابانی جنبش توده 

، و ناگزيری جريانات بورژوايی و اصالح 88دی  6ای در 

طلب از تطبيق خود با چنين ابتکاری، نشان داد که در صورت 

حضور طبقۀ کارگر در عرصۀ مبارزۀ سياسی زمينه برای 

  .   پذيرش رهبری آن کامال مساعد است

  

  دوم جنبش توده ای و طبقه کارگرموج ) 6.4
و  88دی ماه  6با آنکه بيش از يک سال ميان تظاهرات 

فاصله بود، اما ويژگی وضعيت حاضر  89بهمن  25تظاهرات 
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را همان عواملی می سازند که بيش از يک سال و نيم پيش 

افت تظاهرات های خيابانی . زمينه ساز بحران سياسی بودند

همانطور که در بخش پيش به تفصيل در اين فاصلۀ يک ساله، 

بحث شد، ناشی از معضل استراتژيک جنبش بود تا از توش و 

بهمن و اول  25و تظاهرات های . توان افتادن جنبش توده ای

اسفند، که با الهام از مبارزات انقالبی مردم تونس و مصر 

برپا شد، بخوبی نشان داد که پتانسيل انقالبی جنبش توده ای نه 

اهش نيافته بلکه، تحت تأثير موج انقالبی در کشورهای تنها ک

  . عربی، حتی افزايش يافته است

عوامل عينی زمينه ساز جنبش توده ای و انقالبی همچنان باقی 

در اين فاصلۀ يک ساله، بحران . است و حتی تقويت شده است

حکومتی ابعاد بزرگتری يافته و انسجام درونی حکومت را 

عرصۀ روابط خارجی، با اينکه وقوع  در. کاهش داده است

انقالب در کشورهای منطقه مشغلۀ بزرگی برای قدرت های 

امپرياليستی خلق کرده و در کوتاه مدت فشار بين المللی بر 

رژيم ايران را کاهش می دهد، اما روند وضعيت منطقه و 

تا همينجا روشن . جهانی به ضرر حکومت ايران جريان دارد

مصر، دستکم تهديد انقالب در اردن، و  است که انقالب در

حتی هراس سران سعودی از امواج انقالبی در جهان عرب، 

جغرافيای سياسی منطقه را به نحو برگشت ناپذيری تغيير داده 

کاهش اقبال ايران . و پارامترهای آن را نامعين کرده است

برای بدل شدن در ميان مدت به نيروی هژمونيک منطقه ای، 

ه باالتر به تفصيل ديديم، بن بست اقتصاد ايران را همانطور ک

عالوه بر . مؤکد می کند و بر بحران حکومتی نيز می افزايد

اين، همانطور که انقالب تونس و مصر تا همينجا نشان داده 

اند، امواج انقالبی نوينی که از جهان عرب برخاسته اند، با 

قطعی  تحرک نسل جوان و ايده های اين نسل حکم به افول

جريان اسالم سياسی می دهند، که به عنوان آلترناتيوی 

پا گرفته  1970ارتجاعی در پاسخ به بحران جهانی نيمۀ دهۀ 

اين واقعيت يک ابزار منطقه ای ديگر حکومت ايران را، . بود

يعنی بکارگيری جنبش های اسالمی منطقه را در پيشبرد 

همۀ اين تحوالت، بنا به . مقاصد منطقه ای خود، بی اثر می کند

حکومت ايران در عرصۀ سياست خارجی و منطقه ای زير 

  . فشار بيشتری قرار می گيرد

از همه مهم تر، بن بست اقتصاد ايران، با تشديد تحريم های 

اقتصادی بين المللی و با سياست قطع يارانه های دولت احمدی 

نژاد، آثار فالکت بارش را بر زندگی اکثريت بزرگ مردم 

و با افزايش قيمت کاالها از آغاز سال . ر کرده استآشکا

