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ی تحولات اخیر در را دربارهاای مکتوب با جوزف چونی مصاحبهمتن کنونی ترجمه

و  مدیریتخاورمیانه و ایران در بستر بحران جهانی نئولیبرالیسم است. چونرا مدرس 

ی اقتصاد سیاسکینگز کالج لندن تر در پیشو است در دانشگاه لستر  دهیسازمان

شناسی ی اقتصاد سیاسی و جامعهدر حوزه اوهای . پژوهشکردالملل تدریس میبین

ازار ثبات و باطمینانی، کار بیبی»توان به: های او میاز کتاب است وشده ختهکار شنا

 (9102« )داریسرمایه تشریح»( و 9102« )مارکس سرمایهراهنمای »(، 9102« )کار

ال را از س المللیسوسیالیسم بینی نامهفصل یهمچنین سردبیر رااچون. اشاره کرد

انه برای دیدن مسائل خاورمی . تلاشپس از آلکس کالینکوس بر عهده گرفته است 9102

ای و پیوند و های نظری و روشنفکران رادیکال غیرخاورمیانهو ایران از منظر سنت

ون چهموگو بتواند دار است. امید است که این گفتجهانی، سنتی ریشه یوگوگفت

ها به متن اصلی درون علامت کروشه افزوده د.باشها تلاشادای سهمی کوچک به این 

 اند.قرار گرفته

*** 

 

جوزف عزیز ممنون از اینکه وقت ارزشمند خود را در اختیار من گذاشتید. 

برانگیز جدید در تحولات ژئوپولتیک بحث یبیاید با یک مسئله نخست

امروز خاورمیانه، یعنی سیاست خارجی دولت بایدن در قبال ایران آغاز 

شود تداوم و واگرایی میان رویکرد بایدن مبانی می کدامکنیم. بر اساس 

و ترامپ به ایران را توضیح داد؟ این تنش میان ایران و آمریکا را چگونه 

 توان فهمید؟جهانی می داریسرمایهنی کنونی ی بحرادر بستر مرحله

ی رویکرد نماینده از جهات بسیاری، جو بایدن بسیار بیشتر از دونالد ترامپ

حاکم آمریکا است. یعنی رویکرد بلندمدت آمریکا برای تضمین  یبلندمدت طبقه

تظار اناش. کارگیری و اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامیبهی اش به وسیلهمنافع

 ندارم که بایدن چیزی غیر از یک مدافع امپریالسیم باشد.
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ی بزرگ است. بر دو مسئلهبایدن هم مثل ترامپ و باراک اوباما قبل از او، میراث

است در برخی  است که قادرداری بزرگ سرمایهاولی برآمدن چین در مقام یک قدرت 

یافته در تداومدوم ناآرامی ی مسئله نقاط جهان منافع امریکا را به چالش بکشد.

 911۲ یبه ویژه حمله-ی امپریالیستی ها مداخلهخاورمیانه است که عمدتاً ناشی از دهه

داد. از این نظر کاملًا حق با آن ی أراش که بایدن در آن زمان به نفعاست  - عراقبه 

تیم گف کردیمهایی از ما در چپ بریتانیا بود که وقتی علیه جنگ تظاهرات میدسته

آلودی این کند. از قضا به طرز طعنثبات میهای آتی بیرا در سال این حمله منطقه

 یبرای ایران حوزه ،مثلًا با برداشتن رژیم صدام حسین ،مداخله همچنین به انحایی

. رویکرد اوباما تلاش برای بیرون کشیدن ایالات است کرده تری فراهمنفوذ گسترده

اش را بر آسیا متمرکز کند. در نتیجه شاهد «گرانیگاه»یانه بود تا متحده از آشوب خاورم

ی اقتصادی چین به و هم تلاش اوباما برای محاصره ]برجام[ ایران 910۲ یهم معاهده

 بودیم.  پسفیک-ی شراکت ترانسوسیله

نابکار و سرخود بود که کاملًا قادر به آزاد کردن  یترامپ نژادپرست و ناسیونالیست

 یکرد اما درگیری اصلی او در حوزهاش ایجاب میقدرت نظامی آمریکا بود اگر منفعت

( و مقابله با چین protectionist) گرایانهحمایتهای المللی اجرای سیاستبین

ا اقداماتی که بسیار عمدتًا از طریق تجارت بود. او دنبال این بود که این هدف را ب

اش بود انجام دهد به نحوی که در انجام این کار هم تر از اقدامات پیشینیانجانبهیک

-اروپا را به حاشیه راند و مورد انتقاد قرار داد و شراکت ترانس یناتو و هم اتحادیه

های عربستان سعودی و اسرائیل او پاسفیک را هم ملغی کرد. بر اثر فشار حکومت

و در عوض روی تشدید  خارج ایرانبا ای ی هستهنین آمریکا را از معاهدههمچ

ای تعارض با های اقتصادی تمرکز کرد. این کار همراه شده بود با تشدید دورهتحریم

 9191ایران، همانطور که در قتل قاسم سلیمانی با یک پهباد آمریکایی در اوایل سال 

 دیدیم.

