سوسياليسم پرولتری در نقد بوليواريسم ضد سوسياليستی

تالش اين نوشتار ،دفاع از سوسياليسم پرولتری و نشان دادن ماھيت »سوسياليسم« جعلی بوليواريستی
و »سوسياليسم قرن بيست و يکمی« چاوزی است.
»پرولتاريای پايتخت که شاھ ِد ناتوانی ھا و
خيانتھای طبقات حاکم بودند ،دريافتند که ساعت
موعود ،برای آن که آنان با به دستگرفتن زمام
امور ،کشور را از وضع فعلی برھانند ،فرارسيده
است ...پرولتاريا دريافت که وظيفهی اجتناب ناپذير
ت خويش را خود به
حق
مطلق اوست که سرنوش ِ
ِ
و ِ
تملک قدرت ،پيروزی اين سرنوشت
دستگيرد و با
ِ
را تضمين کند[i]«.
بيانيه کموناردھا در اعالم نخستين انقالب کارگری و برپايی کمون پاريس ،در سال  ،١٨٧١مانيفست
طبقه کارگر برای آغاز سوسياليسم پرولتری است .کمون ،با اين اعالم و آموزش ھا و آزمون ھای
درخشان اش ،از جمله ثابت کرد که بين»سوسياليسم يا بربريت« ،راه سومی در ميان نيست .با کمون
ب« روزا لوکزامبورگ در نقد برنشتاين آفريده می شود .پدر رويزيونيسم،
است که »رفرم يا انقال ِ
»رفرم« را به سان ھدف به کارگران القاء می کند؛ تا کمونيسم ،به دست فراموشی سپرده شود .در
برابر ،لنين ،در دفاع از انقالب و افشای رويزيونيسم و اپورتونيسم برنشتاين ،کائوتسکی و سوسيال
دمکراتھای رنگارنگ ،دستاوردھای ارزنده و آموزنده ای آفريده است.
برای سوسيال دمكراسى ،رفرم و دگرگونی تدريجی و خودبخودی ،ھدف نھايی است و ديگر ھيچ .آنان،
»سوسياليسم« خويش را نز ِد رفرميسم به گرو می گذارند؛ رفرم ھدف می شود و سوسياليسم در چرخه
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ی بازتولي ِد رفرميسم و داد و ستدھای بورژوايی در محاق پارلمانتاريسم به اسارت گرفته می شود.
برمبنای ديدگاه روزای کمونيست ،رفرم ،وسيله است و انقالب اجتماعى ،ھدف! انقالب در گرو رفرم
نمی ماند؛ رفرم به سان راه کار ،اقداماتی جانبی و جزيی است و پيش شرط ھيچ گام انقالبی برای
پرولتاريا نيست ،و پذيرش رفرم اگر در برابر افق سوسياليسم انقالبی سايه افکند ،خواه و ناخواه
پرده ی ساتری بر ماھيت آن خواھد بود.
سوسياليسم ،طرح و برنامه از پيش ت ّعين يافتهای نيست .اين بيان انگلس و مارکس است .در ھيچ
نوشته ترجمه شده ی تا کنونی ،دست کم به زبان فارسی از مارکس و انگلس ،با آنکه مھمترين پايهھای
دانش مبارزه طبقاتی را با خود دارند ،و نيز بررسیھايی که از پژوھشگران فلسفه پرولتاريايی در
بازخوانی ماترياليسم ديالکتيک انجام گرفته ،تبيين کاملی از سوسياليسم و ساختار سوسياليستی جامعه
نيامده است .اما سوسياليسم مورد نظر مارکس و انگلس را می توان از مانيفست کمونيست ،نقد برنامه
گوتا ،آنتی دورينگ ،جنگ داخلی در فرانسه و نيز از دولت و انقالب لنين ،دريافت .به بيان مارکس در
نقد برنامه گوتا:
»ولی به رغم تفاوتھای موجود ،در شکل دولتھای
جوامع مختلف ،وجه اشتراکی نيز ميان آنان وجود دارد و
آن وجهمشترک اين است که ھمگی بر بنياد جوامع
بورژوايی جديدی استوارند که البته در يکی سرمايه داری
بيشتر و در ديگری کمتر رشد يافته است .به اين خاطر،
اين دولتھا در عين حال در برخی ويژگیھای عمده خود
مشترک اند«.

ii

مارکس و انگلس به برنامه حزب سوسيال دمکرات آلمان به رھبری السال ،گوھر نقد مینشانند و
ھشدار می دھند که آنان را به اين برنامه ،کاری نيست که:
»اين برنامه ،حاوی چيزی سوای اوراد دمکراتيک
شناخته شده کھنهای چون حق رأی ھمگانی ،و ارتش
مردمی نيست که در واقع طنين مجدد خواستھای حزب
مردم و اتحاد برای صلح و آزادی بورژاھاست .اگر در
تشريح اين خواستھا ،اغراقھای ناروا نگردد ،آنگاه بايد
اذعان کرد که ھمهی آنھا امروزه تحقق يافتهاند«.
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پنداربافان به سوسياليسم » ُمثُلی« ،با برداشت از دنيای ماورائی افالتون ،گويی »مادر سوسياليسم«
پيشينی را فرود میآورند تا ھرآينه به دلخواه خويش ،در قالب از پيش موجودی ،قالب ريزند.
سوسياليسمُ ،مثُ ِل ھستی مند در جھان باال نيست تا ھمانند »مادر ُمثُلی« گوستاو يونگ ،در مادران بسيار
ت پيشينیa ،
و سمبولھايش ،به گونه ھا و نحله ھای گوناگون تجسم يابد .سوسياليسم انقالبی ،درياف ِ
 ،propriامانوئل کانتی نيز نيست .سوسياليسم ،پيرو ماترياليسم ديالکتيکی است که چرايی ضرورت و
مرزھای آن از فلسفه پرولتاريا ،ماترياليسم ديالکتيکی بر گرفته است؛ اما ،شناخت »ما بعدی«،
 ،posteriorاز محک تجربه و آزمون گذشته و به دست آمده نيز نيست .سوسياليسم ،از ديالکيتک نفی
نفی می گذرد .نفی نفی نيز ،از آنتی تز و تز ،به سنتز دگرگونی اجتماعی فرامی رويد.
اين-ھمانی نمايندن انواع سوسياليسمھا ،تنھا ،و با برداشت از اين پارهی بيان مارکس ،میتوان »رأی
به مطلوب« را برگزيد و حتی نتيجه ضد مارکسی و ضد کارگری از آن گرفت .تنھا به يک شرط ،آن
نيز منوط به حذف تکلمه و نتيجهگيری مارکس است .او ،اين فرايند گذار را بی واسطه ،فازی بدون
گسست از کمونيسم می شمارد:
»بين جامعه سرمايه داری و جامعه ی کمونيستی دوران گذار انقالبی اولی به دومی وجود دارد،
منطبق با اين دوران ،يک دوران گذار سياسی نيز وجود دارد که دولت آن ،چيزی جز ديکتاتوری
انقالبی پرولتاريا نمی تواند باشد«.

][iv

مارکس در نقد برنامه گوتا اعالم می دارد:
»می خواستم با بررسی مفصل مفاھيمی ھمچون »حاصل
کار بدون کم و کاست« و نيز »حقوق مساوی« و »توزيع
عادالنه« نشان دھم که کوششی که از طرفی نظرياتی که در
دوره ای خاص معنای معينی داشته ولی امروزه منسوخ و
به اراجيف لفظی مبدل شده است ،بر حزب تحميل کند و از
طرف ديگر جھان بينی واقع بينانه ای را که به قيمت گزاف
در حزب پايه گذاری شده و قوام گرفته است ،با توسل به
ھجويات ايدئولوژيک ديگری ،مثل حق و امثال اينھا که در
ميان دمکرات ھا و سوسياليست ھای فرانسوی رايج است،
منصرف سازد .اين کوشش ،سرشتی جنايت کارانه خواھد
داشت«.

] [v
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به راستی چرا در پی گذشت بيش از يک سده ونيم بار ديگر ،با اين ھمه آشکارگی ماھيت و مناسبات
سرمايه داری ،در اوج بحران و ورشکستگی اين مناسبات مبتنی بر شيوه ی توليد کااليی ،نه شيوه توليد
که شيوه توزيع را مبنا قرار داده و از توليد و مناسبات حاکم ،مستقل قلمدادش می کنند! و توزيع
کليسايی و رابين ھودی را از آن مناسبات ،منتزع نموده واقدامات سوسياليستی می نامندش!
سوسياليسم نه ايدئولوژی است و نه فلسفه ،بلکه مبنای فرايندی است فرارونده و گذرا .نقد و سنتز
اقتصادی و سياسی و اجتماعی مناسبات طبقاتی سرمايه داری است .اين دوران گذار ،بی درنگ در پی
انقالب پرولتری ،اعالم و جايگزين سرمايهداری میشود .کارگران سازمان يافته و برخوردار از آگاھی
و دانش مبارزه طبقاتی خويش ،با برقراری ديکتاتوری طبقاتی و نه حزبی و پارلمانتاريسم ائتالف
احزاب ،بلکه ،با پشتوانهی نه -دولتی در ساختار ترازکمون ،بالنده و پوينده به سوی رھايی انسان ،به
کمونيسم فرا میرويد .طبقه کارگر ،زمانی می تواند فرھنگ و فلسفه خويش را بيان کند و آگاھی
طبقاتی خويش را ماديت بخشد که بهسان پرولتاريای خودآگاه و ھمبسته ،از اسارت حکومت و مناسبات
طبقاتی بورژوايی رھايی يافته و امکان نفی فلسفه و طبقه خويش را با گذر از فرايند سوسياليسم ،در
کمونيسم به کف آرد.
حکومت
حکومت ،در نظام سياسی طبقاتی ،به بيان مارکس » :در زير نظارت پارلمان ،يعنی نظارت مستقيم
طبقات دارا [vi]«...،از اين ديدگاه و از منظر تبيينھای مارکسی ،در بوليوی ،ونزوئال ،نيکاراگوئه و
حتی کوبا ،قدرت سياسی برابر نھاد چه نوع حکومتی است! می توان »خلقی«اشان ناميد؛ يا پوپوليسم،
ھرچه ھست ،ھيچ خويشاوندی با سوسياليسم انقالبی ندارند .از آنجا که فاقد چنين ماھيتی ھستند،
ت بورژوايی نيز نيستند .به اين برھان که ،حکومت ،تنھا به پارهای از
بنابراين ،برابر نھا ِد حکوم ِ
اقدامات محدود نمی باشد .تفاوت حکومت ،با دولت که تنھا پارهای از حکومت است ،در ھمين بيان
مارکسی بستر گرفته است.
آيا در ونزوئال و بوليوی ،قانون اساسی ،پارلمان ،ارگانھای حکومتی ،و بيش و پيش از ھمه مالکيت
بر ابزار توليد ،قوانين ارزش ،مبادله ،توزيع ،کنترل و برنامه ريزی توليد ،ھدف و انگيزه توليد ،نقش
طبقه کارگر در سرنوشت خويش ،سياست خارجی و سياستھای داخلی مناسبات اقتصادی حاکم ،ووو،
مناسبات و نھادھای بورژوايیاند يا سوسياليستی!؟ آشکار است که اين مناسبات ،نه تنھا سوسياليستی
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نيستند ،بل که در برابر سوسياليسم کارگری قرار گرفته اند .ھرچند سوسياليسم خود را ھمانند بسياری
از سوسيال دمکراتھای رنگارنگ و ھمگی بورژوايی» ،سوسياليسم سده بيست و يکمی« بنامند.
به بيان مارکس و انگلس ،به راستی:
»ھر شيوه توزيع وسايل مصرفی خود حاصل نحوه ی توزيع در شرايط توليدی است و اين شيوه
توزيع ،خود وجه مشخص شيوه ی توليدی جامعه است .برای مثال توليد نظام سرمايه داری بر اين پايه
استوار است که شرايط مادی توليد به شکل زمين و سرمايه در تملک غيرکارگران قرار داشته است.
در حالی که توده ھا ،تنھا مالک شرايط انسانی توليدی ،يا به عبارت ديگر نيروی کار می باشند .از اين
شيوه توزيع عناصر گوناگون ،خودبخود ،شيوه ی توزيع فعلی وسايل مصرفی حاصل می آيد .در
مقابل ،اگر شرايط مادی توليد در مالکيت اشتراکی کارگران قرار داشت ،آنگاه برای توزيع وسايل
مصرفی نيز شيوه ھای متفاوت پديدار می شد .سوسياليسم مبتذل و ھمينطور بخشی از پيروان
دمکراسی به سياق اقتصاد دانان بورژوازی ،شيوه ی توزيع را مستقل از شيوه ی توليد مورد تأمل و
بررسی قرار می دھند و در نتيجه ،شيوه توزيع را محور اصلی سوسياليسم قلمداد می کنند .ولی چرا
بايد بعد اينکه مدت ھا از روشن شدن رابطه ی واقعی )بين شيوه توزيع و توليد( می گذرد ،گامی به
عقب برداريم!«

][vii

اقدامات سوسياليستی را تنھا می توان در پرتو و به پشتوانهی خود -حکومتی کارگران آغاز کرد؛ که
برآمده از مبارزه طبقاتی توليد کننده گان بر ضد طبقه سرمايه دار ،اين مالکان بر ابزار توليد ،باشد.
اين اقدامات سوسياليستی ،با دستيابی به قدرت سياسی ،موقعيتی است که رھايی اقتصادی سياسی کار
از اسارت سرمايه را ممکن می گرداند .به بيان مارکس:
اساسی کمونی ،جز )دست( به امری ناممکن
شرط آخری ،پديد آوردن چيزی به نام قانون
»بدون اين
ِ
ِ
زدن و ادا درآوردن نمیتوانست باشد[viii]«.
در تمامی نوشتارھای موجود دانش مبارزه طبقاتی ،اقدامات خودرھايی و سوسياليستی طبقه کارگر،
ھمگی مشروط به اصل دستيابی طبقه کارگر به قدرت سياسی شمرده می شود؛ و گرنه ھر اقدام
نيکوکارانه کليسايی و کميتهھای امداد امامی ،صندوقھای صدقه ،ارتش رستگاری مسيحيون،
کمونھای بدوی ،کمونھای سدهھای ميانه ،آبشينھا در روسيه تزاری ،و کشتھا و خرده جوامع
اشتراکی در ھندوستان امروزی ،و آمازون و اقدامات مزدکيان و بابک سرخ جامه و آموزشھای باب
و زن پيشرو ،قرةالعين )زرين تاج( را با آن ھمه اقدام ،و باورھای اومانيستی را بايد اقدامات
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سوسياليستی ناميد .بدين گونه ،تمامی اقدامات نامبرده ی تا کنونی بشر را بايد به تاريخ سوسياليسم و
سوسياليسم را به کمون ھای بدوی پيوند زد و سوسياليستی اشان ناميد.

اگر مارکس و انگلس سوسياليسم را شکل معينی از مناسبات اجتماعی آينده میشمارند که ريشه در
مبارزهی طبقاتی جاری دارد ،ريشه را تا ھر بدويت و ابتذالی نمیکشانند .بيان مارکسی از سوسياليسم،
به معنای اين نيست که ھر نوع سوسياليسمی را شکل تکاملی آن سوسياليسم کارگری و آن مناسبات
ت اين ھمانی ،به ھمان گونه که به
آينده ی مورد نظر مارکس و انگلس بدانيم و بناميم .درک نادرس ِ
تعبير ُد ّمل ھميشه چرکين چپ ارتجاعی ايران] ،[ixسوء استفاده از مانيفست کمونيست است که »ھر
مبارزه طبقاتی ھم خود يک مبارزه سياسی است« ،پس ھر اتحاديه زرد و تشکل صنفی کارگری را به
نام مارکس می توان سوسياليستی جای زد .اما »چپ ناسيونال -پوپوليست« ،بقيه استدالل مانيفست را
حذف می کند ،تا نتيجه دلخواه طبقاتی خويش را از آن به دست دھد.
»رشد مداوم وسايل ارتباط )بخوان از جمله ،گلوباليسم شبکه ھای اينترتی( که محصول صنايع
بزرگ است و کارگران نواحی گوناگون را به يکديگر مربوط می سازد ،در اين امر به وی مساعدت
مینمايد .تنھا اين رابطه الزم است تا تمام کانونھای مبارزه را که در ھمه جا دارای خصلت واحد
است به صورت يک مبارزه طبقاتی و ملی متمرکز سازد .ھر مبارزه طبقاتی ھم خود ،يک مبارزه
سياسی است[x]«...
رفرميست ھا ،مبانی و پايه استدالل مارکس را سانسور و تنھا جمله پايانی را به سود خويش مصادره
می کنند.
ھر سازمان يابی طبقاتی کارگری برای آنکه کارگران را به طبقه تبديل کند ،و آنان را از طبقه
درخود ،به پرولتاريای برای خود ،دگرگون سازد ،بايد بر اين افق راستا يابد تا به سوی سازمان يابی
سياسی -طبقاتی و به بيان مارکس و انگلس »اين تشکل پرولتاريا به شکل طبقه و سرانجام حزب
سياسی «...برای انقالب و گرفتن قدرت سياسی رھنمون و پشتوانه گيرد .برای دستيابی به اقدامات
سوسياليستی و آن سوسياليسم:
»مبارزه پرولتاريا بر ضد بورژوازی در آغاز ،اگر از لحاظ مضمون ،ملی نباشد از لحاظ شکل و
صورت ملی است .پرولتاريای ھر کشوری طبيعتا ً در ابتدای امر بايد کار را با بورژوازی کشور خود
يکسره نمايد[xi] «.
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گويی که اين بيان مانيفست کمونيست ،بر شرايط کنونی کشورھای سرمايه داری پيرامونی ھمانند
ونزوئال ،ايران ،بوليوی و ...نوشته شده است .ھرگونه اين ھمانی نمايی ،به جای آنکه طبقه کارگر را
آگاه سازد که ھراقدام سوسياليستی بايد مالکيت خصوصی بر ابزار توليد را آماج قرار دھد ،ضد
سوسياليسم است .از سوی ديگر ،آموزش اين واقعيت که طبقه کارگر ،تنھا با دستيابی به قدرت سياسی
و لغو کار مزد ّوری است که سوسياليسم را پايه گذاری می کند.
اين آغازگاه ،به بيان مانيفست ،در شکل و نه محتوا در نخستين گام ،جنبه ی »ملی« و در سرشت
انترناسيوناليستی دارد .انترناسيوناليسم اين مبارزه طبقاتی پرولتاريا ،اکنون بسا فراتر از برھه ی پيشا
جھانی شدن سرمايه داری است و جنبه »درون مرزی« ،را می توان گفت در برھه ی گلوباليزاسيون
ھزاره سوم ،ديگر چندان جايی برای ابراز نمی يابد .ھرگونه برداشتی جز اين ،به بقای بورژوازی و
مناسبات استثمارگرانه کااليی راه میبرد .اين تنھا يک جنبه از چالشھای سوسياليستیاست.
رفرميسم
اصالح طلبی ،پوششی است برای دفاع از بورژوازی »خودی« .در چنين پوششی ،اصالحات
حکومتی ،ھمان ترويجھا وتبليغھای دمل ھای چرکين چپ ارتجاعی در ايران و ھم قطارانشان در ديگر
گوشه ھای جھان است .چنين مناديانی ،با شعار مکانيکی »ضدامپرياليستی« و در اين برھه ،عليه
نئوکان ھا و شعارھای »ضد کاپيتاليستی« نظريه پردازان اين حکومت ھا ،مانند نوام چامسکی ،آلن
وودز و مرتضی محيط ھا ،در راستای حاکميت سرمايه داری در ايران و در کنار حزب ﷲ تا به
امروز ،قرار می گيرند» .امپرياليسم« اينان ،پديدهای »بيرونی« است ،که تنھا در آمريکای »شيطان
اکبر« موجوديت دارد .پی آمد چنين نظريات ،تبليغ ،ترويج وعمل کردن چنين ديدگاه ھايی ،کمک به
مصون ماندن حکومت اسالمی درايران ،تقويت حزبﷲ در لبنان و حماس و جھاد اسالمی در فلسطين
و قدرت يابی اخوان المسلين در خاورميانه ،و در يک بيان ،ماندگاری و ايمنی بورژوازی از آماج
مبارزه طبقاتی انقالبی است .پيش برد اين ديدگاه ضد انقالبی ،وحدت درونی سرمايه داران در ايران و
طبقه جھانی سرمايه را سبب میشود .آگاھانه و يا ناآگاھانه ،در خوشبينانه ترين برداشت ھا ،اين يک
ديد مکانيکی و ضد ديالکتيکی است .منتزع کردن بورژوازی از يکديگر ،در ھمنوا شدن با تز کھنه
رويزيونيسم ،با فانوس و در اصطبل بورژوازی در جستجوی بد و بدتر بودن ،اگرفريب کاری نباشد،
توھم آفرينی محض است.
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تبليغ تز»کبوترھا و بازھا«ی گويی کنام گرفته در درون مرزھای اياالت متحده آمريکا و افسانهی
بورژوازی »ملی و مترقی« در ايران ،افسانهی ارتش »رھايی بخش« قھرمانان ديروز در آمريکای
التين و کارگزاران امروزين حکومتی ،بار ديگر ،در بحران حاکميت ويرانگرانه ی سرمايه جھانی و
نئوليبراليسم از گورھای باستانی برخاسته اند .طبقه کارگر ،بارھا به بيراھه ،به سالخ خانه ی نخبهگان
بورژوازی چيان کای چک ھا و اخالفش در چين ،نھروھا و محمدعلی جناح ھا در ھند و پاکستان و
بنگالدش ،عبدالناصرھا در مصر ،سوکارنوھا در اندونزی ،قوام نکرومه ھا در آفريقا ،و ووو زير نام
جنبش ھای استقالل طلبانه و ضد استعماری ،برده شده است.
ندبه ھای کنونی بوليواريستی در آمريکای التين نيز ،اگر فريب نباشند ،خود فريبی اند و ورسيون التجاه
از منجی غايب ،رستاخيز عيسوی و سرزمين موعود بنی اسرائيل را به نمايش می گذارد .به ھمين
توجيه ،باورندان و مناديان چنين ھپروتی در ايران نيز ،رفرميسم را به جای سوسياليسم و آزادی را
زير عبای آيت ﷲ کروبی و ميرحسين ھا جستجو می کند .با سيطره ی جھانی گلوباليزاسيون و
ايدئولوژی بازار جھانی سرمايه -نئوليبراليسم -حتی نشانيدن مارکس در جايگاه قدرت سياسی سرمايه،
انتظار سوسياليسم نيابتی در بستر مناسبات سرمايهداری ،توھم و توھم پراکنی است.
ھمان گونه که پيش تر اشاره شد ،پرولتاريای ھر کشور ابتدا به ساکن ،مبارزه طبقاتی خويش را عليه
بورژوازی حاکم و حکومت منطقه ای سرمايه و استثمارگران آغاز می کند؛ اين ،تنھا ،شکل مبارزاتی
پرولتاريای جھانی در ھر سرزمين محل کار و سکونت اوست .اين مبارزه واقعی و راستين ضد
سرمايه داری جھان گستر و ضد امپرياليستی در سرشت و محتوا ،انترناسيوناليستی است.
طبقه کارگر جھانی ،توليد کنندهی واقعی و آفريننده ی ارزش افزوده در اين مناسبات و گستره گلوبال
ت سمت و سوی گرفته به سوی مبارزه طبقاتی پرولتری در
است .برای ھر کارگر آگاه و سوسياليس ِ
اساس ،اين پرسش ،پيش از ھر اقدامی خود می نماياند که:
 ارزش از کدامين سرچشمه و چگونه آفريده می شود، ارزش در کجا انباشت و ھزينه میشود؟ ھدف توليد چيست؟ -ارزش افزوده چگونه توزيع می شود؟
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با پاسخ نظری و عملی به اين پرسش ھاست که سمت گيری طبقاتی فرد ،متعّين می گردد.
جايگزين مناسبات پيشين؛
سوسياليسم ،فرازی گذار به سوی فاز دوم کمونيسم است؛ اين فرايند بالفاصله
ِ
گزينه ای پرولتاريايی است تا جامعه در بند بربريت نماند .سوسياليسم و نخستين اقدام سوسياليستی،
ھمان سان که در تجربه کمون پاريس ،آزمون شد ،با واژگونی مناسبات سرمايهداری به سوخت و ساز
اجتماعی و ساماندھی توليد اجتماعی برای رفع نياز ،سازندگی و تکامل ،از ھمان فردای انقالب آغاز
میشود.
عباس منصوران
 10نوامبر ٢٠١٢
a.mansouran@gmail.com
 iبيانيه  ١٨مارس کميته مرکزی کمون پارﯾس  ،١٨٧١برگرفته شده از مارکس ،جنگ داخلی
در فرانسه ،ترجمه باقر پرھام ،نشر ص  .١٠۵مرکز ،چاپ نخست  ،١٣٨٠تھران.
 iiمارکس ،نقد برنامه گوتا ،نشر کارگری سوسياليستی ،بازنوﯾسی ﯾاشار آذری،
http://www.javaan.net/nashr.htm١٣٨٣
 iiiمارکس ،ھمان.
 ivمارکس ،ھمان.
 vمارکس ،ھمان.
 viبيانيه  ١٨مارس کميته مرکزی کمون پارﯾس  ،١٨٧١برگرفته شده از مارکس ،جنگ داخلی
در فرانسه ،ترجمه باقر پرھام ،نشر ص  .١٠۵مرکز ،چاپ نخست  ،١٣٨٠تھران.
 viiمارکس ،نقد برنامه گوتا نقد برنامه گوتا ،نشر کارگری سوسياليستی ،بازنوﯾسی ﯾاشار
آذریhttp://www.javaan.net/nashr.htm،
 viiiبيانيه  ١٨مارس کميته مرکزی کمون پارﯾس ،١٨٧١برگرفته شده از مارکس ،جنگ داخلی
در فرانسه ،ترجمه باقر پرھام ،نشر ص ، ١١٧مرکز ،چاپ نخست  ،١٣٨٠تھران.
ixطيف توده ای -اکثرﯾتی» -توفانی«.
x

مارکس ،انگلس ،مانيفست کمونيست ،صص  ،۴٢-٣داخل پرانتز از نگارنده.

xi

مارکس ،انگلس ،مانيفست کمونيست ،ص .۴۵
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سوسياليسم پرولتری در نقد بوليواريسم ضد سوسياليستی
)(2
»تئوری ،زمانی قادر است توده ھا را دريابد که به انسان
بپردازد؛ و زمانی به انسان می پردازد که راديکال شود.
راديکال بودن ،يعنی دست به ريشه بردن؛ و ريشه ی انسان،
][xi
چيزی نيست جز خود انسان«.

