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  شي شوروي و چشم انداز سوسياليستيوضعيت جهاني پس از فروپا

  رامين جوان 

  

  پيش درآمد 

وضعيت جهاني پس از فروپاشي شوروي، افق تازه اي از مسائل نظري، سياسي چپ در سطح بين المللي گشوده است 
. سال اخير يكي از مهمترين مباحث نزد فعالين جنبش سوسياليستي كارگري ايران در تبعيد مي باشدكه در چند 

در اين . هايم را روشن  كرده ام داشته ام خطوطي از ديدگاه ات و گفتگوهايي كه با ساير رفقابيش از اين، طي جلس
نوشتار، اما تالش بر اين بوده است از زاويه اي ديگر و به طور بسيار فشرده به اين مبحث كليدي در ميان هموندان 

  . جنبش سوسياليستي كارگري مبادرت نمايم

پس از فروپاشي  پيرامون وضعيت جهاني نوشتارنخست آنكه در اين : اكيد كنمدر ابتدا بايد بر روي سه نكته ت
شوروي و چشم انداز سوسياليستي به تحوالت تاريخي كه در عصر حاضر رخ داده است ارجاع كرده ام بدون آنكه در 

خي از نظر استراتژيك و ف، بررسي نتايج اين رويدادهاي تاريزيرا هد. حوزه بررسي صرفا تاريخي باقي مانده باشم
دوم آنكه نبايد . سي در اين مقطع تاريخي استا و سوسيال دموكر روشن كردن كارنامه ضد انقالب استالينيستي

هدف . نظراتي را كه در اين نوشتار طرح شده است، به مثابه كالمي بدون نقض و كمبود و همچنين كامل پنداشت
بيشتر آن است كه روزن نقد سوسياليستي پيرامون وقايع بسيار مهمي كه قرن معاصر را لرزاند، گشوده شود و 

ژوايي و راست  كيش باصطالح چپ روشن روهاي ب كمونيستي در برابر نگرش ـ انتقادي،رات و ديدگاههاي انقالبي نظ
نكته آخر آنكه اين بررسي مي خواهد نشان دهد كه هلهله آوازه گران سرمايه داري در رقص مرگ . شود

جا ماندني كارگران در انقالب اكتبر هاي انقالبي بلشويسم و دستاوردهاي هميشه به  سوسياليسم و انقالب و سنت
الهام بخش نبرد كارگران تا سرنگوني نظام ضد بشري سرمايه داري باقي خواهد ماند و بقاي بشريت و  كه 1917

ايجاد جهاني همبسته آزاد و برابر تنها به همت جنبش متشكل سوسياليستي كارگران و كسب قدرت سياسي توسط 
  . آن بستگي خواهد داشت

  يا سوسياليسم بربريت

پس از فروپاشي شوروي، سرمايه داري در سراسر جهان با بحرانهاي بسيار عظيم و گسترده اي روبرو شده  سالها
هاي بسيار در عرصه هاي علوم فني و علوم طبيعي همچنان از پاسخ گويي به  فقيتجامعه جهاني نيز با وجود مو. است

غذيه و بيماريهاي درمان مرگ هزاران هزار كودك در اثر سوت .نده استنيازهاي اوليه مادي شهروندان خود ناتوان ما
پذير، گسترش هرچه بيشتر فقر، بيكاري و بي خانماني در كشورهاي متروپل سرمايه داري، تخريب و خراب 
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ين كاريهاي زيست محيطي، پشتيباني از داد و ستد مواد مخدر، باالبردن مرزهاي غيرقابل عبور براي آوارگان، مهاجر
هاي نژادپرستانه، تشديد درگيريهاي قومي و  و پناهندگان كشورهاي پيراموني، دامن زدن به لشكركشي

بنابراين روشن است كه دوران پس از . ناسيوناليستي و رشد بنيادگرايي اسالمي بيانگر بخشي از اين بحران است
اي اجتماعي انفجارآميز نيمه اول قرن جنگ جهاني دوم، مرحله اي موقتي بوده كه صرفا توانسته است بر تضاده

: اين سرپوشهاي ايدئولوژيك سرمايه داري بر اثر دو عامل بسيار مهم امكان پذير گشته بود. بيستم سرپوش بگذارد
ستفاده از نفوذ در طبقه كارگر مانع مهمي در مقابل جنبش ايكي نقش استالينيسم كه در كنار سوسيال دموكراسي با 

به قدرت رسيدن اين طبقه در سطح جهاني مي گرديد و ديگر نقش سلطه طلبانه و بالمنازع  انقالبي كارگري و
. امپرياليسم امريكا كه به عنوان فاتح جنگ جهاني دوم، سركردگي اقتصاد جهاني سرمايه داري را بدست گرفته بود

فروپاشيده است و آمريكا  بلوك شوروي. از دست داده اندراولي امروزه اين دو عامل ديگر حضور ديروزين خود 
سلطه اقتصادي خود را از دست داده است و اينك مي كوشد اين سلطه را از طريق برتري نظامي در سطح بين المللي 

  . حفظ نمايد

اينك سرمستي ناشي از مرگ . همانطور كه مي دانيم هستي اجتماعي همواره آگاهي اجتماعي را بدوش مي كشد–1
امروزه تمامي آن توهماتي كه در دهه هاي اخير بر انديشه و عمل توده . روكش كرده استكمونيسم و پايان تاريخ ف

ها سنگيني مي كردند يعني احياي اصالحات سوسيال دموكراتيك در غرب، اعتقاد به برتري اقتصاد بازار در شرق و 
رژوايي و خرده بورژوايي جهان اميد به بستن به يك راه سوم براي استقالل و توسعه اقتصادي كه بازتاب گرايشات بو

سومي بودند به مقدار زيادي رنگ باخته است و با تغيير و تحوالت كنوني و به صحنه آمدن دوباره جنبش كارگري و 
ساير جنبشهاي اجتماعي ضد سرمايه، ضد دولت و ضد اقتدارطلبي در كشورهاي متروپل و پيراموني سرمايه داري 

سياسي خانمان سوز و ضد انساني سرمايه داري در  ـ  رچه بيشتر سياست اقتصاديان شدن هجهاني و همينطور با عي
از اين دست پايان خواهد داد و بارديگر ذهنيت كارگران و زحمتكشان دگرگون خواهد  توهماتياروپاي شرقي به 

  . جاي خود را به اعتبار مجدد پروژه رهايي بخش سوسياليستي خواهد بخشيدياليسم شد و بحران اعتبار سوس

احزاب سنتي تاكنوني و اتحاديه هاي كارگري موجود ديگر از لحاظ تاريخي مدتهاست كه كاركرد گذشته خود را –2
وروكراتيك و حتي يكي از اين احزاب ب. از دست داده اند و به نهادهاي پژمرده بي جان و بي رمقي تبديل شده اند

چه برسد به آنكه يك  ، ن عظيم اجتماعي امروز مقاومت كندنهادهاي اتحاديه اي سنتي نتوانسته است در برابر بحرا
برعكس تمامي اين جريانات به مهمترين . يك راه حل سياسي براي بيرون رفت از اين وضعيت بحراني ارائه دهد

  .البي اين طبقه براي برچيدن نظام سرمايه داري تبديل شده اندعامل مانع در مقابل جنبش كارگري و مبارزات انق

براي برنشاندن و تثبيت  چين  و اروپاي شرقي ،و آزادي كش در اتحاد شوروي سابق تحول نظامهاي ضد كارگري 
ه دگرديسي و انحطاط گوهرين اين جريانات كه در باال ب. نظام سرمايه داري تنها جلوه هاي ظاهري اين واقعيت است

آنها اشاره رفت را مي توان در بند و بست اتحاديه ها و سرمايه داران و همكاري و مشاركت احزاب سوسيال 
حمايت ترديد آميز توده ها از اين گونه جريانات . دموكرات در دولتهاي دست راستي و ضد كارگري مشاهده كرد
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امه خواهد داشت كه سطح حداقل معيشت آنها با حتي در شرايط كنوني ناپايدار است و تنها تا زماني اين حمايت اد
  . دفاع از سرمايه داري در كشورهاي متروپل سرمايه داري همخواني داشته باشد

به نظر من آينده به آن پروژه و گرايشي تعلق خواهد داشت كه بتواند يك چشم انداز سوسياليستي روشن نظري و 
افق سياسي شفاف و راديكال و رهائيبخش را براي برون رفت از منجالب سرمايه داري ارائه كند و از سوي ديگر 

ر نبردهاي طبقاتي اين دوره شركت نمايد و نظام چنانچه طبقه كارگر بين المللي نتواند با برنامه و پرچم خود د
سرمايه داري را واژگون و جامعه را بر پايه سوسياليستي بنا سازد، بشريت در فقر انحطاط و بربريتي هرچه بيشتر 

 . فرو خواهد رفت

  درسهايي از قرن بيستم 

جنگ جهاني اول و گسترش مبارزات و جنبش هاي انقالبي كارگري كه با انقالب اكتبر به اوج خود رسيد و از سال 
آنها بطور . نبودند "كژراهه هاي تاريخ "كمونيستهاي سابق"به بعد سراسر اروپا را لرزاند برخالف نظر  1918

سرمايه داري با گذار به . المللي فرا روئيدند اجتناب ناپذيري از روند رشد عمومي سرمايه داري در مقياس بين
 نظيردر اين دوره آدمهايي . امپرياليسم به آخر خط خود رسيده و به مانعي بر سر راه پيشرفت اجتماعي بدل شده بود

كائوتسكي تالش مي كردند كه امپرياليسم را تنها به عنوان سياست بخش ويژه اي از سرمايه داري مطرح سازند كه 
اما كائوتسكي و طرفدارانش با طرح . در مقابل سياستهاي خردمندانه و مسالمت جويانه بورژوازي قرار مي داد خود را

ماركسيست هاي انقالبي برجسته . چنين تمايزي تنها به تسليم طلبي خود در مقابل امپرياليسم سرپوش مي گذاشتند
  . رستي رد مي كردندرزا لوكزامبورگ چنين نگرش را به د وتروتسكي آن دوره لنين، 

بر يك دوران صد ساله نقطه پايان گذاشت كه در آن با تشكيل دولتهاي ملي  1871جنگ فرانسه و آلمان در سال ـ 3
اروپايي زمينه رشد سريع نيروهاي مولد و گسترش فرهنگ فراهم آمده بود و پس از آن سرمايه داري اروپا شاهد 

  . اش همراه گشتچهل سال شكوفائي بود كه با فساد دروني 

نعتگران تنگ نمودند تا آنجا كه زندگي صشندگان و روبانكداران عرصه را بر ف. انحصارات رقابت آزاد را خفه كردند
موج تازه اي از فتوحات . صدور سرمايه جاي صدور كاال را گرفت. اقتصادي و سياسي بدست چند بانك افتاد

بدين ترتيب رشد . كردكشورهاي سرمايه داري تقسيم تمندترين ردقاستعماري به راه افتاد كه كره زمين را ميان 
ند و امپرياليسم قادر شد بين المللي مدرن بطور سازش ناپذيري در تضاد با دولتهاي ملي قرار گرفت ولدهنيروهاي م
بنابراين جنگهاي امپرياليستي قرن . پيدا كند و دنيا را هرچند يكبار از نو تقسيم نمايدانكشاف ج رقباي خود ركه به خ

  .را گرفتندبيستم جاي جنگهاي ملي قرن نوزدهم 

انگيزه اصلي جنگ جهاني اول عبارت بود از رقابت ميان قدرتهاي كهن استعماري يعني انگلستان و فرانسه با ـ 4
در قرن نوزدهم انگلستان حاكم بي رقيب درياها بود در حاليكه آلمان در اوخر قرن . دولتهاي نوبنياد آلمان و ايتاليا

رقابت ميان آلمان و انگلستان مهمترين انگيزه اقتصادي جنگي . خود را به مقام نيروي اقتصادي برتر اروپا رسانده بود
  . بود كه با شكست فجيع آلمان پايان گرفت
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عواملي چند به افول اين . وانست از زوال قدرت اين كشور جلوگيري كنداما پيروزي انگلستان در جنگ هم نت
فروپاشي نظام استعماري، تضعيف نقش آن به عنوان قدرت دريايي برتر جهان و كاهش : قدرتهاي جهاني انجاميد