به رویکرد اوباما است. ممکن است که برخی از  نسبی بازگشتی بایدن نماینده

ژوئن امسال  G7کند، اما جالب بود که در اجلاس  ظحفاقدامات ترامپ علیه چین را 

ی داد که در پروژهرا تحت فشار قرار می در بریتانیا شاهد بودیم که او همچنان متحدان



 خاورمیانه، بحران و کارگران 4 

ار را هم با ناتو و آمریکا برای به چالش کشیدن برآمدن چین، همکاری کنند. همین ک

د موفق نخواه خودکاردهد. این تلاش البته کاملاً به صورت اروپا دارد انجام می یاتحادیه

به  آمیزتری نسبتاروپا رویکرد بسیار مصالحه یبود چون بسیاری از کشورهای اتحادیه

 بینند.را یک شریک تجاری کلیدی می این کشورچین دارند و 

با ایران را  910۲است که بایدن شکلی از قرار داد سال  در خاورمیانه هم محتمل

و چند تا تحریم هم  است های غیرمستقیم در جریاناخیرًا برخی گفتگو-احیا کند. 

اما این اتفاق به هیچ وجه قطعی نیست به خصوص اگر، همانطور که  -برداشته شده

مرتبط به عملکرد متفاوت ای در دولت ایالات متحده معتقدند، این قرارداد منوط و عده

 گیریایران در منطقه شود. یک عامل دیگر ]در کنار ایران[ که دولت آمریکا را از جهت

دار اسرائیل علیه فلسطین است دارد توحش ادامهاش به سمت چین باز میمجدد توان

 چند وقت قبل به یک درگیری ،ی فلسطین علیه این توحشکه بعد از مقاومت قهرمانانه

 ن زد.دام

با  اما مسیر اندکی متفاوت ها نیست،وجه پشتیبان فلسطینیهیچالبته بهبایدن 

کند که برای مثال اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت ترامپ را دنبال می

 ها شروع شد این بود کهجمهور آمریکا وقتی که درگیریی اصلی رئیسشناخت. مشغله

 ترجیح داد که به اجرا کشیده شود اجتناب کند. او بیشتراز اینکه خیلی به درون م

ها را بخوابانند تا بتواند بر اهداف متحدان ایالات متحده در منطقه اتکا کند که تنش

ها تر سیاست خارجی خود تمرکز کند. خواهیم دید که در بلندمدت این سیاستگسترده

 چقدر موفق خواهند بود.

فضای تفکر رادیکال و انتقادی ایرانی این  برانگیز دریکی از مسائل بحث

های پروازیکند، بلندها را در خاورمیانه تشدید میاست که چه کسی تنش

زدایی قرار ایران یا اسرائیل و آمریکا؟ و چه کسی در جهت ثبات و تنش

تر نیز در جریان گرفته؟ در همین راستا، در عین حال یک بحث تئوریک

در خاورمیانه و نمایندگان  که طبقات حاکماست. آیا منصفانه است 

گرانی با خصلت امپریالستی درون را به عنوان تعاملشان سیاسی
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که خاورمیانه در نظر گرفت؟ یا این «امپریالستیسیستم خرده»

 است؟ امپریالیسم تنها وصف انحصاری ایالات متحده

رت تمندترین ابرقدی نظری که مطرح کردید کلیدی است. ایالات متحده قدرمسئله

جهان در سیستم امپریالیستی باقی خواهد ماند و ظرفیت عظیمی برای تشدید درگیری 

 و ضربه رساندن دارد.