اين نوشتار تالشی است در دفاع از سوسياليسم پرولتری و نشان دادن ماھيت »سوسياليسم« کاذب
نوشتار چندبخشی ،از
بوليواريستی و »سوسياليسم قرن بيست و يکمی«] [xiچاوزی .نگارندگان اين
ِ
موضعی کمونيستی به نقد »سوسياليسم بورژوايی« ،و ديگر جناح ھای بورژوازی ،از جمله ليبرال ھا،
اصالح طلبان ،سوسيال دمکراتھای رنگارنگ ايرانی -اين پاره ھای ھم محتوای حقير نمايندگان
سرمايه جھانی -و ھمراھانشان در ديگر کشورھا ،می پردازند .نئوليبراليسم -را ايدئولوژی اقتصاد
بازار جھانی در برھه ی گلوباليزاسيون -و سرمايه جھانی را يک مجموعه ی ضد انسانی -ضد
طبيعت ،در برگيرنده ی کشورھای کانونی و پيرامونی می شناسيم .نقد ما به سوسياليسم کاذب ،نبايستی
خشنودی مدافعين ،مبلغين و کارگزاران ضد کمونيست ،درون ،پيرامون و در اپوزيسيون حکومتی
ايران را سبب شود.
][xi

پديده ی چاوز
آنچه امروزه ،در بخشی از آمريکای التين از جمله در ونزوئال ووو به رياست چاوزھا ،جاری و به
زبان آورده می شود ،تنھا به کھنه گی سرمايه داری بازنمی گردد؛ بل که ريشه در سده ھای ميانه دارد.
اين اقدامات و تبليغات ،در کارگزاری سياسی مناسبات استثماری نيروی کار رواديد گرفته است؛
ھمخوان با روند سرمايه داری جھانی بوده و چاوز خود ،به پُستی مشغول ،خواھی و نخواھی به تداوم
توليد کااليی و از ھمين روی ،ضد سوسياليسم و فاقد عنصر »ترقی خواھی« است .مگر »لوال«]،[xi
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رھبر بزرگترين اتحاديه کارگری مستقل برزيل که ماندات ميليون ھا کارگر را در صندوق داشت ،به
رياست جمھوری برگزيده نشد؟! مگر وی با گروه خويش ،سالھا در اين جايگاه به تداوم مناسبات
سرمايه داری گلوباليستی و اقتصاد بازار آزاد نئوليبراليستی وظيفه نگرفت؟! وی نماينده عملی سوخت
وسازھا و الزامات سرمايه داری و در ھمدستی با سرمايه گذاران سمت و سوی گرفته به بازار کار
برزيل برای استثمار سود مافوق و نيز با ھمدستی حکومت اسالمی و پيشبرد خواستھا و نياز
رهيافتھای سرمايهداری ،برزيل را به پايگاه و بھشتی برای سرمايهگذاریھای »چندجانبه« تبديل
نکرد؟ آيا اقدامات رفرميستی لوالھا و جانشين وی ،خانم ديلما روسوف ،از کادرھای پيشين حزب چپ
و حزب کارگر و فعال چريکی و اتحاديه ھای کارگری که امروزه به سان نخستين زن به رياست
جمھوری برزيل ،در اين بازار ره يافت سرمايه ،نشسته است ،در راستای سوسياليسم و بويی ضد
استثماری دارند؟! آيا لخ والسا با  ١٣ميليون کارگر عضو »اتحاديه ھمبستگی« در لھستان به توجيه و
فريب طبقه کارگر ،جز اسارت نيروی کار و فالکت برای کارگران و تمامی توده ھای مردم و
سودافزايی برای سرمايه جھانی ،پی آمد ديگری داشته است؟! نوبل صلح به اين گزينه »سيا« و
واتيکان ،نشانه ی يک قدردانی بود ،به پاس آن ھمه خدمات بزرگ در قلب اقمار شوروی پيشين.
امپرياليسم مگر مناسباتی جدا از بورژوازی جھانی است که از ھمان آغاز»نياز به يک بازار ھمواره
برای فروش کاالھای خود ،بورژوازی را به ھمهی جای کره زمين کشانيد«] [xiو ھمانگونه که
مارکس و انگلس کشف کردند » ھمه جا رسوخ« کرد ،ھمه جا ساکن« شد و با »ھمه جا رابطه« بر
قرارکرد:
»بورژوازی از طريق بھره کشی از بازار جھانی به توليد و
مصرف ھمهی کشورھا ،جنبهی جھانوطنی داد و علی رغم
آه و اسف فراوان مرتجعين ،صنايع را از قالب ملی بيرون
کشيد .رشتهھای صنايع سالخورده ملی از ميان رفته ،و
ھرروزه نيز در حال از ميان رفتن است[xi] «.
از جمله پی آمدھای بھره کشی از بازار جھانی توليد و مصرف ،ورشکستگی توليد کنندگان خرد ،به
ويژه دھقانان و کارگران روستا و ھجوم لشگر بيکاران به حاشيه شھرھا و گسترش حاشيه نشينی و
حلبی آبادھا در شھرھای بزرگ است .به اين گونه ،مسأله مسکن و اين بازار سوداگری سرمايه ،از
ت پرجنجال و تبليغات
جمله تناقض ھای حل ناشدنی و مزمن سرمايه داری می باشد .از جمله اقداما ِ
چاوز و ھمراھان ،ادعای حل مسکن ،برای بی سرپناھان است.
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رفرم مسکن
رفرم مسکن و دادن سرپناه به حاشيه نشينھا ،پرداخت يارانه ،به توھم »اَجر اُخروی« ،يا ماليات
وجدان ،يا ھرآنچه که با نيت نيک باشد و يا زير نام سوسياليسم در مناسبات سرمايه داری ،نه تنھا راه
حل نيستند ،بل که ،به سان مرفينی نه به درمان بيماری ،برای سکوت و تسکين درد ريشهدار و بيماری
ماندگار مناسبات سرمايهداری به شمار می آيد .اين درد را با مرفين نمیتوان درمان کرد ،مگر آنکه در
حرفه ی پزشکی ،در برابر سرطان ريشه دوانيده در تمامی جسم و جان بيمار ،تنھا برای آرامش در ِد
مرگی بالين ايستاده ،جز تزريق وريدی دوزی از مرفين خواب و خموری آور چاره ای ندانست.
جدا از اينکه تأمين سرپناه برای بازتوليد و بقاء نيروی کار ،وظيفه و بخشی از سوخت وساز مناسبات
سرمايه داری است ،مسکن خود ،برای بی سرپناھان ،به ويژه طبقه کارگر اعم از شاغلين و بيکاران
ميليونی ارتش ذخيره کار در کشورھای پيرامونی ،از مھمترين نيازھای ميليون ھا بی سرپناه می باشد.
شورش گرسنه گان و بی سرپناھان ،ھر حکومتی را به ويژه در اين برھه از بحران جھانی سرمايه،
می تواند به تھديد افکند .رفرم و وعده ھای رفرميستی در مسئله مسکن در ونزوئال را نمونهای از
اقدامات »سوسياليستی« چاوز میشمارند و توھم می آفرينند.
انگلس در کتاب »مسأله مسکن« ) (١٨٧٢آزمون کمون را در نظر میگيرد و از وظايف حکومت ھای
بورژوايی و کارگری و ناھمانندیھای اين دو ،سخن می گويد و در باره تمايز اين دو قدرت سياسی
در ماھيت و عملکرد و نيز پاسخگويی ھر حکومت در رويارويی با اين پرسش ،چنين می نويسد:
»مسأله مسکن را چگونه بايد حل کرد؟ در جامعه کنونى اين
مسأله کامال ھمانند ھر مسأله اجتماعى ديگر حل میشود،
يعنى از طريق توازن تدريجى اقتصادى ميان عرضه و
تقاضا ،و اين آنچنان راه حلى است که خود ھميشه مسأله را
از نو مطرح میسازد ،يعنى ھيچ راه حلى بدست نمیدھد .و
اما اينکه آيا انقالب اجتماعى چگونه اين مسأله را حل خواھد
کرد ،موضوعى است که تنھا وابسته به اوضاع زمان و مکان
نبوده بلکه با مسائلى به مراتب دامنهدارتر از آن ھم بستگى
دارد[xi]«...
بنابراين ،به بيان انگلس ،مسأله مسکن در جامعه ای که تودۀ عظيم کارگران ،تنھا و تنھا به دستمزد،
زنده اند ،نمیتواند از ميان برود .اين مسأله ھمواره چون يک مشکل عظيم باقی می ماند .اليه ھای
پايينی جامعه ،به ويژه تھی دستان ،و توده ھای عظيم کارگر برای بقاء و سوخت و ساز زيستی و
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بازتوليد نسل خويش ،ھمانگونه که به اندکی ھوا و نان ،به سرپناھی نيز برای سکنا نيازمندند؛ به بيانی
ت کارگران ،در گرو دستمزدی است که با فروش نيروی کار خويش دريافت می کنند.
ديگر معيش ِ
ت اينکه مساله مسکن يا ھر
»تا زمانی که شيوه توليد سرمايهداری پابرجاست ،تا بدانزمان ،خواس ِ
مسأله اجتماعی ديگری که به کارگران مربوط میشود به تنھايی حل شود ،خواستی ابلھانه خواھد
بود[xi]«.
درخواست برای مسکن و يا ھر اقدامی که اندکی زيست و زندگی کارگران را بھبود بخشد ،از جمله
مطالبات روزمره و صنفی کارگران است .از ھمان آغاز پيدايش مناسبات سرمايه داری تا کنون ،ھر
امتياز و يا دستاوردی در رابطه با حقوق طبقاتی و اجتماعی نه تنھا کارگران ،بل که ،حقوق تمامی اليه
ھای اجتماعی ،با رزم و خون کارگران و جنبش کارگری و سوسياليستی و کمونيست ھا به دست آمده
است و در درازای ساليان ،بر بورژوازی و حکومت ھای اين طبقه تحميل شده است .در گستره جھان،
ھيچ حقوق صنفی ،سياسی ،خدماتی ،اجتماعی ،فرھنگی ووو را نمی توان يافت که برای دستيابی به
آنھا ،سده ھای پی در پی ،بدون اعتراض ،اعتصاب ،زندان ،شکنجه ،تيرباران و دار ،و تبعيد و جنبش
و شورش و انقالب و با ھزينه جان کارگران و کمونيست ھا و سوسيالست ھای بين الملل انقالبی و
آزاديخواھان به دست نيامده باشد.
توھم کھنه ی پارلمانتاريستی به سان کوھی از غبار بر ذھن و جان کارگران و حکومت شوندگان فرود
می آورند تا خوشبختی و رھايی ،آزادی ،و برابری را از صندوق ھای رأی ،با شعبده بازی بيرون
آورند.
جمھوری و صندوق آراء
به بيان لنين در دولت و انقالب:
»اما در مورد جمھورى ،انگلس آن را مرکز ثقل انتقاد خود از طرح »برنامه ارفورت« ،قرار میدھد
و اگر بياد آوريم که برنامه ارفورت در تمام سوسيال دمکراسى بينالمللى چه اھميتى کسب نمود و
چگونه به سرمشقى براى تمام انترناسيونال دوم مبدل گرديد ،آنگاه بدون مبالغه میتوانيم بگوييم که
انتقاد انگلس در اينجا متوجه اپورتونيسم تمام انترناسيونال دوم است« ][xi
انگلس مینويسد:
"خواستھاى سياسى اين طرح داراى نقص بزرگى است ،آنچه فىالواقع بايستى گفته شود در آن وجود
ندارد " )تأکيد روى کلمات از انگلس است(.
و سپس توضيح داده میشود که قانون اساسى آلمان در حقيقت کپيه قانون اساسى ارتجاعى سال ١٨٥٠
است و رايشتاک ]پارلمان[ ،ھمانطور که ويلھلم ليبکنخت گفته است ،پارلمان" ،برگ ساتر حکومت
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مطلقه" است و اگر بخواھيم بر اساس آن قانون اساسى که به وجود دولتھاى کوچک و اتحاد دولتھاى
کوچک آلمان ،صورت قانونى میدھد" ،ھمه ابزار کار را به مايملک اجتماعى تبديل نماييم" " -خام
][xi

فکرى عيان" خواھد بود«.

با مروری به نحلهھای گوناگون سوسياليسم ،طبقه کارگر نمی تواند جز سوسياليسم پرولتری،
سوسياليسم ديگری را با ھر رنگ و پوششی ،پرچم خود سازد ،در اين توھم شريک شود و ھر اقدامی
را »اقدام سوسياليستی« بنامد .نگاھی گذرا به عامترين سوسياليسمھا ،ضروری است:
سوسياليسم پرودنی
تعاونیھای پرودونی که مارکس و انگلس ،با پذيرش آن در کنار و مشروط به پذيرش تمامی
بندھای اساسنامه ،بيانيه و برنامه انترناسيونال اول ،با آن موافقت کردند ،تنھا زمانی مورد
پذيرش انترناسيوناليسم پرولتری پذيرفته شد که بنياد مانيفست کمونيسم را

در برنامه

انترناسيوناليسم آمده بود ،خدشهدار نسازد.
طرح پرودن مبنی بر سھيم شدن کارفرمايان و نيز کارگران ،در تعاونیھا و خدمات مشترک،
به پذيرش تمامی مواد بيانيه انترناسيونال اول که به دست مارکس و انگلس ارائه شده بود،
مشروط گرديد .سازماندھی تعاونی ھا بر پايه رشته صنعتی ،که ھر يک از آن رسته ھا،
نمايندگانی به مجلس منافع ملی می فرستادند ،در سطح منطقهای» ،کمون« ھايی به وجود
میآوردند که يک نھاد سياسی را برای کارکردھای مشخص ،متحد می ساختند .دراين
چارچوب ،ھرچند پول ،ديگر کارکردی نداشت و گواھی ھای ساعتکاری ،ميانجی داد و ستد
معيشت در بازار بودند؛ و ھرچند ،که در چنين بازاری ،قيمت ھا ديگر قيمتھای بازار
سرمايهداری نيستند که سود کارفرمايان را گرد آورند ،بااين ھمه ،بازار و رقابت باقی می
مانند .رقابت نظام مند است .دراين نظام ،به حزب و سازمانيابی کارگران نيازی نيست .و به
پندار پرودن ،مناسبات سرمايهداری و حاکميت سياسی بورژوازی گرچه ھمچنان پابرجاست،
اما راه برد تعاونی »رفته رفته به سوسياليسم« می انجامند!
سوسياليسم خود مديريتی کارخانه ای ،در يوگوسالوی به رھبری مارشال تيتو و
ِ
»سوسياليسم« اش ،نزديک به نيم سده آزمون شد ،اما جز استثمار و فالکت برای جامعه و
طبقهکارگر ،و جامعه ای جز يوگوسالوی سابق و بالکان امروزی ،پی آمد ديگری نداشت.
سوسياليسم تيتو ،سوسياليسم نبود .دولتی کردن اقتصاد معموالً ،با ضعف بورژوازی داخلی ،و
به ھدف محافظت گرايی مناسبات ،گزينه میشود» .گات« و سازمان جھانی تجارت و
گلوباليزاسيون ،پايان دولت گرايی را با دولت الغر و ان جی اُ ھا ،در دھه  ٨٠رقم زدند.
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برای حفظ قدرت سياسی در چنين جوامعی ،فرماسيون اقتصادی سرمايه داری دولتی نيز
ضرورت می يابد؛ زيرا که کوچکترين نارضايتی می تواند به شورش و قيام ھمه گانی در
برابر سيستم تبديل شود .در سده بيستم ،به ويژه زير نام »جنبشھای آزاديبخش« و يا »ملی«،
به رھبری نخبهگان خردهبورژوازی يا افسران ارتش ،نمونه قوام نکرومه ،عبدالناصر در
مصر ،عبدالکريم قاسم در عراق ،مصدق در ايران ،انور خوجه در آلبانی ،ھوشی مين در
ويتنام ،قذافی در ليبی ،جبھهی ساندينستھا در نيکاراگوئه ،ھوگو چاوز و مورالس در
ونزوئال و بوليوی و چين وکره شمالی کنونی نمونهھای کم و بيش از سرمايه داری عمدتاَ
دولتی با شعارھای رنگارنگ کاريکاتورھايی از سوسياليسم ،ضرورت می يابند!
کوبا را جدا میسازم ،چون رنگی پررنگتر از ديگر »سوسياليسم ھا« ی موجود ،به جامعه
دميده است که خود حديث ديگری ،جدا از اين نوشتار دارد.
سوسياليسم دولتی
سوسياليسم دولتی يا بازار ،با مالکيت اقتصادی دولت بر وسايل توليد ،در سوخت و ساز
بازار سرمايهداری کارکرد می يابد .توليد ،توزيع سود ،ارزش و تمامی مفاھيم و مقوله ھای
اقتصاد سرمايه داری ،ھمه تابع بازار جھانی سرمايه داری است .بيسمارک ،در دھهی ١٨٧٠
پدر چنين سوسياليسمی بود .وی ،نخستين صدراعظم رايش ،پس از ايجاد امپراتوری آلمان،
به رھبری امپراتور ،ويلھلم اول ،پس از پيروزی بر فرانسه و سرکوب کمون پاريس ،و اعالم
قانون ضد سوسياليستی در آلمان ،به دولتی کردن و برقراری قوانين اجتماعی و اقتصادی
ويژهای پرداخت ،تا به زعم خود کمونيستھايی ھمانند مارکس و انگلس و جنبش کارگری-
سوسياليستی را در آلمان خلع سالح کند.
از اقتصاد دولتی ھيلفردينگ تا سرمايه داری دولتی در چين
برجستهترين روايت از سوسياليسم بورژوايی ،سوسياليسم واقعا ً موجود در شوروی سابق و
بلوک شرق ،و چين سرمايهداری کنونی ،ريشه در تز ھيلفردينگ دارد.
ناسيوناليزه کردن منابع و زمين و رشتهھای اقتصادی به دست حکومت ھا ،در چارچوب و کارکرد
مناسبات سرمايه داری ،دولتی کردن سرمايه است .ھيلفردينگ »مرحوم« آن را در کتاب »سرمايه
مالی« اقتصاد دولتی اش ناميد .ادوارد برنشتين و سپس کارل کائوتسکی ،شيفته ی اين نگرش شدند.
دفاع و پيشبرد اين ديدگاه بود که برنشتين ،کسی که روزی افتخار رھبری در حزب سوسياليست آلمان
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در کنار »ببل« و »ليبکنخت« را ھويت خويش ساخته بود ،در تاريخ جنبش سوسياليستی  -کارگری به
چھرهای منفور تبديل کرد .مارکس و انگلس ،با آنکه نه به سان اعضا حزب ،اما پشتيبانان آن ،به نقد
برنامه گوتا و ارفورت ،تالش ورزيدند .برنشتين پدر رويزيونيسم ،شيفتهی ھمين سرمايه داری دولتی
شد که به زعم او »مھندسی سرمايه از سوی بانکھا« را به پيش میبرد .توھم داشت که سرمايه مالی
آن به دست دولت سپرده شود تا نوينترين مرحله تکامل سرمايه داری -امپرياليسم -به ساحل سوسياليسم
بال راست انترناسيوناليسم دوم ،بر آن بود که »تراکم سرمايه به ثبات
پھلو گيرد .ادوارد برنشتاين ،بر ِ
اقتصادی و صلح سياسی میانجامد «.ديدگاه ھيلفردينگ ،ادوارد برنشتاين و کائوتسکی را به اين وادی
پرت کشانيد که اين اقدامھا نيز ،افقی به سوی »سوسياليسم« میگشايد و انحصار سرمايه در دست
دولت» ،با برنامه ريزی ،و ھماھنگی  ...توسعه داده و به صلح و سوسياليسم می انجامد«.
بنا به ھمين تحليل گمراه کننده بود که ،پنداشتند در برھه سرمايه در شکل امپرياليستی خويش ،دولتھا،
سرمايه متراکم و مالی را در دست گرفته و اقتصاد دولتی )سرمايه داری دولتی( به سوسياليسم )دولتی(
میانجامد .براين پايه بود که کمونيسم ،آگاھی طبقاتی ،مبارزه طبقاتی پرولتاريا و ماترياليسم ديالکتيک
نفی می شد و با تجديد نظر – رويزيون -در آن ،طبقه کارگر از فلسفه پرولتاريايی خويش ،خلع سالح
و محروم می گرديد.
بدين گونه ،در ھمان آغاز سده بيستم ،بزرگترين گسست و انشعاب در جنبش کارگری -سوسياليستی در
تاريخ پديد آمد و سوسيال دمکراسی آفريده شد .با اين گسست تاريخی ،جان پناھی برای سرمايه ساختار
يافت .فرايندی آغاز شد که سوسيال دمکراسی ،ايدئولوژی طبقه بورژوازی گرديد؛ اين جناح نه تنھا در
ماندگاری مناسبات استثماری ،نقش حياتی داشته ،افزون بر آن ،در قدرت گيری فاشيسم و ھمدستی با
ناسيونال سوسياليسم ھيتلری و نيز در جابجايی ھای قدرت و روزنه ای برای تنفس ديگر جناح ھا در
ت سرمايه ) (stateفراھم آورده و می آورند .اين فراکسيون
ت ثاب ِ
دولت ) (Governmentو نه حکوم ِ
»چپ« بورژوازی ھنوز نيز در سراسر جھان ماندگاری سرمايه داری را با سلطه بر اتحاديهھای
کارگری و حتی با تشکيل دولت ھای سرمايه ،دولت ھای رفاه ووو يعنی بخشی از حکومت ھا را
نمايندگی کرده و می کند .به ياری نھادھای سوسيال دمکراسی از جمله احزاب ،اتحاديه ھای کارگری،
دولت ھا ووو ،سرمايه و حاکميت اش ،طبقه کارگر را در گستره مھمی از جھان در چنبره دارد.
به زعم پدران سوسيال دمکراسی» ،صلح و سوسياليسم« ،به دست و اراده ی حکومت آلمان و
بيسمارک »سوسياليست« تر،
عناصری مانند قيصر ويلھلمھا و بيش از آن چرا که نه صدراعظم
ِ
متحقق میشود .ديگر نيازی به اعتصاب و انقالب پرولتری و قھر انقالبی و طبقه کارگر انقالبی
نيست .تنھا بسنده است که اقتصاد سرمايه داری را دولتی کرد .بيسمارک ،نخستين صدراعظم آلمان ،که
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بزرگترين بخشھای اقتصادی و مالی رايش را »ناسيوناليزه« کرده بود ،به ياری لوئی بناپارت،
سرکوب کنندهی کمون جھانی کارگران در پاريس ،زمانی که آخرين گلولهھا در پرالشز بر سينه زنان
و مردان کمونارد مینشست ،با اعالم قانون ضد سوسياليستی ،نوعی سوسياليسم را نيز اعالم نمود!
بيسمارک و بورژوازی آلمان ،سرکوب سوسياليسم را در خون ،با اعالم سوسياليسم آلمانی ،جشن
گرفتند.
در نقد چنين سوسياليسم و اينگونه اقدامات است که ،بوخارين از رھبران انقالب اکتبر  ١٩١٧و
حزب بلشويک در روسيه ،با نقد سرمايه مالی ھيلفردينگ ،رساله ی »امپرياليسم و اقتصاد جھانی« را
می نويسد .بوخارين ،در نقد توھم و دريافت ھيلفردينگ ،نوشت که ،انباشت سرمايه نياز به سود باال
دارد و از ھمين روی به سوی جھانی شدن و تمرکز در کارتلھای بين المللی در حال درنورديدن
جھان است .چندی بعد ،لنين ،نقد بوخارين را بسنده ندانست و در سال  ،١٩١۶کتاب »امپرياليسم به
مثابه باالترين مرحله سرمايه داری« را می نگارد.
»بوخارين میپنداشت که تمايز اساسی ميان سرمايه داری سازمانيافته و سوسياليسم ،در ملی کردن
وسايل توليد ]ناسيوناليزاسيون[ خالصه میشود[xi]«.
بنا به اين ديدگاه ،سرمايه مالی ،خودنظمی به بار میآورد .لنين ،اين نظريه را نمیپذيرد و برآن است
انحراف
که بینظمی در اين رویکرد ،ادامه می يابد .نظريه »انباشت« از راه توليد کشاورزی ،ديگر
ِ
تحليل بوخارين بود که با انديشهی مارکس در تضاد است و مورد نقد روزا لوکزامبورگ .و
ِ
اشتباهآميزتر آنکه ،بوخارين باور داشت که» :نظام سرمايهداری دولتی خود را به معکوس خويش
دگرگون میکند؛ يعنی شکل دولتی سوسياليسم کارگری[xi]«.
با ان ھمه ،در سال  ١٩٢۴بوخارين ھنوز ھم از سرمايهداری دولتی در نقد نظريه روزا لوکزامبورگ،
دفاع میکند و بنا به ھمان درک نادرست از ھيلفردينگ به ارث برده ،در کتاب »امپرياليسم و انباشت
سرمايه« ،بحران توليد مازاد در جامعه سرمايهداری دولتی را غيرممکن میشمارد!
عنوان
فصل »نئوليبراليسم در چالش با سوسياليسم« ،زير
کتاب ،بحران ،محمد قراگوزلو ،در
ِ
ِ
»سرمايهداری دولتی -سوسياليسم دولتی« نتيجه گيری درست زير را ارائه می دھد:
»ريشه تئوريک ديدگاه و نظريه تقليل سوسياليسم به اقتصاد دولتی يک تحريف بورژوايی و تحريف ديدگاه مارکس از
سوسياليسم است[xi]«.

سوسياليسم با رويکرد اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی ،مناسباتی است که به بيان درست روزا
لوکزامبورگ »در پشت ابرھای آينده پنھان شده است «.مارکس و انگلس و لنين و ھر حزب انقالبی
کارگران ،جز خطوط عمومی نفی و ايجاب به دست نمیدھند .علمی بودن چنين انديشهای نيز در ھمين
نکته ،نھفته است .مارکس و انگلس ،با نقد اقتصاد سياسی بورژوايی آنچه بايد برکنار و آنچه به طور
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کلی بايد برقرار گردد ،تبيين کردهاند ،اما تنھا در رئوس کلی .اما،جزئيات ،ظرافتھا و راهکارھای
عملی را به ابتکار و پراتيک پرولتاريا در قدرت سياسی واگذار نمودهاند .نقد »برنامه گوتا« و »برنامه
بان اين ديدگاه.
ارفورت« به وسيله مارکس و انگلس ،نقدھای درخشانی اند ،ديده ِ
راه سوم
راه سوم يا ميان بر ،زير ھر نام و از سوی ھر حزب و گروه و فردی ،اگرفريب نباشد ،ناآگاھی است
و ديدگاه نادرست کائوتسکی و انحراف بوخارين را به نمايش میگذارد .تنھا ،می توان جورج
سوروش ،بزرگترين خريدار شمش طال در جھان و آقای اسپيکوالسيون را که با يک سرانگشت می
تواند انگلستان را به ورشکستگی بکشاند ،با برپايی انجمنی از پوپريسم ،خود را فيلسوف سياستمداری
می نامد که ضد کاپيتاليست ،ضد سوسياليسم ،با انديشه پوپر ،برای خروج از بحران ھا و تضادھای
مناسبات سرمايه داری ،ھمانند ھاينس ديتريش ،در جستجوی يافتن راه سوم است.
از نگاه پرولتاريای انقالبی ،بين »سوسياليسم يا بربريت؟« راه سومی در ميان نيست ،اين برداشت
روزا لوکزامبورگ کمونيست ،بايد ھميشه بر پرچم برافراشته کارگران نگاشته بماند.
خروشچف و ھمراھان در پی مرگ استالين ،تز گذار مسالمت آميز و راه رشد غيرسرمايهداری برای
کشورھای پيشاسرمايهداری را به سوی رسيدن به »سوسياليسم« ،با سوء استفاده از بيان لنين ،اختراع
کردند .بلشويکھا به رھبری لنين ،پس از پيروزی انقالب کارگری اکتبر ،با تکيه بر کشور شوراھا و
به پشتوانه احزاب راديکال جنبش کارگری در انترناسيونال سوم و نيز اوجگيری جنبش سوسياليستی در
آلمان ،تز راه رشد غيرسرمايهداری خويش را به وجود اردوگاه سوسياليسم و به پشتوانه ی اين
پرولتری پيروزمند و نه »سوسياليسم دولتی« در روسيه ،مشروط
سوسياليسم و انترناسيوناليسم
ِ
ب اکتبر ،پس از پيروزی در اکتبر  ،١٩١٧و نيز تداوم پيروزی اين انقالب ،چشم
میدانستند .خو ِد انقال ِ
اميد به پيروزی انقالب کارگری در آلمان دوخته بود .لنين بارھا به اين تنھا اميد خويش اشاره می کند.
وی ،نجات انقالب و دستاوردھای کارگران در روسيه را در گرو پشتيبانی و پيروزی انقالب کارگری
در اروپا و به ويژه در آلمان می داند.
ت گلی
دريا دش ِ
عباس منصوران
نوامبر ٢٠١٢
a.mansouran@gmail.com
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سوسياليسم پرولتری در نقد بوليواريسم ضد سوسياليستی
)(٣
اين نوشتار ،تالشی است در دفاع از سوسياليسم پرولتری و نشان دادن ماھيت »سوسياليسم« کاذب
نوشتار چندبخشی ،از
بوليواريستی و »سوسياليسم قرن بيست و يکمی« چاوزی .نگارندگان اين
ِ
موضعی کمونيستی به نقد »سوسياليسم بورژوايی« ،و ديگر جناح ھای بورژوازی ،از جمله ليبرال ھا،
اصالح طلبان ،سوسيال دمکراتھای رنگارنگ ايرانی – اين پاره ھای ھم محتوای حقير نمايندگان
سرمايه جھانی -و ھمراھانشان در ديگر کشورھا ،می پردازند .نئوليبراليسم -را ايدئولوژی اقتصاد

بازار در برھهی گلوباليزاسيون -و سرمايه جھانی را يک مجموعهی ضد انسانی -ضد طبيعت ،فراگير
در کشورھای کانونی و پيرامونی می شناسيم .نقد ما به سوسياليسم کاذب ،نبايستی خشنودی مدافعين،
مبلغين و کارگزاران ضد کمونيست ،درون ،پيرامون و در اپوزيسيون حکومتی ايران را سبب شود.
ھدف کنکرت ما در اين نوشتار نه نقد سرمايه داری عريان و آشکار در کشورھای کانونی و پيرامونی
ھماننند شيلی ،مکزيک ،کلمبيا ووو است ،چرا که اينان ادعايی جز وابستگی به نئوليبراليسم و بازاز
جھانی »اقتصاد آزاد« و گلوباليزايسون ندارند ،نقد ما در اينجا ،سوسياليسم بدلی را نشانه می گيرد.

