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 ير سياست؟يير يا تغيسياست تغ

 اپوزيسيونھای بورژوائی
  

 داری يکی پس از ديگری ساقط دولتھای اصلی و فرعی سرمايه. شود بحران سرمايه داری روز به روز عميقتر می

 غالباً -با وجودی که طيف وسيعی از جنبشھای اجتماعی . دھند شوند و جای خود را به دولتھای مشابه می می

راِت تا کنونی دولتھا نه فقط عرصه يي در ميدان و خيابان حضور دارند، اما واقعيت اين است که از تغ-خواه  ترقی

 فشار ۀبه پشتوان. چرخد سابق میۀ پوسيدۀ ه تر نشده است، بلکه درھا بر ھمان پاشنھای نان و آزادی فرودستان فرب

جھانی ۀ جامعۀ شورای امنيت و البی کدۀ دولتھا از تاريکخان" منشور سرنگونی"توده ھای معترض به نظام موجود، 

، آنان که برای کسب قدرت دانند  که سرنگونی را عين انقالب میئیآن دسته از سازمانھا و جريانھا. شود ديکته می

دست بيعت می دھند، " مدرن"سياسی به دست راستی ترين گرايشھای سلطنت طلب و سکوالر و جمھوری خواه و 

فرايند پيش گفته .... ريزند برآمد انقالبی میۀ جنبشھای اجتماعی را در قالب پيش ساختۀ لحظات و ھميشۀ آنان که ھم

ر بن غازی را با يک مشت جماعت ھيستريک مسلح و گنگسترھای بنيادگرا و آنان بند. دانند را فرصت تاريخی می

آنان بيتفاوت و خاکستری در برابر نتايج متخالف سرنگونی و ! خوانند تيراندازان کپره بسته، سنگر انقالب می

بال از جنگ  و استقئیستراتژی سرنگونی به ھر قيمت، الجرم ائتالف با اپوزيسيون بورژواۀ انقالب، اتخاذ شتابزد

" حالل"جھانی جواز ۀ مکھای مالی و لجستيکی جامعدانند و به سينه زدن زير پرچم ک امپرياليستی را نيز مجاز می

 که در موقعيت –اپوزيسيون متشکِل دولت سوريه .  چنين بودادولت سابق ليبيۀ اپوزيسيون به قدرت رسيد. دھند می

ايران چنين است در " چپ" از اپوزيسيون راست و یا بخش عمده . چنين است-  است ئیالبی با قدرت ھای منطقه 

! بروکسل و پاريس و واشنگتن و استانبول يا حتا تل آويو. شود نتيجه مھم نيست که منشور سرنگونی کجا نوشته می

ھا پول امپرياليست. باروت مسلسل کودتای سرھنگان. با بمب ناتو. شود مھم نيست منشور سرنگونی چگونه نوشته می

اين ھا ترجمان ۀ ھم! بله. امريکائیۀ و صھيونيستھا و پارلمانھای اروپا و آرای خونی سناتورھا و ژنرالھای بازنشست

به " مھربان و خجول و دموکرات"جايگزينی ديپلوماتھای . دولتھاۀ ر در عرصييتغ. ر استييواقعی ھمان سياست تغ

  : ند نمونه دقت کنيدبه اين چ! جای سياستمداران خشن و سرکش و ديکتاتور
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نھضت به جای زين العابدين بن علی سکوالر و راست " دموکرات"راشد الغنوشی و حزب راست گرا و اسالمی و 

به درستی دانسته نيست که اولی درگير و دار دعوا چگونه از انگلستان به تونس پر تپش ! و وابسته و ديکتاتور

ر به مردم عصيان ييتغۀ اينک دولت در آستان! سسان را درو کردؤ کرسی مجلس م٩٠ با کدام پشتوانه پرتاب شد و

گی ھستند، وعده ھای  از تشنگی و گشنئی که خواھان آزادی از قيد ديکتاتوری سرمايه داری غرب و رھایازده 

  !دھد طيب اردوغانی می

ان المسلمين تعديل شده  و البرادعی در کنار اخویی ليبرال دموکراتی ھمچون عمر موسنظاميان مصر و آلترناتيوھا

  !به جای حسنی مبارک ديکتاتور و وابسته

 به جای معمر قذافی CIAخوابيده در آب نمک " دموکرات"ل شريعتمدار و ئيمصطفا عبدالجليل و محمود جبر

  "! ئیفريقااسوسياليسم "ديکتاتور مجری 

  :و البته پيش از اينھا

  !و ناسيوناليست به جای صدام حسين ديکتاتور" دموکرات"ر و اياد عالوی و نوری مالکی و جالل طالبانی سکوال*

  !به جای نجيب هللا ديکتاتور" دموکرات"گلبدين حکمت يار و ربانی و کرزی *

چه کسانی ھستند و در کجای " ديکتاتوری"و " دموکراسی"دانم کسی نداند که داوران اصلی جدال خونين  دور می