تا به يك ر اساس پيمان ورساي موقب فرانسه نيز كه به ببركت مهارشدن آلمان. اهميت درياها در برابر نيروي هوايي
. قدرت استعماري بدل شده بود به خاطر نداشتن اقتصادي قدرتمند قادر به ادامه نقش خود به مدت طوالني نبود

برنده اصلي اين جنگ قدرت امپرياليستي نوظهور آن سوي درياي آرام بود، آمريكا در جنگ خصلت پيشگيرانه 
سرانجام امريكا بود كه از همه . لط جهاني بدل مي گشتآلمان نبايد بر اروپا چيره مي شد و به يك قدرت مس: داشت

  .ثمرات جنگ برخوردار شد

طبقه كارگر براي اولين بار در . انقالب اكتبر نيز مانند جنگ جهاني اول از دل تضادهاي امپرياليسم فرا رويدـ  5
كساني كه اين . ن دفاع كندتاريخ ثابت كرد كه قادر است سرمايه داري را براندازد، قدرت سياسي را تسخير و از آ

را كودتاي مستبدانه يك اقليت كوچك بلشويكي مي خوانند بر درگيري و  1917روزها انقالب سوسياليستي اكتبر 
. جدال طبقاتي عظيمي كه روسيه و كشورهاي امپرياليستي ديگر را به لرزه انداخته بود آگاهانه چشم فرو مي بندند

ضروري براي مقابله با دشمنان خارجي خود مدام ناچار بود كه كارگران را هرچه سرمايه داري بخاطر تدارك نيروي 
در روسيه كه تضادهاي طبقاتي بخاطر واپس ماندگي مزمن . جنگ اين روند را به اوج خود رساند. بيشتر غارت كند

ردند ناممكن اين كشور عميق بود، تشكيل يك دولت باثبات بورژوا دموكراتيك آنطور كه منشويكها مطرح مي ك
 توده هاي وسيع كارگران و دهقانان فقير زير پرچم بلشويك ها به حركت درآمدند و سرانجام سست. گشته بود

  . رين حلقه زنجير امپرياليستي از هم گسستت

از اين پس تضاد . با انقالب سوسياليستي اكتبر در يك ششم كره زمين، سرمايه مالي اعتبار خود را از دست دادـ  6
در طول . ميان سرمايه داري جهاني و اتحاد شوروي بسيار عميقتر از تضاد ميان كشورهاي امپرياليستي مختلف گشت

فهاي سياست امپرياليستي بود، حتي زماني كه اتحاد هفت دهه چيرگي بر اين قلمرو وسيع و غني يكي از مهمترين هد
  . شوروي به انحراف رفت و ديگر نقش انقالبي در صحنه جهان ايفا نمي كرد

كه اين خود از تغيير توازن نيروها در سطح . پيروزي انقالب اكتبر از يكسو محصول تضادهاي عيني اجتماعي بودـ  7
فت، و از سوي ديگر محصول بالواسطه و بي چون و چراي خود بقات و اقشار جامعه روسيه سرچشمه مي گرط

فعاليتي طبقه كارگر و دخالتهاي حزب بلشويك بود كه خواهان حل تضادهاي اجتماعي به سود سازماندهي ،خود 
مزدبگيران روسيه و پرولتارياي جهاني بود در آن زمان حزب بلشويك برخالف غالب احزاب سوسيال دموكرات با 

در اواخر قرن نوزدهم جنبش . تن جنگ جهاني اول به اصول انترناسيوناليستي خويش وفادار مانده بوددر نظر گرف
اما فعاليت عملي آن در بيشتر . كارگري در سراسر اروپا زير پرچم سوسياليسم رشد قابل مالحظه اي كرده بود

با درگيري . از دامنه آن مي كاستمدام ه وجود محدود مانده بود كمنظم  كشورها در سطح اصالحاتي در چهارچوب
اكثريت مطلق احزاب سوسيال دموكرات و . سازمانهاي كارگري در بوته آزمايش قرار گرفتند 1914جنگ در سال 

انقالبيون تنها اقليت كوچك از . قبل از همه حزب سوسيال دموكرات آلمان به سياست دفاع از ميهن روي آوردند
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و بدين ترتيب پيروزي انقالب  ، رناسيوناليسم پرولتري نشان دادنداري خود را به انتها وفاد اروپا و از جمله بلشويك
  . . را تضمين كردند

پس از روسيه . شور و شعف جنگ به زودي فروكش كرد. خيانت بين الملل دوم پيامدهاي سنگيني بدنبال داشتـ 8
در آلمان، مجارستان و بسياري از كشورهاي ديگر قيامهاي انقالبي به پا خاست و ميليونها كارگر به احزاب  

يامها را سركوب كند و اتحاد شوروي را كمونيستي روي آوردند اما بورژوازي توانست به كمك سوسيال دموكراسي ق
رهبران . به دست دولت سوسيال دموكرات به خون كشيده شد 1918در آلمان انقالب نوامبر . منزوي سازد

  .ليبكنشت با همكاري سوسيال دموكراتها به قتل رسيدندپرولتارياي انقالبي رزا لوكزامبورگ و كارل 

الب در آلمان و پاره اي از تصميمات و اقدامات نادرست حزب بلشويك، انزواي انقالب اكتبر، عدم پيروزي انقـ 9
ع كردن ساير احزاب ممنووعده دادن وبعد منحل كردن مجلس موسسان ،چون ممنوع  كردن فراكسيون ها، 

وتوجيه كردن وجا انداختن ت كارگري كارگري از جمله منشويك ها و آنارشيستها، عدم تعهد جدي به خود مديري
بلشويك ها در جنگ داخلي سه ساله توانستند از . راه را ناخواسته بر انحرافات بعدي باز كرد ...گرايي وجانشين 

. محروم مانداما حاكميت شوروي از منابع ضروري اقتصاد. قدرت كارگري در برابر دشمنان امپرياليستي دفاع كنند
ب كاست  منجمد بوروكراتيك متكي بر اقتصاد با ماندگي فرهنگي و سنتهاي عقب مانده و دهقاني روسيه در قالواپس 

ي از سرمايه داري دولتي اين نظام نه دولتي كارگري بود و نه نوع. برنامه سربرداشتند و بر حزب و دولت چيره شدند
اما ضد انقالب غالب بر خالف نظر شكست خورده بود،  24- 1923انقالب روسيه در سال ...توليدي جديد  و نه وجه

سرمايه داري دولتي نتوانست تا حد احياي سرمايه داري پيشروي كند و بنابراين تحت عنوان سوسياليسم طرفداران 
بدين ترتيب رهبري استالين آماجهاي انقالب جهاني سوسياليستي را كنار . به استثمار جمعي پرولتاريا پرداخت

تقادي را در درون حزب و جنبش كارگري انـ گذاشت و به تدريج به اين اصول پشت كرد و تمامي گرايشات انقالبي 
بدين ترتيب دوره انتقال بنا به دالئل عيني و ذهني داخلي و بين . سركوب كردرا روسيه و ساير كشورهاي ديگر 

المللي به جاي آنكه بسوي سوسياليسم جهت گيري كند در مارپيچ بوروكراتيك بسمت سرمايه داري بازگشت كرد و 
  . در توليد افزايش يافت و عاقبت شرايط براي بازگشت به سرمايه داري مهيا گشتبتدريج انگيزه هاي مادي 

خطاهاي . انحطاط بوروكراتيك اتحاد شوروي بر جنبش كمونيستي كارگري جهاني تاثير منفي به جاي گذاشتـ 10
منفي به سياسي و سرانجام سياست آگاهانه رهبران بوروكرات اتحاد شوروي شكست جنبش كارگري جهاني تاثير 

خطاهاي سياسي و سرانجام سياست آگاهانه رهبران بوروكرات اتحاد شوروي شكست جنبش كارگري . جا گذاشت
كارگر در  ي باعث شد پس از اين مصائب و ناتواني طبقه ،و كشورهاي ديگر  1926انگلستان  1923در آلمان 

سرنگون سازي سرمايه داري در مهمترين مراكز آن سرانجام راه را براي جنگ جهاني دوم با شصت ميليون قرباني و 
  . آنهمه فجايع هموار كرد

سركوب صنايع آلمان پس از . با شكست جنبش كمونيستي كارگري، سرمايه داري پيروزمندانه سربرداشتـ 11
  . ان گرفت و بيش از پيش به فكر توسعه طلبي و كشورگشائي افتادجنبش انقالبي كارگري به سرعت ج
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در اين دوره است كه آمريكا به مرتبه ثروتمندترين و قوي ترين كشور سرمايه داري مي رسد ولي براي هميشه اين 
. شانس را از دست مي دهد كه با تكيه بر بازار عظيم داخلي، خود را از بحرانها و درگيريهاي بين المللي دورنگه دارد

به  1914رابر همان مسائلي قرار گرفته بود كه آلمان در سال پس از مدتي سرمايه داري اياالت متحده امريكا در ب
در واقع امريكا بايد در نبرد براي تسلط بر درياي آتالنتيك با آلمان روبرو مي شد و براي چيرگي . سوي جنگ راند

  . بر اقيانوس آرام با ژاپن

ت كه خواستار آن بود كه به جاي در ميان محافل بورژوازي در آلمان و انگلستان گرايش نيرومندي وجود داشـ 12
اما تضادهاي عميق از طرفي در داخل كشورهاي . يك رودروئي امپرياليستي متحدا عليه اتحاد شوروي وارد حمله شود

  . امپرياليستي اروپايي و از طرف ديگر ميان امريكا و اروپا و ژاپن اين نقشه را باطل كرد

. يعني حمله به شرق، انگلستان و فرانسه را به عقب نشييني واداردهيتلر قصد داشت قبل از تحقق هدف اصلي خود 
بدين  .او را تهديد كنند ميتهااپن به بهاي شكست اتحاد شوروي، امريكا هم نمي توانست اجازه دهد كه آلمان و ژ

ود كه سرانجام امريكا و انگلستان در نبرد عليه آلمان كنار اتحاد شوروي قرار گرفتند، اما اين واقعيت جنگ بترتيب 
آنگونه كه شوروي ها ادعا مي كردند، بدل نساخت، چراكه جنگ  "فاشيسم"و  "دموكراسي"را به مبارزه اي ميان 

حتي . گر امپرياليستي بر سر تقسيم مجدد جهانبود ميان اردوهاي غارتجهاني دوم هم مثل جنگ جهاني اول نزاعي 
اگر حوادث در آلمان سير ديگري پيدا كرده بود، تنها يك انقالب پيروزمند سوسياليستي در مهمترين كشورهاي 

  . امپرياليستي مي توانست از يك درگيري خشونت آميز ديگر جلوگيري كند

  وران پس از جنگ د

ي آلماني نازي ايفا نمود، در ماهيت بوروكراتيك حكومت شوروي هيچ نقش قاطعي كه اتحاد شوروي در سرنگون
اين رژيم درست مانند هم پيمانان امپرياليست خود از اين وحشت داشت كه پس از جنگ موجي از . تغييري نداد

برانگيزاند از را نيز به شورش عليه ديوانساالران حكومتي قيامهاي كارگري برخيزد كه سرانجام طبقه كارگر شوروي 
هاي تهران، يالتا و پتسدام متعهد شده بود كه در قبال تامين امنيت قلمروي شوروي از  اين رو استالين در كنفرانس

احياي سرمايه داري در كشورهاي اروپاي غربي حمايت كند در فرانسه و ايتاليا احزاب كمونيست تحت فرمان مسكو 
استالين در يونان با . د و به تقويت و تحكيم دولت بوژوايي ياري رساندندبه خلع سالح مقاومت ضد فاشيستي پرداختن

حمايت از ارتش انگليس بر سركوب قيام كمونيستي صحه گذاشت و حتي در چين تا زمان پيروزي ارتش رهايي 
  . از دولت بورژوايي كومين تانگ حمايت كرد 1949خش خلقي مائو در سال ب

در اين  ؛ست نفوذ خود را در بعضي از كشورهاي به اصطالح حائل گسترش دهدمسكو توان،در اروپاي شرقي ـ 13
كشورها نخست در زير كنترل ارتش شوروي و احزاب كمونيستي محلي جريانات بورژوايي قدرت را به دست 