»زﻣﺎﻧﻪی ﺳﯿﺎه ﺳﭗ ری ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺑﺮآﺳﺘﺎﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎده
روﺷﻨﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﺎران ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،آﺳﻤﺎن
ﺻﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آراﻣﺶ
ﻓﺮاﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .و ﺷﻮرﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ
در رﺳﺪ ،ﭼﻪ رﻧﺞ ﻫﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ[xi]«.
در جھان ھستی ،تا دامنه ،گستره و ژرفايی که دانش بشری توان پژوھش داشته است ،تا کنون
نمیتوان ،سنتزی را يافت که از ديالکتيک نفی نفی گذر نکرده باشد .به گواھی دانش بشری ،ھيچ
موجود زندهای بدون انقالب ،پديد نيامده است .از زايش يک بذر تا شکفتن يک گل ،از پديداری يک
19

جوجه از تخم ،از پديداری يک نوزاد انسان با پيوستن اسپرم و اوول و زايش ،از محو مناسبات
بردهداری به فئوداليسم و سپس غلبهی سرمايهداری ،ھيچ مناسبات اجتماعی ،بدون انقالب ،نظام پيشين
را پشت سر ننھاده و به دوران مناسبات نوين پای نگذارده است .بورژوازی آمريکا ،حتی با پرش از
مرحلهی فئوداليسم در سده  ١٨ميالدی ،بدون انتقال دانش ،فن آوری و مھاجرت بورژوازی اروپا،
ھرگز قادر به گذر از مرحلهی پيشين به مرحله نوين نبود.

تکامل تدريجی
روولوسيونيسم پرولتری ،اين قاون را نکار میکند .ھمانگونه
آشکار
نفی
ِ
اوولوسيونيسم برنشتين ،در ِ
ِ
سوسياليسم بورژوايی »سه مرحلهای« طيف تودهای در ايران و سوسيال دموکراسی غرب،
که،
ِ
سوسياليسم پرولتری را منکر میشوند .دستبرد به نام واعتبار سوسياليسم ،برای جلب مشتری ،تاريخی
ديرينه دارد .نماينده انگلستان در اتحاديه اروپا که نمايندگی حزب کارگر را نيز به عھده دارد ،مدافع
سرسخت »حقوق بشر« ،در دفترکار خويش ،در پارلمان اروپا ،پرتره ای از مارکس را باالی سر
آويخته و سخت به »سوسياليسم« باورمند است .سوسيال دمکرات ھايی ھمانند اوالند ،رئيس جمھور
کنونی فرانسه نيز» ،سوسياليست« است واقدامات بورژوايی را در مھار بحران بر پايهی مشی حزب
سوسياسياليست و »سوسياليسم« خويش به اجرا میگذارد» .سوسياليسم«و »حزب سوسياليست« و
»اقدامات سوسياليستی« وی ،ھمراه با آنگال مرکل -صدراعظم آھنين رايش -يونانيان ،و مردم پرتغال و
اسپانيا را به فالکت مینشاند .رفرم در برابر انقالب از سوی تمامی سوسياليستھای غير پرولتری،
اقداماتی ضد کارگری و از ھمين روی ضدانسانی است .زيرا که ،تنھا پرولتاريای انقالبی با دست بردن
به ريشه دردھا می تواند رھايی بخش انسان باشد.
روزا لوکزامبورگ در کتاب »رفرم يا انقالب« ،مرز بين ديالکتيک و مکانيک را اين گونه روشنگری
میکند:
بالنکيستی «اقليتی معصوم«،
»تفاوت اساسی ميان کودتای
ِ
ب
شليک نابه
که ھمواره به
ھنگام گلولهی تپانچه میماند و کس ِ
ِ
ِ
قدرت دولتی توسط تودهھای وسيع مردمی که به منافع خود
آگاھی دارند ،در ھمين جا نھفته است ،کسب قدرتی که فقط با
آغاز فروپاشی جامعهی بورژوايی بهدست میآيد و بدين
پيدايش به موقع خويش را
ترتيب توجيه اقتصادی و سياسيی
ِ
][xi

با خود به ھمراه دارد«.
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تکامل تدريجی )اوولوسيون( را به جای
برنشتين ،انقالب پرولتری را به بالنکيسم ھمنمايی میسازد ،تا
ِ
روولوسيون کارگران جايگزين کند .تکامل تدريجی وی و پيروان ،در خود مناسبات سرمايه داری و با
ھماھنگی حکومت ،با اقداماتی ھماھنگ ،سرانجام ،روزی روزگاری به »سوسياليسم« میانجامد .بدين
گونه سوسيال دمکراسی ،منجی سرمايهداری ،با تجديد نظر در اساسی ترين بنيادھای فلسفی پرولتاريا،
زاده میشود.
اقدامات و ديدگاه ھای »جان مينارد کينز« و مناديان دولت رفاه ،گروھبان ھايله ماريام ھا در»جمھوری
دمکراتيک خلق« سومالی و يمن و آلبانی دوران پديداری قارچ وار اين گونه »خلقی ھای« روس و
چين پناه را میتوان در راستای ھمين اقدامات دولتی کردنھا و »مناديان« مستقيم و نامستقيم راه
»سوسياليسم« ناميد!
به بيان لوکاچ:
»آگاھی طبقاتی» ،اخالق« پرولتاريا است؛ وحدت نظريه ی کردار او ،ھمان نقطه ای است که در آن
ش وی به نحوی ديالکتيکی به آزادی بدل میشود«.
ضرورت اقتصا ِ
دی پيکا ِر رھايی بخ ِ

][xi

در شوروی سال ھای  ،١٩١٨در پی انقالب کارگری اکتبر  ،١٩١٧با سرنگونی بورژوازی از قدرت
سياسی ،ضرورت اقتصادی پيکار پرولتاريا برای استقرار سوسياليسم و آزادی ،راه کار اقتصادی
»نپ« ،به سان يک الزام حياتی شناخته شد.
لنين ،در بيان چگونگی رسيدن به سياست نوين اقتصادی» ،نپ« ،در سال  ،١٩١٨می نويسد:
»سرمايهداری دولتی ،در مقايسه با اوضاع کنونی امور)آن
زمان( در جمھوری شوروی ما ،گامی به جلو به شمار
میرود .اگر سرمايهداری دولتی در مدتی نزديک به ششماه
در جمھوری ما برقرار شود ،موفقيتی بزرگ و تضمينی
محکم است ،مبنی بر اينکه طی يک سال ،سوسياليسم در
کشور ما پايه ای محکم خواھد گرفت و شکست ناپذير خواھد
][xi

شد«.

گريزناپذيری پذيرش »نپ« را زمانی مجاز و مھار پذير می شمارد که حاکميت کارگران و
لنين،
ِ
انقالب کارگری  ،تضمين کننده چنين راه کاری باشد» .سرمايه داری دولتی« مورد تأئيد لنين و حزب
بلشويک ،به سان يکی از اشکال گذرا و درمھار طبقه کارگر و ضرورت آن زمان ،برنامه ريزی شده،
محدود ،با زمان بندی و نظارت حزب کارگری و شوراھا ،مشروط شمرده میشود .اين سياست
اقتصادی اجباری مورد نظر لنين ،با برقراری جمھوری شورايی سوسياليستی ،و تنھا يک اجبار شرايط
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بحرانی و نجات انقالب کارگری در محاصره ی امپرياليسم و گرفتار جنگ داخلی و قحطی ووو امکان
پذير به ديد میرسيد .والديمير ايليچ ،در ادامه سخنرانی خود در  ١٣نوامبر سال  ،١٩٢٢با يادآوری آن
سخنرانی )سال  ،(١٩١٨میافزايد:
» البته اين در زمانی گفته شد که ما نادانتر از حال بوديم ،اما نه چندان نادان که
نتوانيم چنين مسائلی را بررسی کنيم.
مثالً من در سال  ١٩١٨معتقد بودم که سرمايهداری دولتی در مقايسه با اوضاع
اقتصادی جمھوری شوروی در آن زمان ،گامی به جلو خواھد بود .اين ،بسيار
شگفت آور و حتی پوچ بهنظر میرسد ،زيرا جمھوری ما در ھمان زمان ،يک
جمھوری سوسياليستی بود و ما ھمه روزه ،شتابان -بسيار شتابان -اقدامات
اقتصادی جديد گوناگونی به عمل میآورديم که ھيچ عنوانی جز اقدامات
سوسياليستی نمیشد به آنھا داد .با اين حال ،من در آن زمان معتقد بودم که
سرمايهداری دولتی در مقايسه با اوضاع اقتصادی جمھوری شوروی در آن
زمان ،گامی به جلو خواھد بود ومن نظرم را فقط با برشمردن عناصر نظام
اقتصادی روسيه بيان کردم .به اعتقاد من ،اين عناصر بدين قرار بودند:
) (١شکل دودمانی ،يعنی ابتدايیترين شکل کشاورزی ]آبشين ھا[؛
) (٢توليد کوچک کااليی )اين شامل اکثريت دھقانانی میشود که دست اندر کار
داد و ستد غالتاند؛
) (٣سرمايهداری خصوصی؛
) (۴سرمايه داری دولتی؛
) (۵سوسياليسم.
در آن زمان ،ھمه اين عناصر اقتصادی در روسيه وجود داشت .من وظيفه خود
دانستم که روابط اين عناصر را با يکديگر بررسی کنم و بگويم که آيا نبايد يکی
از عناصر غيرسوسياليستی ،يعنی سرمايهداری دولتی را در درجهای باالتر از
سوسياليسم قرار دھيم ...
ما با اينکه انقالب سوسياليستی را به انجام رسانيده بوديم ،ارزش باالتری به
مبادی اصول اقتصاد سوسياليستی نداديم ،برعکس ،ما در آن زمان تا اندازهای
متوجه شديم که بھتر خواھد بود نخست وارد مرحله سرمايه داری دولتی و سپس
سوسياليسم شويم[xi] «.
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دراين سخنرانی استکه لنين ،تمايز سرمايه داری دولتی خودويژه و زير کنترل و حاکميت جمھوری
شوراھا را شرح می دھد:
»دھقانان می دانند که ما قدرت را به نفع کارگران متصرف شده ايم و
ھدف امان آن است که اين قدرت را برای استقرار نظام سوسياليستی
به کار گيريم ...آن سرمايه داری دولتی که ما در کشورمان مستقر
کردهايم ،از نوع خاصی است .اين نظام ،با مفھوم عادی سرمايه داری
دولتی وفق نمی دھد .ما ھمه مواضع کليدی را در دست داريم .زمين
به دولت تعلق دارد«.

][xi

لنين ،در شرايط جنگ داخلی ،محاصره اقتصادی و تھديدھا ،به خطرتھاجم امپرياليستی ،قحطی ،ووو
به »عقب نشينی« گذرا اشاره میکند .وی ،به موازی اين طرح ،تضمين سوسياليسم و انقالب کارگری
و مھار اقتصاد دولتی را در گرو در دست داشتن »ھمه مواضع کليدی« ،صنايع سنگين ،قدرت به
دست کارگران انقالبی و سازمان يافته و حاکميت شورايی کارگران میداند .در برھهای که از مالکيت
خصوصی در ابعاد گسترده ،خلع مالکيت شده ،انقالب کارگری ،بورژوازی را سرنگون کرده،
مناسبات را به سوی سوسياليسم ،سمت و سو میدھد و شوراھای کارگران ،تھی دستان شھر و روستا و
سربازان انقالبی ھنوز در کشوری به گستره ی يک قاره ،نيمی در آسيا و نيمی در اروپا ،با اقتصادی
بيشتر دھقانی ،با چنان ترکيب اقتصادی در پرتو انقالب سوسياليستی و ارتش سرخ کارگران ،که تمامی
مواضع کليدی که از دولت گرفته تا اقتصاد را در دست دارد ،مشروط ،قابل اجرا و پيشبرد میداند.
اکنون ،معماھای حل شده به حکم تاريخ را می توان ساده انگاشت ،میتوان»نپ« را نقد کرد ،يا ھر
راھبرد ديگری را به جای آن ،انگاشت .نقد »نپ« و چگونگی اين سياست ،اما در اين مجال نمیگنجد.
مراد از آوردن اين نقلقولھای دراز ،بيان يک تجربه تاريخی ،و پافشاری بر اين نکته است ،که
»سرمايه داری دولتی« بلشويک ھا ،تنھا در چنين شرايطی ،رای لنين و ديگر بلشويک ھا و کارگران
انقالبی را به خود خواند.

تفاوت سوسياليسم پرولتری با ديگر انواع سوسياليسم ھا
سوسياليسم مارکس و انگلس ،دستآورد تعيين سرنوشت کارگران به دست خود پرولتاريای آگاه است و
بس .به بيان مارکس» ،خودکنشی و خودگردانی جامعه به دست توليد کنندگان ھمبسته« .اين ھنگامی
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است که توليد کنندگان ھمبسته ،در توليد وتوزيع و قدرت سياسی» ،ابزار کار به مالکيت اشتراکی
گردان خويش باشند.
جامعه تبديل گردد [xi]«.و خود
ِ
در سوسياليسم ،خودکنشی -خودگردانی توليد کنندگان ھمبسته است که مازاد توليد ،زير کنترل توليد
کنندگان در آمده و ارزش اضافی جايی ندارد .انباشت سرمايه نيز ،در اين فرايند ،وجود ندارد.
اين نخستين گام سوسياليسم و اقدام سوسياليستی پس از پيروزی انقالب است.
»سوسياليسم مبتذل و ھمينطور بخشی از پيروان
دمکراسی ،به سياق اقتصاددانان بورژوازی ،شيوهی
توزيع را مستقل از شيوهی توليد مورد تأمل و بررسی
قرار می دھند و در نتيجه شيوهی توزيع را محور اصلی
][xi

سوسياليسم قلمداد میکنند«.

در کمونيسم پرولتری مارکس و انگلس ،يکی از اھداف پايهای سوسياليسم ،از بين بردن پَستیھای
کار و سبک و روشی از زندگی است که از سرمايهداری ناشی میشود.
در انواع سوسياليسم ھای غير مارکسی ،ھدف ،کسب سود و حفظ مناسباتی است که ھستی و حاکميت
خود را در گرو ھمين پَستی ھا و روش غيرانسانی زيست و زندگی می داند.
»ارزش برپايه استثمار نيروی کار«! سوسياليسم ،نخستين ھدف خود را برھم زدن معادله ی باال
میداند.
بوليواريسم ،و يا ھر ادعايی جز سوسياليسم انقالبی کارگران ،در راستای ايدئولوژیھای رنگارنگ و
منسوخ ،تثبيت ھمين پَستیھای کار و زيست و زندگی غير انسانی به شمار می آيد.
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آينده و پيشبرد سوسياليسم ،از ھمان لحظهی پيروزی انقالب ،در فرآيند انقالب ،در زمان و مکان و در
واکنش به آزمونھای به دست آمده ،به دست طبقه کارگر پيروز ،به پيش میرود .بلشويکھا،
آزمونھای سالھای  ١٩١٧تا  ٢۴را به پيش بردند ، ،پيش از آن کموناردھا دريک فرصت سه ماھه.
الزم اين پيشبرد بود ،انقالب اجتماعی ،به دست گرفتن قدرت سياسی به دست
آنچه پيش شرط وگام
ِ
طبقه کارگر و برقراری حاکميت شورايی پرولتری بود.
سوسياليسم پرولتری،معنای ايجابی لغو مالکيت خصوصی است .بينش پرولتاريای آگاه ،کمونيسم را
بازگشتی به سوی سرشت انسانی می شناسد .سوسياليسم گام نخست ،ھمواره جاری به سوی فاز
پيوستهی کمونيسم است.
ايجابی از مالکيت خصوصی و از خودبيگانگی آدمی و در نتيجه ،تملک
»کمونيسم به عنوان فرارفتن
ِ
واقعی ذات انسانی توسط آدمی و برای خود آدمی .بنابراين کمونيسم به معنای بازگشت کامل آدمی ،به
خويشتن ،به عنوان موجودی اجتماعی )يعنی انسان( است .بازگشتی آگاھانه و کامل در چارچوب کل
ثروت و رفاه حاصل از تکامل قبلی ]جامعه[ .اين کمونيسم که ناتورآليسمی کامالً رشد يافته است ،با
اومانيسم کامالً رشد يافته با ناتوراليسم ،برابر است:
اومانيسم ]انسان باوری[ يکسان است و بهعنوان
ِ
کمونيسم راه حل واقعی تعارض آدمی با طبيعت و آدمی با آٔدمی است .حل واقعی تعارض ميان ھستی
و ذات ،ميان عينيت يافتگی و اثبات خويشتن ،ميان آزادی و ضرورت ،ميان فرد و نوع.
کمونيسم،
معمای تاريخ شده است و خود را راه حل ]اين معما[ می داند...کمونيسم ...بنابراين فرارفتن
ِ
ايجابی از مالکيت خصوصی ،يعنی به تملک در آوردن زندگی انسانی ،ھمانا فرارفتن ايجابی از
ھرگونه بيگانگی است؛ به کالم ديگر بازگشت آٔدمی از مذھب ،خانواده ،دولت و غير ،به وجود انسانی
][xi

يعنی به وجود اجتماعی خويش می باشد«.
»انقالب بوليواريستی«

مبارزات ضد استعماری  -بورژوايی ،به ويژه به رھبری عناصری از خردهبورژواھا و اشراف
زادگان نخبه در آمريکای التين و جنوبی ،تاريخی بس دراز دارد .مبارزات استقالل طلبانه بورژوازی
)ملی( در اين گستره ،به سده  ١۶و مبارزه عليه اشغالگرانی ھمانند اسپانيا و پرتغال و ...باز میگردد.
سيمون بوليوار] [xiيکی از فرماندھان ارتش چنين مبارزاتی در سال ھای آغازين سده  ١٩بود .وی در
سال  ١٨١٠ميالدی به فراخوان ژنرال فرانسيسکو ِد ميراندا ،به مبارزه در برابراشغالگران اسپانيايی
پيوست؛ و به عنوان کلنل تا سال  ١٨٢٢ھمزمان با بيرون رانده شدن اسپانيا از ونزوئال  ،فرماندھی
بسياری از جبھهھا را به عھده داشت .سپس با قارهای شدن اين مبارزات ،در پی تشکيل جمھوری
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بزرگ کلمبيا ،در برگيرندهی ونزوئال ،اکوادور و کلمبيا ،سپس ،در مبارزات مردمان پرو ،پاناما و
بوليوی عليه استعمارگران شرکت جست و چھره گرديد.

بوليواريسم ،برآمده از برداشت ناسيونال پوپوليستی کشوری پيرامونی با سنت مسيحيت آغشته به
باورھای باستانی اينکائيسم است .اين باور پيشا کريستوس ،سرشت طبقاتی حکومت را به عنوان
فلسفی ماترياليسم
ارگان فرمانروايی طبقه حاکمه ،میپوشاند .و بدين گونه ،نخستين و مھمترين فھم
ِ
تاريخی و دانش مبارزه طبقاتی پرولتاريا را انکار میکند.
 پديدهی حکومت را »مستقل« و متکی به اخالق و ژنرال بوليوار ،می نشاند ،تا خودمادامالعمر ،ھمچون کيم ايل سونگ ،حتا پس از مرگ ،تا ابد رئيس جمھور» ،ناميرا« باقی
بماند و فرزندش کيم جونگ ايل نيز ،نقش سايه پدر.
 »سوسياليسم قرن بيست و يکمی« ،ھگليسم سده  ١٨را دھقانی و ُولگاريستی ساخته است.ھمانگونه که وولگاريسم ،ادبيات رسمی سده  ١٨را محاورهای میخواست .اين »الاليی ھای
با شيپور« ،مدنيت »جامعه مدنی« ھگلی حتا نيست ،که حکومت را ماوراء طبقات ،نماينده
وجدان و ايده کل انسانھا می ناميد تا آن را بر فرق جامعه بشناساند.
ديتريشيسم عوام فريبانه و پوپوليستی است.
 سوسياليسم چاوزی،ِ
 سوسياليسم بوليواری ،سوسياليسم بيسمارکی نيز نيست.-

سوسياليسم بورژوايی به بيان مانيفست کمونيست ھم نيست.

-

سوسياليسم کشيشی -ارتجاعی است:
سوسياليسم بوليواريستی،
ِ
» نيم نوحه سرايی ،نيمی ھزليات ،نيمی قصه گذشته و
نيمی تھديد به آينده است .که گاھی دادنامه تلخ و بذله
گويانه و نيش دارش مستقيما ً قلب بورژوازی را جريحه
دار«] [xiمیکند.
اين سوسياليسم ،سوسياليسم خرده بورژوايی ھم نيست ،زيرا که برآمده از يک مناسباتموزون و »مدرن« در ساختار و صنعت بورژوايی »متعارف« که ديرزمانی است به تاريخ
پويسته و پوسيده ،نيز نمیباشد.
 خرهبورژوای چنين جوامعی ،بخش مکمل بورژوازی کالسيک نيست .خرده بورژوایکشورھای پيرامونی سرمايه متروپل ،به ويژه در آمريکای التين ،زمين میخواھد و دھقان
است و مالک مونوفاکتورھای ميليونی در حال ريزش .دھقان ،خرده مالکی را به مالکيت
کالن ،آرزومند است و خرده بورژوا ،پيوسته ،آزمندانه به گسترش کارگاه و مالکيت و تقويت
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جايگاه خويش ،و استثمار ديگران ،چشم آز دوخته است .اين اليهھای شناور و با»فرھنگ
مالکيت« ،بخشی به طبقه کارگر میپيوندد و سرانجام متحد طبقاتی.
 سوسياليسم آلمانی يا ]حقيقی[ رؤيای فيلسوف نخبه گانی که خود را در سالھای ١٨٤٠آلمان ،کمونيست میخواندند و خواھان برقراری حکومت فيلسوفان برای دستيابی به سوسياليسم
و آزادی بودند ،نيز نيست .آن نگرش غيرپرولتری که نقد مارکس و انگلس را سزاوار گرديد و
»ايدئولوژی آلمانی« و »درباره تزھای فوئرباخ« ،در نقدش آفريده شدند ،از سرزمين
فيلسوفان -آلمان -برآمده بود .اکنون نيز»سوسياليسم قرن بيست و يکمی« ھاينس ،از آلمان
صادر شده ،اما ،نقطه مقابل سوسياليسم انقالبی مارکس است ،به »راه سوم« جورج سوروش،
نزديک است .آن سوسياليسم ،در سال » ،١٨٤٤کمونيستھايی« ھمانند ويليام وايتلينگ نظريه
پردازش بودند ،ھوادارانی بسيار داشت و ھنوز در آن برھه ،نقش و وظيفه تاريخی طبقاتی
کارگران نزد مارکس کشف نشده بود .انگلس با حضور و شرکت در جنبش کارگری در
انگلستان ،و با پژوھش تاريخی »وضعيت معيشتی طبقه کارگر در انگلستان« ،در تبادل انديشه
و گفتمان موازی به ھمراه مارکس ،مفھوم آفرين شد ،فلسفه انقالبی طبقه کارگر را کشف
کردند .حکومت فيلسوفان »کمونيست« ،برداشت سده نوزدھمی» ،آرمان شھر« افالتون و
حکومت عقل ھگل بود.
 بوليواريسم ،سوسياليسم محافظه کار بورژوايی نيز نيست؛ از آن نيز منسوخ تر است .ھرچندبا شباھتھايی در آنجا که میخواھد دردھای احتماعی را تسلی بخشد ،به سوسياليسم بورژوايی
نزديک میشود.
»ھنگامی که اين سوسياليسم از پرولتاريا دعوت
میکند که سيستم او را عملی نمايد و در بيتالمقدس
جديد وی گام گذارد ،در واقع توقع وی فقط آن است که
پرولتاريا در جامعه کنونی باقی بماند ولی انديشه
کينهآميز خود را در بارهی اين جامعه به دور
افکند«.