مله ها حترینها که به ضعیفترین دولتاما امپریالیسم صرفًا به معنای ثروتمند

منافع  دولتی است که در آن-های بیناکنند نیست. امپریالیسم یک سیستم از رقابتمی

ی ه نوبهها بخورده با تعارضات ژئوپولتیک هستند. این رقابتدارانه گرهاقتصادی سرمایه

شود. این سیستم خود منجر به برخوردهای سیاسی، اقتصادی و در نهایت نظامی می

داری مختلف است، بنابراین های سرمایهی ناموزون دولتی توسعهدربرگیرنده

کنند. وقتی های از پیش مستقر یا در حال افول برخورد میهای نوظهور با قدرتقدرت

این برخوردها  ،شان را پیش ببرند یا از آن دفاع کنندخواهند منافعکه دولت می

 .توانند سرریز کنند و بدل به جنگ شوندمی

دل  زمین است از رویایالات متحده با اقتصادی که تا کنون قدرتمندترین اقتصاد  

توان گفت که از آن موقع از نظر اقتصادی ظهور کرد. به طرز نسبی میجنگ جهانی دوم 

که رقیب ، که بعد از آن0221ی اوایل دهه ای بود، مخصوصاً نزول کرده است. دوره

اش حاکم آمریکا درصدد بر آمد تا هژمونی یاش، اتحاد شوروی، فروپاشید، طبقهاصلی

جهانی که مبتنی بود بر تجارت آزاد، دلار، را تحکیم کند از طریق ایجاد نظم نئولیبرال 

افول نسبی همچنان ها. اما ای از اتحادها با دیگر دولتاستریت و مجموعهقدرت وال

ایالات متحده ادامه یافت. بعلاوه، شکست ایالات متحده در عراق، ظهور اقتصادی چین 

لرزه در آورده است. اش را به های هژمونیداری بیشتر پایههای سرمایهو توالی بحران

تر قرار های کاپیتالیستی پایینها، که در سلسله مراتب قدرتدر این زمینه، دیگر دولت

 ای و نه جهانی. دردر سطحی منطقه -توانند به دنبال اظهار وجود باشند اند، میگرفته

ا یامپریالیستی چون ترکیه یا ایران های خردههمین زمینه، معنادار است که از قدرت

شی ای نقکوشند که در سطح منطقهها میامارات متحده سخن بگوییم. این گونه دولت



 خاورمیانه، بحران و کارگران 6 

د کوشنکند. آنها میخواهد در سطح جهانی بازی میرا بازی کنند که ایالات متحده می

شان با استفاده از نفوذ ژئوپولتیک، تجارت و گاهی قدرت نظامی منطقه را بنا بر منافع

ی کاملی از به روشنی این فرایند را در سوریه دید که دامنه شود. میدهندباز شکل 

امپریالیستی مستقیماً دخالت کردند و یا متحدانی را در های امپریالیستی و خردهقدرت

 و پرورش دادند که منجر به تشدید درگیری شد.کردند میدان حمایت 

 ا که در کشورهایامپریالیسم بدان معنا نیست که آنهایی از مالبته که وجود خرده

فاوت باشند. تکنند نسبت به تعارضات بیبزرگ امپریالیستی چون بریتانیا زندگی می

قرار باشد که بریتانیا در تجاوز به ایران به آمریکا بپیوندد، من صریحًا آرزو  زمانیاگر 

های امپریالستی بزرگ در چنین دارم که شکست بریتانیا و آمریکا را، یعنی قدرت

هم کنند مامپریالیست زندگی میببینم. اما کسانی که در کشورهای خرده درگیری،

د رانای که سیاست خارجی دولت خودشان را به پیش میدارانهاست که منافع سرمایه

 دارانه را به چالش کشند.تشخیص دهند و این منافع سرمایه

 

در جنوب جهانی و  یک استراتژی ممکن و عملی علیه نئولیبرالیسم

ها و ورهای در حال توسعه )مثل ایران( چیست؟ چطور باید جنبشکش

ی امروز مواجه شدههای اقتصاد جهانیبا چالش دارینیروهای ضد سرمایه

 رفاهی و بیشترروتر، دولتداری میانهشوند؟ آیا بازگشت به یک سرمایه

هایی از سازی بخشملیمتکی بر بخش عمومی اساساً ممکن است؟ آیا 

 است؟ جاسیاسی به ییک شعار و خواستهاقتصاد 

ها خیلی بزرگی است. مطمئناً درست است که جذابیت آنچه سوسالیستال ؤساین 

اند افول کرده است. نامیده «داری دولتیسرمایه» -امدر سنت فکری که من از آن آمده-

نبال دها در جنوب جهانی خیلی که یهای پس از جنگ جهانی دوم، الگو و مدلدر دهه

ک ی دستبهشده که از بالا چیزی شبیه اتحاد شوروی بود. یک اقتصاد ملیکردند 

ی ، یک نمونه0291ی شد. اتحاد شوروی از اواخر دههدولتی کنترل می سالاریدیوان

یکر پی غولداری دولتی بود. شوروی تا حدی شبیه به یک کارخانهناب سرمایه یویژه

کرد. چون شوروی درگیر را هدایت می ز درون منابعکرد که بوروکراسی اعمل می
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ستی بود، دولت ملزم به هدایت آن منابع به سوی انباشت سرمایه یامپریال-های بینارقابت