. فشار اقتصادی بر تودۀ مردم باز هم بيشتر خواهد شد 1390

همانطور که آخرين مورد خيزش توده ها در تونس و مصر 

نشان می دهد، اعتراض توده ای به مشقات اقتصادی در ايران 

در شرايط بحران مضاعف حکومتی و . امر محتومی است

بهمن و اول اسفند  25دی، موج دوم جنبش توده ای، که اقتصا

هم اکنون نويدش را داده اند، با شرکت بيشتر اقشار زحمتکش 

و با طرح مطالبات اقتصادی به خواسته های سياسی همراه 

با توجه به ريشه های بحران اقتصادی و بحران . خواهد بود

ريشه  حکومتی، که به تفصيل ديديم که با واسطه های متعددی

در بحران جهانی سرمايه داری دارند، موج دوم جنبش توده ای 

در ايران از نظر عينی جزئی از امواج انقالبی است که در 

مقطع بحران حاضر سرمايه داری هم اکنون از کشورهای 

بهمن چنين  25عربی آغاز شده است؛ کما اينکه تظاهرات 

  .پيوندی را برجسته می کرد

ز جنبش توده ای در ايران همگی ريشه گرچه عوامل زمينه سا

در بحران جهانی سرمايه داری دارند، اما دقيقا از آنجا که 

مکانيسم انتقال و شکل بروز بحران در کشوری مثل ايران 

بالفاصله عرصۀ سياست و حکومت را نيز در بر می گيرد، 

جنبش توده ای که در ايران پا می گيرد بدوا در تقابل با 

مت قرار می گيرد و کسب آزادی های ديکتاتوری حکو

دموکراتيک يک محور آن است؛ کما اينکه در فاز اول جنبش 

اساسا شعارهای سياسی و ضديت با ديکتاتوری  88در سال 

موج دوم جنبش نيز گرچه با . رژيم خصلت نمای جنبش بود

اعتراضات اقتصادی محتوم کارگران و زحمتکشان همراه 

سياسی و مدنی، نه فقط از طرف  است، اما خواست آزادی های

جنبش دانشجويی و زنان، بلکه از جانب جوانان که شرکت 

وسيعی در جنبش دارند، و همچنين اقشار وسيع خرده بورژوا 

طبقه کارگر ايران، مانند کارگران . نيز، طبعا طرح خواهد شد

در تاريخ تمام انقالب ها، بيشک بالقوه پيگيرترين مبارز برای 

دموکراتيک است؛ چرا که پيشروی در مبارزۀ آزادی های 

ويژۀ طبقاتی کارگران، يعنی مبارزه عليه سرمايه، تنها با 
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و . سودبردن از آزادی های دموکراتيک می تواند انجام گيرد

دقيقا رواج عمومی همين خواسته های دموکراتيک سياسی در 

جنبش توده ای است که به طبقه کارگر امکان می دهد تا همۀ 

وهای آزاديخواه و واقعا دموکراسی خواه را بتواند بزير نير

چرا که در کشوری مثل ايران امروز، . پرچم خود گرد آورد

برقراری آزادی های دموکراتيک و مدنی و بهره مندی 

همگانی از اين آزادی ها جز با ايجاد تحول در ساختارهای 

خط  :برای تفصيل اين نکته نگاه کنيد به(اقتصادی عملی نيست 
بيانيۀ کنفرانس  –مشی سوسياليسم کارگری در جنبش توده ای 

از سوی )). 88مهرماه ( هفتم اتحاد سوسياليستی کارگری

ديگر، سرنگونی رژيم اسالمی سرمايه يک گام اصلی برای 

پيشروی طبقه کارگر ايران در جهت ايجاد تحول در اقتصاد 

وحش کاپيتاليستی ايران است، و در برابر سرکوبگری و ت

حکومت اسالمی، طبعا بسيج تمامی ظرفيت جنبش توده ای 

  .  عليه ديکتاتوری برای به زير کشيدن اين حکومت الزم است

  