زير فشار جنگ سرد قرار گرفت و بسياري از عناصر بورژوايي آشكارا به سوي گرفتند تنها پس از آنكه شوروي 
اما اين اقدام بدون مشاركت فعال طبقه . ب گرايش يافتند، سياست خلع مالكيت در سطح گسترده اي اعمال شدغر

در برابر اين خلع مالكيت واكنشي  يبورژواز. كارگر و تنها به خاطر تقويت مواضع بوروكراسي كرملين صورت گرفت
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م بر اروپاي شرقي كه هر اعتراض كارگري را اما باوجود اين سلطه خشونت آميز استالينيس. خشم آگين نشان داد
آن هم در منطقه اي كه تضاد اجتماعي عميق  ،درآورد خويش كنترلسركوب مي نمود، توانست طبقه كارگر را زير 

  . دخالت جدي داشت 1945تا  1900آن در ناآراميهاي عمومي اروپا ميان سال 

كه آتش دو  اليستييرپز سوئي يك قدرت جهاني اما: رساندتقسيم آلمان در اين رابطه به دو هدف خدمت ـ  14
از جنگ درمي آمد كه اين جنگ جهاني را برافروخته بود تضعيف مي گشت و به عضويت اروپاي آرامش يافته پس 

خواهان يك آلمان سرمايه  1950عمده از جانب غرب دنبال مي شد، در حاليكه حكومت شوروي تا دهه  امر بطور
از (و شوماخر) از حزب دموكرات مسيحي(در خود آلمان آدناوئر . ف بوده اما از نظر سياسي بي طرداري و يكپارچ

خت هرگونه پي گير غرب و مخالفان سرساين مدافعان ،روند تقسيم را تقويت مي كردند ) سوسيال دموكراتحزب 
اميد داشتند، كه پيشرفت وقايع در غرب به فروپاشي سريعتر سلطه نظام طرفدار  همكاري با حكومت شوروي
سركوب خيزشهاي . سوي ديگر به واسطه تقسيم اروپا، طبقه كارگر نيز دوپاره شداز . شوروي در شرق منجر شود

) نطقه مين گذاريم(برپايي ديوار برلن سيم خاردار ه وري دموكراتيك آلمان، مجارستان و لهستان، بمكارگري در جه
آب به آسياب تبليغات ضد كمونيستي ريخت و آگاهي سوسياليستي طبقه كارگر را براي مدتي طوالني به بيراهه 

  . كشاند

انقالبي طبقه كارگر توسط ديوانساالران كرملين و احزاب كمونيست وابسته به آن، شرايط  رنابودي همه تدابيـ 15
هاي مداوم بارديگر تعادل بين المللي تازه  سال ناآرامي 30اري بتواند پس از سياسي اي را فراهم كرد تا سرمايه د

تقريبا همه ذخاير مالي . ضامن چنين تعادلي چيزي جز نيروي برتر مالي، صنعتي و نظامي امريكا نبود. اي پديد آورد
نيمي از توليدات . دالر قادر بود نقش ارز واحد جهاني را به عهده بگيرد. دنياي سرمايه داري در امريكا جمع شده بود

ارتش امريكا به قوي ترين ،تي دنيا در كارخانه هاي امريكا ساخته مي شد و به سراسر جهان صادر مي گشت صنع
رقيب مهم امريكا يعني المان و ژاپن به فالكت افتاده بودند  ود وبهترين تسليحات جهان مجهز ب جنگ افزارها و

قدرت خود را متوقف سازد و ناچار شد به  بريتانياي كبير باوجود پيروزي در جنگ جهاني نتوانست روند افول،
  . مستعمرات خود استقالل بدهد، و به عبارت ديگر آنها را در اختيار سرمايه مالي قرار داد

آمريكا براي نجات سرمايه داري در اروپا و جنوب شرقي آسيا به ياري رقباي سابق خود شتافت، اياالت متحده ـ  16 
ان ملل متحد، صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و معاهده عمومي گمرك و با طرح مارشال، پيمان ناتو سازم

نهادهاي سياسي و اقتصادي مناسبي پديد آورد كه ادامه حيات و رشد سرمايه داري جهاني را پس از ) گات(تجارت 
كل توليد  1970تا  1945ميان سالهاي . اين تدابير رشد صنعتي بي سابقه اي بدنبال داشت. جنگ ميسر ساختند

  . بيليون دالر رسيد 2ميليارد به  300ناخالص در سطح جهان از 

قبل از هرچيز وحشت از خطر كمونيسم بود كه به زودي اشكال بيمارگونه پيدا كرد و دوران حكومت ريگان ـ  17
ا به ايدئولوژي جنگ جهاني دوم باال گرفته بود، به زودي جاي خود رهمدلي با اتحاد شوروي كه در دوران . دوام يافت

نكته جالب در اين دكترين اين بود كه امريكا، دولت شوروي را . و كينه توزي دوره مك كارتي داد "جنگ سرد"
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معرفي مي كرد در حاليكه اين رژيم با هر انقالب كارگري سر تيز داشت و در واقع  "كمونيسم"ي عنماينده واق
  . دوم بود مهمترين حامي سياسي نظام مسلط بعد از جنگ جهاني

اروپاي غربي را به لرزه درآورد، بورژوازي را در  1950اعتراضات و اعتصابات گسترده اي كه سالهاي دهه 
كشورهاي پيشرفته سرمايه داري واداشت كه براي جلوگيري از رشد گرايش سوسياليستي در  ميان طبقه كارگر، 

ين دوره سطح زندگي كارگران به طرز بي سابقه اي در ا. گامهايي در جهت منافع مادي و حياتي كارگران بردارد
احزاب و اتحاديه هاي وابسته به احزاب سوسيال دموكرات تحقق پيدا كرده بود، اين اقدامات كه توسط . بهبود يافت

  . باعث شد كه بارديگر موقعيت آنها در ميان طبقه كارگر استحكام يابد

ع تامين كنندگان مواد خام امپرياليسم انگستان چيزي جز منابدر كشورهاي مستعمره كه در دوران سلطه ـ  18 
 1947در سال . پرولتارياي نيرومندي سربرداشت كه ستون اصلي جنبش قدرتمند ضد امپرياليستي بود، نبودند

. ارتش رهايي بخش خلق به رهبري مائو بر چيان كاي چك پيروز شد 1949در سال . هندوستان به استقالل رسيد
دهه هاي . در الجزاير از جنبش رهايي بخش شكست خوردند 1962در ويتنام و در سال  1945در سال  فرانسويها

امريكا به رشته اي از جنگ استعمارگرايانه دست زد كه . نظام استعماري در افريقا درهم شكست 1960تا  1950
اجتماعي عميقي در جامعه امريكا پيامدها مالي وخيمي براي آن داشت و سرانجام در جريان جنگ ويتنام به بحران 

  . انجاميد

قبل از هرچيز به نقش سياسي رهبران  ، امرپياليسم جهاني را درهم بشكننداينكه اين جنبش ها نتوانستند چارچوب 
در مناطقي نظير هند كه حاكميت ملي بورژوا به قدرت رسيده بود تالشش اين بود كه از مالكيت . آنها بر مي گردد
كه راه ادامه بر خواسته هاي طبقه كارگر حمايت كند و به شيوه اي از هميار با امپرياليسم تن دهد خصوصي در برا

فعاليت سرمايه مالي در كشور را هموار سازد در كشورهاي نظير چين كه طرفداران استالينيسم در رهبري جنبش 
د و انقالب را در چارچوب تنگ ملي قرار داشتند هر نوع برآمد سياسي مستقل طبقه كارگر را در نطفه خفه كردن

سياست خارجي . بدين سان ارتش دهقاني مائوتسه دون به سركوب اعتصابات در شهرها پرداخت، محدود ساختند 
مورد  همانند حزب كمونيست چين هم از آغاز ارتجاعي بود و نفوذ سياسي او بر احزاب كمونيست ساير كشورها 

  . عه بار انجاميدبه شكستي فاج 1965اندونزي در سال 

هاي امپرياليستي هيچ  عالوه بر اين، جنبش انقالبي كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره با طبقه كارگر قطبـ 19
براي نمونه حزب كمونيست فرانسه هم در جنگ عليه ويتنام وهم در لشكر كشي به الجزاير از . پيوندي نداشت

در اروپا و امريكا اعتراض عليه امپرياليسم  1960و هنگاميكه در اواخر دهه . امپرياليسم فرانسه پشتيباني مي كرد
عت رويزيونيست و دغلكار تالش كردند كه اين جنبش اعتراضي را در چارچوب امريكا در ويتنام باال گرفت، اين جما

برخي . سياست خرده بورژوايي محدود سازند تا از مبارزات همزمان طبقه كارگر عليه نظام سرمايه داري دور بماند
اين امر اما . كنندتوانستند از تضادهاي امريكا و شوروي بهره برداري  "جهان سوم"ديگر از رژيم هاي بورژوايي در 

كشورهايي به برنامه هاي دولتي كردن دست زدند و خود را باصطالح . غيير نداددر سرشت بورژوايي آنها ت
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، الجزاير ويا برخي از كشورهاي افريقايي به شوروي و كشورهاي اروپاي ناميدند و يا مثل اتيوپي "سوسياليستي"
  . شرقي روي آورند

اما اين دولتي كردن ها در واقع به هيچوجه ماهيتي سوسياليستي نداشت و درعين حال در خدمت كارگران و 
زحمتكشان نيز نبودند، بلكه محصول ضعف بوژوازي خودي بود كه حاال مي خواست در پناه حمايت دولتي وارد 

 "راه رشد غير سرمايه داري"نظريه  عرصه بين المللي شود، اتحاد شوروي گرچه از اقدامات دولتي كردن تحت نام
حمايت مي كرد، اما همواره توجه داشت كه مفاد توافق نامه هاي پس از جنگ جهاني دوم نقض نگردد و البته براي 

نيز توجيهات ايدئولوژيك مشخصي را از طريق  "ضدامرپياليست"يا  "مترقي"كمونيست كشي هاي اين رژيم هاي 
  . مي داداحزاب وابسته به خود سازمان 

امريكا براي حفظ مناسبات توليدي سرمياه داري در سطح جهاني مجبور به حمايت از قدرتهاي سرمايه داري ـ  20
گرديد ولي اين اقدام در خود تناقضي را نيز در برداشت و آن ) آلمان و ژاپن(شكست خورده در جنگ جهاني دوم 

با رونق اقتصادي دوباره آلمان و ژاپن تضاد ميان . تهديد حاكميت بالمعارض خود امريكا در سطح جهاني بود
  . مهمترين مراكز قدرتهاي امپرياليستي بارديگر شدت گرفت

در سالهاي آخر دهه . ترازنامه اقتصادي امريكا نخستين عالئم منفي خود نشان داد 1950در پايان سالهاي ـ  21
رزه درآورد و موجي از مبارزات راديكال اجتماعي اولين بحران سراسري، نظام مستقر از مقطع جنگ را به ل 1960

در امريكا اعتراضات گسترده دانشجويي بوجود آمد در محالت فقير نشين درگيري ها و جنبشهاي خود : پديدار شد
در فرانسه جنبش دانشجوئي و بطور اخص اعتصابات . ليونها كارگر به اعتصابات دست زدندانگيخته اي روي داد و مي

در آلمان راديكاليزاسيون جوانان و خيزش طبقه . جمهوري پنجم را به آستانه سقوط كشاند 1968وئن عمومي مه ژ
بهار "با . دموكرات را براي اولين بار از زمان تاسيس اين  كشور، به قدرت رساندحزب سوسيال  1969كارگر در 

  . اين موج، اروپاي شرقي را نيز فرا گرفت "پراگ

امريكا مجبور شد عدم قابليت تبديل دالر به طال را كه شاخصه نظام اقتصادي دوران پس از  1971در سال ـ  22
جنگ شناخته مي شد، ملغي سازد، اين اقدام سقوط ناگهاني ارزش دالر و تشنج شديد ميان قدرتهاي امپرياليستي را 

. ود قيمت نفت را تعيين كنندكشورهاي صادر كننده نفت براي مدت كوتاهي توانستند جداگانه خ. به دنبال داشت
در سال . ز مبارزات طبقاتي جديدي انجاميدااين جريان به افزايش شديد بيكاري و آغ. بحران نفت خود را نماياند