صنعتی برای خود بسازد و برای این کار ناگزیر بود که نظامی و ی بود تا بتواند پایه

ی استالین به هیچ شیوه کارگران را استثمار کند. پس اتحاد شوروی تحت حاکمیت

های ای سوسیالستی نبود و بیشتر شبیه با دیگر قدرتمعناداری دیگر جامعه

 شد.داری در غرب میسرمایه

توانستند در دیگر جاها شکل داری دولتی میتر سرمایه، انواع غیر ناباین با وجود

 ه بادر مقایس ،تقاد منای چون هند. به اعیافتهاستقلالبگیرند، مثلًا در کشورهای تازه 

ی رهایی انسانی اصیلی که در سنت سوسیالستی تجلی یافته، از جمله اهداف خواسته

اش، داری دولتی، چه در اشکال ناب و چه غیر نابافق سرمایه ،روسیه 0202انقلاب 

 . بسیار نابسنده است

داری دولتی نیستند ها در جنوب جهانی خواهان سرمایهامروزه اما بسیاری از جنبش

 اند دیگرسطحی که تولید و تجارت و غیره از مرزهای ملی فراتر رفته به سببچون 

 سازی دفاعها گاهی از ملیکه برخی از چپرسد. البته چنین مدلی ممکن به نظر نمی

های کنیم. و البته که ما باید سیاستبریتانیا چنین می گونه که اغلب ما درکنند، آنمی

ند، نقد کمی شده بدترهای سرکوبکه زندگی را برای کارگران و دیگر گروهنئولیبرالی 

کنم اشتباه است اگر هیچ توهمی نسبت به این داشته باشیم فکر می ،این وجود کنیم. با

 نترل کارگری واقعی که از پایین اعمالشده بتواند بدون کملی شدتبهکه اقتصادی که 

 سم تعبیر شود.یشود به سوسیالمی

چ هی یچرخش نولیبرال پیش ازداری به همین منوال، ما نباید نسبت به سرمایه

 اتداری بربریک و استثماری بود. باید بجنگیم توهمی داشته باشیم. این سرمایه

 آلمانی-نطور که انقلابی لهستانیداری ایجاد کنیم، اگرچه هماهایی در سرمایهرفرم

گیم جنبزرگ، رزا لوکزامبورگ بیش از یک قرن قبل استدلال کرده، ما برای رفرم نمی

ای حیاتی نفسه مثبت هستند، بلکه همچنین، و این نکتهها فیخاطر که رفرمصرفاً بدان

ایش کارگر را افز ییافتگی طبقهکه اعتماد به نفس، رزمندگی و سازماناست، برای این

ه هداری است که مواجها سرنگونی انقلابی سرمایهدهیم. هدف نهایی در انجام این رفرم

داری و جایگزین کردن آن با یک دولت کارگری دموکراتیک را ضروری با دولت سرمایه
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ی حقیقتاً تواند چارچوب لازم برای تکوین یک جامعهسازد. دولتی که میمی

های های چنین تغییری وجود دارند. شورشهم آورد. پتانسیلسوسیالستی را فرا

اند. از جمله بهار عربی در سال های اخیر در جنوب جهانی رخ دادهتاثیرگذاری در سال

در کشورهایی چون شیلی،  9102های اعتراضی در سال و همچنین توالی جنبش 9100

 ها خواهان تحول انقلابیجنبشاکوادور و لبنان. با این حال، تعداد افرادی که در این 

که  یافتگی آن را داشته باشندام، و فهم و سازمانکه قبلاً توضیح داده به معنایی ،باشند

 قرار دهند، خیلی کوچک بوده است. باید این را تغییر داد.ثیر أتدیگران را تحت 

 

های مردمی های اصلی این روزها، رشد جنبشیکی از دغدغه

هم در صل أمستئوفاشیستی در میان طبقات متوسط افراطی و نراست

 داریسرمایه یپیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعهکشورهای 

داری است(. آوری سرمایه. )استیصالی که خود ناشی از بحران سوداست

های ارتجاعی خیلی گرا و ایدهرسد که ناسیونالیسم راستبه نظر می

های از نظر اقتصادی و دارد تا ایده بیشتر در میان طبقه متوسط رواج

سیاسی مترقی. این واقعیت همان اندازه که برای ایالات متحده و بریتانیا 

گرا های مردمی راست. عروج این جنبشهندکه برای ایران و  کندصدق می

ی های مردمی مترقی به اندازهدهید؟ چرا جنبشتوضیح میچگونه را 

 ست؟افراطی قوی نیهای راستجنبش

بود. این دوره منجر به خلق آن چیزی  ینولیبرال اجماعاوج  0221و  02۹1های دهه

ده است. نامی «ی افراطیمیانه»بریتانیایی، -مارکسیست پاکستانیطارق علی، شد که 

میانه و راست میانه بودند که بر سر برخی  مدارانی از چپی افراطی، سیاستمیانه

بودند که مضر بود به حال مردمی که این نظر شده هممشترک های سیاست

تری ختی حتی سبه شیوه یهای نئولیبرالسیاستمداران را انتخاب کرده بودند. سیاست

 یهای نئولیبرالبه سیاست مشتاقانه آوریروی در جنوب جهانی تحمیل شدند، اغلب با
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ون صندوق هایی چداری بزرگ و سازمانهای سرمایهدر این کشورها با حمایت دولت