][xi

با بيان درخشان مارکس ،سوسياليسم بورژوايی تنھا زمانی با چھره برازنده خود جلوه گر می شود که
به وجھی از سخنوری پديدار گردد.
»آزادی بازرگانی! به سود طبقه کارگر؛ حمايت گمرکی! به
سود طبقه کارگر ،سلولھای انفرادی به سود طبقه کارگر!
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اين است آخرين و تنھا سخن جدی سوسيالسم بورژوايی.
سوسياليسم بورژوايی درست منحصر به اين ادعاست که
بورژوا بورژوا ست ،به سود طبقه کارگر!«

][xi

سوسياليسم بوليواريستی نيز ،سوسياليسمی است تا که ،سوسياليسم نباشد .در »سوسياليسم سده
بيست و يکمی« کلنل چاوز ،اقدامات اصالح طلبانه سرمايه داری انجام میگيرد ،اما نه در راستای
سوسياليسم ،بلکه ،در برابر سوسياليسم.
اصالحات ارضی شاه در ايران سال  ،١٣٤١نيز» ،حق رأی« برای زنان ،تشکيل انجمن ھای شھر و
روستا و ...فرايند کااليی شدن نيروی کار ،به ھدف ارزش افزايی در مناسبات سرمايه داری را شتاب
بخشيد .روسيه و روسوفيل ھای توده ای اين رفرم را ستودند .اصالحات شاه ،آنان را به وجد آورد ،در
حاليکه ،اين روند پرولتاريزاسيون و کااليی ساختن نيروی کار ،به ويژه ،خانه خرابی دھقانان را به
شيوه »پروسی« ،ھمه گير میساخت و شتاب میبخشيد .دھقان ،از زمين آزاد و برای اسارت ،به بازار
بورژوازی دالل و کمپرادور ،کوچ داده شد .رفرم شاه -کندی،اصالحاتی ضد انقالبی بود .محمد
رضاشاه ،اين ترفند را »انقالب سفيد شاه و ملت« ناميد .برای سوسياليسم روسی و احزاب برادر ،اين
گذار برای رسيدن به »سوسياليسم« ضروری بود.
بوليواريسم نيز ،در زمان ومکان کنونی ضد انقالبی است؛ سوسيالسم انقالبی کارگران را در رديف
کاپيتاليسم مینشاند و مردود می شمارد .ارتجاعی است ،زيرا که به جای گزينهی ماترياليسم ديالکتيک،
و فلسفه رھايی بخش کمونيسم ،بیراھه ی سومی را تبليغ می کند .ارتجاعی است ،زيرا که از سوی
ديگر ،در برابر کيفرخواست انقالب در برابر ضدانقالب ،با اعالم کمون پاريس و انقالب اکتبر در
روسيه ،ماترياليسم تاريخی و فرماسيونھا و نظامھای طبقاتی از برده داری تا فئوداليسم به تاريخ
پيوسته را نيز ،انکار می کند .ارتجاعی است ،زيرا که ،سرمايه داری محکوم به نابودی را ،با آلترناتيو
سرمايه داری دولتی ،گزينه میسازد .اين بينش ارتجاعی است ،به ويژه آن که در گستره ای که توانايی
و ظرفيت پذيرش سوسياليسم انقالبی را داراست ،تبليغ می شود .ارتجاعی است؛ ضدانقالبی ،زيرا در
برابر مبارزه طبقاتی پرولتاريا ،بازدارنده ،توھم آفرين و خطرناک است .ارتجاعیاست زيرا که به نام
سوسياليسم دورغين ،پرچم دار »سوسياليسم« شده است.
سوسياليسم انقالبی ،در آمريکای التين ،مرکزی و جنوبی ،در آنجا که
مبارزه و تضادھای حاد طبقاتی به شدت جاری است ،جنبش کارگری،
جنبشھای تھی دستان شھر و روستا ،بی زمينان ،بی سرپناھان،
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کودکان کار و خيابان ،از آرژانتين و بوليوی و کلمبيا گرفته تا مکزيک
و برزيل و شيلی ووو ،در بحران فراگير و تاريخی سرمايه جھانی
فرورفته ،با اعتبار موجود برای چه گوارا و نام سوسياليسم در آن
گستره ،میتواند ،با روی کرد به سوسياليسم انقالبی کارگران ،مناسبات
جھانی سرمايه داری را در گستره ای تاريخ ساز ،نشانه رود.
اقدامات رفرميستی چاوزھا ،پادزھر چنين رويکردی میباشند .اين اقدامات ،زير حاکميت سرمايه
پذير مناسبات ،و مناسباتی تحمل پذير برای بورژوازی ،در چارچوبی معين و خاموش
داری ،تحمل
ِ
ساز جنبش ھای راديکال اجتماعی و طبقاتی ،مجاز شمرده می شود و از خط قرمزھا نمی گذرد.
ھيچ يک از سياستھا ،بينش ،و کارکرد بوليواريسم ،ساندينيسم ،آلندهايسم ووو در اين پھنه از جھان،
سوسياليستی يا حتا ترقی خواھانه به ھمان سياق بورژوازی کالسيک نيستند .اگر چنين بود،
»سوسياليسم واقعا ً موجود« در روسيه سالھای پيش از ميخائيل گورباچوف که بسيار سوسياليسمتر از
سوسياليسم بوليواريستی چاوزھا بود! اگر »سوسياليسم سده  «٢١چاوزھا ،و اقدامات آنھا ،سوسياليستی
اند ،از چه روی ،نبايستی اقدامات احزاب رفرميستی و دولت ھای سوسيال دمکراسی ،حکومتھای
چين ،ويتنام ،شوروی دوران استالين به بعد ،اقمار شوروی سابق ووو را ،سوسياليسم و گامھايی در
راه سوسياليسم نناميم!
در برابر سوسياليسم ديتريش ،،اقدامات اقتصادی استالين و مائو و سياست ھايشان را چه بايد خواند!؟
ترقی خواھانه! در استقرارو فرايند سوسياليسم! زمينه ساز سوسياليسم! رفرميستی! ضد انقالبی ووو!؟
برای مدافعين بوليواريسم ،فروپاشی بلوک »سوسياليستی« در شرق ،بايد فاجعه ای عظيم باشد .چرا
برای »آن ھمه اقدامات سوسياليستی« بسا فراتر از »سوسياليسم قرن بيست و يکمی« ھاينس ديتريش و
پيروانش در ونزوئال و بوليوی ،فرياد »وا اَ َسفا« سر نبايد داد و افتخار وفاداری به آن بلوک را تنھا به
طيف تودهای و احزاب برادر ،بخشيد! اگر »سوسياليسم موجود« پيشين در بلوک شرق ،اندکی
»مترقی« و راه گشا به سوی سوسياليسم ،چرا توده ايسم و احزاب برادر ،در اين رابطه ،تقبيح
میشوند!؟
طرفداران تز »راه سوم« ھاينس ديتريش ،سوسياليسم کپک زده ی کاتوليکی را رھايی بخش میخوانند،
و در برابر ،انقالب سوسياليستی و طبقه کارگر رھايی بخش ،مخدوش می شود .چاوز و ھمقطارانش،
قھرمان رھايی بخش آمريکای التين میشوند ،و پرولتاريا ،تھی دستان و اليه ھای زير ستم و قربانی
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ی خويش و اميد سرزمين موعود،
سرمايه ،ھمانند قوم بنی اسرائيل ،حيران و سرگردان ،به موسا ِ
انگشت به دھان می نگرند.
ھيجان آفرينی ھای چاوزھا ،ديرمان نيست ،ھيچ طبقه ای در جامعه بورژوايی نمی تواند ،در جايگاه
ھمه گان باشد و نماينده ھمه طبقات .چاوزھا در مناسبات حاکم ،نمايندگان ،طبقه حاکم ھستند.
سرھنگ و ھمراھانش ،اينک با  ١٣سال حاکميت بر مردم ،می تواند ادعا کند که خود و وابسته گانش
را بهسان بخشی از بورژوازی» ،آزاد« ساخته و به »حاکمان ھمهگان« رسيده اند و »خلق را
نمايندگی« می کنند ،ھمانگونه که ولی فقيه ،امت را .وی به ھر باور و برھانی ،اما ،ھرگز نمیتواند
اين حقيقت را بپوشاند که او در جامعه طبقاتی در جايگاه دولت ،به سان باالترين نماينده قدرت در قوه
مجريه ،و اعمال کننده سياست ھا و ملزومات طبقه حاکم ،يعنی بورژوازی کارگزار است.
آيا می توان ،سياستھای داخلی چاوز و ھمقطارانش در آمريکای التين را »اقدامات مترقی« ناميد ،اما
سياست خارجی حکومت در ونزوئال را با آن ھمه ياری ،ھمراستايی و پشتيبانی از حکومت اسالمی
سرمايه در ايران را اشتباه! سياست داخلی و خارجی حکومتھا ،نمیتوانند تا اين درجه ،با ھم
درتناقض باشند .منطق سرمايه ،و ھدف نھايی بورژوازی بر مبنای ارزش ،سود است .سياست
خارجی ،ادامه سياست داخلی است ،ھمانگونه که جنگ ادامه سياست اقتصاد بورژوازی .اين منطق،
مبتنی بر ديالکتيک زيربنای اقتصادی و روبنای سياسی و از جمله حکومت ،ايجاب میکند که
سياستھا را در راستای منافع محوری ،از جمله با اياالت متحده آمريکا ،ايران و ديگر کشورھا در
تبادل سرمايه داری مديريت کند.
راه کارھای طبقاتی» ،سوء تفاھم« نيستند ،تفاھم ھای طبقاتی اند.
ادامه دارد...
دريا دشت گلی
عباس منصوران
نوامبر ٢٠١٢
a.mansouran@gmail.com
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سوسياليسم پرولتری در نقد بوليواريسم ضد سوسياليستی
)(۴
 Comments Offﻋﺒﺎس ﻣﻨﺼﻮران :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ |ارﺳﺎل ﺷﺪﻩ در ﻣﻮرخ  ١١ﺁذر ٩١

اين نوشتار تالشی است ھمراستا برای دو ھدف ،از سويی در دفاع از سوسياليسم پرولتری ،و از سوی
ديگر نقد بوليواريسم و “سوسياليسم قرن بيست و يکمی” و نشان دادن ماھيت »سوسياليسم« کاذب
بوليواريستی و »سوسياليسم قرن بيست و يکمی«]] [[iبوليواريستھا .ھدف محوری ما در اين نوشتار
نقد سرمايه داری عريان و آشکار در کشورھای کانونی و پيرامونی ھماننند شيلی ،مکزيک ،کلمبيا ووو
نيست ،چرا که اينان ادعايی جز وابستگی به نئوليبراليسم و بازار جھانی »اقتصاد آزاد« و
گلوباليزايسون ندارند ،نقد ما در اينجا ،سوسياليسم بدلی را نشانه میگيرد .جناحھای راست بورژوازی
در آمريکای التين و مرکزی و جنوبی ،از جمله دولتھای دست راستی مکزيک ،شيلی ،کلمبيا ،برزيل
و… که مدافع ھارترين و عريان ترين دسته بندیھای -امپرياليستی و نئوليبرا ليستی بازار آزاد
سرمايه در اين منطقه ھستند و سياستھای سرمايهداری جھانی را آشکارا به پيش میبرند .اين ديدگاه،
با ھر دو جناح بورژوازی چه در شکل حکومتھای دستراستی و متحد آشکار امپرياليسم و ھم
پيمانانان نئوليبراليسم آنان و چه با جناح چپ بورژوازی )سرمايه داری دولتی( و دولتھای رنگارنگ
اين حکومتھا ،چه در پوشش راست و چه در پوشش چپ ،مرزبندی دارد.
نوشتار چند بخشی ،از موضعی کمونيستی دراين نقد ،به »سوسياليسم بورژوايی«،
نگارندگان اين
ِ
ليبرالی که در اين منطقه از امپرياليسم دفاع و رھنمود می گيرند و نيز به شدت از موضع ضد کارگری
با ھر سوسياليسمی عداوت میورزند ،نيز میپردازند .ليبرالھا ،اصالح طلبان ،سوسيال دمکراتھای
رنگارنگ ايرانی و حکومتھای  -اين پارهھای ھم محتوای حقير نمايندگان سرمايه جھانی -و
ھمراھانشان در ديگر کشورھا ،در زمره اين بخش از بورژوازی پوسيده میباشند .ما ،از موضعی
کارگری – کمونيستی ،نئوليبراليسم -را ايدئولوژی اقتصاد بازار جھانی در برھهی گلوباليزاسيون -و
سرمايه جھانی را يک مجموعهی ،ضد انسان و طبيعت ،در برگيرندهی کشورھای کانونی و پيرامونی
میشناسيم .نقد ما بهسوسياليسم کاذب ،نبايستی خشنودی مدافعين ،مبلغين و کارگزاران ضد کمونيست،
درون ،پيرامون و در اپوزيسيون حکومتی ايران را سبب شود.