در انگلستان . بحران به اوج خود رسيد در امريكا بدنبال شكست نظامي در ويتنام، دولت نيكسون سقوط كرد 1974
در آلمان صدراعظم اين كشور ويلي برانت نتوانست در برابر . منجر شد: هيث"ت اعتصاب معدنچيان به سقوط دول

. در پرتقال و يونان ديكتاتوري هاي فاشيستي سرنگون شدند. خواست كارگران براي افزايش حقوق مقاومت كند
انقالب پيروزي انقالب كوبا و اوج گيري جنبش مسلحانه و اعتصابات كارگري، امريكاي التين را در آستانه 

و ياري ساير نيروهاي رفرميست بود كه  "كمونيست رسي"ولي به بركت سياستهاي احزاب . سوسياليستي قرار داد
در آلمان قلموت . توانست دوباره بر اوضاع مسط شود و آن را تحت كنترل خود درآورد 1975بورژوازي از سال 
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اي كارگي را وارد دستگاه حكومتي كرد كه هر نماينده بوروكراسي اتحاديه ه 15) جانشين ويلي برانت(اشميت
  . صداي مخالفي را در صفوف طبقه كارگر بيرحمانه خفه كند

 1945همه مكانيسم هايي كه از سال . اما بازگرداندن ثبات و امنيت براي سرمايه داري به بهاي گراني تمام شدـ  23
 "كينز"شيوه هاي مالوف . يد كنار گذاشته مي شدندثي مي كردند باتي و برخوردهاي بين المللي را خنتضادهاي طبقا

ه سياست اري جلوگيري نمايد، جاي خود را بداير بر هدايت تقاضاي مصرف كنندگان كه مي توانست از بحرانهاي ادو
  . كاالئي مهار گسيخته اي داد كه بارديگر قانون جنگل را به همه عرصه هاي زندگي اجتماعي و اقتصادي وارد كرد

در . جلوگيري مي كردند، برداشته شدند 1929هاي قانوني و نظارت دولتي كه بايد از بحراني نظير سال  محدوديت
بر سر زانها افتاد، ستونهاي اصلي نظام  "بي برنامگي"و  "خصوصي كردن"شعارهاي طرفداري از  1980سالهاي 

مللي پول و بابك جهاني به مهمترين اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم نظير قرارداد گمرك و تجارت، صندوق بين ال
مالقاتهاي مكرر سران كشورهاي . ابزار سرمايه مالي در استثمار و غارت بي رحمانه كشورهاي عقب مانده بدل شدند

معظم امپرياليستي كه صحنه اي براي پرچانگي بيهوده و عكسهاي رنگارنگ است، تنها شكل ديگري از تجلي اين 
  . بات دوران پس از جنگ جهاني دوم براي هميشه رنگ باخته استواقعيت است كه روابط با ث

. نشانه سمت گيري تازه اي در استراتژي بورژوازي بود 1982و هلموت كهل در  1979به قدرت رسيدن تاچر در 
سياست تعادل بين المللي و ساز ش طبقاتي يكسره كنار گذاشته شد و جاي خود را به تهاجم مداوم عليه طبقه كارگر 

  داد

ريگان در اولين مرحله رياست جمهوري خود سنديكاي خطوط هوايي پاتكو را در هم كوبيد و بدين ترتيب راه را . 
-85تاچر سيستم رفاه اجتماعي را لغو كرد  در سالهاي . براي كاهش سريع سطح زندگي كارگران امريكايي بازكرد

دولت كهل در آلمان و دولتهاي به اصطالح . كوب كردخواسته هاي معدن چيان را با بي رحمانه ترين وضع سر 1984
در فرانسه و اسپانيا نيز از سياست اقتصادي مخربي پيروي نمودند كه با برنامه هاي ريگان و تاچر  "سوسياليت"

تفاوت چنداني نداشت و فاصله ميان درآمد ثروتمندان و محرومين را هرچه بيشتر تشديد كرد و همينطور در 
اميد غلبه بر فقر و محروميت بيدار شده بود، تيره روزي و بي نوايي شدت  1970مانده كه در دهه كشورهاي واپس 

  . گرفت

ت طبقه كارگر بين المللي كه سازمانهاي رسمي كارگري كمترين مقاومتي در برابر آن راما تشديد بي امان غاـ  24
اد ميان قدرتهاي امپرياليستي جلوگيري ضت ظام مسلط پس از جنگ و اوج گيرينشان ندادند، نتوانست از سقوط ن

براي پيشگيري از كاهش نرخ . پيش آمد در درجه اول ماهيتي غير دولتي داشت 1980رونقي كه در سالهاي . كند
متوسط سودآوري كه ريشه در قوانين تراكم سرمايه داري دارد، همه محدوديتهاي قانوني و نظارت دولتي كه بايد از 

جلوگيري مي كردند، براي پيشگيري از كاهش نرخ متوسط سودآوري كه ريشه در  1929ل فاجعه اي مانند سا
 1929قوانين تراكم سرمايه داري دارد، همه محدوديتهاي قانوني و نظارت دولتي كه بايد از فاجعه اي مانند سال 

 ت بانكي و تجارتي مربوطسودهاي بادآورده اي كه با اشكال تازه اي از عمليا. جلوگيري مي كردند، برداشته شدند
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قشر كوچك و با نفوذي از طبقه متوسط از ريگانيسم و . را پديد آوردند "ش شانسجوانان خو"بودند، اليه اجتماعي 
اين موقعيت، چشم برخي از . تاچريسم بهره جست تا امكانات نامحدود سرمايه داري بر كرسي اثبات بنشيند

ژوازي پيرامون گورباجف را خيره نمود كه با حسرت به تجمل و و رفاه بوروكراتهاي حاكم و روشنفكران خرده بور
  همتايان غربي خود مي نگريستند و همان زندگي پر زرف و برق را آرزو مي كردند

امپرياليسم امريكا . ن شده بودتمامي تضادهاي نخستين نيمه اين قرن پنها "رونق"زير ظاهر فريبنده اين اما در ـ  25
افزايش مداوم بدهي هاي خارجي، امريكا در توليد جهاني به . رتر خود را براي هميشه از دست دادضع اقتصادي بمو

 1980درصدد در سال 20به  1965درصد در سال  65تنها در صنايع اتومبيل سازي از . طرز فاحشي سقوط كرد
  . رسيد

اينك ژاپن و . ركود اقتصادي رساندنددوران دوازه ساله حكومت ريگان و جرج بوش اقتصاد امريكا را به باالترين 
بارديگر رقباي سرسخت امپرياليسم امريكا شده اند و منافع آن در هر گوشه دنيا تهديد  –اروپا و بطور اخص آلمان 

از اينر امريكا با كانادا و مكزيك . رقابت ميان اين سه قدرت بزرگ اقتصادي هرچه بيشتر تشديد مي گردد. مي كنند
ژاپن نيز در پي تشكيل يك . ا منعقد نموده تا برخي از بازارها را از تعرض حريفان دورنگه داردپيمان تجارتي ر

بورژوازي اروپا نيز . بلوك تجارتي با كشورهاي جنوب شرقي آسيا است كه در تصرف بازار چين پيشقدم خواهد بود
  . استبا تشكيل بازار مشترك در اين جنگ تجارتي برج و باروي خود را برافراشته 

تعادل شكننده ميان . بورژوازي اروپا بارديگر نشان داد كه قادر نيست بر پراكندگي تاريخي اروپا چيره شودـ  26
آلمان، فرانسه و انگلستان كه طي دهها سال تالش براي يگانگي اروپا وجود داشت، بخاطر يكپارچگي آلمان و عوامل 

 1991در زمستان . شار اقتصادي امريكا مدام پراكنده تر مي شوداروپا در زير ف... اقتصادي ديگر آسيب ديده است
سران كشورهاي اروپايي در ماستريخت عالوه بر يگانگي اقتصادي بر سر يك اتحاديه سياسي به توافق رسيدند از آن 

 توافق نامه هايي كه محصول سالها رنج و زحمت. زمان تاكنون شاهديم كه گام جدي به جلو برداشته نشده است
بوده اند در ظرف چند ساعت در جار و جنجال معامالت ارزي به كاغذ باطله اي  "بازار مشترك"فوجي از كارمندان 

  . بدل مي شوند

به همين خاطر بوژوازي آلمان كه با سقوط ديوار برلن به وسط معركه افتاده است، نيش خود را هرچه بيشتر به سوي 
ر لهستان، جمهوري چگ، مجارستان و كرواسي نقش اول اقتصادي با آلمان همانگونه كه د. اروپا شرقي دراز مي كند

اين كشور با حمايت يك بلوك اقتصادي، متشكل از كشورهاي كم درآمد و چند كشور ثروتمند . امپرياليستي است
اي ديروزي تحميل كند بدين سان در كنار تضاده "همپيمانان"بازار مشترك، قادر خواهد بود شرايط خود را به 

قديمي موجود ميان آلمان و امريكا و ژاپن و اينك در داخل خود اروپا تضادهاي ديگري ميان آلمان، فرانسه، 
  . انگلستان و ايتاليا سربر مي دارد

هاي منطقه  تضادهاي امپرياليستي در امتداد همان خطوط قبل از جنگهاي جهاني اول و دوم، خطر جنگانكشاف ـ  27
امريكا كه به . يك عامل نامتعادل ديگر خطر جنگ را باز افزايش خواهد داد. همراه خواهد داشتاي را با خود به 
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. بحران اقتصادي دچار شده، همچنان يك قدرت برتر نظامي است كه با فروپاشي شوروي بازهم قوي تر شده است
نافع اقتصادي و استراتژيك خود نشان دداد كه آماده است با قهر و خشونت م 1991امريكا با حمله به عراق در سال 

كشتار ددمنشانه مردم عراق هشداري بود نه تنها به همه مستعمرات سابق كه به منافع امريكا بي توجه . را حفظ كند
فارس كه اينك عرصه تاخت و تاز  هستند بلكه همچنان هشداري بود كه به آلمان و ژاپن چراكه هردو آنها در خليج

 . ي دارندامريكا گشته منافع حيات

هاي خود را براي ورود به  جنگ خليج فارس در عين حال به بورژوازي آلمان وژاپن فرصتي داد تا با جديت، ارتش
هاي بين المللي آماده كنند و از انزواي بين المللي نظامي كه باشكست در جنگ جهاني دوم بدان دچار شده  جنگ

  . بودند به در آيند

كه به مستعمره سازي مجدد اين كشور انجاميد، و مسائل مربوط به بالكان و مسئله  عمليات نظامي در سوماليـ  28
هاي هرچه بيشتري مابين نيروهاي  و مسائل بي شمار ديگر خود زمينه ساز اختالفات و درگيري "بوسني هرزگوين"

د انجام پذيرد، اما هرچند كه در اين درگيري ها تالش مي شود با نظارت سازمان ملل متح. امپرياليستي شده است
هاي  عليرغم تالش براي نظارت سازمان ملل متحد در اين درگيريها، همچنان تنش و اختالفات ميان قدرت

بعنوان مثال گسترش و نفوذ آلمان در بالكان، به اختالف ميان آلمان، انگليس، امريكا . امپرياليستي روبه افزايش است
ر در مورد منطقه بق نيز قابل مشاهده است و همينطوت در شوروي سااين تضادها در عرصه رقاب. دامن زده است

هاي متفاوت نشان مي دهد كه سير حوادث در سطح بين المللي نمي تواند  هاي و موضع گيري خاورميانه و سياست
دار در گذشته حضور شوروي بر تضاد ميان امپرياليست ها سرپوش گذاشته و آنها را وا. در بستر آرامي جريان يابد

الت جديد تو و گسترش آن بخاطر تغيير و تحواما امروزه نيز خود نا. ساخته بود كه به پيمانهاي نظير ناتو بپيوندند
  . دستخوش بحران عميقي شده است

  اقتصاد جهاني و دولت ملي 

 دولت ملي ازامروزه تضاد ميان سرشت بين المللي نيروهاي توليد مدرن و بومي جامعه، تعارض ميان اقتصاد جهاني و 
ساختار اقتصاد جهاني به ويژه در دو دهه ي اخير از ريشه دگرگون . استتر سال پيش بي نهايت عميق 90يا  60