 المللی پول.بین

ی کنونی با اش در جنوب جهانی در دورهی افراطی و همتایاننارضایتی از میانه

. تاس گره خورده های کارگرانسیستم برای برطرف کردن خواسته یناتوانی فزاینده

 urbanised working) شدهشهری کارگر یباید یادمان باشد که جمعیت طبقه

classی اخیر صدها میلیون رشد پیدا کرده است. این امر منجر به ها( در سال

رادیکال چپ و راست مورد توجه قرار های بدیلشدن سیاسی شده است. قطبی

و بحران پاندمی  2-911۹از جمله بحران سال  ،های مکرر سیستماند، و بحرانگرفته

 .دکنمیتقویت این وضع را  کرونا امروز

در راست رادیکال، آشکارا نیروهای فاشیستی وجود دارند، یعنی نیروهایی که متعهد 

مآب زیناهای خیابانی برای سرنگونی دموکراسی و تحمیل یک رژیم به ساختن جنبش

ظاهر ت هستند کههم  ی ملی در فرانسهمانند جبهه ،هستند. همچنین احزاب فاشیستی

د. جریان اصلی هستند تا حمایت به دست بیاورن کنند که بخشی از سیستم انتخاباتیمی

بعلاوه آرایشی از احزاب راست رادیکال هم هستند که ممکن است عناصر فاشیستی را 

دربر گیرند و حمایت کنند و گاهی هم با فاشیسم لاس بزنند، اما خودشان به استراتژی 

 دد راست رادیکالترین تجلی ظهور مجعمومی سوماند. این مورد فاشیستی گره نخورده

شرایطی که  است. مثل ترامپ در ایالات متحده و یا ژائیر بولسانارو در برزیل. در

، یا ندارند داریسرمایه جاریهای آشوب حلی در برابرسیاستمداران جریان اصلی راه

و  شودجلب میاین نیروهای سیاسی توجه به ، وجود ندارد مقاومت مردمی از پایین

پرستی و نژاد ،های اجتماعی خود را برسازند و حفظ کننده پایگاهکبرای آنها آن

 .کنندنیسم را بسیج مییشوو

جا مشکلی وجود دارد. اغلب چپ هایی داشته، اما اینچپ رادیکال هم پیشرفت

ی است که متعهد به کار کردن در «رفرمیست»های رادیکال شامل سوسیالیست

های چپی چون ار خوب است که رفرمیستداری هستند. بسیچارچوب دولت سرمایه

اند. این امر برنی سندرز در ایالات متحده و جرمی کوربین در بریتانیا مطرح شده

را  که مردم سخنان کوربینانگیزاند و حتی اینهایی را راجع به سوسیالیسم بر میبحث
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 اعتماد به نفستوانستند طور دیگری باشند، چطور امور میکه شنوند می در این باره

دهد. اما نیروهای چپ رفرمیست، مثل نهادهای رفرمیستی سنتی، با را افزایش می آنها

 د.نشوداری مواجه میی تحمل رفرم سرمایههای آستانهمحدودیت

ادی های اقتصریاضتاز کرده بودند تا انتخاب را در یونان، حزب چپ رادیکال سیریزا 

اروپا، صندوق  یبود خارج شود. اما اتحادیه تحمیل شده 911۹-2 که بعد از سال

داران یونانی دست به دست هم دادند تا المللی پول، بانک مرکزی اروپا و سرمایهبین

که ر آناقتصاد مگ ورشکسته ساختنسیریزا را به زانو در بیاورند، مخصوصًا با تهدید به 

نی دهندگایأی رأرهایت با سیریزا منافع سرمایه را تقویت کند. سیریزا رام شد و در ن

موس، یک حزب وبه زیر کشیده شدند. در اسپانیا دیدیم که پود ،از دولت زدودهتوهم

که از یک جنبش خیابانی نیرومند ضد ) 910۲رادیکال دیگر از زمان ایجادش در سال 

ای هایش برها بالا رفت. اما در نهایت در کوششبود( در نظرسنجیه آوردبرسر  یریاضت

یابی به کنترل درون دولت موجود وارد ائتلاف با چپ جریان اصلی شد و در دست

. است را مدیریت کرده 02پاسخ اسپانیا به کووید  ای پلیسیهای اخیر هم به شیوهماه

پودموس شروع به کنارگیری از حزب کردند چون به نظرشان دیگر دهندگان یأر

 رادیکال نیست. بدیلی یک نماینده

هایی داشتند رفتخیلی سریع پیش« چپ رفرمیست»های پس این احزاب و چهره

ابی انقل بدیلیی اما در عین حال به سختی به آزمون کشیده شدند. ما نیازمند عرضه

کند و ها را درک میهای مردم برای رفرمکه در عین حال خواست بدیلیهستیم، اما 

 .کندمبارزه میبرای به دست آوردن آنها 

 