داللُ -کمپرادريسيم بورژوايی
ونزوئال ،ھمانند ايران ،بيش از نيمی از درآمدھا و افزون بر  ٩٠٪صادرات خود را بر پايه صادرات
نفت به دست میآورد .دولت چاوز در رھبری مبادالت ونزوئال در شبکهی تجارت جھانی ،با
[
بزرگترين شرکای بازار سھام در وال استريت در اياالت متحده آمريکای شمالی مبادله دارد[ii]].
نخستين مشتری نفت ونزوئال USA ،است ،يعنی ھمان کشوری که چاوز و سران حکومتی در ايران،
در رسانهھا »دشمن« مینامندش و با آن »دست به گريبان«اند.
به گزارش روزنامۀ سوئيسی لوتام]]:[[iii
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توليد در ونزوئال ،ھمانند بسياری از ديگر کشورھای تک پايهای نفتی ،عمالً فلج شده و نرخ تورم در
اين کشور دو رقمی است» .انزو دلبفالو« ،اقتصاددان ونزوئاليی در اين باره مینويسد» :تقريبا ً نيمی از
شرکتھايی که در سال  ١٩٩٩در ونزوئال وجود داشتند ،از بين رفتند و کشور ،سياست صنعتیزدايی
را در پيش گرفته است«.
اين ھمان تصويری است که در ايران سرمايهداری و »ضدامپرياليست« به شدت جاری بوده است.
دولتھا در ايران و ونزوئال و ديگر کشورھای پيرامونی ،در نقش دالل کمپرادورھا ،توليدات و منابع
داخلی را به سودا گذارده .دالالن حاکم ،جامعه را به نابودی کشانيده ،با صنعت زدايی وخشکاندن
ريشهھای توليد کشاورزی ،صنعتی ،کانیھا میپردازند .آنان ،ھرآنچه که دارايیھای جامعه و ذخيرهی
نسلھای کنونی و آيندهاند ،و در درازای تاريخ با تالش و کار حفظ شده و تتمهای از آنھا باقی مانده بود
را به سود واردات کاالھای مصرفی از چين و ديگر کشورھای سرمايهداری ،تخريب و به حراج
میگذارند.
در ايران ،ناف پدران اين بورژوازی از ھمان پيدايش مناسبات سرمايهداری در ايران به امپراياليسم
بسته میشود .در ايران و ديگر کشورھای پيرامونی سرمايه» ،بوروژازی ملی« ھيچگاه امکان رويش
نيافته و نخواھد يافت .نزديک به يک سده پيش ،آوتيس ميکائيليان – سلطانزاده -نخسيتن دبيرکل حزب
[
کمونيست ايران ،انديشمندانه اين واقعيت را به انترناسيونال سوم و به لنين يادآور شد[iv]].
راه رشد سرمايهدارانه يا سوسياليستی
حزب کمونيست شوروی ،به ويژه پس از مرگ لنين ،تزھای سلطانزاده را زير پا نھاد و رضاخان را
نماينده »بورژوازی ملی« و »مترقی« ايران ناميد .سرمايه ربايی ،داللی و تجاری واپس مانده در
کشوری ھمانند ايران نه میخواست و نه میتواند نقش مترقی داشته باشد؛ ازھمين روی رضاخان و
دولت وی که نماينده چنين سرمايهداری بود ،نيز ،تنھا به سوی وابستگی و امنيت سرمايه ھای جھانی
رویکرد داشته و خود کارگزاران چنين مناسباتی .بورژوازی دالل کمپرادور ايران ،بنابراين از
ھرنوع بورژوازی تجاری و سوداگر ديگر ،رذلتر و ارتجاعی تر است .حکومت کمپرادور داللھا،
اليگارشی پھلوی و حاکميت اسالمی سرمايه در برھهی کنونی در ايران ،تکيه گاه سرمايه جھانی بوده
و میباشد» .سرنوشت« کشورھای پيرامونی ھمانند ايران با ورود سرمايه به فار امپرياليستی ،در
آسمان سرمايه،چون »تقديری« شوم ،نوشته شد .آ .سلطانزاده ،نزديک به يک سده پيش نوشت:
»ايران به خاطر فقدان سرمايه ھای بزرگ انباشت شده ،نخواھد توانست با اتکاء به نيروی خود صنايع
بزرگ سرمايهداری را به وجود آورد .بهعالوه عدم وجود شرايط مناسب انکشاف سرمايهداری ،باعث
میشود سرمايهھای بزرگ انباشت شده در دست بورژوازی تجاری و ربا خوار به کاررفتن – چنانچه
قبالً ديديم -در صنعت ،و به وجود آوردن کارخانجات و تاسيسات جديد متوجه کشاورزی شده و با
استفاده از تمامی شيوهھای استثمار عقب مانده ،از نو وبال گردن دھقانان میشود…«]][[v
کمونيست انقالبی ،سلطانزاده ،در حضور لنين اعالم می کند:
»آنچه تعجب آور است اين است که در اتحاد شوروی به مدح و ثنای اين »قھرمان ملی« را بگويند در
[
حالی که اين »قھرما ن ملی« دربست در دست ارتجاع است«]][vi
سلطانزاده در نماياندن ماھيت بورژوازی ايران ،و زدودن توھم از تحليل ذھنی حزب بلشويک ،جناحی
از حزب کمونيست تازه بنياد ايران ،و سران کمينترن در انترناسونال سوم با اين پرسش آغاز می کند:
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»آيا بورژوازی ايران مترقی است يا ارتجاعی ،بالقوه صنعتی کننده است يا چيز ديگری؟ چنان چه
ھمه میدانند ،بورژوازی تجاری ،به طورعمده نقش واسطه ايفا میکند .اما در شرائط کشورھای
مستعمره ،اين بورژوازی واسطه در داخل کشور نيست ،زيرا مناسبات سرمايهداری بسيار ضعيف
است .در چنين شرائطی او ،واسطه بين توليد کننده خارجی و مصرف کننده داخلی است[[vii]]«.
به اين گونه موقعيت طبقاتی اين بورژوازی بر پايهی ماھيت طبقاتی وی تعيين کننده است که کجا
ايستاده است .در ونزوئال و ايران کنونی ،آيا بورژوازی حاکم زير ھر نام و ادعايی ،ھمين ماھيت و
موقعيت را ندارند!
اليگارشی حاکم در ايران سال  ،٢٠١٢آيا بيش از زمانهی سلطانزاده ،دالالن واردات کاالھای
مصرفی و نظامی از ديگر بازارھای جھانی نيستند؟
ھمانگونه که اکنون در حکومت اسالمی آشکار است به درستی به بيان سلطانزاده ،اينان:
»فقط ھاديان منافع سرمايهداران خارجی در اقتصاد داخلی کشور خود ھستند و تجار عمده فروش
ايرانی -مانند کمپرادورھای چينی -نقش واسطه بين توليد کننده خارجی و مصرف کننده داخلی را اجرا
میکنند و وقتی از بورژوازی ايران ،به عنوان بورژوازی تجاری صحبت میشود ،اين تفاوت را
[
ھميشه بايد در نظر داشت[viii]] «.
اکنون در ايران ،دالل کمپرادورھای ايرانی ،نقش دالالن بورژوازی حاکم در چين ،ايفا می کنند و نفت
و گاز و ديگر مواد خام و انرژی بارآور سرمايهھای جھانی را صادر و واسطه توليد کنندگان
سرمايهھای جھانی ھستند.
در آن زمان و مکانی که شرايط و شيوه سرمايهداری در جھان جاری و حاکم بود ،از پيرامون خويش
چنين »انکشافی« را میخواست ،شتاب میبخشيد و حاکميتھا و روبناھای منطبق با خود را میيافتند.
حکومت رضا شاھی و جانشين وی ،نمايندگان و روبنای مناسبات حاکم بودند و حکومت اسالمی
جايگزين کنونی ،نماينده و روبنای ھمان مناسبات پوسيده و به غايت فالکتبارتر است.
سلطانزاده ،به درستی میگويد ،ھماگونه که اينک چون آيينه در برابرمان ،از آنجا که »راه رشد«
سرمايهدارانه را نه انکشاف مستقل سرمايهداری کالسيک و ملی ،بلکه تنھا از راه مستعمره شدن،
اسارتبار و در اسارت ،ممکن میداند ،در پايان پژوھش و استدالل پرولتری خويش ،به اين جمع بست
میرسد:
»ما عميقا ً معتقديم که ايران يکی از آن کشورھايی است که تودهھای مردم آن میخواھند وبايد -نه از
طريق انکشاف سرمايهداری )اين راه به مستعمره شدن ايران میانجامد( ،که از طريق انکشاف
خودآگاھی طبقاتی به رھبری بينالملل کمونيست ،ارگان رھبری پرولترايای آگاه ھمهی کشورھای
[
پيشرفته به کمونيسم برسند[ix]]«.
اگر چنين دريافت انقالبی در برھهی سلطانزاده ،يک سده پيش ،درست بود ،که ھست ،-چرا بهجای
رھيافت سوسياليسم انقالبی ،انکشاف و »پيشرفت« ونزوئال و بوليوی و ديگر کشورھای پيرامونی ،را
به بيراھهی »سوسياليسم« ارتجاعی ،حواله میدھند! آيا پشتيبانان چنين روند بازدارنده و
ويرانگرانهای ،يک سده ديگر ھمانند ايران را بايد تجربه کنند تا »سوسياليسمی« از ردهھا و سدهھای
ديگری را از ھاينس ديتريشھای آينده بيابند؟!
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سلطان زاده با نقل قول از مارکس پاسخ می گويد:
»در اشکال توليد آسيايی ،رباخواری میتواند تا مدت مديدی ادامه يابد و ھيچ چيزی جز رکود
اقتصادی و فساد سياسی را باعث نگردد .در آن زمان و مکانی که شرايط ديگر شيوهی توليد
سرمايهداری موجودند ،رباخوار يکی از عناصريست که شيوه توليد سرمايهداری را با ورشکست
ساختن فئودالھا و توليدکنندان کوچک از يکطرف و متمرکز ساختن وسائل کار و تبديل آن به
[
سرمايه ،از طرف ديگر ،به وجود میآورد[x]]«.
درايران ،روحانيت و مذھب تکيه گاه سنتی و ھميشگی بورژوازی کمپرادور دالل بوده و ھست و
بازار ،نماينده واقعی آن .رضاخان بر چنين تکيه گاھی پشتوانه گرفت و درشکهران ارابهی بسته به
ترن امپرياليسم جھانی گرديد .اين ارابه اکنون با شالق واليت فقيه و جناح باندھای در قدرت،
بورژوازی را در سنگالخھای بازار سرمايه ،کژ و خم شده ،بين چين و»ماچين« ،اروپا ،روسيه و
آمريکای شمالی با باری از نفت وگاز از اينسوی و درآن سوی با سالح و کاالھای مصرفی به تجارت
و داللی مشغول .بورژوازی ايران علیرغم ادعای ليبراليسم ايرانی و اصالح طلبان و پيرامونيان
جمھوری خواه برون و درون ،نمیتواند بورژوازی دالل کمپرادور نباشد .اين بورژوازی ،چه جناح-
باندھای سران سپاه و روحانيت ،چه اصالح طلبان درون و پيرامون حاکميت ،چه سلطنت و ھمه اين
برهھای ريسمان به گردن در ييالق و قشالق بين واشنگتن ،استکھلم ،پراگ ،ھمه و ھمه با تکيه بر نفت
و گاز ،و ارزش افزوده و رانتھای برآمده ،تنھا نقش دالالن کاالھای مصرفی را بازیمیکنند تا
سرپاسداران ارزش افزايی از نيروی کار ارزان ،چاهھای نفت و درياچهھای زيرزمينی گاز باشند و
امنيت سرمايه را پاسداری کنند» .ميھن« پرستان دو آتشه ،که در ھمگام خطر ،کارگران و تھی دستان
را گوشت دم توپ می کنند ،آن »ميھن« طاليی و »ارض« ارزی را میپرستند ،مردم برايشان مشتی
»عمله« و پايين شھری و روستايی بی ارزشاند.
انکشاف سرمايهداری در ايران از حکمرانی رضا خان تا اکنون به ھمان گونه که سلطانزاده،
خردمندانه پيش بينی کرده بود ،تنھا به ياری مونتاژ به اين »ريل زنگ زده« است که لنگ لنگان
میغلتد ،سود مافوق میربايد و فالکت بر جامعه میباراند .در ايران و نيز ونزوئال ،با بوليوار
جنگجویاش» ،بورژوازی ملی« و »مترقی« يک افسانه میشود .اين کشف سلطانزاده کمونيست در
سال ١٩٢٣است .پس از سلطانزاده ،نيم سده بعد است که علی اکبر صفايی فراھانی [xi]،فرمانده
چريکھای فداييان خلق در سياھکل و نيز مسعود احمد زاده]] ،[[xiiحضور طبقاتی بورژوازی ملی در
پيرامونی
ايران را مردود میشمارند]] [[xiiiو ھمانند سلطانزاده ،بر تز سلطه بورژوازی
ِ
برھهامپرياليسم با فرماسيون کمپرادوريسم آن تکيه میکنند .محمد قراگوزلو نيز با اشاره به ھمين
تزھای درخشان سلطانزاده است که می نويسد:
»اسطورهی بورژوازی ملی ،مترقی« ]منظور نوشته منصور حکمت در سال  -١٣۵٨داخل کروشه از
ماست[… نقطهی آغازی در متن جنبش کارگری و سوسياليسم چپ محسوب نمیشود .چنين نقدھايی
در ميان سوسياليستھای انقالبی و راديکال پر پيشينه است و از تئوريسينھا و پيشروان حزب
[
کمونيست ايران )جناح سلطانزاده( تا مسعود احمدزاده سابقهمند است[xiv]]«.
سلطانزاده ،بنيانگزاران سازمان چريکھای فدايی خلق ،سازمان رزمندگان و پيکار و برخی ديگر از
سازمانھای چپ ،و نه طيف تودهای و »پروچينی« ،نه تنھا وجود »بورژوازی ملی« را در آن زمان
مردود میشمارند ،بلکه ،با فاکت و آمارھای مستند ،ثابت میکنند که »بورژوازی ملی و مترقی« به
ھيچ روی در ايران انکشاف نمیيابد .زيرا که در ايران به پژوھش سلطانزاده:
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 انباشت سرمايهی الزمه برای چنين فرايندی ،موجود نيست. آنچه به نام انباشت موجود است ،انباشت رباخواری است ،که با ربح »بين  ٢۴تا  ۴٨٪درنوسان«]] ،[[xvبوده و فربه شده است.
 با چنين انباشت سوداگرانه و رباحی ،ھيچ داللی از سود بادآورده نمیگذرد و به سوی توليد وسرمايهگذاری صنعتی و مستقل در رقابت با غرب ،روی نمیآورد.
 از آن گذشته »توليد داخلی« ،يا ھمان توليد برآمده از »بورژوازی ملی« ،بهسان پيش زمينه مادی –بورژازی کالسيک ،موجود نيست ،به ھمان سان که دانش و علم و زيرساختھای چنين مناسباتی.
 سرمايه با ورود به مرحلهی امپرياليستی و جھانی و انحصاری خود ،ديگر چنين مجال و اجازهای بهکشورھای رشد نايافته نمیدھد.
 نيازھا و ضرورت بی چون و چرای چنين مناسباتی ،حکم میکنند که اين کشورھا محکومند تا دراقمار و پيرامون بمانند.
بر چنين زمينهی مادی و اقتصادی است که بورژوازی در ايران انقالب مشروطه را در سازش
فئوداليسم و روحانيت پشت سر گذارده ،پھلویھا را کارگزار وشريک و از سال  ١٣۵٧تا کنون ،با
حکومت ايدئولوژيک ھمخوان با مناسبات ،دراستثمار و ويرانی نيروی کار ،منابع جامعه ،از ھيچ
جنايتی فروگزار نبوده و با حاکميت بورژوايی کمپرادر دالالن ،زمين سوخته کنونی آفريده است.
تخريب طبقه کارگر ،تخريب طبيعت ،زيست و بوم ،سرچشمهھای زيستی و دارايی جامعه ،آبھا،
راهھا ،درياچهھا ،زيرساختھای توليدی باقی مانده ،ھمهگير ساختن اعتياد ،بيماریھای ماندگار در
جسم و جان جامعه ،حاکميت رذالت ،به جای پرنسيپھا واصول انسانی ووو گوشهای ازاين تخريب
است.
در سال  ١٣٠٠خورشيدی ،در ايران ،انکشاف سرمايهداری با روی کارآمدن رضاخان ،شتاب
میگيرد .پھلویھا ،ايران را به ارابهی سرمايهھای امپرياليستی میبندند و چھار نعل ،نيروی کار،
ھستی جامعه ،منابع و مواد خام ووو ھر آنچه مورد نياز سرمايهھای جھانی است را به شاھرگ حياتی
سرمايهھای امپرياليستی ،پمپاژ میکنند .بدينگونه ،جامعه به بازار مصرف دگرگون میشود .بر چنين
بستر و فرايندی بود که حکومت اسالمی ،توان آن را میيابد تا به ياری لشگر اوباشان ،التھا و
قپانداران ميدان و بازار ،و دستهگردانان و طبق داران محرم ،حکومت دالالن را با ميليتاريسم و
تروريسم »مقدس« فرمانروايی کند .بر چنين زمينهی مادی و اقتصادی و فرھنگی است که بورژوازی
کمپرادور دالل ،انقالب مشروطه را در سازش فئوداليسم و روحانيت پشت سر میگذارد .ھمين شکل از
سرمايهداری است که ،پھلویھا و دربار و کمپرادورھا را کارگزار و شريک و از سال  ١٣۵٧تا
کنون ،با حکومت ايدئولوژيک ھمخوان با مناسبات سرمايهداری ،دراستثمار و ويرانی نيروی کار و
منابع جامعه ،از ھيچ جنايتی فروگزار نبوده است.
حاکميت بورژوايی کمپرادر دالالن ،از ايران ،زمين سوخته آفريده است .حکمرانی و تثبيت تا کنونی
حکومت اسالمی سرمايه ،بدون ياری »سوسياليسم دولتی« روسيه و اقمار و چين و کره شمالی و کوبا
و احزاب برادر طيف تودهايسم – اکثريتی ،و نيز »بورژوازی ليبرال« و »ملی مذھبیھا« ،و در آغاز
»جبھه ملی« ناممکن بوده است .دو ستون حکومت قاجار در دربار ،از سويی عناصر روسو فيل ،و
انگلوفيل ،در کشاکش ،خماندن به سوی امپراتوری دلخواه روس و يا بريتانيا ،و سپس بين روس و
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غرب و اياالت متحده آمريکای شمالی در سالھای تعيين کننده  ۵٧تا  ۶٠در تثبيت حکومت اسالمی
تراژيک تکرار است -طيف تودهای ،چينوفيلھای ريز و درشت از سويی و از سوی ديگر يزدیھا و
ديگر ملی مذھبیھا ،جبھه ملیھا ،ووو به راستی نقش امينالدولهھای بی عنوان ومقام قاجاری يافتند و
مدالی جز نعلين فقيه ،درنيافتند.
سلطانزاده بر مبنای تحليل کمونيستی از مناسبات حاکم ،و فرماسيون سرمايهداری در ايران رضا
شاھی ،نتيجه میگيرد که با اين مناسبات و حاکميت اين دالل کمپرادورھاست که:
»در ھيچ کجای دنيا ،طبقه حاکمه بهاندازه ايران ،فاسد نيست .در ھيچ کجای دنيا ،خودخواھی،
خودفروشی ،رشوهخورای ،دزدی اموال ملت ،دروغگويی ،پشتھماندازی ،و خيانت در ميان مالکان و
اشرافيان درباری به اندازه کشور »شاھنشاھی« چنين ريشهھای عميقی نداونده است[[xvi]]«.
و بر ھمين استدالل و شناخت از جامعه و مناسبات حاکم است که اين کمونيست انقالبی ،پرسش زير
را در ميان میگذارد» :راهھای ممکن انکشاف برای ايران کدامند؟
و خود پاسخ می گويد:
»رفيق لنين ،به موقع خود ،در تزھايش مربوط به مسايل ملی و مستعمراتی که درکنگره دوم کمينترن
تصويب گرديد ،به اين سئوال کامالً جواب داده است .لنين ،قبل از ھر چيز ،بهاين عقيده بود که سلطهی
خارجی مانع دائمی انکشاف آزادانه زندگی اجتماعی در کشورھای مستعمره و نيمهمستعمره است و
بنابراين ،نخسيتن گام انقالب بايد ،سرنگون کردن اين سلطه باشد .بنابراين ،کمک به مبارزه به خاطر
سرنگون کردن سلطهی خارجی به ھيچ وجه به معنای پذيرش اميال سرمايهداری بومی نبوده و به
[
معنای گشايش راه برای آزادی پرولتاريای مستعمره است[xvii]]«.
سلطانزاده از خود والديمير ايليچ لنين و مصوبه کمينترن ياری میگيرد تا اعالم دارد:
»احزاب کارگری بايد عقايد کمونيستی را به شدت تبليغ کرده ،در اولين فرصت شوراھای کارگری و
دھقانی را تشکيل دھند .اين شوراھای ھمگام جمھوریھای شورايی ھمهی کشورھای جھان فعاليت
خواھند کرد[[xviii]] «.
افزون بر٩٠سال ازاين دستاورد و تجربه انقالبی کارگران سوسياليست میگذرد که پھنه ای از
آمريکای التين و مرکزی ،اين بار تراژدی ،به گونهای کميک و به بيان ھگل ،تکرار میشود .به جای
رویکرد و سازمان يابی کارگران ،برای انقالب سوسياليستی ،رفرميسم ،برنشتاين از راه میرسد ،با
نسخهای از ھاينس ديتريش ،کلنل ،مجری آن میشود بوليوار بار ديگر از گورگاه ،رستاخيز ديگری را
میآغازد .دست در دست حکومتگران در اسالم .در ھاوانا در سال  ،٢٠١٠با رای رھبران احزاب
برادر ،رفرميستھای مرتجع از سوريه و بوليوی و ونزوئال و ديگر بازماندهھاھی »عتيق«
سرمايهداری دولتی روسيه ،بهاين مصلحت میگرايد تا جنايتکارترين عنصر ضد کارگری را به
مرکزيت رھبری فدراسيون اتحاديهھای خويش برگزينند .برای »سوسياليسم قرن بيستم« ،چنين
عناصری بايد ،با »در و پاشنهای ھمخوان«:
علی رضا محجوب
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دستکم دو نسل از کارگران ،به خوبی علی رضا محجوب را می شناسند .عليرضا محجوب ،وزير کار
ت دورهھای مختلف در مجلس اسالمی ،معاون
پيشين ،وابسته به ھمهی باندھا ،نماينده ھميشه در خدم ِ
فدراسيون بينالمللی اتحاديهھای کارگران» ،دبيليو اف تی يو” ،دبير شاخه اقتصادی ،ايدئولوژيک و
سياسی سرمايه در خانه کارگر اشغال شده ،در رأس ھرم شوراھای اسالمی است.
در ايران ،بيش و پيش از ھمه طبقهکارگر به خوبی میداند که پروانهی کسب و تخصص عليرضا
محجوب در حکومت سرمايه ،مھار و سرکوب کارگران است .با نخستين گام اعتراضی کارگران ،او
فرمان میگيرد تا به عنوان رئيس »خانه کارگر« اشغال شده و نماينده حکومت در مجلس شورای
اسالمی ،کارگزاری خويش را به سرمايه و حکومت نشان دھد .کنگره فدراسيون اتحاديهھای جھانی
کارگران در سال  ٢٠١٠به خوبی از پيشينه علی رضا محجوب شناخت داشت» .شعبان عزوز« از
سوی سازمان جھانی کار و نيز فدرسيون احزاب برادر ھميشه ھمانند ملک حسين شاه اردن ،در دربار
شاه ،ميھمانی عزيز بود.
فدرسيوان اين را به خوبی می دانست که:
روز  ١٩ارديبھشت ماه  ،١٣٨۴محجوب وظيفه داشت تا عوامل مديران ،حراستیھا ،شورای
اسالمیھا به سرکردگی فاالنژھای حزبالھی ھمانند حاج علی اکبر عيوضیھا ،حاج چگينیھا و حاج
حسن صادقیھا ،را بسيج کند تا با سرکوب و رعب ،صدای کارگران را خاموش سازند .در اين روز
محجوب ،فرماندھی يورش بهسنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد تھران و حومه را به عھده
داشت .در اين لشگرکشی که نيروھای رسمی انتظامی حکومتی را بهپشتيبانی داشت ،به اعتراف
محجوب:
»آقايان رفته بودند ساختمانی که آنھا )سنديکاليست ھا( غصب کرده اند پس بگيرند«.
»آقايان« ،لمپنھايی مانندعلی اکبر عيوضی ،دبير اجرايی خانه کارگر شرق تھران ،سيد حسن صادقی
دبير شوراھای اسالمی کار و نزديک به دويست نفر از شبهنظاميان وابسته به حکومت بودند.
مھاجمان ،با آتش زدن سنديکا ،و تيغ کشی ،باز میگردند تا رھبرشان محجوب در گفتگو با خبرنگاران
بگويد:
»بعد آقا بلند شده )اسالو( خودش را کوبيده به شيشه ،ھمهجاش که خونی شده داد و فرياد کرده که من را
زده اند .در گزارش نيروی انتظامی ھم است که میگويد خودزنی کرد ،بعد ھمين آدم رفته شکايت کرده
است .اما از سوابق ايشان معلوم است ،ايشان يکی از ھمان يکصد نفری است که نامه معروف قتلھای
زنجيرهای را امضا کرده ،بحثھايی که کرده بحثھايی خاص و ويژه است کهبوی مارکسيستی
میدھد… يک بار ايشان میشود دبير محور شرق حزب مشارکت،«… ،
در اينجا محجوب در جايگاه يک فرمانده شبه نظامی و ھمانند مصباح يزدیھا در کنار سعيد امامیھا
و ھمدستانی در شمار مصطفی کاظمیھا – در نقش بازجو و آمرين و عاملين قتلھای زنجيرهای-
سياسی نشسته است [[xix]].و در پی اين سرکوب است که نمايندگان سنديکای ،دستگير و به شکنجه
کشيده میشوند وھنور رضا شھابیھا در بند و شکنجه مانده اند.
وی از ھمان روز اشغال خانه کارگر با دشنه و چماق و گلوله از سال  ١٣۵٨تا کنون عضو شورای
مرکزی خانه ی کارگر و ھمزمان ،دبير کل اين شبکه سرکوب بوده است .در سال ١٣۵٨عضو
مرکزی و از سال  ۵٩تا انحالل حزب جمھوری اسالمی ،به دستور خمينی که »حزبيت« را عامل
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انشعاب در امت خود می دانست ،به عضويت دفتر سياسی حزب جمھوری اسالمی درآمد .سال ١٣۶٠
در نقش مشاور و بازرس ويژهی نخست وزير دولت خامنهای و ميرحسين موسوی کارگزار شد و در
سال ١٣۶١به عضويت ھيأت پيگيری فرمان ھشت مادهای »امام« درآمد .وی ھمزمان ،از سال
 ،١٣۶٠-١٣۶٢از سوی خانه کارگر و وزارت کار ،به عنوان »نماينده « کارگران در نھاد »سه
جانبهی« »شورای عالی کار« سرمايه ،ماموريت يافت .پس از انجام وظايف پذيرفته شده ،اينک بايد به
گوشه ديگر اين ميدان جا بجا می شد ،نيازی به تغير نامش نبود ،و از سال  ١٣۶٢تا ١٣٧٠به عنوان
نماينده دولت از وزارت کار ،در حاليکه رئيس ھيأت امنای »دانشگاه اسالمی کار« را به عھده داشت،
درشورای عالی کار ،نظم سرمايه را به سياق اسالمی به پيش میبرد .ھمچنان که نمايندگی تھران در
مجلس شورای اسالمی دورهھای پنجم و ششم ،و ھنوز ،نماينده »رئيسجمھور« در امور کارگری
دولت مير حسين موسوی و ھاشمی رفسنجانی ،مسئول شاخهی ضدکارگری در حزب جمھوری
اسالمی ،عضو شورای عالی اشتغال و شورای عالی تأمين اجتماعی ،رئيس فراکسيون کارگری مجلس
سرمايه را به يدک میکشد ،محجوب با ھزار رنگ و نيرنگ ،در رقابت جناحھا ،با آن ھمه حذف
خونين و بیرحمانه درون جناحی ،ھمچنان ماندگار بوده است .پس ازنشستن علیاکبر ھاشمی
رفسنجانی در پست رياست قوه مجريه سرمايه در سال  ،١٣۶٨محجوب در پست مشاورت و بازرسی
ويژهی رئيس جمھور در امور کارگری کارگزار سرمايه شد ،در حاليکه ھمچنان ،تا کنون )سال
 (١٣٩٠در مجلس اسالمی النه گزيده است .وی اکنون اين سزاواری را با اين ھمه خدمت به سرمايه
می يابد تا در ھيأت رئيسه با آن پيشينه وی و حکومت و نظامش ،نه تنھا در تعيين سرنوشت کارگران
ايران ،بلکه ميليونھا کارگر گرفتار آمده در چنبره ی فدراسيون جھانی اتحاديهھای کارگر )،(WFTU
نقش ضدانسانی داشته باشد.
تشکلھای موجود در فدراسيونھا و سازمان جھانی کار با چنين ترکيبی که »ميروھا« و »محجوبھا«
و »جی دی ماوريکس«ھا را در رھبری دارند ،ارگانھايی ھستند برای بازتوليد مناسبات طبقاتی
بورژوايی .به ياری چنين تشکلھايی است که مناسبات سرمايه داری توان آن را میيابد تا در اوج
بحران تاريخی ،ساختاری و مالی به فرمانروايی جھانی خود ادامه دھد .آنچه در اين نھادھای برای
گذشتهی در گذشته ،و ارتجاعی انجام می گيرد ،تالش برای جلوگيری از سازمان يابی و خودآگاھی
[
نھادھای انقالبی و طبقاتی کارگران است ]][xx
محجوب با اين پيشينه است که در سال  ٢٠١٠در ھاوانا و از سوی احزاب سوسيال -رفرميستھا و
احزاب برادر ،به رياست بزرگترين فدراسوين اتحاديهھای کارگران جھان برگزيده میشود .ھمين
متحدان طبقاتی ،وی را بار ديگر تا اکنون در کنگره شانزدھم اين فدراسيون در آتن ،بر میگزيند تا
وفادارانه ،ھمبستگی خويش را با حکومت اسالمی سرمايه در ايران نشان دھند.
 WFTUچپترين اتحاديهی سازای سازمان جھانی کار
دبليو اف تی يو ،ازسه اتحاديه مھم »مستقل«جھانی سازای سازمان جھانی کار ،فدراسيون جھانی
اتحاديهھای کارگری ) (WFTUاست .اين تشکل باقيمانده از اتحاديهھای پرو سرمايهداری دولتی در
بلوک شرق پيشين ،میباشد که در کنگره پانزدھم خود در ماه آوريل  ،٢٠١٠در ھاوانای کوبای
کاسترو ،علی رضا محجوب را در رھبری خود نشانيد .يکی از رھبران فاسد و رفرميست اين تشکل
شعبان عزوز ) (Shabban Azzouzاز حزب توده سوريه است که بين تھران و دمشق و آمريکا و
سوئيس ھميشه در پرواز است .او واسطهسازمان جھانی کار نيز میباشد .جورج ماوريکوس
) (Mavrikos Georgeاز يونان عضو رھبری حزب تودهی يونان ،دبير کل اين فدارسيون
ضدکارگری و از وفاداران حکومت اسالمی است .به ياری اين عناصر و رای نمايندگان دولت کوبا و
ونزوئال ووو بود که بار ديگر ،در شانزدھمين کنگره اين فدراسيون ،در سال  ٢٠١١در ماه آوريل،
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علی رضا محجوب را در ھيأت رئيسه خود جای دادند .اين يک حمايت آشکار از جنايات حکومت
اسالمی در ايران و اقدامی ضد انسانی عليه کارگران در ايران بود .فدراسيون بسيار »سوسياليست« تر
از چاوز و مورالس ،از شعارھای»سوسياليستی« ،ھيچ کوتاه نمیآيد .در آوريل  ٢٠١١در کنگره آتن،
شعار اول ماه تصويب شد:
کارگران جھان،عليه سرمايه داری و استثمار بهپا خيزيد!
علی رضا محجوب ،از جمله تصويب کنندگان اين شعار بود! در ھمين کنگره بند زيرتصويب شد:
بازگشت مرزھای فلسطين به پيش ازجنگ  ١٩۶٧و شرق اورشليم به عنوان پايتخت فلسطين انتخاب
شود.
 ٨٢٨نماينده از  ١٠١کشور ،از ھمه چيز سخن گفتند و ماده و تبصره به تصويب رساندند ،اما ھيچ
اشارهای به شرايط مرگآور کارگران و حاکميت سرمايه در ايران به ميان نيامد .در آتن ،روزھای
کنگره و ماه را به عنوان روزھای ھمبستگی جھانی ،مبارزه عليه سرمايهداری جھانی ووو انتخاب شد
تا به رھبری اين نمايندگان و تشکلھايشان به پيش برده شود .علی رضا محجوب به عنوان نماينده
شوراھای اسالمی کار و خانه کارگر ،تمامی کارگران ايران را نمايندگی میکرد .وی به دستيار
رھبری فدراسيون جھانی نشانده میشود ،برخوردار از پشتيبانیھای بی دريغ دولت کوبا ،ونزوئال،
احزاب برادر تودهای در سراسر جھان و آدرس خود را برای تماس اينگونه ر اختيار کارگران جھان
عضو اين فدراسيون جھانی قرار داده است[[xxi]] :
تا به ياری وی و ھمدستانش ،ھمانند شعبان عزوزھا» ،ھمبستگی کارگری« را برای پيشبرد شعار
»کارگران جھان ،عليه سرمايهداری و استثمار بهپا خيزيد!« را به کمک »شوراھای اسالمی کار« و
»خانه کارگر« در اتحاد با امالقراء مسلمين جھان به رھبری ولی فقيه ،عملی سازد.
workershouse_ir@yahoo.com
 WFTUچگونه ارگانی است؟
اين نھاد سراسری ضد کارگری ،نمونهی تشکلی اسارت آور است و ھمچنان به بازتوليد اسارت
نيروی کار وظيفهمند .اين تشکل »مستقل« و جھانی ،در سوم اکتبر ١٩۴۵بنيان گزاری شد .در اين
کنگره بنيانگزار ،نمايندگانی از پنجاه و شش سازمان دولتی و پنجاه و پنج کشور و بيست سازمان
بينالمللی که شصت و ھفت ميليون کارگر را نمايندگی میکردند ،شرکت داشتند .سال١٩۴٩چند
اتحاديهھای کارگری )بورژوايی( در پشتيبانی از طرح مارشال از آن جدا شدند .در پی اين
انشعاب WFTU،در برگيرنده ی اتحاديهھای کارگری وابسته به دولت و احزاب حاکم در کشورھای
»سرمايهداری دولتی« پيشين و اتحاديهھای کارگری وابسته به احزاب »برادر« بود .اتحاديهھای
کارگری دولتی چين و يوگوسالوی نيز ،پس از قدرت يابی خروشچف و اعالم سياست جديد شوروی،
از آن جدا شدند.
در پی فروپاشی سرمايهداری دولتی در شوروی و بلوک آن ،فعاليتھای  WFTUکاھش يافت و برخی
از اتحاديهھای عضو آن به کنفدراسيون بينالمللی اتحاديهھای آزاد کارگری وابسته به دمکرات
مسيحیھا ) (ICFTUپيوستند WFTU .ھمچنان در تبليغات خود مدعی است که با ھماھنگسازی و
در اتحاد با اتحاديهھای کارگری کشورھای »جھان سوم« در »مبارزه« با فقر ،راسيسم ،امپرياليسم،
مسايل محيط زيستی وعليه استثمار کارگران زير سلطه سرمايهداری ،ووو مبازره میکند.
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 WFTUيکی از سه ارگان بورژوايی درميان طبقه کارگرجھانی است که دوشادوش اتحاديهسراسری
وابسته به سوسيال دمکراتھا در جھان ،و دمکرات مسيحیھا ،ميليونھا کارگر جھانی را در چنبره
گرفته و سازمان جھانی کار را ساختار میدھند .اين اتحاديهھای سراسری در جھان ،وظيفه مندند تا
کارگران را سر سپرده ،،به ارزش آفرينی و بازتوليد سرمايه ،به نظم آورند.
در ھاوانا بود که برای نخستين بار در سال  ،٢٠١٠علیرضا محجوب جانی ،از سوی فدرسيوان
اتحاديهھای جھانی کارگران ،اين نھاد سوسيال دمکراسی جھانی ،به سود سرمايه به معاونت برگزيده
میشود.
آنان محجوب را به خوبی میشناسند؛ محجوب ،موجود ناشناختهای نيست .چماقداری است ھمانند علی
ربيعی ،حسين کمالی ،احمد توکلی ،سھيال جلودارزاده ،آدمکش ،سردسته مھاجمين به خانه کارگر،
سنديکای کارگران شرکت واحد در تھران ،در دستگيری و کشتار و شکنجه صدھا کارگر مستقيم دست
داشته و دارد .محجوب ،اما ھمانند علی ربيعی ،پديدهی منحصر به فردی در حکومت اسالمی است.
وی از ھمان آغاز حاکميت اسالمی سرمايه ،در مديريت اين نظام نقشی تعيين کننده داشته است .او مدت
سه دھه ،گاھی نمايندگی دولت سرمايه ،و گاھی در پوشش »نماينده کارگران« و نيز»مردم تھران« در
مجلس اسالمی سرمايه النه داشته است.
شبکهی نظامی ،امنيتی و سياسی شوراھای اسالمی کار ،زير ستاد خانه کارگر به دبير کلی وی،
مخوفترين شبکه سرکوب و اختناق را به سود سرمايهداران حاکم در ايران و سرمايه جھانی،به
فرماندھی محجوب افزون بر سی سال توليد وبازتوليد حکومت ومناسبات بورژوايی را کارگزاری
کرده است.
عملکرد نئوليبراليسم ،يا نئوليبراليسم در عمل!
علیرضا محجوب ،معاون »فدراسيون اتحاديهھای جھانی کارگران« ) ،(WFTUدر رھبری خانه
کارگر اشغال شده ،نماينده مجلس سرمايه ،دو روز پس از اول ماه می سال جاری ) (١٣٩١در
ميزگردی با رھبر باند بازار -اسدﷲ بادامچيان -در پاسخ به پرسشی درباره علت اصلی مشکالت
کارگران و تعطيلی کارخانهھا ،ورشکستگی و نابودی توليدات بومی را به دوش جناح باند رقيب
میافکند ،تا ماھيت مناسبات سرمايهداری و ساختار بيماریزای سرمايه در به ويژه در کشورھايی
مانند ايران را پنھان سازد:
»ھدفمندی يارانهھا کليد تعطيلی کارخانهھا بود ،چراکه طبق گزارش محرمانه ،دولت علت بحران
ھزار و  ٢۵٠واحد صنعتی ،بدھی  ٧ھزار ميليارد تومانی ھدفمندی يارانهھا بود…  ٣۵٠ھزار شغل
در صنعت قطعه سازی تعريف شده است و متاسفيم که ممکن است  ٣٠٠ھزار شغل از بين برود و باز
]][[xxii
ھم متاسفيم که از سال  ٧۴تا امروز درگير بيماری تورم ھستيم«.
عليرضا محجوب در ھمين ميزگرد ،ھمراه با انقلبا يخواندن و رھبر باند موتلفه ،اين محتکر بازاری
فاالنژ جنايتکار را به درستی از ياران مورد اخترام خويش مینامد و مجلس سرمايه را که خود به
عنوان نماينده سرمايه ،سالھا و دورهھا و ھم اکنون نمايندگی میکند ،به آشکارا نقش مجلس اسالمی
سرمايه را اينگونه برمال میسازد» :ھر ستمگری ظلم خود به مردم را از مجلس آغاز میکند و اين
مساله در زمان قاجار و پھلوی اينگونه بود و بسياری از قدرتمندان میخواستند قدرت مجلس را از آن
]][[xxiii
بگيرند«.
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به کارگزاری عناصری ھمانند محجوب و دولت ،گزارش مجلس چنين حکومتی ،نماينگر روند
ويرانگرانه مناسبات سرمايهداری و نيز اعترافیاست از »فاجعهای« که خود آن را »فاجعهملی«
میخوانندش.
رئيس کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به اينکه دولت موظف به ايجاد اشتغال برای
بيکاران در کشور است ،باند رقيب را نشان میدھد:
» متأسفانه بسياری از کارخانجات به دليل عدم حمايت تعطيل شدند از طرفی يارانه ای که قرار بود به
[
کارخانجات پرداخت شود ،پرداخت نشد[xxiv]]«.
جناح اصالح طلب پيرامون حکومتی در سايت »کلمه« در افشای جناح رقيب در حاکميت سرمايه،
پیآمد ماھيت سرمايهداری در کشورھای پيرامونی ھمانند ايران ونزوئال را اينگونه معترف،اما به
دوش رقيب در قدرت سياسی میافکند.
» روند تعطيلی کارخانجات و بيکار شدن کارگران به شکل فزاينده ای در حال گسترش است .ادامه اين
شرايط فاجعهای ملی را در کشور رقم خواھد زد .گويا خاک مرده بر توليد پاشيده شده است و ھر روز
کارخانه ای در گوشهای از کشور به علت بحران مالی ناشی از بی تدبيریھای مسئولين و دولت تعطيل
میشود و صدھا کارگر به خيل ميليون ھای بيکار اضافه میشوند .خبرگزاریھای دولتی و رسمی
متاسفانه بخش اعظمی از اين رخدادھای ناگوار را انعکاس نمیدھند تا مبادا مردم از ابعاد گسترده
فاجعهای که در حال وقوع است آگاه گردند و در عوض مرتب از تعطيلی کارخانجات و بحران مالی
]][[xxv
در اروپا سخن میگويند«.
در ونزوئال نيز روند توليد زدايی،و تبديل کشور به بازار مصرف و سوداگری ،با تکيه بر تک پايه
فروش نفت ،با ويژگی آن سرزمين ،جاری است.
بر پايه گزارش روزنامۀ سوئيسی لوتام]] ١۶٠٠ ، [[xxviشرکت در ونزوئال زير نظارت دولت چاوز
ھستند ،و دولت ،در سال  ٢٠٠٩نزديک به  ٣٠٪از توليد ناخالص داخلی کشور را در دست داشت.
بنا بر آمار »کميسيون اقتصادی آمريکای التين سازمان ملل«]] [[xxviiبين سالھای  ١٩٩٨و ٢٠١١
حجم واردات کاال دو برابر شده و صادرات ٪ ٢۵کاھش يافته است .نفت ونزوئال ،پنجمين کشور
صادرکنندۀ نفت جھان با  ٩٠٪صادرات نفت ،ھمچنان در بخشھای مختلف اقتصادی ،دچار نابسامانی
است.
ھمين گزارش ميزان فقر در ونزوئال را از ) ۴.۴٩٪چھل نه و چھار دھم( در سال  ١٩٩٩به ٨.٢٧٪
)بيست و ھفت و ھشت دھم( در سال  ٢٠١٠و آمار بيسوادان از  ١.٩٪در سال  ١٩٩٩به  ٩.۴٪در
سال  ٢٠١١نشان میدھد .توزيع ثروت در اين کشور بر پايهی گزارش کميسيون اقتصادی آمريکای
التين سازمان ملل ،چھره ديگر »کاھش فقر« را اينگونه نشان میدھد:
ِ
در سال  ،٢٠١٠افزون بر  ٪ ٢.۴۵از منابع کشور در مالکيت  ٢٠٪از جمعيت مرفه کشور بود ،در
برابر ٢٠٪ ،از جمعيت فقير کشور تنھا  ۵.۴٪از اين سھم را برخوردار بودند .دلبفالو می گويد”:دير يا
زود اين رانت ديگر جوابگو نيست ”.ھوگو چاوز ،اين واقعيت را انکار می کند .وی قصد دارد تا سال
 ٢٠١٩حجم توليد نفت را افزايش دھد .توليد نفت ونزوئال ،بين  ٢.٣و  ٣ميليون بشکه در روز است ،با
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در آمدی نزديک به  ۶٠ميليارد دالر .در سالھای  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠نيز به ترتيب درآمد به دست آمده از
صادرات نفت در ونزوئال ٣۵ ،و  ۴٠ميليارد دالر گزارش شده است.