سرمايه،  انكشافاداشته است كه نه تنها تجارت، بنگاههاي صنعتي بين المللي را و 1970بحران سالهاي . شده است
  . بلكه توليد را نيز به عرصه بين المللي ببرند

با زير فشار قرار گرفتن نرخ بهره و با افزايش رقابت در سطح جهان استثمار سرمايه داري به نهايت رسيده ـ  29
ها و  ژيولوكنداري با پيشرفته ترين ترقبايي كه نتوانند در سطح جهاني در دوران جهانگير شدن سرمايه . است

كاالها  و محصوالت نيمه آماده . آن پرتاب خواهند شدارزان ترين نيروي كار عمل كنند، از بازار جهاني به حاشيه 
ت مصرف كنندگان براي دستيابي به پائين ترين دستمزدها، از مرزهاي بيشماري مي گذرند تا سرانجام به دس

  . ده بدني در فقيرترين كشورها صورت مي گيرد، كه شرايط اشتغال درست شبيه برده داري استبرسند، كارهاي سا
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اي و مونتاژي به كشورهاي آسياي شرقي و امريكاي جنوبي كه ميزان دستمزد پائين است واگذار  توليدات حاشيه
محول گرديده كه در آنها مي توان زنان را ) مانند ايرلند(امور حسابداري به مناطق پيرامون مراكز صنعتي . شده است

. ها قرار داد تلفني در اختيار دفاتر كنسرنبا دستمزد اندك به استخدام درآورد و حاصل فعاليت آنها را توسط خطوط 
بزرگ مراكز سرمايه داري جايگاه كارشناسان، مهندسان، طراحان و متخصصين مالي، حقوقي و مالياتي است شهرهاي 

كه در راس هرم جامعه سرمايه داري به سازماندهي توليد و تامين سودآوي مي پردازند اختراعات تازه در عرصه 
سرمايه داري عظيم مالي به . رسانه هاي ماهواره اي به اين روند جهاني شدن شتاب بخشيده است ميكروالكترونيك و

پيامد چنين . سرعت برق به دور دنيا مي گردند تا از تمام امكانات ارزي و مالياتي و گمركي حداكثر سود را ببرند
  . ن توليدپيشرفتي عبارت است از يكپارچگي بي سابقه بازار جهاني و بين المللي شد

و يا نويسنده و اقتصاددان  "كلوپ روم"اين دگرگوني چندان چشمگير است كه حتي صاحب نظران بورژوا از قبيل 
كه شهرت بين المللي پيدا كرده است در پژوهش خود پيرامون يكپارچگي بي سابقه بازار  "رابرت رايش"امريكايي 

  : جهاني و بين المللي شدن توليد به نتيجه گيري زير رسيده است

به سادگي از مرزهاي ملي مي گذرند   -پول، تكنولوژي، كارخانه ها و تجهيزات –در زمانه اي كه هر عامل توليدي "
نه تنها تصور يك اقتصاد امريكايي بلكه مفهوم شركت امريكايي، سرمايه امريكايي و تكنولوژي امريكايي معني خود 

  . را از دست مي دهد

ين كنسرن عظيم صنعتي كه در امريكا با استخدام دهها يا صدها هزار كارگر، بطور نمونه شركت امريكن كورپروش
پانصد كنسرن مالك سه . در بازار جهاني موقعيتي بي نظير داشت و عمده ترين اهرم اقتصادي امپرياليسم امريكا بود
مريكايي و يك چهارم چهارم دارائي صنعتي آن بودند، يك هشتم كارگران را در اختيار داشتند، نيمي از توليدات ا

اين مجموعه صنعتي امريكايي امروزه ديگر جاي خود را به شبكه وسيع و . توليد جهاني را به بازار عرضه مي كردند
شناوري داده كه تشخيص مليت آن ناممكن است، زيرا در اينجا سرمايه گذاران، توليد كنندگان و طراحان و 

  . ا روابط پيچيده اي در كنار هم قرار گرفته اندفروشندگان گوناگوني از كشورهاي متفاومت ب

  : رابرت رايش مي نويسد

اربابان بازارهاي ملي در همه جا بدون وابستگي هاي خاص ملي، به شكبه هاي . گرايش به سوي جهاني شدن است"
تهاي خارجي در جائيكه شركتهاي امريكايي هرچه بيشتر در خارج توليد و خريد مي كنند و شرك. جهاني مي پيوندند

به طور اخص ژاپني ها به طور فزاينده در امريكا به توليد و خريد مشغول هستند، در واقع در شبكه جهاني با يكديگر 
  ".در رابطه قرار مي گيرند، بدون آنكه ديگر مليت آنها اهميت داشته باشد

صي سرمايه داري دفاع مي كنند از مانند ساير اقتصاددانان بورژوازي كه بي اختيار از مالكيت خصو: رابرت رايش"
بنا به تعريف او بايد همه تضادهاي ملي . درك اهميت تاريخي اين دگرگوني هايي كه بر مي شمرد، بكلي ناتوان است

در همه جا منازعات ناسيوناليستي . اما در عمل ما دقيقا شاهد عكس اين روند هستيم. رفته رفته برطرف شوند
ك مثل قارج از زمين سبز مي شوند و مناسبات ميان قدرتهاي بين المللي هرچه بيشتر درگرفته است، دولتهاي كوچ
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از تضادهاي ملي تاثير مي پذيرد ولي برخالف مدافعين جنبش هاي ناسيوناليستي بايد تاكيد داشت كه اعتالي 
ي آن است، نوعي واكنش ناسيوناليسم نه نشانه شكوفايي و يا قدرت گيري دوباره دولت ملي، بلكه بازتاب زوال تاريخ

  . بورژوازي و خرده بورژوازي: دفاعي آن طبقات اجتماعي است كه موجوديتشان با ناسيوناليسم پيوند خورده است

ايدئولوژي ناسيوناليستي تالش دارد كه دولت ملي را به عنوان تجسم طبيعي جوامعي با فرهنگ ها و قوم هاي ـ  30
نه دولت روميان در دوران باستان و . وناليسم در تاريخ پديده نسبتا جواني استدر حاليكه ناسي. گوناگون معرفي كند

دولت برده داري هم در برگيرنده ساكنين مناطقي بود كه از . نه فئوداليسم قرون وسطي بر مباني ملي تكيه داشتند
تنها . ندانها تعيين مي گشتاشتراكات فرهنگي مشابهي برخوردار بودند و مرزهاي دولت فئودالي نيز بر پايه منافع خا

با تكامل شيوه توليد سرمايه داري بود كه توليد ملي در شكل نوين آن پديد آمد اين نهاد نوين توانست با برانداختن 
چندپارگي فئودالي، زمينه مناسبي براي گسترش تجارت، گردش پول و توليد كااليي پديد آورد و رشد و گسترش 

  . يت طبقه اي فرداست و مسلط تضمين كندبورژوازي را به مقام و موقع

دريافته  1847ماركس و انگلس در سال . تكامل نيروهاي توليدي اما بر سر مرزهاي ملي متوقف نمي ماندـ  31
براي آب كردن هرچه بيشتر محصوالتش سراسر كره زمين را در مي نوردد بايد به همه جا  "بورژوازي"بودند كه 

بورژوازي با تجارت بازار جهاني، به توليد و مصرف همه . بدواند و رابطه برقرار كندسر بكشد، در همه جا ريشه 
... در برابر دريغ و تاسف عناصر مرتجع، صنعت را از قلمرو ملي بيرون مي راند. كشورها، رنگ جهاني مي بخشد

مه جانبه ملتها به يكديگر روابط محدود و خودبسنده ملي و محلي كهن جاي خود را به داد و ستد مقابل و وابستگي ه
 . "مي دهد

در پايان قرن نوزدهم مرزهاي ملي براي نيروهاي مولد برآمده از مناسبات سرمايه داري، بيش از حد تنگ ـ  32
هاي اقتصادي و اجتماعي  ي دست و پاگير براي پيشرفتودولت ملي از يك نيروي محرك به يك نير. شده بود

بورژوازي در گوهر و فلسفه وجودي اش اساسا قادر نيست كه نظم اجتماعي نويني اما . سرمايه داري بدل شده بود
كه مبناي سلطه  –ابزار توليد مالكيت خصوصي بر. ولد همساز باشدبيافريند كه با سرشت بين المللي نيروهاي م

اعي جهان ناسازگار طبقاتي بورژوازي است و نبرد رقابت آميز همبسته با آن، با رشد هماهنگ روابط اقتصادي و اجتم
مي دهد كه  "اولترا امپرياليسم"كائوتسكي يكبار، پيشگوئي كرده بود كه امپرياليسم سرانجام جاي خود را به . است

 لليهان توسط سرمايه مشترك بين المدر آن برخورد سرمايه هاي ملي با يكديگر جاي خود را به غارت مشترك ج
  .خواهد داد

لوكزامبورگ، بوخارين، لنين و تروتسكي كه با دو جنگ جهاني اول و دوم به اثبات ولي بر طبق تحليل هاي روزا 
رسيدند بورژوازي تنها از يك راه قادر به حل تضاد ميان دولت ملي و اقتصاد جهاني است و آن تقسيم مجدد قهرآميز 

  . جهان است

سطح جهاني، فراملي عمل مي كرد، به در نزاع بخاطر تقسيم مجديد و قهر آميز جهان همين بورژوازي كه در ـ  33
در نبرد عليه رقبايش به كمك دولت و سياستمداران ، و در جنگ به ارتش و حمايت . اجبار به دولت ملي پناه مي برد
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در  ليسمايدئولوژي ناسيونا: اين وضع غامض را بدين گونه مي توان توضيح داد كه . حداقل بخشي از مردم نياز دارد
دن سرمايه داري به شديدترين و مخرب ترين مرحله رشد خود رسيده و دولت ملي در همين دوران جهانگير ش

ناسيوناليسم در ميان برخي از اقشار با . اجتماعي تبديل شده است انكشافبه مانع جدي بر سر راه هرگونه دوران نيز 
ن المللي موقعيت خود را در خطر مي از سوئي خرده بورژوازي كه با فشار كنسرنهاي نيرومند بي: اقبال روبرو مي شود

پناه مي برد، و از سوي ديگر آن اليه هايي از اشرافيت كارگري كه آينده  ناسيوناليسمو بيند و به دامن مفاخر ملي
  . پيوند زده اند "خودي"خود را بطور گسست ناپذير با شكست ها  پيروزي هاي سرمايه داري 

به يك پديده توده اي بدل شد كه دولت ملي مي رفت تا نقش مترقي خود را در تاريخ از دوره اي سم ناسيوناليـ 34
هاي ملي بورژوا در انگلستان، هلند، امريكا و فرانسه به طوري كمابيش خود به خودي  نخستين دولت. از دست بدهد

ه عنوان جمعي را نه ب "ملت"  1789انقالبيون فرانسه. رشد كردند، بدون آنكه از آگاهي ملي تاثير خاصي بگيرند
در آن روزگار خيلي از بخش هاي فرانسه . (در مي افتند "طبقه سوم"قومي يا زباني، بلكه جمعيتي سياسي و به مثابه 

آلمان، ايتاليا و (تنها در كشورهايي كه ديرتر رشد سرمايه داري را از سر گذراندند ) اصال زبان فرانسوي نداشتند
بورژوازي اين . يستي همراه شدايدئولوژي ناسيونال انكشافورژوا با ب- نالناسيوپيدايش دولتهاي ) اروپاي شرقي

يك و با توسل به . رها با مطالعه وضعيت همسايه هاي پيشرفته تر خود به مزاياي يك بازار واحد ملي پي بردشوك
اي نيل به عمل سياسي مفيدي بر ـ ، احساسي همگاني متكي بر زبانها و افسانه هاي مشتركرمانيآناسيوناليسم 

  . وحدت ملي يافت

عالوه بر اين بايد بخاطر داشت كه بورژوازي با تشديد تضاد منافعش با پرولتاريا ، در اين كشورها ديگر ـ 35
عليه  بزاريناسيوناليسم كه در اصل ا. يردنتوانست به عنوان پيشگام انقالب دموكراتيك در راس همه مردم قرار گ

پراكندگي فئودالي بود، به زودي به حربه اي عليه پرولتاريا بدل شد كه با آن مي توانست به هر فعاليت اعتراض آميز 
بدين ترتيب يك ناسيوناليست اوايل قرن نوزدهم در عين حال يك . يا سنديكايي مهر خيانت به ميهن بكوبد