  اصالح طلبان و ليبرال ها) 6.5
اصالح طلبان رانده از حکومت، همانطور که عملکردشان در 

فاز اول جنبش نشان می دهد، با خيزش موج دوم جنبش نيز 

ش را به عقب بکشند و مانع ايجاد اعتالء آن می کوشند تا جنب

به . به يک انقالب برای سرنگونی جمهوری اسالمی شوند

ويژه اينکه در فاز دوم جنبش، به حکم بحران اقتصادی، 

ترکيب کارگران و زحمتکشان در جنبش بيشتر است و چنين 

جنبشی در صورت تعقيب يک استراتژی انقالبی از متحول 

سی فراتر خواهد رفت و دست به بنيان ساختن تغييرات سيا

اساسا، همان طور که . های سرمايه داری اقتصاد خواهد برد

 88دی  6ديديم، سران اصالح طلب رانده از قدرت پس از 

عطای بازگشت به بدنۀ حاکميت را به لقای تکيه بر جنبش توده 

می شد بخشيدند، و تا آنجا که " ساختار شکن"ای که به سرعت 

شان بود جنبش را از تکرار آکسيون های خيابانی در توان 

برای بازگشت به قدرت هم بهتر ديدند که بر احتمال . بازداشتند

ناچيز شرکت خود در انتخابات دوره های آتی حساب بازکنند تا 

را برای جمهوری " ساختار شکن"ريسک پا گرفتن يک جنبش 

انقالب در تونس و مصر، و خطر . اسالمی افزايش دهند

روشن سرايت انقالب به ساير کشورهای منطقه، اولويت 

موسوی و ساير رهبران اصالح طلب را، به اعتراف صريح 

خودشان، جلوگيری از بروز موج انقالبی در ايران، از طريق 

جمهوری اسالمی " ظرفيت های موجود قانون اساسی"تأکيد بر 

کنند اصالح طلبان رانده از قدرت به درست ادعا می ! قرار داد

بهمن برای همبستگی  25که اقدام پيشگيرانۀ آنها در فراخوان 

با مصر و تونس از سر دلسوزی برای نظام جمهوری اسالمی 

تفاوت اين موضع مثال با موضع عمر سليمان در جريان . است

تظاهرات های ضد مبارک در مصر در اين است که، برخالف 

ت در عمر سليمان، موسوی و کروبی و خاتمی مدتی اس

حاکميت حضور ندارند، و اميدشان اين است که همين رانده 

شدن به اپوزيسيون موقعيت بهتری به آنها برای کنترل جنبش 

  . بدهد

بهمن و نه آکسيون های  25عليرغم اين تالش، نه تظاهرات 

اول اسفند ابدا در محدودۀ اصالح طلبی نماند، بلکه به همان 

امتداد سقوط بن علی و  روشنی که سرنوشت خامنه ای را در

مبارک قرار داد، موج دوم جنبش توده ای در ايران را در 

. راستای حرکت انقالبی در کشورهای عربی ترسيم کرد

بهمن  25منشور موسوی، که با عجله پس از " ويراست دوم"

و اول اسفند انجام گرفت، اين امتياز را می دهد که امکان 

ای بدون تنازل قانون اجر"تغيير قانون اساسی را بجای 

بهمن قاطع تر  25جنبشی را که در . رژيم می پذيرد" اساسی

از پيش اعالم کرد که قصد دارد نظام واليت فقيه را به زباله 

دانی تاريخ پرتاب کند، نمی توان با چنين ابهام عامدانه ای به 

تعقيب راه های قانونی ناموجود برای عزل ولی فقيه از درون 

اصالح طلبان در جهت خالف منطق . نع کردهمين نظام قا

عينی سير جنبش توده ها شنا می کنند، و موج دوم اين جنبش 

  .به سرعت آنها را کنار خواهد زد

  

اپوزيسيون ليبرال طبق معمول انسجام ندارد، و دو گرايش  

جناح راست ليبرال ها، . اصلی در آن را می توان تفکيک کرد

همۀ حيات " دوم خرداد" که با آغاز حرکت اصالح طلبی

سياسی اش را به توفيق آن گره زد، اساسا متوجه تغيير دوره، 

تعميق بحران اقتصادی، و بروز بحران انقالبی در کشورهای 

منطقه نيست و اين فاکتورها را در موضع گيری خود در قبال 

اين است که حتی به اندازۀ . جنبش توده ها دخيل نمی کند
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ا با واقعيات جنبش توده ای تطبيق کروبی و موسوی خود ر