ادامه دارد…
دريا دشت گلی
عباس منصوران
نوامبر ٢٠١٢
a.mansouran@gmail.com

)] ([iھوگو چاوز»،سوسياليسم قرن بيست و يکمی« را از ھاينس ديتريش ،نظريه پرداز و پژوھشگر
آلمانی ،کپی برداری کرد .ديگاه ھای اين نويسنده،الھام بخش بسياری از پوپوليست ھای آمريکای التين،
از جمله،حزب »کمونيست« ونزوئال ،مورالس و چاوز می باشد .ھاينس ديتريش ،بر اين باور است که
نه کاپيتاليسم و نه سوسياليسم ،ھيچکدام راه حل مشکالت کنونی بشريت نيستند؛ پاسخ مشکالت بشريت
کنونی در »راه سوم« ،يعنی »سوسياليسم قرن بيست و يکم« موجود است.
_[ii]http://www.romandie.com/news/n/_Venezuela_apres_13_ans_de_chavisme
?des_progres_sociaux_mais_encore_des_defis28011020120850.asp
][iii
http://www.letemps.ch/Page/SysConfig/WebPortal/letemps/jsp/paywall/error/us
ersession.jsp
] [ivآ .سلطانزاده ،انکشاف اقتصادی ايران و امپرياليسم انگلستان ،ترجمه ف  .کوشا ،شر مازيار
چاپ نخست،١٣٨٣ ،تھران.
] [vسلطانزاده ،ھمانجا ،ص .١۶۴
] [viسلطانزاده ،ھمانجا ص ۴٨
] [viiسلطانزاده ،ھمانجاص .١٩
] [viiiآ سلطانزاده ،ھمانجا ،ص .٢٠
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] [ixسلطانزاده ،ھمانجا ،ص ١۶۵
] [xآسلطانزاده ،ھمانجا ،به نقل از مارکس ،سرمايه ج  ،٣ص  ١٣۴چاپ سال  ،١٩٢٩به زبان روسی
)توضيح از سلطانزاده(.

] [xiiعلی اکبر صفايی فراھانی درکتاب »آنچه يک انقالبی بايد بداند« و مسعود احمد زاده در کتاب«
مبارزه مسلحانه ھم استراتژی ھم تاکتيک« بر اين موضوع پافشاری دارد.
کومله،
تلويزيون
منصوران،
عباس
][xiii
http://www.tvkomala.com/farsi/index_farsi.htm

جھان

کتاب،

،٢٠١٠

] [xivمحمد قراگوزلو :مبارزهی طبقاتی برای افزايش دستمزد ٣٫ ،دوران گروندريسه و کاپيتال.
] [xvآ سلطانزاده ،ھمانجا ص .۴۴
] [xviسلطانزاده ھمانجا ،ص .٣٠
] [xviiآ سلطانزاده ،ھمانجا،ص  ١۶٣تاکيد از نگارندگان است.
] [xviiiسلطانزاده ،ھمانجا ،تاکيد از سلطانزاده.
] [xixعبا س منصوران ،اعترافھای محجوب ،فرمانده سرکوب کارگران .١٣٨۴
] [xxعباس منصوران ،در آستانه ی اول ماه می ،روز اعالم دوباره پيکار کارگران برای خودرھايی
ماھيت فدراسيون جھانی اتحاديهھای کارگری ) (WFTUبه رياست يک چماقدار حکومتی ،آزادی
بيان٣٠ ،آوريلhttp://azadi2011b.wordpress.com/2011/04/30 ،٢٠١١ ,
]http://fise-wftu.org/Teacher_s_World-Apr-June_11.pdf [xxi
] [xxiiمحجوب :ھدفمندی کليد تعطيلی کارخانهھا بود ،به نقل از سايت خبری تابناک  ،به رياست
سرپاسدار سبزوار رضايی ،به گزارش خبرنگار ايلنا ١٣،ارديبھشت ،١٣٩١
http://www.tabnak.ir/fa/news/241873
] [xxiiiھمان باال.
] [xxivرئيس کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی ،خبرگزاری دانش آموزان ايران ،وابسته به
حکومت اسالمی ،شنبه  ٢٧آبان http://www.pana.ir/Pages/News-19937.aspx .١٣٩١
] [xxvسايت کلمه ،ابعاد گسترده تعطيلی کارخانجات و سکوت رسانه ھای دولتی.
يکشنبه ٧ ,آبان١٣٩١ ,
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http://www.kaleme.com/1391/08/07/klm-117925/?theme=fast
][xxvi
http://www.letemps.ch/Page/SysConfig/WebPortal/letemps/jsp/paywall/error/us
ersession.jsp
][xxvii
http://www.romandie.com/news/n/_Venezuela_apres_13_ans_de_chavisme_des
?_progres_sociaux_mais_encore_des_defis28011020120850.asp
.نظرات مسدود است

سوسياليسم پرولتری در نقد بوليواريسم ضد سوسياليستی
)(۵
»من خواب ديده ام که کسی می آيد
من خواب يک ستاره ی قرمز ديده ام
و پلک چشمم ھی می پرد
و کفشھايم ھی جفت ميشوند
و کور شوم
اگر دروغ بگويم
من خواب آن ستاره ی قرمز را
وقتی که خواب نبودم ديده ام
کسی می آيد
...
و سفره را می اندازد
و نان را قسمت ميکند
و سھم ما را ھم می دھد
xi

من خواب ديده ام[ ]...
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اﯾن نوشتار تالشی است دو سوﯾه ،در دفاع از سوسياليسم پرولتری و نشان دادن ماھيت
»سوسياليسم« کاذب بوليوارﯾستی و »سوسياليسم قرن بيست و ﯾکمی« xiچاوزی از ﯾک
سوی و از سوی دﯾگر نقد بوليوارﯾسم و "سو سياليسم قرن بيست و ﯾکمی" .ھدف محوری ما
در اﯾن نوشتار نقد سرماﯾه داری عرﯾان و آشکار در کشورھای کانونی و پيرامونی ھماننند
شيلی ،مکزﯾک ،کلمبيا ووو نيست ،چرا که اﯾنان ادعاﯾی جز وابستگی به نئوليبراليسم و بازاز
جھانی »اقتصاد آزاد« و گلوباليزاﯾسون ندارند ،نقد ما در اﯾنجا ،سوسياليسم بدلی را نشانه
میگيرد .جناح ھای راست بورژوازی در آمرﯾکای التين و مرکزی و جنوبی ،منجمله دولتھای
دست راستی در ھندوراس ،شيلی ،کلمبيا،برزﯾل و ...که مدافع ھارترﯾن و عرﯾان ترﯾن دسته
بندیھای -امپرﯾاليستی و نئوليبرا ليستی در اﯾن منطقه ھستند ،سياستھای سرماﯾهداری
جھانی را آشکارا به پيش میبرند .اﯾن دﯾدگاه ،با ھر دو جناح بورژوازی چه در شکل
حکومتھای دستراستی و طرفدار امپرﯾاليسم و ھم پيمانانان نئوليبراليسم آنان و چه با
جناح چپ بورژوازی ) سرماﯾه داری دولتی( و دولتھای رنگارنگ اﯾن حکومتھا ،چه در
پوشش راست و چه در پوشش چپ ،مرزبندی دارد.
نوشتار چند بخشی ،از موضعی کمونيستی دراﯾن نقد ،به »سوسياليسم
نگارندگان اﯾن
ِ
بورژواﯾی« ،ليبرالی که در اﯾن منطقه از امپرﯾاليسم دفاع و رھنمود می گيرند و نيز به شدت از
موضع ضد کارگری با ھر سوسياليسمی عداوت میورزند ،نيز میپردازند .ليبرالھا ،اصالح
طلبان ،سوسيال دمکراتھای رنگارنگ اﯾرانی و حکومتھای  -اﯾن پارهھای ھم محتوای

حقير نماﯾندگان سرماﯾه جھانی -و ھمراھانشان در دﯾگر کشورھا ،در زمره اﯾن بخ شزا
بورژوازی پوسيده میباشند .ما ،نئوليبراليسم -را اﯾدئولوژی اقتصاد بازار جھانی در برھه ی
گلوباليزاسيون -و سرماﯾه جھانی را ﯾک مجموعه ی ضد انسانی -ضد طبيعت ،در برگيرندهی
کشورھای کانونی و پيرامونی میشناسيم .نقد ما به سوسياليسم کاذب ،نباﯾستی
خشنودی مدافعين ،مبلغين و کارگزاران ضد کمونيست ،درون ،پيرامون و در اپوزﯾسيون
حکومتی اﯾران را سبب شود.

»سوسياليسم قرن بيست و يکم« ،با نفی سوسياليسم علمی ،کاپيتاليسم را در پندار دور می زند تا در
ونزوئال و بوليوی و نيکاراگوئه ،با سيکلی باطل ،دوباره به کاپيتاليسم بازگشت کند .اين نسخه ی
انحرافی ،در تصور کدامين ذھن می گنجد که حل تضاد ميان کار و سرمايه -مھمترين عرصه
سوسياليسم -با حلول روح بوليوار در پيکر ھوگو ،با تناسخی ميمون ميسر می گردد .اين شعبده را تنھا
در سيرک ھای سيار غيرجدی می توان ديد.
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بوليواريسم کنونی ،کاريکاتوريسم سيمون بوليواری است که با تفنگ و توپ و به پشتوانه ی نيروی
جنبش ضداستعماری يک قاره ،استعمار فرتوت اسپانيا را در ھم شکست .بوليواريسم کميک امروزين،
حتا اگر به پيشبرد سوسياليسم خويش با روح بوليوار باورمند باشد ،با نفی مبارزه طبقاتی پرولتاريا،
جنبش کارگری ،سوسياليسم پرولتری و انقالب کارگری ،به »سوسياليسمی« دست يابد که نه کاپيتاليسم
است و نه سوسياليسم ،ضد انقالب است!
چنين ادعايی در سرزمينی عنوان می شود که در آنجا اقتصاد به بيان »ايستوان مزارُش«» ،ھيبريدی«،
ھم نيست ،بل که سرمايه داری کشور پيرامونی است .سوسياليسم »ھاينس ديتريش« ،ھيبريدی است،
استری ،تا قاطری بارکش و جانسخت ،اما سترون بهبار آيد.
شريف سن
بوليواريسم» ،سوسياليسم قرن بيست و يکمی« ھوگوچاوز و شرکاء ،سوسياليسم تخيلی و
ِ
سيمون ،فوريه و اُوئن نيز نيست .آنان نماينده طبقه کارگر نوزای سده  ١٨بودند که موازی با
بورژوازی در برابر فئوداليسم و حکومت و روحانيت ،پديدار شده بود .سوسياليسم آن ،نوزا بود ،زيرا
از يک طبقه نوزا ،الھام می گرفت؛ سوسياليسم بوليواری ،ارتجاعی است ،زيرا که فلسفه رھايی بخش
طبقه کارگر ھزاره سوم را انکار می کند.
 سوسياليسم سده  ٢١بوليوار ،روح سرگردان سيمون و نه سن سيمون را برفراز سر جامعه بهعنوان وجدان و روح اينکائيسم غسل تعميد يافته در مسيحيت ،می نشاند.
ِ
ھای سرھنگ چاوز و ھمراھانش ،مھم نيست ،توضيح دھد که ارزش در چه
برای پريشانگويی
ِ
چرخهای از مناسبات ،جاری است؟ ھرچند کارگران و تھیدستان و اليهھای پايينی در جامعه ،در
تجربه و سوخت و ساز توليدی و مناسبات حاکم ،با تمامی جان و جسم ،میفھمند که به شدت استثمار
می شوند و ھم چنان در اسارت اند .در »سوسياليسم قرن بيست و يکمی« ،توليد و مناسبات توليدی ،در
پندار »غيرکاپيتاليستی« و اما ،غيرسوسياليستی اشان ،در بھترين حالت ،چيزی جز ايده آليزم بدوی
)پريميتو( ،نمی باشد! در اين مناسبات ،توليد نه برای رفع نياز جامعه ،بل که در چارچوب مناسبات
سرمايه داری ،ھمانند سوسياليسم بازار ،که چين بورژوايی ،نمايانگر برجستهترين و متکاملترين چنين
سوسياليسمی است ،به پيش می رود.
ناسيوناليزه کردن -دولتی سازی ax chaveaaaa-پروژهھای نفتی ونزوئال ،در سال  ٢٠٠۶از سوی
دولت چاوز ،شتاب گرفت .برپايه ی اين سياست ،بيش از ۶٠درصد سھام پروژه ھای نفتي ونزوئال در
اختيار شركتھای داخلی قرارگرفت .شركت ھای چند جانبه ،از جمله »توتال« فرانسه و »استات
اويل« نروژ ،اعالم كردند که به گفتگو برای ادامه مشارکت با دولت ونزوئال خوش بين ھستند.
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در ايران نيز روند دولتی سازی نفت و گاز ،در دوره مصدق در سال  ١٣٣٢رقم خورد ،شرکت از
بريتيش پتروليوم ،خلع مالکيت شد و نفت به مالکيت دولتی در آمد  .در جمھوری اسالمی ،صنعت نفت
و گاز و بيشترين رشته ھای صنعتی ،معادن و زمين ،ساختمان ،سوداگری ووو به مالکيت دولت ،سران
سپاه ،اطالعات و اشرافيت »کاست« روحانيت در آمد .و به اينگونه ،شبکه انحصاری گستردهای از
سرمايه مالی و صنعتی ،تجاری بزرگترين کنسرنھای مالی در کشورھای پيرامونی سرمايه جھانی را
پديد آمد.
دولت ونزوئال نيز ھمانند بورژوازی دالل کمپرادور ايران ،به شيوه حوزه ھای پيرامونی سرمايه ھای
متروپل ،با به ورشکستگی کشانيدن بقايای توليدات داخلی ،بازار بومی را به گستره واردات کاالھای
بنجل و مصرفی تبديل کرده است .در ونزوئال ،به اين گونه ،مصرف بخش خصوصی و دولتی در
زمان چاوز تقريبا ً نسبت به سال ھای پيش از سال  ،٢٠٠٠به دو برابر افزايش يافت .اين افزايش توليد
و مصرف ،شتاب گيری چرخه ی فالکت بار افزايش شديد واردات را سبب شده است .پرداخت ھزينه
ی کاالھای مصرفی از اياالت متحده آمريکا و چين به ويژه ،از صادرت نفتی ،بار سنگينی بردوش
کارگران است .اين درآمدھا در سال  ٢٠١١به  ٨٨ميليارد دالر رسيد ،يعنی بيش از چھار برابر سال
 ،١٩٩٩فزونی يافت که به چاه ويل واردات واريز می شود.
در سال  ، ٢٠١١درآمد فروش نفت ٨٨ ،درصد توليد ناخالص داخلی ) ٢٢درصد بيش از سال ،١٩٩٩
با قيمت ثابت سال  (١٩٩٧بوده است.
ھمسنجی کشوری ھمانند سوئد در حوزه اسکانديناوی ،با ونزوئالی حوزه آمريکای التين ،در ميان
نيست ،اما از آنجا که اقدامات بورژوايی دولت چاوز را »مترقيانه« می نامند و چاوز نيز ،توھم
آفرينانه به »سوسياليسم« ربطشان می دھد ،ناچاريم به برخی از اقدامات بورژوازی در سوئد اشاره
کنيم.
سوئد سرمايهداری
در سوئد ،که روزی بھشت سوسيال دمکراسی بورژواھا و جامعهی رفاه ناميده میشد ،و در اياالت
متحدهآمريکا» ،سوسيالست«اش میشناسند ،افزون بر  ٩۵درصد اقتصاد در مالکيت بخش خصوصی
است .اين سرزمين با نزديک به ٩ميليون ساکنين خود ،با دويست و ھشتاد شھرداری که »کمون«
ناميده میشوند ،برخوردار از خودمختاریھای نسبی و سازمانھای اداری نسبتا َ مستقل و شبه
خودمختاری ھای محلی -در رابطه با سياستھای فرھنگی ،بھداشتی ،آموزشی ،مسکن ،کار ،ماليات و
حمايت از کودکان ،زنان ،بازنشسته گان ،توان خواھان ،تھی دستان ،خانواده و يارانهھای اجتماعی و
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اقتصادی ،ترافيک ،خانه سازی ،ورزش ووو را به پيش میبرند .در اين جامعه ،برخورداری از حق
تشکيل انجمنھا به گونهای که به »سرزمين انجمن« ناميده می شود ،رواج دارد.
کمک ھزينه مسکن و نيز کمک ھزينه کودکان به ھمه گان تا سن  ١٨سالگی ،دندانپزشکی رايگان
برای ھمهگان تا سن زير  ١٩سالگی ،آموزش اجباری و رايگان تا دبيرستان ،و دانشگاه رايگان ،کمک
ھزينه زندگی دانشگاھی و آموزشگاهھای بزرگساالن ،کمک ھزينه بازنشستهگی به مھاجرين بدون
][xi

حقوق به رسميت شده در سوئد می باشند.
سابقه کاری از  ۶۵سالگی ،از جمله
ِ

تمامی اين اميتازات و دست آوردھای مبارزات ساليان دراز جنبش کارگری،
سوسياليست ھا و آزاديخواھان و تحميل شده به سرمايه داران ،در برھه کنونی با
شتاب در حال زدودن و بنابه استبداد ذاتی مناسبات سرمايه داری ،درحال بازپس
گرفتن ھستند.
روند بازپس گيری خدمات اجتماعی دولت رفاه ،از سالھای  ١٩٩٠با شتاب گيری گلوباليزاسيون،
شدت گرفت .اقدامات بورژوايی و به رسميت شناخته شدن حقوق نامبرده در باال ،که موازی با توازن
قوا و مبارزات اجتماعی حکومت شوندگان به کف آمده بودند ،با راه کارھا و پراگماتيسم بورژوازی
پذيراندن موازين حقوقی
برای حفظ مناسبات حاکم و جلوگيری از انقالب سوسياليستی ،ضرورت يافتند.
ِ
و اجتماعی از سوی کارگران ،به بورژوازی ،بدون مبارزه و پرداخت ھزينهھای سنگين ،از سده ١٧
ميالدی تا کنون نا شدنی بوده است .سوسيال دمراکسی در غرب ،به ويژه سويد ،چنين وانمود می کرد
که آنان بدون اينکه سوسياليسم انقالبی و مارکس را الگو گيرند ،در ھمين چارچوب بورژوايی ،جامعه
ی رفاھی آفريده اند که در مقايسه با »سوسياليسم« رايج در بلوک شرق ھمسايه ،ھزاران بار پيشرفته
تر است .الگوی سوسيال دمکراسی ،سال ھا پرچم شده بود تا سوسياليسم بورژوايی سوسيال دموکرات
ھا را در با سوسياليسم دولتی در روسيه و اقمار ،مقايسه کنند ،آن را ھمان »سوسياليسم« مارکس و
انگلس بنمايانند و فرياد زنند :يا سوسياليسم »استالين« يا سوسيال دمکراسی وآرمان شھری آنھا که به
واقعيت پيوسته است! در دھه  ،١٩٨٠با يورش گلوباليزاسيون ،سوسيال دمکراسی ،به جای راست
ترين حزب محافظه کار راست عمل کرد ،حزب »کمونيست« ،به حزب چپ تغيير نام داد و راست
ترين مواضع را گرفت و راست ھا به فاشيسم نزديک تر شدند و ھمگی ،ايدئولوژی نئوليراليسم را
پذيرا گشته و منافع خونبار سرمايه ھای چند مليتی را مديريت کردند.
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بورژوازی حاکم و دولتھای رنگارنگ اش ،زير ھر نام ،با پوشش نام سوسياليسم و کارگر و حتی
کمونيسم ،چپ و راست ،ھمواره به ھر ترفند ،اسارت طبقه کارگر و به سود سرمايه ،بازپس گيری
امتيازات در ھر مجال را در تالش بوده اند.
قانون کار مناسبات بورژوايی
پذيرش و تصويب اين قوانين و حقوق اجتماعی ھيچگاه ماھيت مناسبات استبدادی سرمايهداری در
دموکراتترين »بھشت« سوسيال دمکراسی را نفی نمی کند .در اين سرزمين ھا ،از جمله در
اسکانديناوی -سرسيد سوسيال دمکراسی سرمايه -به سبب کاربرد فنآوریھای پيشرفته ،و روند
صعودی ناگزيز ترکيب ارگانيک سرمايه ،باالترين ارزش افزايی بدون پرداخت را از گرده کارگران
میکشند .بورژوازی سوئد ،به ھدف مھار گرايش نزولی ميانگين نرخ سود ،و برای مقابله با بحران
سرمايه داری ،با ھر جذر و م ّد  ،بيکاری انبوه و شدت يابی استثمار را مستبدانه فرمان می دھد .بيکار
سازیھای انبوه ،گاھی افزون بر  ۵٠٠٠کارگر از کنسرن عظيم اريکسون ،استثمار نوجوانان در
فروشگاه ھای زنجيره ای به ويژه »مک دونالد ھا« ،اخراج انبوه کارگران خود رو سازی در ساب،
اسکانيا ووو ،بريدن از حقوق زيستی و اجتماعی کارگران به ويژه ،زير نام سياست ھای »انقباضی«،
گوشه ای از پراتيک ماھيت استبدادی سرمايه داری می باشد.
بورژوازی ،اقدامات خود را درکشورھايی ھمانند سوئد ،و نيز ديگر کشورھای غربی ،ھرگز
سوسياليستی نمینامد .اما سوسياليسم کاذب ،آری .زيرا که سوسياليسم ،با تمامی تبليغات مسموم
بورژوازی ،حتی از سوی آيت ﷲ باقر حکيم و اقتصاد توحيد ی اش که آيت ﷲ مطھری از آن کپی
گرفت و در ايران از سوی خمينی زير نام مبارزه با »طاغوت« و حمايت از »مستظعفين» و مبارزه با
»مستکبرين« و کميته ھای امداد ،بنيادھای مختلف و شوراھا اسالمی و کميته ھای سپاه به جای ارتش
خلق وووو ھمه ھمه ،به زير پرچم دروغين کشانيدن تھی دستان بود ،و مصادره نام سوسياليسم.
بورژوازی ،نام اين اقدامات را ھمانگونه که ھست ،به نام خود ثبت می کند .بورژوازی از حقوق
مدنی ،شھروندی ،حقوق بشر ،جامعه مدنی ووو ،سخن میگويد و نه سوسياليسم .سوسيال دمکراسی ھر
چند که وعده سوسياليسم موعود می دھد ،اما ،آنھا را به ويژه اکنون ،اقدامات سوسياليستی اشان
نمینامد .دستکم بايد از اين بابت ،در آلوده نساختن اين مفھوم پرولتری ،سپاس گزارشان بود .حتی
سوسيال دمراکتھای سالھا حاکم و اکنون آرميده بر کرسی ھای اپوزيسيون پارلمان در کشوری ھمانند
سوئد ،نامی جز دستاوردھای مناسبات بازار و خدمات دولت رفاه ،بر اين اقدامات و سياست ھا
ننھادهاند .اما ،ھيچ يک از اين اقدامات را به ھيچ روی ،با عقب مانده ترين نوعش در آمرکيای التين،
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نمیتوان اقدامات سوسياليستی ناميد ،مگر سوسيال دمکرات بود و برای فريب ،کاالی تقلبی خويش را
در برابر سوسياليسم انقالبی ،اصل نشان داد.
مناديان ومبلغين چنين سوسياليسم ،و نيز »ناقدين« سوسياليسم پرولتری و مدافع »سنديکای برادران« و
چاوز ،از چه روی ا زطرح و برنامه »حزب دمکرات ايران« حمايت نمی کنند؟ اين حزب بورژوايی،
مگر کمتر از چاوز در برنامه دارد و از»سوسياليسم« به روايت خويش ھم کم نمی گويد!
سوسيال دمکراسی به ھمت بنيانگزار خود »کائوتسکی« ،به ويژه از آغاز جنگ جھانی نخست در سال
 ،١٩١۴به بيان روزا» ،طی چھار سال جنگ جھانی )اول( با نگارش ھای خستگی ناپذير خود سوراخ
ھای تئوريک فراوانی يکی پس از ديگری ،آرام و حساب شده ،در بافت سوسياليسم پديد آورد ،به
نحوی که سوسياليسم به صورت آبکشی در آمده بود که ديگر جای سالمی نداشت«.
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بیگمان ،طبقه کارگر انقالبی ،در پی سرنگونی سوسياليستی مناسبات حاکميت سرمايهداری ،استقرار
سوسياليسم را در کشورھای پيشرفته ی سرمايه داری ،آسان تر به پيش خواھد برد.
کنوانسيون ھای آی ال اُ
با برپايی سازمان جھانی کار در سال  ،١٩١٩در ست در پی انقالب اکتبر در روسيه و امواج
پرخروش جنبش ھای کارگری -سوسياليستی ،در اروپا ،در دستور کار احزاب بورژوايی به ويژه
سوسيال دمکراتھا قرار گرفت .بسياری از اتحاديه ھای کارگری و رھبران آنھا از جمله بنيانگزاران،
رھبران و ستون ھای اصلی اين سازمان سه جانبه بورژوايی بوده اند .تمامی کنوانسيون ھای تصويب
شده  ١٨٩گانه در نزديک به يک سده گذشته تا کنون ) ،(٢٠١٢با تالش اتحاديه ،چانه زنی و توزان
قوای کارگران عضو اتحاديه ھای ،سطح آگاھی کارگران و از سوی ديگر ،چنبره ی اين نھاد جھانی
سرمايه داران ،قانون کاری را در يک ارگان جھانی به نمايش می گذارد .اين کنوانسيون ھا ،با يک
بنياد ھفت گانه بنيادين – از جمله ،حق تشکل ھای مستقل و آزاد کارگری ،ممنوعيت تبعيض در محيط
کار ،لغو کار بردگی ووو -که بايستی از سوی تمامی کشورھا رعايت شود ،الگوی يک قانون کار
»کارگرگرا« را در يک جامعه ی مفروض بورژوايی و به سود و پذيرش سرمايه ارائه می دھند .ھر
يک از  ١٨۵کشور عضو سازمان ملل )از  ١٩٣کشور( ،بنا به سطح رشد مناسبات ،فراخور ،توازن
نيرو و مبارزه طبقاتی بين نيروی کار و سرمايه ،پيشينه مبارزاتی و سنت تشکل گرايی و پيوند با
اتحاديه ھای جھانی سنتی ووو بخشی از کنوانسيون ھا را پذيرا گشته است .با پيوستن روسيه شوروی
در سال  ١٩۵۶به اين نھاد جھان سرمايه ،تالش شد تا با پيوستن تمامی احزاب برادر و کشورھای ھم
پيمان،
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چھره ای ديگر به ) (ILOداده شود .با اين تالش ھای سوسيال دمکرات ھا بود که قانون کار يا
کنوانسيون ھای اين سازمان جھانی ،در نوع خود »کامل ترين« قانون کار سرمايه را فراھم آورده
است -قانون کاری که خط قرمز سرمايه به شمار می آيد ،و ھر کشور حتی با پذيرش پاره ای از آن ،و
واپس زدن ،بخش ھای غيرقابل قبول ،به ھر نيرنگ و دسيسه ،ھمان بخش پذيرفته را مسخ و دگرگون
و به رنگ و ريب خويش ،به کار می گيرد .حکومت اسالمی ،به نمونه ھمه ساله ،با گروھی از
مامورين امنيتی ،وزارت کار ،چماقدارانی ھمانند محجوب ھا ،سرحدی زاده ھا ،سھيال جلودارزاده ھا،
 ...در نشست ساالنه ژنو شرکت کرده و در صورت طرح پرسشی از سوی ديگر اعضا ،ھميشه
تقاضای کارشناس فنی برای پيش برد مواد بنيادين و چند اصل پذيرفته را درخواست می کنند.
پذيرش و پيشبر ِد قانون کار در کشورھای سرمايهداری و کنوانسيونھای سازمان جھانی کار )،(ILO
ھمه در جھت بارآوری کار ،بازتوليد و تداوم مناسبات سرمايهداری ،مقابله با سوسياليسم انقالبی و
مھارجنبش کارگری ،از ھمان سالھای آغازين پيدايش اين ارگان در سال  ١٩١٩ميالدی بوده و نيز
ضرورتی برای اھداف سرمايه جھانی .اين پيمان نامه ھا )کنوانسيون ھا( ،اگر از سوی کشورھای
سرمايه داری ،پذيرفته شوند ،شايد که پيش رفته ترين و پذيرفتنی ترين قانون کار در مناسبات سرمايه
داری به شمار می آيند .از ھمين روی تا کنون ،کمتر کشوری حاضر به پذيرفتن تمامی ١٨٧
کنوانسيون به ويژه ،کنوانسيون ھای ھفت گانه بنيادين آن شده اند .اين بيناد سه جانبه جھانی رابط بين
کار وسرمايه برای بارآوری و انباشت ،تا کنون ھميشه مورد پشتيبانی احزاب سوسياليست روسی و
پروچينی ،کوبا ووو قرار گرفته و می گيرند و خود اتحاديه ھا و احزاب برادر ،ستون اصلی سازمان
جھانی کار بوده وھستند .حتی از زمان يورش جنايتکارانه نئوليبراليسم و اکنون که بسياری از
کنوانسيون ھا مورد دستبرد و قانون زدايی قرار گرفته و می گيرند ،دست اندرکاران و پشتيبانان
سازمان جھانی کار ،ھمين بنيادھای مزمن و مسموم احزاب و سوسيال دمکراتھا وسوسياليسم دروغين
و فاسد می باشند.
دولت بوليوی و ونزوئال نيز ،با آنکه فعاالنه در اين ارگان سه جانبه سرمايه داران ،عضويت دارند ،و
نسبت به حکومت اسالمی درايران ،قانون کار ھمخوان و نه فراتر از کنوانسيون ) (ILOرا پذيرفته و
از اين زاويه خود را »کارگرا« نشان می دھد ،اما با نپذيرفتن بسياری از کنوانسيون ھا ،و تنھا يک
کنواسيون در دولت »بوليواريسم« پرھياھو ،چھره يک دولت پيرامونی سرمايه را به نمايش می گذارد.
آشکار است که تصويب قانون کاری از سوی دولت ھای سرمايه ،ھمخوان با تمامی موازين سازمان
جھانی کار» ،مترقی« بودن آن نھاد طبقاتی حکومت سرمايه را به نمايش نمی گذارد .اما عضويت در
اين نھاد ،پذيرش برخی از مواد قانونی و شانه خالی کردن از برخی ديگر ،ماھيت و درجه کارستيزی
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آن دولت و کشور را به نمايش می گذارد .حکومت اسالمی سرمايه در ايران ،حکومت ھای ونزوئال،
بوليوی و ديگر ھم راستايان بوليواريستی اشان ،از جمله چنين ارگان ھای سياسی طبقاتی بورژوازی
ھستند.