ر همان قرن يك دشمن دموكراسي بود كه از بيسمارك و اواخ "ميهن پرست آلماني"دموكرات بود، در حاليكه يك 
قوانين ضد سوسياليستي او حمايت مي نمود در اين زمان تنها طبقه كارگر بود كه در زير رهبري حزب سوسيال 

دموكرات در راه دموكراسي سياسي و دموكراسي در اقتصاد مبارزه مي كرد، و اين نيز برخالف همه احزاب، برنامه 
  . يوناليستي داشتاي انترناس

 ،يهودي ستيزي وآلمان به طور قطعي به تعصب ملي  با گذار به مرحله امپرياليسم، ميهن دوستي خرده بورژوازي
براي  1920هاي فاشيست در دهه ي ناز. براي جنگ جهاني آماده نمود بيگانه ستيزي بدل شد كه اذهان عمومي را

 هاي ضد يهودي كه از تاريك ي، ناسيوناليسم را با چاشني گرايشكارگر انقالبي بسيج خرده بورژوازي عليه جنبش
  . ترين زباله داني هاي قرون وسسطي بيرون كشيده بودند در آميختند

اين . امروزه با همساني بي سابقه اقتصاد جهاني، ناسيوناليسم در همه جا به تكيه گاه ارتجاع بدل شده استـ  36
هاي  هيچ يك از دولت. اروپاي شرقي و اتحاد شوروي سابق خود را نمايان مي كندپديده بيش از همه در يوگسالوي، 
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بلكه . آنها ديگر تجلي شكوفايي دولت ملي نيستند. نوبنياد اين منطقه از شالوده اقتصادي استواري برخوردار نيستند
آنها حاصل تحقق : استقالل". هاي ملي، سربرداشته اند بر اثر فشار اقتصاد جهاني از دل فروپاشي نظام كهنه دولت

. مداري ملي نيست بلكه تنها از يوغ بوروكراسي انگل ساالر را با سلطه سرمايه بين المللي تعويض كرده انداصل خود
اين كشورهاي كوچك و ضعيف نمي توانند نقش موثر در بازار جهاني ايفا كنند و به سادگي به بازيجه اي در دست 

ها كه امروزه صحنه سياست را قبضه كرده اند، بي  پايگاه اجتماعي ناسيوناليست. شوند قدرتهاي امپرياليستي بدل مي
اينان همان عناصر سابق بوروكرات، دالالن جنايتكار بازار سياه و خرده بورژوازي جاه طلبي . نهايت كوچك است

  . هستند كه برآنند تا از خوان يغماي اموال دولتي سهمي ببرند

  

درست مثل رشد خود ناسيوناليسم محصول يك بحران  –اين امر كه اين دار و دسته توانسته چنين اهميتي پيدا كند 
سياسي دامن گير است كه جنبش كارگري را فراگرفته است كه بعد از دهها سال سلطه مستبدانه سياسي 

  . م مقاومت كندليسسوناانايدئولوژيك بوروكراسي استالينيستي اينك قادر نيست در برابر 

طبقه كارگر تنها نيروي اجتماعي است كه مي تواند سيستم ارتجاعي و پوسيده دولت ملي سرمايه داري را درهم ـ  37
. بشكند و يك جمهوري جهاني سوسياليستي را برپا سازد كه با گوهر بين المللي نيروهاي توليدي مدرن سازگار باشد

طبقات ديگر با رشد صنايع . تنها طبقه واقعا انقالبي است: ست بيان داشته اين طبقه همانگونه كه مانيفيست كموني
  . "بزرگ روبه زوال مي روند، در حاليكه پرولتاريا خود محصول صنعت است

همه شرايط عيني را براي  گردي سويبه بن بست كشاند بلكه از  جوهر جهاني توليد مدرن نه تنها جامعه بورژوائي را
كارگران همه كشورها و قاره ها . در مقياس بين المللي به شكل بي سابقه اي فراهم نموده استيك مبارزه طبقاتي 

براي كنسرن هاي چند مليتي به شيوه يكساني كار مي كنند و هرچه بيشتر در رابطه با فراورده هاي توليدي در وضع 
ده نهادهاي وگر، همانا دستگاههاي فرسبقه كارمانع اصلي بر سر راه يگانگي بين المللي ط. مشابهي قرار مي گيرند

ه ساالران كارگري سنتي هستند كه امروزه سمت گيري ناسيوناليستي دارند و در عين حال مدافع نظم موجود سرماي
جنبش كارگري و با ايجاد نهادهاي جديد خودفعال كارگري و برپايي يك بين الملل  انكشافاين مانع با . هستند

  . مي تواند برطرف شود نوين سوسياليستي كارگري

  بحران جنبش كارگري 

جهاني شدن توليد كه بحران دولت ملي را به دنبال داشت، جنبش كارگري را نيز در قالب قديمي آن به بحراني عميق 
احزاب و اتحاديه ها ناتواني خود را در دفاع از حقوق و منافع اوليه اعضاي خود نشان  - سازمانهاي سنتي. برده است

در عوض آنها به ابزار مناسبي در دست دولت و بنگاههاي صنعتي براي كنترل و فشار بر طبقه كارگر بدل . اندداده 
بدين خاطر است كه اعضا و راي دهندگان از اين نهادها و سازمانها فاصله گرفته اند و وضعيت برخي از اين . شده اند

ها پيش  و وابستگي هرچه بيشتر به بنگاههاي صنعتي و بانك نهادها به گونه اي است كه آنها را تا فروپاشي تشكيالتي
  . مي راند
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ها نفر بيكار  در پانزده سال گذشته دستمزد كارگران در همه كشورهاي سرمايه داري كاهش يافته، ميليونـ  38
ر و محروميت فق. شده، دستاوردهاي اجتماعي مبارزات پيشين برباد رفته و برخي از اتحاديه ها به كلي منحل شده اند

در امريكا پيشرفته ترين كشور سرمايه داري يك چهارم . ابعاد توده اي پيدا كرده است 1930بارديگر نظير سالهاي 
يكايي از بيمه درماني محرومند و سه ميليون نفر بي خانمان مي آمرميليون  40بيش ازگرسنگي مي كشند،   كودكان
ها شغل تخصصي و  به عالوه ميليون. يكاري از ده درصد فراتر رفته استدر بيشتر كشورهاي اروپايي ميزان بب. باشند
در اين دوره حتي يكي از اتحاديه هاي موجود نتوانسته . تبديل شده استد ه اي به مشاغل نامطمئن و كم درآمحرف

را مي در عوض آنها هرچه آشكارتر جلوي اعتصاب عمومي . است با اين وضعيت فالكت بار بطور جدي مبارزه كند
  . گيرند

ها و كاهش دستمزدها مستقيما با دولت و بنگاههاي  اعتراضات را به انحراف مي كشانند و  در زمينه چيني اخراج
در آلمان سران اتحاديه كارمندان و اتحاديه هاي صنايع فلززات و صنايع شيميايي با . صنعتي همكاري مي كنند

بر بيكار شدن پنج ميليون كارگر صحه گذاشتند و رهبري شركت در موسسه سرپرستي بنگاههاي آلمان شرقي 
اين  در . اتحاديه هاي سراسري آلمان با حمايت از برنامه دولت كهل، الغاي شبكه تامين اجتماعي را تسهيل كرد

هم در . اتحاديه هاي تمامي كشورهاي امپرياليستي و بدون توجه به تعلقات حزبي و سياسي آنها صورت مي گيرد
هاي امريكايي كه از حزب دموكرات بيل كلينتون پشتيباني مي كنند، هم در اتحاديه هاي انگلستان و  اتحاديه

كشورهاي اسكانديناوي كه پيرو سوسيال دموكراتها هستند و هم در اتحاديه هاي فرانسه و ايتاليا كه سياست مصالحه 
دعوا مابين نيروهاي راست و اتحاديه هاي قديمي در اروپاي شرقي نيز تاكنون . با سرمايه داران را به پشي مي برند

به رهبري استالينيستهاي سابق نيز بر سر اين است كه كدام يك بهتر و راحت تر مي توانند كارگران را به زير يوغ 
  . سرمايه داري جهاني بكشاند

ن اتحاديه اي يا نمي توان ديگر ادعا كرد كه اين روند انحرافي تنها بخاطر فساد و پول پرستي رهبراـ  39
ه ها و جايگاه و وضعيت اجتماعي اين پديده از سرشت خود اتحادي. تاريستوكراسي كارگري پيش آمده اس

ه اي كه از پشتيباني احزاب سوسيال يا اتحادي "ليستيديدگاه سنديكا".سرچشمه مي گيرد بوروكراسي اتحاديه اي
 تروتيسكيست ائويست ها واپس مانده وغالب جرياناتمها و استالينيست اديم و جديد و همينطور پسدموكرات ق

.  برخوردار است و مي خواهد بورژوازي را در چارچوب دولتي ملي در زمينه بازدهي اجتماعي به عقب نشيني وادارد
اما بحران . در صورت لزوم حاضر است اين فشار را با اعتراضات محدود و اعتصابات كنترل شده از باال سازمان دهد

ي سنتي از همين ديدگاه و سابق و اتحاديه ها "هاي كمونيست"اين احزاب سوسيال دموكرات و باصطالح خود 
ديدگاه . ي سياسي سرچشمه مي گيرد كه در دوران پس از جنگ جهاني دوم به مدت چهل سال ادامه داشتاستراتژ

مي توانند توليد را به مناطق ارزان  اتحاديه اي ديگر حربه اي موثر در رويارويي با كنسرن هاي جهاني كه در لحظه
برابر يك كنسرن يا بنگاه صنعتي ب امروزه اعتصا. اي موثر واقع شود تري منتقل كنند نيست و ديگر نمي تواند حربه

اما رهبران رفرميست، سازشكار و فرصت طلب اتحاديه ها . فرامليتي بايد با تجهيز بين المللي كارگران همراه شود
بورژوازي فزاينده در بازار جهاني، نه از موضع و منافع طبقه كارگر بين المللي، بلكه از ديدگاه منافع  در برابر رقابت
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از استاندارد صنعتي آلمان "اتحاديه ها امروزه مدام شعارهاي ناسيوناليستي سر مي دهند . حركت مي كنندخودي 
جنس امريكايي را بر جنس "يا  "!دفاع كنيداز ذغال سنگ انگليسي " "!كاالهاي فرانسوي بخريد" "!حمايت كنيد

  .ي مزخرف وارتجاعيهاوازاين دست شعار "!ژاپني ترجيح دهيد

اين ديدگاه ناسيوناليستي با موقعيت اجتماعي بوروكراسي اتحاديه اي منطبق است كه درآمدش هرچه كمتر به ـ  40 
و امروزه شاهد هستيم كه . وابسته شده است ها تعداد و قدرت مالي اعضا و هرچه بيشتر به انعام و پاداش كنسرن

. اتحاديه ها بدون قيد و شرط از مالكيت خصوصي سرمايه داري دفاع مي كنند و اين سياسيت منطق ويژه خود را دارد
براي اينكه استاندارد صنعتي آلمان حفظ شود، بايد آنها تالش كنند "اتحاديه هاي آلمان مطرح مي كنند : براي نمونه

ها بباورانند كه در آلمان هم مي توان در سطح  در واقع آنها بايد به كنسرن. "ع آلمان از رقبا جلو بيفتد تا صناي
 "عقالني كردن"آنها بايد خود را در اقدامات مربوطه به . مناسب و ارزان كاال توليد كرد و كارگران را استثمار نمود
اتحاديه هاي امريكايي هم اكنون . هاي توليدي همكاري كنند اخراج ها و كاهش بيمه هاي اجتماعي و افزايش قابليت

در صنايع اتومبيل سازي آلمان . در خيلي از بنگاههاي صنعتي وظايفي اداري كارفرمايان خود را به عهده گرفته اند
عناصر مورد اعتماد به خرج اتحاديه هاي فلزكاران براي اداه توليد زنجيره اي و كارهاي ديگري از اين دست 