 های مردمی راستیکی از رویکردهای کلاسیک برای شکست جنبش

ی متحد )در مقابل افراطی استراتژی مشهور تروتسکی است، یعنی جبهه

ی مردمی(. به نظر شما این مفاهیم برای استراتژی استالینستی جبهه

 دارند؟ موضوعیتامروز ما همچنان 

ی . لئون تروتسکی دربارهشودقبلی مربوط می یاین مسئله مستقیمًا به نکته

 ایی متحد همچون ابزاری برای بسیج کارگران در مبارزهتاکتیک یا سیاست جبهه
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یخی که ی تارمشترک سخن گفت، بدون قربانی کردن استقلال نیروهای انقلابی. زمینه

ها در آلمان ی ظهور نازیکند بررسی او دربارهروشنی ارائه میبهاش را در آن او استدلال

 ها امروزه ارزش بازخوانی دارند.است. این نوشته 02۲1و  0291های دهه

که نه تنها اقلیت حیاتی کارگران انقلابی، بلکه  ها ضروری بودبا نازی برای مقابله

حداکثر اکثریت کارگران رفرمیست را نیز بسیج کرد. کارگران رفرمیست میل داشتند 

های کارگری باشند. تروتسکی استدلال کرده رو احزاب رفرمیست و اتحادیهکه دنباله

 هدفی مشترکبه ها رجوع کنند تا ران این احزاب و اتحادیهها باید به رهببود انقلابی

 کردند، چه بهتر و به. اگر این رهبران موافقت میندیابفاشیستی دست در مبارزه ضد

ا هوقت دست کم انقلابی کردند، آنای بود. اگر هم رد مینفع خلق یک جنبش توده

ر صورت برای حفظ وحدت ها توضیح دهند که آنها به هبودند که به تودهقادر می

دافع اند. پس تروتسکی مشدن، تلاش خود را کردهشان به بسیجکارگر و تشویق یطبقه

وان ها به عنها و انقلابیی مشترکی بود که در آن رفرمیستیک توافق محدود در مبارزه

که  ی مشترکیتوانستند سهیم شوند. در بستر این مبارزهنیروهایی مستقل از هم می

به  هایی که به نظرشانها و ایدهشان برای ترویج تاکتیکها بر حقگرفت، انقلابیمیدر 

وار کردند. و به این نحو، تروتسکی امیدمیکید أتهاست خوبی مناسب مقابله با فاشیست

 تری از کارگران را جذب سوسیالسیم انقلابی کنند.های وسیعبود که آنها قشر

ن کارگر آلما یطبقهفاشیسم و  ر آن زمان در آلمانهای تروتسکی دایدهسفانه أمت

ی جبهه»ها، مثل فرانسه یا اسپانیا، رویکرد استالینستی . در دیگر زمینهدکرتارومار  را

د و ها استقلال را قربانی کننکه انقلابی بدان معناعلیه فاشیسم، غلبه یافت.  «مردمی

ی به نحوی و جریان اصل ا نیروهای لیبرالشان را کند کنند تا بتوانند بی تیز سیاستلبه

 بدون اصول همکاری کنند.

که به نحوی خلاقانه رویکرد تروتسکی امروزه همچنان موضوعیت دارد به شرط آن

ت و توانند درسها در بریتانیا نمیبه کار گرفته شود. برای مثال، گروه کوچک انقلابی

و را قانع کند که به ما در مبارزه با حسابی کل حزب کارگر بریتانیا با صدها هزار عض

هایی خشب در این نبرد توانیمفاشیسم یا حمایت از فلسطین کمک کند. اما مطمئناً می

 از جناح چپ حزب کارگر با خود همراه کنیم.
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بایست در کنار کارگران رفرمیست مبارزه میدر مبارزات واقعی در کل، چپ انقلابی 

ود خ طبقه کارگر. اما در عین حال باید توانایی مستقلیابی به اهداف کند برای دست

هایی حفظ کنند که بیشترین هایشان و شکل دادن به تاکتیکایده یبرای ارائه را

و منجر شدن به افزایش قدرت جنبش طبقه کارگر را داشته باشد. در  احتمال موفقیت

حدود خودمان، بلکه های مانجام این کار، هدف ما نه تنها باید دست آوردن خواسته

تواند در نهایت مبارزه برای یک ای انقلابی باشد که میهمچنین ایجاد یک سازمان توده

 تغییر انقلابی واقعی را هدایت کند.