مقررات زدايی
مقررات زدايی ،دستبرد در موازن و قوانين پذيرفته شده پيشين است که به فرمان نئوليبرالسم زدوده
میشوند .موازين قانون کار» ،سه جانبه گرايی« سرمايه در آی ال اُ ،و نيز امتيازھای رفرميستی ،يکی
ب نئوليبراليسم از دھه  ،١٩٨٠در ھر فرصت ،پس گرفته
در پی ديگری در برھهی برآم ِد پرشتا ِ
میشوند.
برای نمونه ،از مجموع  ١٨٧کنوانسيون از پيدايش  ،ILOتا کنون ،از سوی بورژوازی سوئد ،در
مجموع  ١٠۶قطعنامه ،پذيرفته شده است .نزديک به  ٣٠پيماننامه از آن  ١٠۶کنوانسيون ،به دليل
ھمخوانی و امضاء قراردادھای ھمپوش ديگر ،پايان يافتهاند.
بی آنکه بخواھيم ونزوئال را با سوئد مقايسه کنيم ،برای نشان دادن گوشهای از تصوير گامھای
»ترقيخواھانه« و اقدامات »سوسياليستی« عوامفريبانه و ارتجاعی بوليواريسم ،میتوان از ھمين پذيرش
قوانين پذيرفته شده و موازين جھانی سرمايه در ارگان جھانی اتحاديهھای سنتی سازمان جھانی کار،
نمونه آورد.
از سال  ١٩٩٩با به قدرت رسيدن دولت بورژوايی بوليواريستھا ،در حايکه خود و کوبا و بوليويوو
از جمله پشتيانان و پيش برندگان نشست ھا و مصوبات اين بنياد سه جانبه کار -سرمايه بوده و ھستند،
ھيچ کنوانسيونی تا کنون ،حتا پيمان نامه ی لغو کار سخت کودکان ،پذيرفته نشده است .در ونزوئال و
بوليوی ،تنھا کنوانسيون امضا شده به وسيله دولتھای چاوز و مورالس ،کنوانسيون  ١۶٩مربوط به
بوميان و عشاير )سرخ پوستان( است .سال  ،١٩٨٩اين کنوانسيون در سازمان جھانی کار به تصويب
رسيده و سه سال پس از به قدرت رسيدن چاوز گذشت که سرانجام ،در گردن نھادن به حقوق
سرخپوستان ،در  ٢٢ماه می  ٢٠٠٢از سوی وی و مورالس پذيرفته میشود.
در رابطه با بورژوازی حاکم در ايران نيز ،در تمامی درازای حکومتھای سلطنتی و اسالمی از احمد
شاه تا خامنهای ) ١٩١٩تا  (٢٠١٢تا کنون تنھا  ١٣کنوانسيون به امضا رسانيده شده ،که  ١٢قطعنامه
آن ،در دوران پيش از حکومت اسالمی بوده است .در حاليکه حکومت اسالمی سرمايه ،يکی از
اعضاء فعال اين بنياد ،روابط بسيار فعال و »حسنه« ،ھمکاری ،کمکھای کارشناسانه ،از جمله
پيشبرد طرح ھای بيکار سازی ،قانون زدايی ،خصوصی سازی وووو در راستای صندوق جھانی پول
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بوده است .رابط سازمان جھانی کار به ويژه ،فدراسيون جھانی اتحاديه کارگری است که علی رضا
محجوب معاون است.
در ونزوئال ۵٣ ،کنوانسيون ،از ۵۴قطعنامه پذيرفته شده تا کنونی ،مربوط به دوران پيش از چاوز و
تنھا يکی مربوط به ١٣سال گذشته بوده است .شايد گفته شود که دولت چاوز و يا حکومت اسالمی به
دليل به رسميت نشناختن ) (ILOو مخالفت با »سرمايه« بوده است که کنوانسيونھای اين ارگان را
نپذيرفته اند! چنين ادعايی بيانگر بی خبری است! زيرا که ھردو دولت ،ھمه ساله در ماه ژوئن ،با
گروھی از باالترين مقامات وزارت کار ،وکال ،حقوقدانان ،کارشناسان ،وزارت اطالعات ،نماييدگان
مجلس ،کارفرمايان ،نمايندگان تشکل ھای زرد دولتی ووو در نشست ھای ساالنه ی ) (ILOشرکت
کرده ،و با آنھا ،تبادالت و رايزنیھايی ھماھنگی دارند .چاوز و مورالس به سود بوميان و عشاير
خويش )سرخپوستان( ،کنوانسيونی را پذيرا شدهاند ،در حاليکه از امضا کنوانسيونھايی به سود
کارگران ،کودکان کار ،زنان ووو خودداری کردهاند .نپذيرفتن موازين حقوقی پذيرفته شده کار،
میتواند در جھت خواستھا و ملزومات صندوق جھانی پول و بانک جھانی باشد که در عمل از
مقررات زدايی سرمايه ھای چند جانبه جھانی ضرورت میيابند .بنابر مصالح سرمايه و خواست بانک
جھانی بود که دولت خاتمی در ايران در سال  ،١٣٧۶صدھا ھزار کارگاه دارای کمتر از  ۵کارگر و
سپس کارگاه ھای کمتر از ده کارگر را از پوشش قانون کار خارج ساخت و ميليون ھا کارگر و
خانواده ھايشان را به فالکت بيشتری کشانيد.
قياس ناروايی است .البته
مقايسه ارگانھای کارگری و رفرم خواھی کارگری ،با اقدامات ھوگو چاوز
ِ
پذيرش بيش از  ٥٠کنوانسيون اين بنياد ،به وسيله دولت ھای ونزوئال ،پيشا و پسا چاوز ،نسبت به
حکومت ھای شاه و اسالمی سرمايه ) ١٢کنواسيون( نشانه ی تصويب قانون کاری متناسب با موازين
ھرچه نزديکتر موازين بين المللی سرمايه است .ازاين منظر ،ونزوئال وبوليوی و کوبا ،داری قانون
کاری به نسبت »ماليم تری« است که کارگران را کم درد تر ،به تحمل و تن سپاری ببشتری خشنود
می سازند و خوی می دھند.
اتحاديهھا سنتی
حکومتھای بورژوايی ،دست به رفرم میزنند تا کارگران را از اقدامات راديکال و روی کرد به سوی
انقالب سوسياليستی بازدارند .ارگانھای طبقاتی کارگران ،نھادھایاند که کارگران ،ضرورت لغو
مالکيت خصوصی را در آن ھا فرا می گيرند.
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در چنين شرايطی ،شعارعام »تشکل مستقل کارگری« ،بی آنکه از ماھيت ،چگونگی و پتانسيل آن
سخن گفته شود ،نوعی ترفند سوسيال دمکراتيک ،يعنی راه کار سرمايه دارانه ای بيش نيست.
سوسيال دمکراسی ،ايدئولوژی وضع موجود سرمايه تثبيت يافته است؛ اتحاديه ،نھاد عملی اين
ايدئولوژی است .اتحاديهھای صنفی ،چه در کشورھايی ھمانند فرانسه ،برخی از کشورھای بلوک
شرق سابق ،برزيل کنونی ووو که سوسيال دمکراسی در حاکميت اند و چه در کشورھايی که سوسيال
دمکراتھا در اپوزيسيون نشسته اند؛ به آشکارا نھادھا و بازوان سياسی و کارگزاران توليد سرمايه و
بازتوليد استثمار ،به شمار می آيند .اتحاديه ھای صنفی در اين کشورھا بسترھای سياسی و اقتصادی
مناسبات حاکم می باشند.
نھادھای کارگری راستين
اما ،اتحاديهھای مورد نظر پرولتاريای آگاه و مارکس ،راه رھايی طبقه کارگر به وسيله کارگران آگاه
را راستا دارند ،کارگران با گذار از خود اتحاديه؛ نفی خو ِد تشکل و نفی طبقات را در چشم انداز داشته
و دارند .اما ،اتحاديه ھای کنونی ،به وسيله نمايندگان سياسی سرمايه شکل میگيرند .اتحاديه ھای
کنونی با تثبيت خويش ،تثبيت بورژوازی و تثبيت کارمزد َوری را در برنامه دارند .تفاوت گذشته و
اکنون ،دراين واقعيت نھفته است که طبقه کارگر به دست بورژوازی تشکل میيابد و به سمت و سويی
به سود وميل او کشانيده می شود .اما اتحاديه ھا و نھادھای طبقاتی کارگری مورد نظر کارگر آکاه ،به
وسيله کارگران آگاه و بازگشت به خويش را در برنامه داشتند .شعار لغو مالکيت خصوصی بر ابزار
توليد ،برجسته و آشکار بر پرچم داشتند .سوسيال دمکراسی ،اين پرچم را گرفت ،شعارش را زدود و
رنگش را دگرگون ساخت .آنان ،جھت گيری سوسياليستی طبقه کارگر را راھزنانه در نيمهی راه بريد.
»سوسياليسم قرن بيست و يکم« در ونزوئال وبوليوی ووو ،نحله ی ديگری از ھمان قماش است.
تشکلھای سوسيال دمکراتيک ،احزاب سياسی اتحاديه ھای صنفی ھستند و اتحاديه ھای صنفی کنونی،
پايگاه توده ای سوسيال دمکراسی می باشند .اين رابطهی تسمه نقالهای ،کارگران را به دنبالچهھای
مسخ شدهی دولتھای سرمايه داری تبديل می کند.
مخالفت با پی آمدھا وعوارض نئوليراليسم و نيازھایکنونی سرمايهداری ،از جمله ،بيکارسازی ،تطبيق
ساختاری )ھمانا ازبين بردن ساختارھای صنعتی و جايگزينی برخی با حد اکثر سود و مبنتی بر
مديريت آر اند دی -R&D-ووو ( ،مقررات زدايی )ھمان زدودن ھر نوع قانون کار و شموليت
کارگری( ووو حتا پذيرش تمامی کنوانسيونھای »کارگرگرا« و سرمايه
پذير سازمان جھانی کار،
ِ
برخورداری از »پيشرفتهترين« قانون کار در چارچوب مناسبات سرمايهداری ،پيوندی با سوسياليسم
کارگران انقالبی ندارد .نمیتوان چنين اقداماتی را »مترقيانه« ناميد .مفھوم ترقی و پيشرفت ،به
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دوران رقابت آزاد سرمايه داری پيشا امپرياليستی باز می گردد .اين واژه ،ھمانند دموکراسی ،عدالت
اجتماعی ووو اکنون توھم می آفريند .به ويژه شگفت آور که در ھزاره سوم و سلطه ی نئوليبراليسم،
قانون کار بورژوازی را مترقی ناميد .در اين برھه ،در چارچوب سرمايه داری و يا ھر گونه اقدامی
را »پيشرفته« و يا »مترقيانه« ناميدن ،يادآور بازگردانيدن تاريخ به سده نوزدھم ميالدی است  .اين
اقدامات رفرميستی ،به نام رفرم در قانون کار ،بازدارنده و تنھا به بازتوليد روند و تثبيت مناسبات
طبقاتی حاکم ياری می رساند و نه به ايجاب و دگرگونی انقالبی .اين اقدامات را بايستی در چارچوب
توازن نيرو ،بين کار وسرمايه ارزيابی کرد ،که پس از ھر رکود و افت اعتراض ھای کارگران،
ھمان قانون کار و دست آوردھا ،بازپس گرفته و مورد دستبرد قرار می گيرند.
در ونزوئال ،بخش خصوصی و سرمايه ھای چند جانبه ،که با بيکار سازی و مقررات زدايی و تشديد
استثمار ،در پی کسب سود بيشتر ،موازی با بخش دولتی سرمايه ،ساختار بورژوازی را تشکيل می
دھند .ملی کردنھا ،از سوی دولت ،می تواند اشتغال زا باشد ،اما ،به ھدف کسب سود برای سرمايه و
حفظ مناسبات طبقاتی .جنبش کارگران روستايی بی زمين دربھترين حالت تعاونیھا را و دھقانان را
میآفرينند ،اين اقدامات رفرميستی نيز ربطی به سوسيالسم انقالبی ندارد ،بوليواريسم ضد انقالبی است.
انتخابات
نخستين گام انقالب کارگران ،به بيان مارکس و انگلس »ارتقاء پرولتاريا به طبقه حاکمه و به کف
][xi

آوردن دمکراسی«

است .به بيان ديگر ،نخستين گام انقالب ،دست يابی به حکومت پرولتاريايی

است که به صورت طبقهحاکمه ،سازمان يافته است.
انتخابات »دمکراتيک« در اين برھه نيز ربطی به سوسياليسم ندارد .سياست و پراگماتيسم سرمايه
داری فرمان می دھد که روزی در نيکاراگوئه ی ساندينست ھا ،در سال  ،١٩٩٠با رأی آتشين
مسلسلھای کنتورا – ضدانقالبيون -برسينه ھای کارگران کشاورزی ،برزگران و کارگران تعاونی ھا؛
به زير کشانيده شوند .درآمد ھای داللی فروش ھروئين در بازارھای آمريکا و فروش سالح به حکومت
اسالمی ،پشتوانه »دمکراسی« می شود .ايران – کنتورا ،با ھمکاری حکومت اياالت متحده آمريکای
شمالی به رھبری دولت رونالد ريگان ،در زمان رياست جمھوری علی اکبر رفسنجانی و با فقاھت آيت
ﷲ خمينی ،از سويی ،و از سوی ديگر با پرداخت چند دالر در مقابل يک رأی ،به تھی دستان و
دھقانان فقير» ،دمکراسی« را در نيکاراگوئه از پای در آورند .آن انتخابات ،موازين بورژوايی،
ھرگز ،دمکراتيک نبود .ھمانگونه که بازگشت دانيل اورته گا به عنوان يک چپ سنتی بازگشته به
اردوی سرمايه ،بازگشت يک دمکرات نبود و نيست.
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سال  ،١٩٩٢ھمان سال نخست روی کار آمدن خانم چامورا به جای اورته گا ،در حاليکه ھنوز ارتش و
اتحاديهھای کارگری با ساندينستھا بود ،در سفری به نيکاراگوئه ،با برخی از کادرھا و رھبران جبھه،
گفتگو و ديدار )ع .منصوران  ،يکی از نويسندگان اين نوشتار( .در ديدار روز  ١٧اکتبر  ١٩٩٢با
دومسيليو ) ،(Domicilioچريک پير سوسياليست ،در خانهاش ،گفتنیھای بسيار داشت .دومسيليو ،از
رھبران حزب سوسياليست نيکاراگوئه ،استاد دانشگاه بود که در دوره سوموزا -ديکتاتور سرنگون شده
به دست ساندينست ھا -به مبارزه مسلحانه روی آورده بود .دوميسليو ،پس از دستگيری با پای پياده،
پيشاپيش اسبھای سربازان مسلح سوموزا ،به السالوا ُدر تبعيد شد .در آنجا به سازماندھی مبارزه
مسلحانه می پردازد .اورتهگا ،يکی از پيوسته گانبه وی بوده است .وی اورتهگا را پس از برکناری از
قدرت در سال  ،٩٠گرويده بهاردوگاه بورژوازی میدانست و از فرمانده توماس بورخه

][xi

رھبر

حزب م -ل درون جبھه ی ساندينست ھا را به نيکی ياد میکرد ،که برخالف اورتهگا تا آن زمان ،به
آرمانھايش وفادار و در پی خريد زمين و ثروت اندوزی نبوده است.
در شرايط کنونی ،مصلحت گرايی و ضرورت ھای سرمايه داری ،حکم می کند که ،جمھوری اسالمی
»ضدامپرياليست« ديروز و امروز ،نرد دوستی با حکومت ھای »سوسياليستی قرن بيست و يکم«؛
يعنی با کسانی ببازد که خود ديروز در سرنگونی اشان با امپرياليسم ،ھمدستی می کرد .اورته گا،
بارديگر به قدرت نشسته است.

نئوليبراليسم
تأکيد افراطی بر شکل ايدئولوژيک سرمايهداری کنونی ،يعنی نئوليراليسم ،بدون اينکه اين نگرش را
ايدئولوژی مناسبات سرمايه داری دانست ،نگرشی غير ديالتيکی و کمرنگ نمودن ماھيت سرمايهداری
است .جداسازی ايدئولوژی سرمايه در برھه گلوباليزاسيون پسا جنگ سرد ،نديدن نقش سرمايه ی مالی
و نيازھا و کارکردھای آن است .در ونزوئال و بوليوی بوليواريستی نيز» ،ارزش بر پايهی استثمار
نيروی کار« به دست میآيد و از جمله در بانکھای روسيه و چين و برزيل ذخيره می شود.
در ونزوئال کجا اين ارزش ربايی ،کاھش يافته و کجا تقويت نشده است؟! سرمايه در کل ،پديده ای
است عينی :طال ،بانک ،بازار سرمايه )بازار بورس ،اوراق قرضه ،توليد ،سرمايه ھای گوناگون از
جمله سرمايه مالی ،خدمات توليد ووو( موجودی ھای مادیاند .ھمانگونه که در چين و آمريکا،
مکانيسمھا و قوانين ارزش ،بھا ،سود ووو حاکم است ،ونزوئال و بوليوی و مانند اينھا ،نيز ازاين بنياد
ھا مستثنی نيستند.
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برای فھم مفھوم سوسياليسم پرولتری در تضاد با ديگر انواع سوسياليسمھای ضد پرولتری ،بايد
بر پايه مفھوم ارزش آغازيد.

ارزش
موضوع اساسی نقد اقتصاد بورژوايی برای ھر فعال جدی جنبش کارگری -سوسياليستی ،چگونگی
مفھوم ارزش می باشد:
بررسی دو جنبهی ارزش کيفی و کمی ،يعنی شکل اجتماعی کار و کار اجتماعا ً الزم در مناسبات
اقتصادی ،وظيفه ی نقد سياسی اقتصاد است .در مناسبات سرمايه داری ،ارزش با جلوهيابی اين دو
کار مجرد )کار اجتماعا برابر شده در جامعه سرمايه داری( ،يا ذات ارزش،
جنبه ارزشی ،بر پايه ی ِ
و برای سود وانباشت سرمايه داری ،نمايانگر میشوند .از سويی ،ارزش ،يک پديده اجتماعیاست و
][xi

از سوی ديگر ،موجوديت آن به بيان مارکس» :واقعيتی کامالً اجتماعی«

می باشد .يعنی موجود

است.
برابرسازی کار و فرايند برابرسازی محصوالت کار
در سوسياليسم ،فرايند اين برابر سازی ،يعنی
ِ
)اشياء( و مجزا از ھم ،به ھدف پاسخگويی به نيازھا و سودمندی برای جامعه ،جاری می شود.
فاکتورھای ک ّمی – مقداری ارزش آفريده شده ،شکل سرشتی -ذاتی آن ،در يک جامعه مفروض ،سه
ِ
عامل تعّين گر:
 »توزيع ک ّمی کار اجتماعی، بيان روابط اجتماعی توليد گران و افراد و،][xi

 -سر انجام بيان کار مجرد،

بيانگر مناسبات طبقاتی آن جامعه می باشند .به بيان ديگر ،توزيع ،روابط در مناسبات
اين مشخصه ھا،
ِ
نمايانگر مناسبات اقتصادی حاکم بر آن جامعه می باشند.
توليدی و کار مجرد در يک جامعه مفروض،
ِ
در کشورھای بلوک شرق پيشين ،چين ،کره شمالی ،کوبا و بلوک بوليوار ،آنچه تقويت می شود و
جاری است قانون ارزش سرمايه جھانی است و بس .مگر به اتوپيسم گرفتار باشيم که جزيره کوچک
ونزوئال را در اين برھه ،از قانون ديالکتيک مناسبات طبقاتی از اقيانوس سرمايهداری جھانی ،تاقته ای
جدابافته بپنداريم و جدا سازيم .دولت ھای »انقالب بوليواريستی« ،جز نفت خام و ديگر موادخام ،با
نيروی کار ارزش يافته ،چه چيزی و زير چه شرايط و قانونی در بازار جھانی سرمايه ،از جمله بازار
آمريکا به مبادله می گذارند؟ و در برابر آن ھا ،چه کاالھايی از ھمان بازارھا ،به کشورھای حوزه
بوليوار وارد می کنند!
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يکی از جنجال ھای چاوز ،جابجايی ذخايرطالی ونزوئال از بانک ھای سوئيس و آمريکا ،به بانک
ھايی در چين و روسيه پوتينی و برزيل است .طال )شکل عام ارزشھا( ،در دنيای سرمايه داری،
سرمايه ای انباشته شده و ارزشی ماديت يافته می باشد .طال ،به سان بارزترين بيان ارزش ،کار
اجتماعا ً انباشته شده ای است که چه در بانک ھای غرب سرمايه داری ،يا شرق سرمايه داری و
نئوتزاری روسيه و چين با سوسياليسم بازارش ،انباشته شود.
شايد گفته شود که طال »ثروت ملی« است؛ ريکاردو و آدام اسميت نيز حتی ،اين ثروت را ثروتی
برای دولت میناميدند ،ھمانگونه که طال سرمايه حکومتی است ،ارز ذخيره برآمده از نفت »ملی« نيز،
سرمايه حکومتی است.
چھره مشخصه کنونی سرمايهداری ،سرمايه مالی ،بازار اسپيکوالسيون ،و اوراق قرضه و بھادار است
و نئوليبراليسم ايدئولوژی آن می باشد .طال پشتوانه ی ارزشھا در چنين بازاری است.
اگر اين پشتوانهی طاليی ،نماينده توده عظيمی از کاالھا ،متجلی شده و ھر اتم آن با کاالی منفرد نيروی
کار يکايک کارگران ،ارزش يافته است ،پس ،در بازار سرمايه جھانی به چه وظيفه و مبادلهای مشغول
ِ
است؟ اين شيی خارجی بيگانه شده از آفرينندگان خود ،در رفع نياز توليد گران ذخيره شده است؟ يا
آنکه در بازار جھانی سرمايه ،وظيفه ای ديگر دارد؟ اين ارزش از چه کسانی ربوده شده و به سود چه
کسانی تجسد يافته و انباشت می شود؟
گويی اقدامات چاوز ،از سويی ،کسب »ثروت« برای دولت و تنھا برای »توليد ثروت« و نه سرمايه
و ساز و کارھای آن در مناسبات بورژوايی است .از سوی ديگر ،توزيع سھمی از »ثروت« بين
فقيران و تنگدستان ،و »نفت بر سر سفره مردم« تا فقر زدايی شود .چاوز مدعی است که با جمھوريتی
مادامالعمر ،فقر را اينگونه از بين میبرد و »سوسياليسم قرن بيست و يکمی« را متحقق خواھد ساخت!
برای ارزيابی يک مناسبات اجتماعی ،آنچه معيار شناخت و سنجش است ،کيفيت ارزش )ارزش
مبادله( می باشد .سوسياليسم با ترازوی سنجش ک ّميت ،ميزان فقر و »عدالت« ووو مناسبات
سرمايهداری را نمی سنجد؛ پرسش آغازين و تعيين کننده برای سوسياليست ھا چنين است:
ارزش برپايه استثمار نيروی کار ،آفريده می شود يا نه؟
استبداد سرمايه و قوانين بازار آزاد در ونزوئال و بوليوی و نيکارگوئه ھمانند ايران حاکم است .روند،
پرولتاريزاسيون ،اکثريت ساکنين اين جوامع را زير خط فقر و بهورشکستگی کشانيده است .خرده توليد
کنندگان بيشمار و اقتصاد تک پايهای نفتی -رانتی ،متکی بر بازار اياالت متحده آمريکا ،ويژگی اين
سرمايه داری ،در يک کشور پيرامونی است.
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بخشش سھمی ناچيزی از »سوپ صدقه« به شماری از تھی دستان -تا مبادا گرسنگان سر به شورش
گذارند -تنھا در واژه نامه بوليواريست ھا ،سوسياليسم ناميده می شود .امروزه در بسياری از کشورھای
غربی از جمله در آمريکا ،آلمان ،ھلند و سوئد ،کليساھا اين وظايف »خيرخواھانه اخروی« ،برای
][xi

آرامش خاطر دنيوی ،انجام می دھند .به ھمين ھدف ،بانک ھای مواد غذايی

از سوی شھرداری ھا،

برای کمک به نداران برپا شده اند .تھی دستان با دست داشتن گواھی ھای فقر ،به اين »بانک ھای مواد
غذايی« مراجعه نموده و »قوت اليموتی« را دريافت می کنند .سرچشمه تمامی اين »صدقات« از
ارزش ربوده شده ی نيروی کار طبقه کارگراست.
اقدامات خيرخواھانه در ونزوئال ،ھمان »خيرات« نفت برای فقرا است .به جای يارانه ھای روبوده
شده ،بناست  ٢٠ليتر نفت بر سفره ھا گذارده شود ،تا نفت ھم به »تساوی« تقسيم شده باشد .اگر
نيکوکاری و خيريه ،ھمکاری با کشيش ھا ،گرفتن بخشی از سود سرمايه يا حتی مصادره سرمايه و
تقسيم بين تھی دستان ،سوسياليسم به بار می آورد ،رابينھود و کشيش »تاک« نيز» ،سوسياليست«
بودند يا دست کم اقداماتشان سوسياليستی بود!
ادامه دارد...
دريا دشت گلی
عباس منصوران
نوامبر ٢٠١٢
a.mansouran@gmail.com
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سوسياليسم پرولتری در نقد بوليواريسم ضد سوسياليستی
)(۶
اﯾن نوشتار بخش پاﯾانی ،از ﯾک سوی تالشی است در دفاع از سوسياليسم پرولتری و از
سوی دﯾگر ،نشان دادن ماھيت »سوسياليسم« کاذب بوليوارﯾستی و »سوسياليسم قرن
][xi
بيست و ﯾکمی«

چاوزی.