نداده است، و هنوز خواهان آن است که جنبش توده ها خامنه 

ای را آماج نگيرد، خواهان برگزاری انتخابات معمول رژيم 

اما بدون تقلب شود، و از اين طريق دولت احمدی نژاد را کنار 

تالش آشکار جناح راست ليبرال ها برای حفظ جمهوری . بزند

آنها را بيش از پيش با جنبش توده ها بيگانه می کند و اسالمی 

  . امکان تأثير گذاری بر سير جنبش توده ای را به آنها نمی دهد

جناح چپ ليبرال ها، که سنتا مبلّغ اهداف سکوالر ليبرالی بوده 

اما هيچگاه نتوانست استراتژی سياسی ای برای تعقيب اهداف 

ژی گمشدۀ خود را در خط ليبرالی خود طرح کند، اکنون استرات

رسمی دولت امريکا می يابد که در برابر خطر موج انقالبی 

در کشورهای عربی رفرم های پيشگيرانه را به متحدين خود 

توصيه می کند، يا در شرايط پيشروی جنبش انقالبی، به تغيير 

کنترل شدۀ رژيم، با ابتکار از باال، و حفظ کامل دستگاه نظامی 

وجه مشترک . ف شخص اول رژيم، تن می دهدو امنيتی، و حذ

ليبرال های چپ و راست اين است که هر دو خواهان 

جلوگيری از انقالب هستند، حال ليبرال های راست با تالش 

برای بقاء جمهوری اسالمی و ليبرال های چپ با تالش برای 

اما آيا . کاناليزه کردن جنبش انقالبی در جهت تغيير کنترل شده

  ايران ظرفيت اين کار را دارد؟  ليبراليسم

محاسبۀ ليبرال های چپ ظاهرا بر اين قرار دارد که، سوای 

استفاده از امکانات تبليغاتی و مالی امريکا که بخودی خود 

بسيار وسوسه انگيز است، دولت های غربی و به خصوص 

دولت امريکا، در يک شرايط انقالبی، در برابر پيشروی يک 

احتمال به قدرت رسيدن نوعی از حکومت  انقالب توده ای يا

اسالمی، اکنون از شکل گيری يک رژيم ليبرال و سکوالر 

اما سياست خارجی امريکا هر چه باشد، در . حمايت می کنند

اين واقعيت تغييری نمی دهد که خيزش های انقالبی در منطقه 

و در ايران نيز، همانطور که در بخش های باال به تفصيل 

م، ريشه در بحران اقتصاد کاپيتاليستی جهانی و بررسی کردي

حمايت امريکا . همچنين بحران نظام سياسی امپرياليستی دارند

از يک آلترناتيو حکومتی، وقتی اين آلترناتيو در خدمت منافع 

عمومی امپرياليسم امريکا قرار دارد، طبق تعريف به اين 

ران معناست که چنين حکومتی نمی تواند راه حلی برای بح

اقتصادی داشته باشد، بلکه خود آن را تشديد می کند و در 

نتيجه مجددا بحران حکومتی را در اين کشورها بازتوليد می 

وانگهی، سياست منطقه ای امريکا بمنزلۀ يک قدرت . کند

بزرگ امپرياليستی خود يکی از عوامل مهم ايجاد بحران 

. ده استاقتصادی و سياسی در اين کشورها، و در منطقه، بو

جنبش های انقالبی از لحاظ عينی تنها در تقابل با سياست های 

جهانی امريکا می توانند در جهت تحقق اهداف خود پيشروی 

اين دسته از ليبرال ها که خود را به سياست خارجی . کنند

امريکا آويخته اند نه تنها نمی توانند با جنبش توده ای در ايران 

رنامگی اقتصادی خود نمی توانند در همراه شوند، بلکه با بی ب

جنبش توده ای در ايران نفوذ موثری داشته باشند، و نقش آنها 

در صحنۀ سياست ايران فراتر از سياهی لشکر و زائدۀ سياست 

جريان ليبرالی، همانطور که . های امپرياليستی نخواهد بود

انقالب تونس و مصر تا همينجا نشان داده اند، در يک وضعيت 

  .البی نمی تواند نقش قابل توجهی ايفاء کندانق

  

  استراتژی سوسياليسم کارگری) 6.6
نقشی که اصالح طلبان و ليبرال ها در جنبش توده ای برای 