 

 دیاشده شناختهزمینه پژوهش در آن  یبراکه  ییهااز حوزه یکی

 اینتایکارگر بر یطبقه یدرباره شما پژوهش ژهیوبهکار و  یشناسجامعه

کار: به چالش  یروین بازار و ثباتیب یکارها ت،یامنعدم»است )کتاب 

ارگر ک طبقه لیخصا نیتری. به نظر شما اصلاست( «یکشاندن ارتدوکس

 را خود لیخصا نیهستند؟ چگونه ا ییهازیچه چ یدر جنوب جهان

 نیب ییهاشباهت که دیکرد اشاره ؟است ساخته یمتجل آنها مبارزات

 یجهان و جنوب و شمال در «یافراط یانهیم» هیکارگران عل یمبارزه

 چگونه هاتفاوت نیا و ست؟یچ آنها یهاتفاوت و ییواگرا اما. دارد وجود

 کند؟یم متفاوت را آنها یمبارزه

ی ی گفتارهای رایج امروز در آکادمی دربارهمن درباره هایاستدلالیکی از 

 است که این گفتارها تا حد زیادی رویکردی محدود این «ثباتاشتغال بی»و  «ثباتیبی»

اشتغال  «الگوی متعارف» افولکسی[ موجود در این حوزه بر وادبیات ]و ارتد هستند.

های پس از جنگ وجود دههدر داری ی سرمایهکه در اقتصادهای پیشرفتهکید دارد أت

 که در آن دوره . اینطور نبودهمحل تردید است الگوداشته است. در واقع خود این 

و نسبتًا مرفه و عضو اتحادیه در یک اقتصاد باثبات  مردکارگران، سفیدپوست،  یهمه

کم در کشوری چون بریتانیا بوده باشند. با این وجود دست 02۹1و 02۲1ی هادهه

 .گیردقرار می روشن است چه چیزی مورد بحث
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، هرگز  لگوی متعارفای جنوب جهانی چیزی حتی شبیه این اما در بخش عمده

ثباتی نوظهور اشتغال حرف بزنیم. پس توانیم از نوعی بیوجود نداشته است. ما نمی

های مختلف کارگر در زمینه یهای مشخصی بین وضع طبقهروشن است که تفاوت

ی تنوع شرایط دربرگیرنده چندان «جنوب جهانی»وجود دارد. به علاوه، خود اصطلاح 

. تجارب ستنیداری ی سیستم سرمایهی پیشرفتهن از هستهکاری موجود در بیرو

آسا را مدیریت غول صنعتیهای کان، شرکت تایوانی که مجتمعکارگران در فاکس

پنجاه هزار نفر کارگر در سرزمین اصلی چین(، کند، )برخی از آنها با بیش از دویستمی

یوی یا تجارب کارگران عمیقًا متفاوت است با تجارب کارگران استخراج قلع در بول

 .وهبکشاورزی در زیمبا

المللی در آن مشترک است، اول از همه کارگر به صورت بین یآنچه به نظرم طبقه

اه ناشی از جایگ داری است. این هممنفعت مشترک و ظرفیت به چالش کشیدن سرمایه

 داریرمایههمانطور که کارل مارکس مدتها قبل نوشته، سی تولید است. حوزهدر آنها 

اش کم گورکنان بالقوهآفریند یا دستهای خودش را میناگزیر گورکنبهرود، هر جا می

وابسته به سرمایه هستند اما سرمایه وابسته به بسیج  کار و دستمزدرا. کارگران برای 

بازساختاریابی هم  ماند. هر دگرگونی وجمعی نیروی کار برای به دست آوردن سود می

اتفاق افتاده باشد این قدرت بالقوه سر جای خود باقی  قتصادهای متفاوتکه درون ا

 .ماندمی

 اند،ی که طبقات حاکم اجرا کردهدر اینکه چطور مدل نئولیبرال هاییشباهتبعلاوه 

های تعدیل برنامهتا به حال ثابت شده که ها را تشدید کرده وجود دارد. نارضایتی

به کشورهایی در آفریقا و آمریکای  المللی پولبینساختاری که به فرماندهی صندوق 

های ریاضتی تحمیل شده در اروپا مخرب لاتین تحمیل شده بسیار بیشتر از سیاست

ز ی ریاضتی که بعد اخورند. برای مثال، برنامههایی نیز به چشم میاند، اما شباهتبوده

های سابقًا برنامه های بسیاری شبیهبر یونان تحمیل شد از جنبه 911۹-2بحران 

ود هایی بالمللی پول یکی از سازمانتحمیل شده بر جنوب جهانی بود و صندوق بین

 .که تحمیل اجباری آن را به اجرا گذاشت
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معاصر وجود دارد. اگر  یمبارزات اشکالهایی نیز در از قضا جالب است که اشتراک

