
امــروز ســلطه ســرمایه داری در ســطح جهانــی و بــا ســیطره جهانــی 
ــژاد  ــات ن ــتیزی، تمای ــی س ــگ خارج ــتی و فرهن ــازی امپریالیس س
پرســتانه و مــاورای ناسیونالیســتی و ضــد هویتــی تعریــف مــی شــود. 
ســیطره بخــش مالــی ســرمایه کــه از جهــان، دهکــده ای ســوزان و در 
بحــران ســاخته و مــی رود کــه فقــر و گرســنگی و بــی آینده گــی افزون 
کثریــت مــردم روی زمیــن کنــد و در همــان حــال  تــر را نصیــب ا
چنــان تخریبــی همــه جانبــه و بمنظــور انباشــت ســرمایه از محیــط 
زیســت مــا بــه عمــل آورده کــه ضایعــات آن و در دراز مــدت کمتــر از 
بحــران گرســنگی، جنگهــای نیابتــی و در بــدری عمومــی نخواهــد 
بــود. برخــی خــوش دارنــد ســرمایه داران را بــه عوام فریبــان و 
ــان  ــا هم ــرد آنه ــت و عملک ــی ماهی ــد ول ــک کنن ــت ها نزدی پوپولیس
فاشیســم را تداعــی مــی کنــد کــه بــدون محلــل هــای خــود در طبقــه 
متوســط و سوســیال دموکراســی و سوســیال دموکــرات هــا هرگــز 
قــادر بــه تامیــن و تــداوم ســلطه خــود نیســتند. مــن معتقــدم کــه نــه 
کنــون گاه برقــراری و کمونیســم اســت و نــه چشــم انــدازی بــه عمــل  ا
ــاد و  ــرمایه داری و اتح ــورهای س ــن کش ــرفته تری ــترک پیش ــرد مش ک
ــا نتیجــه  ــراری سوسیالیســم. آی ــرای برق عملکــرد تشــکیاتی آنهــا ب
ایــن دو تصویــر بایــد مــا را راهــی همدســتی و همــکاری بــا ســلطه 
ســرمایه کنــد و یــا در جهــان پیرامونــی )ایــران هــا(  و هنــوز دنبــال 

اصاحــات تروریســت ها.
***

در کالبــد شــکافی مســئله ســلطه ســرمایه داری در عصــر کنونــی 
ــبت  ــا را نس ــد م ــه دی ــه زاوی ــد ک ــی کن ــی م ــی خــود نمای ــه ظریف نکت
بــه قربانیــان ایــن ســلطه ضــد بشــری تدقیــق و بصــورت کنکــرت در 

ــاورد. می
ــوم  ــز مفه ــری ج ــان دیگ ــور قربانی ــم حض ــف ه ــئله ظری ــن مس ای
ــر  گ ــی. ا ــورهای پیرامون ــژه در کش ــت بوی ــر اس ــه کارگ ــیک طبق کاس
ــعه و  ــول و توس ــل تح ــر را عام ــه کارگ ــا طبق ــیک تنه ــع کاس مراج
انقــاب و تغییــرات ســاختاری میداننــد ولــی امــروز و بــا ســلطه 
بربریتــی بــه نــام ارتجــاع داخلــی و مناســبات جهانی ســرمایه داری، 
ــت  ــر پوس ــاع و زی ــطوح اجتم ــی در س ــای عظیم ــش ه ــرده جنب خ
ــکاران،  ــان، بی ــش زن ــت. جنب ــود اس ــدی موج ــوالت بع ــاختار تح س
دانشــجویان، محیــط زیســت و جنبــش هــای محلــی و قومــی و 