ھدف محوری ما در اﯾن نوشتار نقد سرماﯾه داری عرﯾان و آشکار در کشورھای کانونی و
پيرامونی ھماننند شيلی ،مکزﯾک ،کلمبيا ووو نيست ،چرا که اﯾنان ادعاﯾی جز وابستگی به
نئوليبراليسم و بازاز جھانی »اقتصاد آزاد« و گلوباليزاﯾسون ندارند ،نقد ما در اﯾنجا،
سوسياليسم بدلی را نشانه میگيرد .جناح ھای راست بورژوازی در آمرﯾکای التين و مرکزی
و جنوبی ،منجمله دولتھای دست راستی در ھندوراس ،شيلی ،کلمبيا،برزﯾل و ...که مدافع
ھارترﯾن و عرﯾان ترﯾن دسته بندیھای -امپرﯾاليستی و نئوليبرا ليستی در اﯾن منطقه
ھستند ،سياستھای سرماﯾهداری جھانی را آشکارا به پيش میبرند .اﯾن دﯾدگاه ،با ھر دو
جناح بورژوازی چه در شکل حکومتھای دستراستی و طرفدار امپرﯾاليسم و ھم پيمانان
نئوليبراليسم آنان و چه با جناح چپ بورژوازی ) سرماﯾه داری دولتی( و دولتھای رنگارنگ
اﯾن حکومتھا ،چه در پوشش راست و چه در پوشش چپ ،مرزبندی دارد.
نوشتار چند بخشی ،از موضعی کمونيستی دراﯾن نقد ،به »سوسياليسم
نگارندگان اﯾن
ِ
بورژواﯾی« ،ليبرالی که در اﯾن منطقه از امپرﯾاليسم دفاع و رھنمود می گيرند و نيز به شدت از
موضع ضد کارگری با ھر سوسياليسمی عداوت میورزند ،نيز میپردازند .ليبرالھا ،اصالح
طلبان ،سوسيال دمکراتھای رنگارنگ اﯾرانی و حکومتھای اﯾن پارهھای ھم محتوای حقير
نماﯾندگان سرماﯾه جھانی و ھمراھانشان در دﯾگر کشورھا ،در زمره اﯾن بخش از بورژوازی
پوسيده میباشند .ما ،نئوليبراليسم -را اﯾدئولوژی اقتصاد بازار جھانی در برھه ی
گلوباليزاسيون -و سرماﯾه جھانی را ﯾک مجموعه ی ضد انسانی -ضد طبيعت ،در برگيرندهی
کشورھای کانونی و پيرامونی میشناسيم .نقد ما به سوسياليسم کاذب ،نباﯾستی
خشنودی مدافعين ،مبلغين و کارگزاران ضد کمونيست ،درون ،پيرامون و در اپوزﯾسيون
حکومتی اﯾران را سبب شود.
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ضدنئوليبراليسم؟
آنتی مونِتاريسم و آنتی فريدمنيسم ،به معنای ضد کاپيتاليسم سوسياليستی نيست» .سوسياليسم قرن بيست
و يکمی« مکتب بوليوارھای ھزاره سوم ،به مکتب شيکاگو پرخاش میکند .در اينجا ،آکتور بازار آزاد،
به بازار آزاد می تازد .و ھواداران نئوليبراليسم به بوليواريسم می تازند که چرا به جای واگذاری
اقتصاد به بخش خصوصی ،به نئوکينزيسم بومی روی می آورد ،دولت گرايی را تقويت میبخشد ،و به
دولتسرمايه گرا و فربه اقبال میورزد.
سوسياليسم پوپوليستی ،پوپوليسم ناسيوناليستی ،و عشيرتی و ولگاريزه ،عوامفريبانه ،نام سوسياليسم را
ِ
][xi

آلوده می کند .ناديده انگاشتن اين واقعيت که»مناسبات توليدی ھر جامعهای يک کل را میسازد«

،

آگاھانه يا نا آگاھانه ،دشمنی با سوسياليسم انقالبی است .با چشم پوشی از اين اصل است که مبارزه
طبقاتی ،جنبش پرولتری و سوسياليستی حذف می شوند .سوسياليسم نيابتی -تقلبی به زعامت يک افسر
ارتش ،کجا و کشيش »تاک« ،ساده انديش و پاک دل  ،دوست رابين ھود کجا!
در کدامين مناسبات اجتماعی ،مناسبات توزيع ،تابع مناسبات توليد نيست؟ با ِستر جنسيت مناسبات با
برگ انجير سوسياليسم »ھاينس ديتريش« ،انحراف و ت ّوھم میآفرينند تا ماھيت مناسبات مستور ماند .با
اين توھم ،انحراف میآفرينند و بر چشم اصول ديالکتيک مبارزه طبقاتی خاک می پاشند .گويی میشود
ت رابينھو ِد بدلی و »کشيش تاک« جعلی ،رأس قدرت سياسی سرمايه را به
از اين ميان بُر ،بهھم ِ
نيابت طبقه و با نام پوپوليسم فتح کرد و فقرا را به »سوسياليسم« رسانيد .در اين جنگل است که »روح
مطلق« بوليوار ،با شيپور شاخين رابين ھود ،از گورگاه ھگل بر میخيزد تا فلسفه تاريخ و تاريخ فسلفه
را با گيتار ،در مايه فالمينگو بنوازند و با کاريکاتوری از فوتبال در »تيم« احمدی نژاد و افطار در
حرم »امام رضا« در معيت خون آشامان در ايران اسالمی ،ھمکاسه ی سفره ی نفتين شوند.
در اين ھمنوازی گيتار و فوتبال ،در يک ھمراستايی طبقاتی -سياسی با حکومت اسالمی سرمايه در
ايران متحد میشود تا طبقه کارگر به آگاھی طبقاتی دست نيابد و چشم به کرامات رھبر ھمچنان درخود
بماند .تمامی جناح باندھا در ايران ،روحانيت ،سران سپاه و اطالعات ،باند احمدی نژاد ،ليبرالھا و
اصالح طلبان در درون و به پيرامون قدرت پرتاب شده ،ھمه و ھمه در يک نقطه مشترکاند ،و آن نيز
دشمنی طبقاتی با طبقه کارگر و سوسياليسم انقالبی و کمونيسم است .جناح -باندھای حاکم در ايران،
سوسياليسم کاذب بوليواری را از آنجا که شعار ضد نئوليراليستی و »ضدامپرياليستی« سر می دھد و
نيازمند رای و ھمراھیاش در اختالفات سياسی درون سرمايه داری است ،متحد خود می دانند.
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اتحادھای دماگوگ ھای کاتوليک و مسلمان
مفسرين حکومت اسالمی در توجيه ھمراھی با چاوز چنين می نويسند:
»با توجه به اينکه ونزوئال کشوری است که پرچم عدالت خواھی را در منطقۀ آمريکای التين به پا کرد
و به طور مسلم توسعۀ روابط کشورمان با منطقۀ آمريکای التين از زمان روی کارآمدن چاوز کليد
خورد و با حضور چاوز رابطۀ ايران با ساير کشورھای اين منطقه پررنگ تر شد ،ابقای ايشان می
تواند فرصتھای مناسبت تری با تداوم ھمکاریھای دو جانبه و نيز منطقهای کشورمان فراھم
آورد«...

][xi

و می افزايند:
»کشورھايی مثل جمھوری اسالمی ،چين ،روسيه و بالروس که از نظر خط مشی سياسی به ونزوئال
نزديک ھستند و البته تداوم ارتباط با شرکای سنتی در اروپا مثل پرتغال و اسپانيا ...
به نظر می رسد تغيير شگرفی در روش ادارۀ کشور و برنامه ھايی که چاوز پيشتر آنھا را به کار
میگرفته ،وجود نخواھد داشت و کماکان شاھد تداوم ھمان روند در قالب سوسياليسم قرن  ٢١باشيم.. .
به طور مسلم جمھوری اسالمی ايران نيز از انتخاب مجدد آقای چاوز استقبال می نمايد«.

][xi

اين ھمکاریھا ،نه تنھا در پشتيبانی سياسی از حکومت اسالمی و تداوم بقاء و ستم طبقاتی و جنايات
بورژوازی حاکم درايران ،بل که ،در تبادالت اقتصادی مبتنی بر قوانين بازار سرمايه ،به سود طبقه
حاکم و حکومت طبقاتی آن در ھر دو کشور ،و بیگمان ،عليه حکومت شوندگان به پيش می رود.
وجود بيش از  ١٠٠قرار داد ھمکاری بين ايران و ونزوئال ،نشان گر حجم و حياتی بودن اين رابطه
برای حکومتھا و بورژوازی حاکم در ايران و ونزوئال میباشد.
مفسرين حکومتی ھمراه با اعتراف به ضرورت اين روابط و مناسبات اقتصادی در ونزوئال ،در عين
حال ،تصوير حکومت اسالمی را نيز برمال میسازند:
»...اينکه به ھر ميزان کشوری وابستگی بيشتری به نفت داشته باشد،
زمينۀ بيشتری برای غرق شدن در فساد ،سيستم حامی پروری ،ناتوانی
در تنوع بخشيدن به اقتصاد فراھم می شود و متعاقبا ً ميراث کمتری
برای آيندگان برجای می نھد و زمانی ھم که ديگر نفتی برای فروش
وجود نداشته باشد ،ثروت ديگری برای ادامۀ حيات اين کشورھا وجود
ندارد .در ميان کشورھای نفت خيز جھان تنھا نروژ است که توانسته با
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بيماری"وابستگی به نفت "مقابله کند .اما ونزوئال ھمچنان تا اندازۀ
زيادی به منابع نفتی خود وابسته است .بودجۀ دولت و ذخاير ارزی
کشور تا حد زيادی مملو از ھمين درآمدھای نفتی است«.

][xi

مفسر امنيتی حکومت اسالمی ،مھمترين عامل چنين تصويری از جوامع بيماری چون ونزوئال و
ايران ،که ھمانا ماھيت مناسبات طبقاتی حاکم است را پنھان می سازد .وی »غرق شدن در فساد ،سيستم
حامی پروری و» ،«...ناتوانی در تنوع بخشيدن به اقتصاد« يعنی نابودی بقايای توليدی در کشاورزی
و صنعت ،و نابودی منابع عمومی که »ميراث کمتری برای آيندگان برجای می نھد« ووو را به دوش
اقتصاد »نفتی« می افکند تا ماھيت بورژوايی دو حاکميت متحد و مناسبات طبقاتی در دو کشور و در
ماھيت مشترک ،ھردو را پنھان سازد.
»سوسياليسم قرن بيست و يکمی« ،با تکيه بر اقصاد تک پايه ای »نفت« ،از سويی ،نقش بورژوازی
دالل تجاری و کمپرادوری را به عھده دارد تا کاالھای مصرفی را از چين و آمريکا وارد کند ،و از
سوی ديگر با صدور مواد خام ،کانی ھا و ديگر سرچشمه ھای ثروت جامعه ،بقايای رشته ھای توليدی
بومی خرد و کارگاھی را به نابودی و ورشکستگی می کشاند .اين مناسبات است که با تکيه بر چنين
روند و سياست اقتصادی -سياسی و با تبديل اليه ھايی از خرده بورژوازی به پرولتاريتت

][xi

 ،شدت

يابی پرولتاريزاسيون را سبب می شود و با کااليی ساختن ھرچه بيشتر آنان ،به شمار ميليونی لشگر
بيکاران و خانه خرابان می افزايد.
از آنجا که سوسياليسم بوليواری ،ضد انقالبی است ،سياست ھای دولت چاوز با منافع و سياست ھای
بورژوازی در ايران گره می خورد تا طبقه حاکم و سرمايه چندجانبه ،به ھدف کسب سود و حاکميت
ھای طبقاتی خويش از آن بھره گيرند.
ليبرالھا -اصالح طلبان ايرانی ،در رقابت با باند حاکم ،خواھان واگذاری تمامی بخش ھای اقتصادی و
مالی ،از جمله نفت و گاز ،نه به شيوه خصوصی سازی در ايران ،در واگذاری به سران سپاه و
اليگارشی جناح -باندھا در کنسرن ھای عظيمی ھمانند خاتم االنبيا ،بل که ،خواھان تمامی رشته ھای
اقتصادی ،به ويژه صنايع نفت و گاز به بخش خصوصی ھستند .از اين روی ،ليبرال-اصالح طلبان

][xi

ايرانی» ،سوسياليسم« شبه دولتی که با نئوليبراليسم و بخش خصوصی درگير است را دشمن می
شمارند.
مبلغين سرمايه خصوصی در رديف گنجی -برنده ی جايزه نيم ميليون دالری بنياد »کيتو« به پاداش
انتشار مانيفست جمھوری خواھیاش در زندان ايران -در تبليغ مونتاريسم و شوک درمانی فريدمن ،و
مخالفت با دولتی سازی است که با چاوزيسم عداوت میورزند و او را »سوسياليست« مینامند.
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ھمانگونه که پناھندگان يوگوسالوی پيشين به اسکانديناوی ،اين سرزمين را سوسياليستی میناميدند و
در نفرت از تجربه ی »سوسياليسمی« که داشتند ،به سوی سرمايهداری عريان ،اياالت متحده آمريکا
پر و بال میزدند .بورژوازی ليبرال رفرميست ايران به رھبری خاتمی ھا وسبزھای جمھوری خواه
اصالح طلب برون و درون مرزی ،از ھمين زاويه با چاوز »سوسياليست« سر ستيز دارند.
جناح ليبرال ايرانی ،به ھمان پستی رقبای خويش در حکومت ،مرتجع و رذل است .ما ناچاريم به ھر
روی اين مفھوم را برای شناساندن آن به کاربريم .ليبراليسم ايرانی ،بنا به ماھيت و منافع طبقاتی
رخويش ،از ھر نوع سوسياليسمی ،می ھراسد ،و کينه توزانه حتا با نوع بدلی آن ،سرستيز دارد.
»فرانمود مذھبی ]از خودبيگانگی[ جھان واقعی ،تنھا ھنگامی می تواند
ناپديد شود که مناسبات عملی انسانھا در کار و زندگی روزانهاشان با
يکديگر ،ھر روز و به سادگی و شفافی ،رابطهی عقاليیشان را با
يکديگر و با طبيعت در برابر چشمانشان بگذارد .چھرهی فرايند
زندگی اجتماع انسان ،ھمانا فرايند توليد مادی ،حجاب مه آلود و
محصول
رازآميزش را تنھا آن گاه از ھم خواھد دريد که ھمچون
ِ
ْ
انسان آزادانه اجتماعيت يافته ،در مھار برنامهريزی آگاھانهی او در
آيد .ولی رسيدن به اين مرحله ،مستلزم شالودهی مادی معينی در
جامعه و يا گردآمدن يک سلسله از شرايط مادی در زندگی است که
خودپوی يک تکامل تاريخی طوالنی و پررنج
خود ،محصول
ِ

است[xi]«.
ارزشآفرينی در يک فرماسيون اجتماعی و اقتصادی بورژوايی ،چه دولتی چه خصوصی ،فراين ِد
توليد ،بر انسان مسلط است و نه انسان بر اين فرايند .بايد دچار از خودبيگانگی ،يا توھم مذھبی بود
که ورای اين پنداشت .به بيان مارکس »آگاھی بورژوايی اقتصاد سياسی« ،عقالنيت آن را دارد که :
»به اندازه خود ،کار مولد ،ضرورتی ھمچون قھر طبيعت به نظر می رسد«.

][xi

اکنون که قھر طبيعت بر انسان ھمچنان چيره است ،در مناسبات سرمايه داری نيز ،جبر روابط توليدی،
مستبدانه بر انسان حاکم می باشد .غلبه بر اين قھر طبقاتی مناسبات بورژوايی ،تنھا با برقراری
کمونيسم امکان پذير است ،شرايطی که درآن ،انسان بر طبيعت و فرايند توليد ،چيره می شود.
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تئوری ارزش بر پايه کار
ارزش بر پايه کار،اصلی ترين بنياد مناسبات سرمايه داری است .انقالب سوسياليستی ،انقالبی است
برای نقد و نفی در نفی اين ارزش .ھدف نخستين انقالب سوسياليستی ،نفی ديالکتيکی اين ارزش است.
در سوسياليسم بازار ،و »سوسيالسم واقعا ً موجود« پيشين در شوروی سال ھای  ١٩ ٢٤به بعد و چين
کنونی )سرمايه داری دولتی( ،ارزش کار اضافی ،به وسيله ديگران از کارگران ربوده می شود.

رقابت ھای درون طبقاتی بورژوازی
ديدگاھی که آنارکو -رفرميست ھايی ھمانند نوآم چامسکی و آلن وودزھا در حمايت از حزبﷲ دارند،
حمايتی است ،برای تبديل شدن اين گروه ھا به جمھوری اسالمی ديگری .جدا از اين حاميان مجانی
حکومت اسالمی ،مشاورين نئوتزاريسم پوتينی ھمانند »ايگورگايدر«

][xi

روسی نيز ھم مدرسين سران

سپاه می شوند تا حسن عباسی ھا را »دکترين« بيامورند ،و ھم شيوه روسی سازی حکومت و اقتصاد
را مھندسی نمايند .نيز اين مدافعين احزاب و حکومت ھای بنيادگرای مذھبی ،با معرفی نيروھای
ارتجاعی ھمانند حکومت اسالمی و حزبﷲ درلبنان ،به عنوان »ضدامپرياليست« ،به دفاع از استبداد
مضاعف مناسبات استثماری اين حکومت ھا دست می يازند .به اين وسيله ،از سويی آنھا را از گزند
مبارزه طبقاتی مصون نموده ،به بورژوازی ياری رسانده ،و از سوی ديگر با وارونه نمايی اختالفات
درون جناح ھای بورژوازی ،زير نام »مبارزه ضد امپرياليستی« ،جھت مبارزه طبقاتی عليه
بورژوازی حاکم را به انحراف می کشانند؛ طبقه کارگر را به سياھی لشگر بورژوازی »خودی« تبديل
نموده ،تا کارگران را در رقابت ھای درون طبلقاتی سرمايه ،گوشت دم توپ سازند .از سوی ديگر ،از
سازما ن يابی کارگران و دست يابی به آگاھی طبقاتی ،دورشان سازند .اشغال سفارت آمريکا ،و
گروگان گيری  ٤٤٤روزه و جنگ ارتجاعی  ٨ساله دولت ھای ايران وعراق ٣٣ ،سال ھياھوی
حکومت ھای ضد مردمی ايران و آمريکا ،در برابر يکديگر ،نمونه ھايی از اين ترفندھا برای خلع
سالح طبقه کارگر از اقدام عملی و انقالبی برای پيروزی سوسياليسم به شمار می آيند.
حزب توده و ھمراھان »فداييان اکثريت« و ديگر چپ ھای ناسيوناليست ،با ھمين تحليل از ھمان به
ت
ردای خمينی و حکومت وی آويختند ،به ماشين سرکوب سرمايه و ماندگاری آن خدمت کردند .مخالف ِ
فردای سرنگونی سلطنت ،باندھای پيرامون حکومتی -بورژوازی ليبرال ،ملی مذھبی ھا ،اصالح طلبان
و ليبرال سکوالرھا )زير نام جمھوری خواھان الئيک ووو( -که ليبراليزه شدن سرمايه و ثروت و سھم
در قدرت سياسی را میخواھند ،رقابتی درون سرمايه می باشد .عناد اين بخش از بورژوازی در
حاکم سران سپاه-امنيتی ھا ،بانداحمدی نژاد ،ولی فقيه ،اختالفات درون طبقاتی ،به
ايران ،با جناح -باند
ِ
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رقابت باندھای راھزن می ماند .مخالفت اين نيروھا ،با چاوز ،از موضع ضد سوسياليستی و ضد
کارگری آنان بر می خيزد که کينه توزانه وی را سوسياليست و کارگرگرا می پندارند.

»من خواب ديده ام«...
سوسياليسم چاوزی ،سوسياليسم بازار نيست ،کاريکاتور سوسياليسم بازار است .زيرا در ونزوئال،
وسايل توليد به ميزانی که در چين حاکم است ،در آنجا در انحصار دولت نيست ،اما ،ھمانند چين،
توزيع و توليد از قوانين بازار جھانی سرمايه ،پيروی می کند .اگر »سوسياليسم« از اين فرايند می
گذرد ،تجربيات تا کنونی کوبا ،چين و پيش از آن روسيه شوروی ،پررنگ تر از اين نوع
»سوسياليسم« نبوده اند!؟ اگر اين روند» ،سوسياليسمی« در پيشروی دارد ،پس ،سوسيالسم بازار
يوگوسالوی پيشين را پيشروترين نوع »سوسياليسم« نمی توان شمرد!؟
ونزوئالی پيرامون بازار »يو .اس .آ « ،باتمام جنجال ھای چاوز ،تنھا نام سوسياليسم را آلوده میکند.
آيا در چين خلقی ،برزيل کنونی به رياست رھبران پيشين اتحاديه ھای کارگری و چريکھای
»آزاديبخش« و در روسيهی شوروی ،دربرکناری طبقه کارگر از قدرت سياسی ،اقدامات
»سوسياليستی« رنگارنگی را رنگين تر از چاوز نداشته اند! اين اقدامات ،ھمه و ھمه ،استثمار و
اسارت نيروی کار را بازتوليد و در برنامه ندارند؟
نزديک به شش سال پيش در نوشتهای زير عنوان »ذھنيت ولونتاريسم تاريخی ِ»ايجاد« ،در نقدی
کوتاه با اشاره به شعر فروغ فرخزاد ،چاوز و ھمانندھايش را در بھترين حالت» ،رابين ھود«ھا و توھم
آفرينان ناميديم .از جمله نوشتيم:
»در اين بيان ،براين پندار ،پای فشرده میشود که »جنبش
اجتماعی ايجاد« را با اراده تنی چند بايد »ايجاد« کرد و از آنجا
که برچنين »ايجاد«ی ھيچ اميدی نيست ،به »چاوزھای« ايرانی
تن بايد سپرد که در نقش »زورو« و »رابين ھود« از راه برسند
ت »فقيران« به چنگ آورند و »اھالی«
تا قدرت سياسی را به نياب ِ
را به نان و نوا برسانند«.

][xi

پرولتاريا و سوسياليسم انقالبی ،پشت وولونتاريسم »زورو« و امام زمان گم میشود.
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اقدامات چاوز در آمريکای التين ،اقدامات پوپوليستی است ،آمريکای التين ،سرزمين »چپ« و
جنبشھای راديکال است .از سدهی ميانه تا کنون .چاوز و مورالس نمی توانند در کنار زاپاتيستھا و
کاريسمای چهگوارا و انقالب کوبا ،پوپوليست نباشد.
خمينی و جانشينان و بازتوليدش ،در ايران ،از ھمان آغاز دست يابی به قدرت سياسی ،با شعارھای
دروغين مستضعفگرايی ،برای گمراه سازی و انکار نقش طبقه کارگر ،با کاربرد ترم ھای فراطبقاتی
ھمانند »امت اسالمی« و »خلق مسلمان« ،و پنھان سازی مناسبات و اختالف طبقاتی ،با ايجاد دھھا
نھاد ،حزب و تشکل ھای زرد حکومتی را در دستور کار داشته و دارند .سران حکومتی در ايران با
ايجاد »کميته امداد امام«» ،بنياد مستضعفين« ،و ديگر بنگاه ھای سرمايه دارانه و توزيع پول و سيب
زمينی به وسيله احمدی نژاد در سفرھای استانی ووو را در »بالد اسالم« از غزه گرفته تا جنوب لبنان،
و حتی » بالد کفر« در جنوب لندن و آمريکا ووو دماگوژيسم اسالمی -بورژوايی بومی را ترويجگر
بوده و ھستند -در ايران» ،امام زمان« و »عدالت اسالمی« و در آمريکای التين «بوليواريسم» و
»سوسياليسم قرن بيست و يکمی«.
سياست ھای دو حکومت ،با ماھيت و اھدافی ھمسان ،با دو شکل ھمخوان با رنگ و فرھنگ منطقه
ای ،انجام می پذيرد.
ايدئولوژی چاوز به ھمانگونه که ادعای يک مؤمن به »اقتصاد توحيدی« ،ايدئوژلوی سرمايه داری
است ،او نيز ،به بوليواريسم مؤمن است و ضد غرب و »ضد امپرياليست« است؛ سرمايهداری را،
»امپرياليستی« می نماياند که در »آنسوی درياھا« خانه دارد ،نه در سرزمين آمريکای التين يا ايران،
روسيه ،چين ،برزيل ووو.
»ضد کاپيتاليسم« احمدی نژاد ،نيز ضد تمامی دستاوردھای ماترياليسم تاريخی ،انقالب و دستاوردھای
انقالب بشر مدرن از سده  ١۶تا کنون است» .کاپتياليسم« احمدی نژاد و »شيطان بزرگ« خمينی و
»شيطان اکبر« خامنهای ،مناسبات اقتصادی حاکم در ايران نيست -در اياالت متحده آمريکای شمالی-
آنھم در شعار ،برای پيروان اشان می باشد.
ھرچند در سالھای تحريم ايذايی ،بيش از سالھای پيش از آن ،بين حکومت اسالمی و سران اياالت
متحده آمريکا ،ديدارھا ،ھمکاری ھا ،مراوده و تبادل سالح و کاالھای ديگر برقرار بوده است .حتا با
اسرائيل به ويژه در واليت خمينی ،رابطه و خريد سالح در رونق بوده است .نمونهھای اين توافقھا و
ھمکاریھا با آمريکا ،روی کار آمدن حکومت ھای اسالمی در عراق و افغانستان می باشد.
ليبراليسم ايرانی در پيرامون حاکميت ،به جای مراوده پنھانی ،و رابطه با چين و اتحاديه اروپا ،روسيه
نئوتزاری و ترکيه و ژاپن و تمامی جھان سرمايهداری ،مراوده ی آشکار با خود آمريکا را نيز طلب
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میکنند .آنان میدانند که از اورتهگا و چاوز و کوبا نيز ،جز چند رأی در تاييد جنايات تا کنونی
حکومت ،سود چندانی نصيب حکومت شان نمی شود.
اما بوروژوازی حاکم در ايران با تمامی خصوصيات دالل – بازاری خويش ،تمامی روابط و مناسبات
را با »فی« و »مظنه« بازار و ترازو ،به معامله می گذارند .آنان ،حتی با فنآوری توليد سالح
ھستهای ،به شيوه و سياق بازار معامله می کنند .از ھمين موضع ،در تالش برای توليد اورانيوم غنی
شده و سوخت برای موشکھای دوربرد ،تا کنون با بھايی سنگينی ،در تالش برای خريد زماناند تا
پس از تجھيز ،حکومت را در برابر خطر سرنگونی بيمه کنند .می دانند در آن روز ،سرمايه جھانی
نيز به مصلحت ،با آنان سودا خواھد کرد.
سوسياليسم پرولتری ،فرايند رھايی نيروی کار از اسارت سرمايه را در بيان نامه دارد و به گستره و
ژرفای تضاد طبقاتی بين کار و سرمايه ،با روايت ھای »سوسياليستی« از جمله نحله ی »قرن بيست و
يکمی« آن تضادی آشتی ناپذير دارد .در سوسياليسم پرولتری ،نيروی کار ،ديگر کاال نيست تا برای
سرمايه ،ارزش آفرين باشد .کار در خدمت جامعه و جامعه در خدمت خويش است .در اين سوسياليسم
انقالبی ،کار ،ارزشھای سوسياليستی میآفريند و نه ارزشھای تبادالتی سرمايه ،سود و انباشت.
بر پيشانی اقدامات و رون ِد سوسياليسم بوليواريستی ،جز ارزش ھای سرمايه داری ،چه نقشی بسته
است!
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