رگران در جنوب جهانی بسیار های کاچه دوباره، انفجارهای اخیر در مبارزات و فعالیت

نیرومندتر ]از شمال جهانی[ بوده است. برای مثال، نقش معلمان و آموزگاران در 

 ی کار ومبارزات کارگری اخیر را ببینید. بورلی سیلور ]پژوهشگر آمریکایی حوزه

ی حوزه آموزگارانتوسعه[، چند سال قبل در کتابی روشن ساخته که مبارزات 

سازی اسی دارد که فراتر از مبارزات کارگران نساجی یا کارگران ماشینجغرافیایی و مقی

های ای نگاه کنی، اتحادیه. هر جا که به مبارزات تودهشانرزمندگیاست در اوج دوران 

ای است که طی آن این حرفه در ی شیوهکننده. این بازنماییدبینیمی آموزگاران

ای که در آن این حرفه عبارت دیگر، شیوهشده است. به  «پرولتریزه»های اخیر دهه

. ده استشبیه ش داری صنعتیی کار گرفتن اشکال کار جمعی در سرمایهبیشتر به نحوه

ام از وقتی که ام هر سال اعتصاب کردهحتی اینجا در بریتانیا هم من در دانشگاه

 .امشده دانشگاهی

 در جنوب جهانی 9102تا  9100های ی حدود سالتر که به مبارزات عمدهمشخص

ن رشد که در آ است ی شرایطیکنندهنگاه کنیم، به نظرم خیلی از این مبارزات منعکس

کارگر رخ داده است. برای اولین بار در  ی( طبقهurbanisation) شهری شدنو 

اند و برای اولین بار در تاریخ جهان، نشین شدهاکثریت جمعیت جهان شهر تاریخ جهان،

 نارگراککشند ه خبر داریم، اکثریت کسانی که برای امرار معاش زحمت میتا آنجایی ک

 هستند به همان معنایی که مارکس تشخیص داده بود.

داری ی کارگران با شکلی از سرمایهشدهاگر چه اقشار نوظهور جوان و شهرنشین

 غلبشان باشد، اما آنها اهای اساسیمواجهه نیستند که قادر به برطرف کردن خواست

های های حمل و نقل و یا هزینهبه دنبال کار و مسکن شایسته هستند تا بتوانند هزینه

 وی معاصر، کارگران رنج کشیده و عصبانی شان را پرداخت کنند. شهرهای دورهایپایه

که خواهان کارند در کنار هم جمع کرده است. این کارگران در عین حال  را کارگرانی

اغلب در  اند. چونخودشان ادامه داده کردن غنیاند که به ههبا طبقات حاکمی مواج

 ینههزی ای بهسازی به طرز فزایندهاست که این غنیاقتصادی بستر عملکرد ضعیف 

 .گیردی مردم عادی انجام میتوده
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ع که در واق «فساد»است. همینطور هم «نابرابری»بنابراین یک نیروی محرک عمده 

برای تفرقه انداختن بین کارگران و  ،موارداز همتای سیاسی نابرابری است. در بسیاری 

گاهی  .شودنیسم تشدید میینژادپرستی و شوو ،مانع شدن از دست به شورش زدن آنها

های اخیر یا شود همانطور که در اغلب کشورهای عربی در سالهم سرکوب تشدید می

 .ایمدیده های اخیرمسیر تکوین شورشمثلاً در بلاروس در 

ها همیشه قادر به مهار خشم نیستند. در این دیدیم که این شیوه 9102در سال 

 در بسیاری از کشورها و بسترهای مختلف راها ی نیرومندی از شورشسال مجموعه

هایی وجود مهار شدند اما پیشاپیش نشانه 02ها با شیوع کووید . این شورشداشتیم

اعتراضات بیشتری در لبنان، تاکنون ند که این وضعیت تا ابد دوام نخواهد داشت. دار

دهد پوستان مهم است نشان مینیجریه و تایلند به راه افتاده و جنبش جهانی جان سیاه

 .که نارضایتی عمیقی بر جای باقی مانده است

ول تحتوانند منجر به یک که مینیست چالش واقعی تشخیص ]وجود[ نیروهایی 

ه این این است ک ، ]این نیروها پیشاپیش وجود دارند[. چالش واقعی سوسیالستی شوند

 بدل داریداری و دولت سرمایهای سیستماتیک با سرمایههای محدود با مواجههشورش

 یافتگی است.شود. این امر نیازمند صراحت سیاسی و سازمان

 
 

 