هویتــی از آن جملــه انــد. خصلــت دموکراتیــک ایــن مرحلــه همیــن 
واقعیــت اســت کــه طبقــه متوســط امــروزه بــه منزلــه حضــوری 
ــار  ــا در کن ــش ه ــن جنب ــیاری از ای ــده در بس ــن کنن ــد و تعیی قدرتمن
طبقــه کارگــر قــرار مــی گیــرد و چگونگــی بهــره وری از ایــن ائتافات 
تنهــا بســتگی مبــرم بــه کارگشــتگی رهبــری انقابــی در همبســتگی 
گــون  جنبش هــای مذکــور و تشــکیات انقابــی طیــف هــای گونا
ــکیاتی آن  ــک و تش ــاوت ایدئولوژی ــای متف ــه ه ــر و نحل ــه کارگ طبق

دارد.
***

ــلطه  ــت، س کمی ــا حا ــه آی ــت ک ــن اس ــود ای ــرح میش ــه مط ــی ک پرسش
سیاســی و دولــت را در چنــان فضایــی دو دســتی تقدیــم مــا مــی کنــد 
ــش دارد  ــن دو بخ ــخ م ــود! پاس ــی ش ــد م ــو و ناپدی ــه مح و از صحن
ــطح  ــرمایه داری در س ــده س ــه آین ــردد ب ــر میگ ــتین ب ــگاه نخس و ن
جهانــی کــه بــی شــک و طبــق کاســیک هــای مارکسیســم نیــز مرحله 
انتقالــی سوسیالیســم را طــی مــی نمایــد ولــی بــه محــض رســیدن بــه 
جهــان پیرامونــی مــا مواجــه مــی شــویم بــا بازمانــده هــای دنیــای 
قدیــم. مواجــه مــی شــویم بــا عقــب ماندگــی هــای عظیــم کــه حضور 
ــر  گ ــد. ا ــی نمای ــرح م ــک را مط ــت دموکراتی کمی ــش و حا ــک جنب ی
دنیــا حتــی بــرای برقــراری سوسیالیســم محتــاج عمــل مشــترک کلیــه 
کشــورهای اقــا پیشــرفته و صنعتــی اســت و در جهــان پیرامونــی ما با 
جریانــی ســیال و پروســه ای طوالنــی و انقابــی - اجتماعــی روبــرو 
میشــویم کــه ســدهای عقــب ماندگــی هــای اجتماعــی - اقتصــادی، 
سیاســی و فرهنگــی را از ســر راه برداریــم. آیــا در ایــن مرحلــه هــم 
بــه بــاور برخــی سوســیال دموکراتهــای شــرمنده، ســرمایه داران 
ــا قــدرت سیاســی را  ــه راحتــی و صلــح و صف و ماشــین دولتــی آن ب
دو دســتی تقدیــم زحمتکشــان مــی کننــد! پاســخ مــن منفــی اســت 
ــازه و  ــا و س ــران ه ــک، ای ــه دموکراتی ــی در مرحل ــه حت ــدم ک و معتق
ســاختار انقــاب دموکراتیــک و رهبــری آن بــا مبــارزه ای مســتمر 
و بــی امــان روبــرو میشــوند. از طرفــی ارتجــاع داخلــی مــداوم 
ــه میزنــد و از ســویی اربابــان خارجــی آنهــا مــا را در محاصــره  ضرب
ــی  ــر مثال ک ــن خصــوص ذ ــرای روشــن گــری در ای ــه ب ــد. ک مــی گیرن