  . آموزش مي بينند

در روزگاري كه بورژوازي . به عالوه رهبران اتحاديه ها براي تدابير حمايتي به نفع بازار داخلي تبليغ مي كنندـ  41
. كه از دو جنگ جهاني طرفي نبسته اينك تنها از روي اجبار و به خاطر فشار بحران با ديگران به جنگ مي پردازند

اتحاديه هاي آمريكايي كارزار . هاي آشكار شووينيستي ديد شيرهبران اتحاديه ها گراامروزه مي توان در ميان 
تحريم كاالهاي ژاپني را تبليغ مي كنند و حتي از جنگ عليه اين . نژادپرستانه همه جانبه اي عليه ژاپن براه انداخته اند
خواهان تدابيري عليه ورود كاال از اتحاديه سراسري المان . مهمترين رقيب سرمايه داري امريكا سخن مي گويند

دفاع نمي  "منافع آلمان"كشورهاي اروپايي است و مدام به دولت خرده مي گيرد كه در بروكسل به اندازه كافي از 
به جاي كارگران الماني بايد كارگران فرانسوي، انگليسي، هلندي، ايتاليايي، كنند كه معني ديگر آن اين است كه 

اين شووينيسم را مي توان در رهبران اتحاديه ها يا سنديكاها با مسئله . لي به بيكاري دچار شونداسپانيايي يا پرتقا
آنها در پي آنند كه فاجعه بيكاري قبل از همه دامن كارگران خارجي . كارگران خارجي و پناهندگان نيز مشاهده كرد

بعنوان مثال نگاه . ار روي آورند، هواداري مي كنندرا بگيرد و از بستن مرزها به روي مهاجريني كه بتوانند به بازار ك
هيچ ترديدي وجود ندارد كه در آينده ... يش و تريانات نئوفاشيستي در فرانسه و اكنيد به پايه هاي اجتماعي جر

  . هاي فاشيستي از محيط ناسيوناليستي و فاسد شده اتحاديه اي بيرون خواهد آمد رهبران جنبش

گر گمان رود كه تنها با تغيير و اصالحات در سطح كادرهاي رهبري مي توان اتحاديه ها را شي است احتوهم مو - 42
دستگاه اتحاديه اي با ساختار هيرارشيگ كه در طي دوران طوالني پس از جنگ كه نقش اصلي را در . بازسازي كرد

بخشي از هيئت حاكمه برقراري سازش طبقاتي ايفا مي كرد، به طور گسترده اي از طبقه كارگر دور شده و 
بورژووازي بدل گشته است و هيچ سرمايه داري نيز احتياج بسياري به اين اتحاديه ها در اين دوره فشار احساس مي 

بوروكراسي اتحاديه اي هيچ مانعي در مقابل خود نمي بيند كه مخالفت اعضا و فعاليت هاي پايه هاي چپ خود را . كند
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امروزه احياي جنبش كارگري تنها بر پايه يك استراتژي سياسي . دانه درهم كوبدبا اقدامات توطئه گرانه و مستب
  . كامال جديد امكان پذير است و اين استراتژي بايد بر محور همبستگي و همياري بين المللي طبقه كارگر استوار باشد

سي اتحاديه اي و هژموني با در پيش گرفتن چنين سياستي است كه مي توان اتحاديه ها را از زير كنترل بوروكرا
بيرون كشيد و نهادها و  –كه اكنون شاهد ضعف و فتور آن هستيم  –نظري، سياسي احزاب چپ بورژوازي 

  . سازمانهاي نويني را برپا ساخت كه با سرشت امروزين بين المللي طبقه كارگر سازگار باشد

ي سنتي چون ايتاليا و فرانسه نيز مانند احزاب پرنفوذ سوسيال دموكرات، سوسياليست و احزاب كمونيستـ  43
اگر در . اينها نيز مانند اتحاديه ها به برنامه هاي ناسيوناليستي روي آورده اند. اتحاديه ها دچار دگرگوني شده اند

در دهه . قدرت گيري اين احزاب عمدتا با رفمرهاي اجتماعي پس از جنگ همراه بود 1970و  1960دهه هاي 
تران، گونزالس يا هاوكه با خط مشي محافظه كاراني از قبيل ريگان، يي از قبيل مي "وسياليست هاس"با سياست  1980

با اين تغيير جهت، اين احزاب بسياري از اعضاي خود را از دست دادند و بدين . تاچر يا كهل تفاوت چنداني نداشت
بري اين احزاب از همان اقشار تحصيل امروزه ره. ترتيب نفوذ آنها را در طبقه كارگر بازهم ضعيف تر شده است

كرده سران احزاب بورژوايي برمي آيند، اعضاي فعال آنها بطور عمده كارمندان دولتي هستند كه به كمك احزابشان 
به پستهاي نان و آب دار رسيده اند و درآمد اين احزاب از خزانه دولت يا انواع تقلبات و اعانه هاي صنايع تامين مي 

  . گردد

  اتحاد شوروي  پايان

آشكارا نشانه ي ورشكستگي همه سازمانهاي ناسيوناليستي خرده بورژوازي و بورژوازي چپ در فروپاش اتحاد 
تبليغات بورژوازي از طريق رسانها . شوروي و رژيم هاي ضد كارگري و بوروكراتيك در اروپاي شرقي متجلي شد
مامتر فروپاشي سوسياليسم دولتي را در هاي گروهي امپرياليستي هنوز كه هنوز است با وقاحت و بي شرمي هرچه ت

و رفرميست ها و سازشكاران . به شمار مي آورند "شكست پروژه رهايي بخش سوسياليستي"شوروي را دليلي براي 
اما بايد . تبليغات چنگ مي زنند تا كثافت كاريهاي ديروز و خيانتهاي بعدي خود را توجيه نمايندامروز نيز به اين 

شوروي نه سوسياليسم بلكه گرايش ضد كارگري، دولت گرا، اقتدارطلب و آزادي كشي بر سر كار تكرار كنيم كه در 
بود كه ديكتاتوري حزب و دولت را جايگزين خود حكومتي و خود مديريتي طبقه كارگر نمود و اين كاريكاتور 

بود هيچ ارتباطي با مسخره و مضحك كه تحت عنوان انقالب اكتبر و بلشويسم براي خود مشروعيت ايجاد كرده 
به پيروزي رساند،  1917كارگري كه طبقه كارگر را در اكتبر  –پروژه آزادي خواهانه سوسياليستي و سنتهاي انقالبي 

  . نداشت

استالينيسم با سوءاستفاده از دشواريهاي كه پروژه سوسياليسم در اتحاد شوروي به خاطر عقب ماندگي، جنگ، 
محاصره اقتصادي، ناديده گرفتن خود مديريتي كارگري و دموكراسي سوسياليستي و تاخير انقالب اجتماعي در اروپا 

ه ممتاز با كسب قدرت تحت نام پرولتاريا و ارزش اين الي. توانست قدرت دولتي را در دستان خود قبضه كند... و 
هاي انقالبي و انساني اكتبر توانست به صورت قشر ممتازي در جامعه درآيد و هر نشاني را كه از دمكراسي مستقيم، 
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خودمديريتي كارگري و توده اي باقي مانده بود در هم شكند و براي تقويت و تثبيت خود نسل كاملي از انقالبيون 
ست را در شوروي و بيرون از شوروي نابود كند و بسياري از جنبش هاي انقالبي كارگري را در سطح جهاني به كموني

ضد انقالب استالينيستي با جنايات بيشماري كه به نام انقالب، سوسياليسم، بلشويسم و . فرجامي خونين كشاند
تي پرولتارياي بين المللي از خود برجاي ماركسيسم مرتكب شد چنان تاثيرات مخرب و منفي بر آگاهي سوسياليس

گذاشت و چنان ضربات زهرآگين و تاثيرات منفي عميقي ايجاد نمود كه تبليغات زهرآگين بورژوازي عليه 
  . كمونيست ها نمي تواند با آن برابري كند

سال پيش از انجام  بدين ترتيب بود كه زمينه براي آن چيزي در اتحاد شوروي فراهم آمد، كه تانكهاي هيتلري پنجاه
  .يعني سرنگوني اتحاد شوروي و برنشان نظام سرمايه داري. آن برنيامدند

توسط استالين اعالم شد و از آن زمان محور  1924كه در سال  "ساختمان سوسياليسم در يك كشور"برنامه ـ  44
اد، در تضاد كامل با برنامه اساسي سياست استالينيستي در مقاطع گوناگون حيات سياسي در شوروي را تشكيل مي د

بلشويك ها بر اساس اين واقعيت كه روسيه . انقالب اكتبر را به پيروزي رساند 1917سياسي قرار داشت كه در سال 
باوجود بخش جدايي ناپذيري از اقتصاد جهاني سرمايه داري است، به اين نتيجه رسيده بودند كه پرولتارياي روس 

اين  مطلب در عين حال دربرگيرنده اين نتيجه گيري نيز . كسب قدرت سياسي است عقب ماندگي اقتصادي قادر به
بدون پيوند با اقتصاد جهاني و گسترش انقالبات كارگري بويژه در در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري، : بود كه 

اهي تاكيد اما گرايشات چپ حزب بلشويك با داشتن چنين نظرگ. سوسياليسم در يك كشور واحد غيرممكن است
داشتند كه بايد از حاكميت پرولتاريا در اتحاد شوروي و نهادي كردن خودمديريت كارگري و دموكراسي 

اما در عين حال مي بايست در جهت . سوسياليستي تا پيروزيهاي بعدي انقالب كارگري در سطح بين المللي دفاع كرد
اتي بود كه عمال دوگرايش و دو سمت گيري سياسي در با تشديد چنين اختالف. تقويت اقتصادي كشور نيز كوشا بود

اولي ديدگاه ناسيوناليستي از پروژه سوسياليسم را در بر مي گرفت كه خواهان تقويت : درون حزب بوجود آمد 
هرچه بيشتر ديوانساالرري حزبي و دولتي بود و دومي ديدگاه انترناسيوناليستي از پروژه قدرت كارگري را نمايندگي 

  . مي كرد

  :در سطح بين المللي پيامد ناگواري بدنبال داشت "سوسياليسم در يك كشور"نظريه ـ  45

بين الملل سوم كه يك سازمان انقالبي بين المللي بود كه بخشهاي آن در هر كشوري مستقل از منويات ديپلماسي 
پيماني . ي شوروي بدل شدشوري در راه سرنگوني حاكميت بورژوازي مبارزه مي كرد، به دست افزار سياست خارج

نمود، به منعقد  "دفاع از اتحاد شوروي"با اتحاديه سنديكاهاي انگليس زير عنوان ) كمينترن(كه بين الملل سوم 
سياست كومين تانگ كه حزب كمونيست چين . پايان دهد 1926دست اتحاديه بهانه داد تا به اعتصاب عمومي سال 

را باعث شد  1927شكست انقالب اتحاد شوروي اتحاد شوروي وامي داشت، را به پيروزي از مصالح سياست خارجي 
و باالخره دستگاه بوروكراسي مسكو وحشت خود را از قيام كوالكها در اتحاد شوروي به حزب كمونيست آلمان 

سرايت داد و آن را از هرگونه ائتالفي با سوسيال دموكراتها در مبارزه عليه فاشيست ها بازداشت، و بدين سان راه را 
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در برابر ) كمينترن(متاسفانه حتي يكي از بخش هاي انترناسيونال كمونيستي . ار ساختبراي قدرت گيري هيتلر همو
نقش ضد انقالبي استالينيسم مدام برجسته تر مي شد تا اينكه . اين فجايع و سياست استالين واكنش نشان نداد

اتحاد شوروي طي سرانجام با سركوب انقالب اسپانيا توسط جبهه خلق و كشتار همه مبارزين سياسي برجسته 
بوروكراسي استالينيستي بدن نحو در آستانه جنگ جهاني دوم جامعه شوروي را . محاكمات مسكو به اوج خود رسيد

هاي انقالبي اگرچه از دستاوردهاي انقالب اكتبر دفاع مي كردند، اما در سوسياليست . به پرتگاه نابودي كشيده بود
يا طبقه كارگر خواهد توانست دستگاه بوروكراسي را درهم بشكند يا اينكه عين حال بر اين نكته پاي مي فشردند كه 

  . اين بوروكراسي در دراز مدت به عامل بورژوازي جهاني بدل مي شود و كشور را به سرمايه داري بازخواهد گرداند