خود قائل می شوند، همانطور که ديديم، بر بنياد مهار، توقف يا 

برخالف اصالح طلبان و . کاناليزه کردن جنبش قرار دارد

های کارگری تالش نمی کنند جنبش را  ليبرال ها، سوسياليست

در به شيوه ها و اهدافی سوق دهند که خودشان می پسندند، 

سوسياليست . چرا که مکتب شان حقانيتش را توجيه می کند

های کارگری اهداف عينی ای را که کارگران و زحمتکشان و 

همۀ اقشار آزادی خواه در جنبش توده ای دنبال می کنند می 

لّغ آن استراتژی ای هستند که برای تحقق اهداف پذيرند، و مب

عينی جنبش نه فقط ضروری است، بلکه بنا به ديناميسم 

شناخت ماهيت بحران . رويدادها امکان پذير نيز هست

مضاعف اقتصادی و حکومتی در ايران، و شناخت علل پايه 

ای اين بحران، همه در خدمت اين است که ديناميسم عينی اين 

يص دهند؛ يعنی اين نکته را روشن کنند که، با جنبش را تشخ

توجه به علل مادی بحران مضاعف، تحقق خواسته های عينی 

طبقات و اقشار شرکت کننده در جنبش، اين خواسته ها با ايجاد 

کدام تحوالت در کدام ساختارهای سياسی و اقتصادی واقعا 

متحقق می شود؛ و همچنين روشن کنند که کدام نيروهای 

کننده در جنبش، با تعقيب چه راهی، امکان ايجاد چنين  شرکت
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. تغييراتی در ساختارهای سياسی و اقتصادی را دارند

ضرورت رهبری طبقه کارگر برای پيروزی اين جنبش از 

باور عقيدتی سوسياليست های کارگری نتيجه نمی شود؛ بلکه 

همانطور که تمام بحث های اين نوشته تالش داشت به تفصيل 

کند، با توجه به علل بحران مضاعفی که اقتصاد و سياست باز 

ايران را در بر گرفته، متحول کردن ساختارهای سياسی و 

اقتصادی سرمايه داری در ايران برای تحقق خواسته های 

عينی همين جنبش ضروری شده است، و اين امر تنها از عهدۀ 

می  طبقه کارگر، به سبب نقشی که در توليد ايفا می کند، بر

طبقه کارگر نيز الزم نيست نقش ناجی جنبش را بر عهد .  آيد

بگيرد، بلکه برای تعقيب منافع ويژۀ خودش به طور طبيعی اين 

خواسته های دموکراتيک و رفاهی اقشار ديگر را هم متحقق 

و از اين رو، برای جنبش حياتی است که نيروی . می کند

بسازد، و برای مبارزاتی طبقه کارگر ستون فقرات جنبش را 

طبقه کارگر نيز حياتی است که در اتحاد با تمام ظرفيت 

مبارزاتی اقشار زحمتکش و واقعا آزای خواه اهداف مشترک 

از اين رو، برای فعاالن سوسياليست کارگری . را دنبال کند

رئوس . امری کامال عملی است" رهبری طبقه کارگر"امر 

ن عملی حضور و وظايف سوسياليست های کارگری برای تأمي

دخالت موثر طبقه کارگر در جنبش توده ای را در آغاز در 

نخستين بخش فهرست کرديم و اينجا به طور فشرده وظيفۀ 

  .محوری فعاالن سوسياليست کارگری را يادآوری می کنيم

در شرايط حاضر، تأمين رهبری طبقه کارگر در جنبش توده 

کارگری شکل  ای اساسا در گرو اين است که يک قطب سياسی

بگيرد که با تکيه بر ظرفيتش در هدايت تحرکات روزمره 

کارگران ايران، بتواند راهکارهای معينی برای پيشروی 

جنبش توده ای در مقاطع مختلف طرح کند، و از اين طريق در 

جنبش توده ای صاحب نفوذ شود و به مرجع سياسی آن بدل 

يان انقالب بهمن چنين موقعيتی را کارگران نفت در جر. (گردد

درشرايط فعلی تالش در راستای  .) تا حدودی کسب کرده بودند

شکل دادن به چنين قطبی سياسی کارگری برای همۀ فعاالن 

سوسياليست کارگری، حتی در جنبش های غيرکارگری، در 

در شرايط حاضر، همۀ  فعاليت های . محور وظايف قرار دارد

سازمانگری و  سوسياليست های کارگری در آگاهگری و

آکسيون، می بايد با محک خدمت به اين وظيفۀ محوری سنجيده 

  .شوند
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