ضــروری میشــود.
***
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معتقدیــن گــذار مســالمت آمیز بــه سوسیالیســم و حتــی در کشــورهای 
شــمالی و پیشــرفته صنعتــی، تصویــری غیــر واقعــی ارایــه میدهنــد 
کــه بلــه در پروســه ای طوالنــی و تدریجــی زحمتکشــان در ائتــاف 
ــرار  ــزوا ق ــرمایه داری را در ان ــر، س ــای دیگ ــن و جنبش ه ــا متحدی ب
می دهنــد. بــا جــاری کــردن تدریجــی ســاز و کار کنتــرل هــای از نــوع 
دموکراتیــک کاری مــی کننــد کــه ســازه اقتصــادی اجتمــاع از دســت و 
ســلطه ســرمایه داران خــارج و مزدبگیــران بــا صلــح و صفــا بــر اریکه 
قــدرت سیاســی تکیــه میزننــد! ایــن تصویــر غیــر واقعــی از رویارویــی 
ــا جهانــی مصنوعــی و بازیگرانــی مصنوعــی  طبقاتــی جــدا مــا را ب
تــر روبــرو مــی کنــد. نتیجــه چنیــن خیــال پــردازی همــان میشــود کــه 
کنــون، زندگــی سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی معتقدیــن بــه این  تا
تصاویــر ذهنــی را ســاخته اســت. منظــورم همــکاری با وضــع موجود 
و بدنبــال اصاحــات همیــن سیســتم بــر آمــدن، چــرا کــه قــرار اســت 
ــه  ــادی را ب ــات اقتص ــود اصاح ــی خ ــای تدریج ــت ه ــا فعالی ــا ب م
ســرمایه داری و ســرمایه داران تحمیــل کنیــم. کــه قــرار اســت چنــان 
ــی  ــون طفل ــیند و چ ــم بنش ــت ه ــلطه بربری ــم و س ــر بگیری ــال و پ ب
بــی خبــر از همــه جــا شــاهد اوج گیــری تشــکیات کنتــرل عمومــی 
کارگــران و هژمونــی اقتصــادی - سیاســی آنهــا باشــد و دســت از 
ــان  ــردن هم ــزک دوزک ک ــن ب ــه ای ــدم ک ــن معتق ــد! م ــا نکن ــا خط پ
سوســیال دموکراســی امتحــان پــس داده اســت و نــه چیــز دیگــری.

***
اندیشــه عقــب رانــدن تدریجــی ســرمایه داری و ســپس آچمــز نمــودن 

آن و گــذار مســالمت آمیــز بــه مرحلــه ای عالی تــر )سوسیالیســم( 
تاریخچــه غــم بــاری را رقــم زده اســت. عبــارت پــردازی هایــی ایــن 
ــه “راه  ــه در جهــان جنــوب ب ــه ک چنیــن و سوســیال دموکــرات مابان
رشــد غیرســرمایه داری” و در شــمال بــه گــذار تدریجی ترجمه شــده، 
ــازی در  ــار و مشــترکی را داشــته اســت. نتیجــه اش ب نتایــج فاجعــه ب
بســاط امپریالیســتها در کشــورهای شــمالی و همدســتی بــا ارتجــاع و 
دیکتاتوریهــا در ممالــک پیرامونــی بــوده اســت. طرفه اینکه ســرمایه 
داری و بــازوی ســرکوبی آن هرگــز بیــکار نمــی نشــیند تــا شــاهد رشــد 
تشــکیات و اندیشــه رهایــی مــزد بگیران باشــد. نبــرد طبقاتــی ادامه 
دارد و امپریالیســتها لحظــه ای در ســرکوب دشــمنان طبقاتــی خــود و 
هــر چنــد بــه قیمــت نابــودی بشــریت، درنــگ نمیکننــد. ذهنی گــری 
سوســیال دموکــرات هــا در بهتریــن حالــت و در امثــال کشــوری 
شــمالی چــون ســوئد مقابــل چشــم ماســت. آنجــا هــم اصــاح گــران 
مناســبات ســرمایه داری در همــکاری بــا آریستوکراســی کار )اشــرافیت 
کارگــری( چنیــن رویــای شــیرینی را آغــاز نمودنــد ولــی دو صــد ســال 
هــم کــه بگــذرد، مجــددًا بــازی و طراحــی بدســت بــورژوازی خواهد 
ــت  ــریت اس ــده بش ــه آین ــم ک ــاختار سوسیالیس ــه س ــل ب ــه نی ــد. ک مان
ــی روشــنفکران مدرســه ای  ــات رویای ــه هــای نجومــی از ذهنی فاصل
دارد و نبــردی طبقاتــی در تمــام تصاویــر آن شــاخص چنیــن گــذاری 

بــوده و خواهــد بــود.
    ***