. اسي را تغيير ندادنقش قهرمانانه و قاطعي كه ارتش سرخ در پيروزي بر هيتلر ايفا نمود، سرشت ضد انقالبي بوروكر
اين دستگاه توتاليتر كه با تصفيه سران ارتش سرخ و تقسيم لهستان جاده را براي پيشروي هيتلر صاف كرده بود، 

هايي به كار مي برد كه نه  البته از اتحاد شوروي و ذخاير ملي آن دفاع نمود بوروكراسي استالينيستي روش
اين سياست بر مبناي تباني و همكاري مستقيم و غير . ا تقويت مي كردپرولتارياي بين المللي بلكه امپرياليسم ر

 تي به فرمان مسكو ا سرنگوني دولتمستقيم با امپرياليسم استوار بود و در پرتو چنين سياستهايي، احزاب كمونيس
ز چنين ني سرمايه داري در كشورهاي پيراموني. ،همانطوركه برداشتندهاي سرمايه داري بايد دست برمي داشتند

وفاجعه  طرفدار شوروي به پيش برده مي شد كه تجارب بسيار منفي اي "احزاب كمونيستي"سياستي بايد توسط 
  . شاهد اين مدعا هستند... از خود برجاي گذاشتند، تجربه هند، مصر، عراق، سوريه، ايران و باري

هاي اقتصادي شوروي  فظ كند، پيشرفتهمانطور كه پيروزي شوروي در جنگ نتوانست حيثيت استالينيسم را حـ  46
را كه يك تز  "سوسياليسم در يك كشور"ارتجاعي خرده بورژوايينيز نتوانستند برنامه  1960و  1950در دهه هاي 

بوروكراسي بر اثر فشار روز افزون  ساالر در اين زمان دستگاه انگل. ت دهندضد ماركسيستي بيش نيست را نجا
اين امر با توسعه اقتصاد جهاني . ست زد كه سطح زندگي را به طور كلي ارتقا بخشيدطبقه كارگر، به اصالحاتي د

اما اين پديده تضادهاي اتحاد شوروي با رقباي . امكان پذير گشت، كه اقتصاد اتحاد شوروي نيز از آن بهره مي برد
 1957ه خروشچف در سال گفت. سرمايه دار آن و تضادهاي دروني خود آن را كاهش نداد، بلكه بدتر تشديد نمود

كه وعده مي داد اتحاد شوروي به زودي در عرصه اقتصادي بر غرب پيشي خواهد گرفت، چيزي جز الف توخالي 
  .نبود

هاي مردم در لهستان، آلمان  نظير سركوب قيام - از نظر سياسي اين دوران شاهد دوره هاي متناوبي از اختناقـ  47
در دوره هاي آرامش بوروكراسي سعي مي كرد كه با كاهش . جويي بود شرقي، مجارستان و چكسلواكي و آشتي

اما . فشار حاكميت ديكتاتوري، به اقشار خرده بورژوا كه پايگاه اجتماعي تازه آن را مي ساختند امكانات بيشتر بدهد
ه هاي خود ها مدام نقش بر آب مي شد، زيرا هربار طبقه كارگر از فضاي باز سياسي براي طرح خواست اين تالش

  . استفاده مي كرد
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بوروكراسي براي كاهش تضادهاي دروني به وارد كردن تاسيسات  1964در سال : برژنف"با به قدرت رسيدن ـ  48
بدين سان كشور طي . صنعتي دست زد و براي سبك كردن فشار بر طبقه كارگر به وارد كردن مواد صنعتي پرداخت

در جستجوي پايگاه اجتماعي تازه اي  "برژنف". زار جهاني گرفتار گرديدبه دام وابستگي روز افزون در با 1970
يعني همان اقشاري كه امروز پايگاه . براي رژيم، به جذب اقشار دالالن بازار سياه، شيادان و كالهبرداران پرداخت

نام  "بنگاهداران طبقه جديد"را مي سازد و مطبوعات غربي با شوروشعف از آنها به عنوان  "يلتسين"اجتماعي رژيم 
جامعه، از كارخانه ها تا خانواده برژنف گسترش پيدا كرد، در حاليكه در جنايت و فساد در تمام سطوح . مي برند

بدين سان انحطاط اقتصادي و اجتماعي در اواخر . همين زمان كوچكترين اعتراض سياسي به شدت سركوب مي شد
ي پيدا كرد كه اقشار وسيع مردم شوروي اميد به رشد و ترقي را چرننكو چنان شدت يحيات برژنف و در زمان رهبر

  . از دست دادند و راه را براي احياء سرمايه داراي مهيا كرد

پس از منازعات طوالني داخل حزب با انتخاب گورباچف به مقام دبير كلي حزب  1985بوروكراسي در سال ـ  49
تا پيش از اين، منافع خود را از طريق حفظ شالوده اجتماعي  دستگاهي كه. كمونيست به تحول سياسي مهمي دست زد

محتواي سياسي . برآمده از انقالب اكتبر دنبال مي كرد، اينك آشكارا به روند احياي سرمايه داري گرايش يافت
پروسترويكاي گروباچف كه محصول بحران هاي سياسي سالهاي پيشين بود كه به شكل گوناگون، بازار سياه را كه 

زمان برژنف هنوز حالت غير علني داشت رسميت بخشيد و همه موانعي كه تاكنون اقتصاد شوروي را از بازار  در
اقدامات گورباچف تاييدي بر پيش بيني هاي منتقدين . جهاني سرمايه داري مصون مي داشتند از سر راه برداشت

  . دماركسيستي بود كه تمامي اين مسائل را در گذشته به نقد كشيده بودن

اين تحول دالئل عيني ويژه اي . مالكيت خصوصي را سازمان دادبنابراين بوروكراسي براي بقاي خود در اين دوره 
فروپاشي اقتصادي شوروي در آخرين تحليل به همان . داشت كه از دايره نفوذ و نگرش بوروكراسي بيرون بودند

  : داليل بحران عمومي جهان سرمايه داري بر مي گردد

قدرت توليدي اتحاد شوروي  1980در دهه . اسازگاري سيستم دولتهاي ملي با سرشت نيروهااي توليدي نوينيعني ن
اين كشور نتوانسته بود با پيشرفت تكنيكي كه كشورهاي . بار ديگر از كشورهاي سرمايه داري عقب افتاده بود

قالبات كامپيوتري و ميكروالكترونيك به صنعتي با بهره گيري از همه منابع اقتصادي جهاني به خصوص در زمينه ان
ضرورت داشت كه اقتصاد شوروي در اقتصاد جهاني مستحيل گردد، اما اين امر از . دست آورده بودند، همراه شود

  . به شيوه سوسياليستي يا به شيوه سرمايه دارانه: دو راه امكان پذير بود

بنابراين فروپاشي . مي توانست راه دوم را برگزيندبوروكراسي حاكم بر شوروي بخاطر سرشت اجتماعي اش تنها 
برنامه دموكراتيك است و نه به معني پيروزي سرمايه داري بااقتصاد اتحاد شوروي نه به معني برتري اقتصاد بازار بر 

  .بر سوسياليسم 

  پس از فروپاشي 
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 1991سياست گورباچف راه را براي جرياناتي مهيا كرد  كه با هبري يلتسين به سوي قدرت خزيدند و در دسامبر 
كشورهايي را كه از دل آن بيرون آمدند . اتحاد شوروي را بيش از هفتاد سال پس از تاسيس آن منحل ساختند

. ند كه از ثبات كافي نيز برخوردار نيستندو جهوريهاي پراكنده دولتهاي سرمايه داري هست "جامعه دول مستقل "
نزاعي كه امروزه در ميان محافل حكومتي در روسيه سرمايه داري وجود دارد تنها بر سر نحوه پيشبرد سياستهاي 

اينك در پشت سيادت بورژوازي روسيه به . سرمايه دارانه و برداشتن سهم هرچه بيشتري از اين خوان يغما است
طريق نوكري و واگذاري امالك دولتي به كشورهاي قدرتمند سرمايه داري ثروت مي اندوزد،  رهبري يلتسين كه از

مدعيان جديدتري نيز سر بر مي دارند كه مانند خود او و اعوان وانصارش خواهان نقش مهمتر براي خود و بورژوازي 
  . نظامي جديد هستند-روسيه در مجموعه صنعتي

شي اتحاد شوروي و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي دهشتبار بازسازي باگذشت چندين سال از فروپاـ  50 
سرمايه دارانه بوضوح آشكار گشته است و اين مسئله با خود زوال توهمات مربوط به دموكراسي بورژوايي، 

سابق را واداشته در برابر اين اوضاع اسفناك برخي از جريانات . ناسيوناليسم و اقتصاد بازار را به همراه خواهد داشت
  . است كه همان شعارهاي توخالي سابق خود را در جمله بندي هاي تازه اي به بازار بفرستند

بازگوي منافع كارگران و زحمتكشان . اما هيچ يك از اين جناح ها كه  در راه بازگشت به نظام سابق موضع مي گيرند
امروزه مبارزه بر . تن در چپاولگريهاي دوران جديد استروسيه نيستند، مشكل آنها با يلتيسن بر سر سهم بيشتر داش

سر پروژه سوسياليسم واقعي تنها با ايجاد صف مستقل كارگران و زحمتكشان و درهم شكستن دولت بورژوايي در 
روسيه مي تواند متحقق شود البته مبارزه كارگران براي برپايي قدرت كارگري بخاطر كثافت كاريهايي كه در گذشته 

ن كشور به اعتبار انقالب و سوسياليسم صورت گرفته است به زمان و تجربه اندوزي نياز دارد كه اين امكان تنها در اي
  . از طريق مبارزات كارگري فراهم خواهد آمد

تاكنون سرمايه داري جهاني و تمامي ناسيوناليستهاي رنگارنگ و بنيادگرايان اسالمي بوده اند كه از فروپاشي ـ 51
 "جنگ سرد"آري، در دوران شكست و عقب نشيني جنبش، پيغمبران دروغين دوران پس از . شوروي سود برده اند

. قلمداد مي كنند... شد سطح زندگي توده ها و امپرياليست ها را دوران اصالحات اقتصادي و ر "نظم نوين جهاني"و 
در كفش نداشته باشد و تمامي تغيير و تحوالت كنوني را بطور جدي دنبال كند اما هر انسان با وجداني كه ريگي 

فرصت طلب و سازشكار ،پررو، پرمدعا  سياس، متوجه مي شود كه واقعيت برخالف ادعاهاي دروغين اين جماعت
  . است

سوسياليستي محصول دهها سال ويرانگري  آگاهي سياسي - هاي تاكنوني جنبش كارگري شكستباري، ـ 52
ولي اين دوره . رسمي بوده استهاي كمونيست استالينيستي يا كارگران توسط احزاب سوسيال دموكرات و احزاب 

يك و فرقه اي و نه هاي ايدئولوژ موقتي خواهد بود و جنبش كارگري با آرايش جديد طبقاتي خود كه نه با برچسب
كه چيزي (هيرارشيك خود ساخته باصطالح پيشتاز كارگري   با مناسباتسانتراليستي وبوركراتيك عميقا با احزاب 
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طبقاتي خود و جدا كردن صف سازمان يابي بلكه با سازمان دادن ) جز تجمع آدمهاي بي مايه و قدرت طلب نيست
  . انقالب سوسياليستي سمت گيري نويني پيدا كرد رايشات بورژوائي و ساختن حزبگخود از تمامي 

را در زحمتكشان در آخر بايد تاكيد داشت كه جهاني شدن هرچه بيشتر سرمايه و توليد، افزايش كمي طبقه كارگر و 
و به اين اعتبار زمينه عيني تحول انقالبي جامعه سرمايه داري را تشديد . مقياس بين المللي بدنبال خواهد داشت

آنچه در پايان قرن بيستم خاتمه يافته، تمايل طبقات و گرايشات غير پرولتري براي طرح مطالبات خود . كردخواهد 
هاي بورژوائي و خرده  بدين ترتيب پايان قرن بيستم، پايان گرايشات سوسياليسم. تحت عنوان سوسياليسم است

ياليستي كارگران است و اين تنها آلترناتيوي آغازي نوين براي قامت افراشتن دوباره جنبش سوسبه معناي بورژوائي 
  . است كه براي بهروزي و خوشبختي انسان معاصر وجود دارد
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