  . جا خوش کرده اند" جھان آزاد"

  . دانم کسی نشانی صندوق بين المللی پول و بانک جھانی و سازمان ملل و ناتو را نداند میدور 

  . دانم کسی تصاوير کاخ سفيد و کرملين و اليزه و باکينگھام را نديده باشد دور می

ی لوسکونرمنحوس تاچر و ريگان و بوش و بلر و يلتسين و پوتين و سارکوزی و مرکل و بۀ دانم کسی چھر دور می

  .را ديده و به خاطر نسپرده باشد

  .م برسمديگر توجه کنيد تا به عرضۀ به چند نمون

ھر دو مجری سرسخت سياست ھای ". سوسياليست"الکساندر پاپادموس ليبرال دموکرات به جای جورج پاپاندرئوی 

  IMF.رياضتی نئوليبرالی و گوش به فرمان 

  .وسکونی دلقککادميک به جای سيلويو برلاماريو مونتی ليبرال 

  !"برو گمشو! دلقک" داد، از سوی مردم ُرم با اين شعار استقبال شد ءشبی که برلوسکونی استعفا: در افزوده

  ....کريستين الگارد به جای دومينيک استراوس کاون

  :و طی ھفته ھا و ماھھای آينده به احتمال فراوان

ضد کارگری " سوسياليست"س حزب ئيی زاپاترو رمردم به جاۀ حزب دست راستی ميانۀ مار يانو راخوی سرکرد

  .اسپانيا

" سوسياليست"اين بار يک . پيشينۀ معکوس با معادلۀ فرانسوا اوالند به جای نيکال سارکوزی در جريان يک معادل

  .به جای يک راست ميانه

ن به جای کارتر، کلينتکسون، ريگان چندان دور کارتر به جای نيو زمانی ن! به جای باراک اوباما) شايد(ميت رامی 

  !نبه جای ريگان و بوش به جای کلينت

نه؟ سی و دو سه سال پيش نيز ساحت سياسی ايران . رات جالبی بودييتغ!  است اين دنيای مایاعجب قصاب خانه 

ازھاری به . شريف امامی به جای آموزگار. جمشيد آموزگار به جای اميرعباس ھويدا. ی بودرات مشابھييشاھد تغ
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و کمی بعد ابراھيم يزدی و مھدی بازرگان و کريم سنجابی به جای . بختيار به جای ازھاری. شريف امامیجای 

  ....و کمی بعدتر ابوالحسن بنی صدر به جای بازرگان و! بختيار

  کنيم و ما ھچنان دوره می

  شب را و روز را 

  )احمد شاملو(ھنوز را 

 

  فشار از پائين چانه زنی در باال

ر سياست يينوان فاکتھای مشخص گفته شد، صورت منديھای سياسی مشخصی است که در چارچوب تغآنچه که به ع

رات سياسی اجتماعی مترقی، انقالبی و راديکالی يين که تغ آبندد و بی ر دولتھا شکل میييمداران و مترادف آن تغ

رات يياين تغ. کند  بَزک میکريه حکومتھای سرمايه داری را در صورت دولتھای جديدۀ در پی داشته باشد، چھر

زمانی نيز از طريق . انجام شود" انتخابات آزاد"سطحی و غالباً ارتجاعی ممکن است در پارلمان يا در جريان 

مشھور انقالب ۀ  دست کم بعد از تئوری پردازيھای رزا لوکزامبورگ در جزو-واضح است که چپ . جنگ و کودتا

 که در جھان ما جاری است کمترين ئیاما واقعيات تلخ سناريوھا. اه بوده استن ھميشه ھمرئي با رفرم از پا–و رفرم 

  :قدر مسلم اين است که. دھد  نشان نمیئیردی از رفرمھای توده 

 از امريکانمونه را؛ نارضايتی عميق مردم . پذيرد ن تحقق میئيرات در باال معموالً به دنبال فشار از پاييتغ.١

ريستی نئوکنسرواتيستھا که در غياب يک آلترناتيو واقعی، ناگزير قدرت سياسی را به سياستھای اقتصادی و ميليتا

ن شکل بسته، اما ھدايت مطلوب در باال و از سوی ئيچنين رويکردی اگرچه به اعتبار فشار از پا. دموکراتھا وانھاد

ی و آمدن موقتی پاپادموس و کما اين که رفتن پاپاندرئو و برلوسکون. سرمايه داری صورت گرفته استۀ ت حاکمأھي

  .مونتی نيز به ھمين شکل انجام شده است

شود، علی القاعده آن  گيرد و کشمکشھا علنی می ھا باال میئيتوان گفت ھرگاه قشقرق باال به طور معمول می. ٢

به سطح )  شکاف باال- ن ئيفشار پا( اين جريان دو سويه ١٣٨٨در جريان انتخابات . ن ھا بايد شلوغ پلوغ باشدئيپا

سعيد (جالب اين که در اوج بره کشان جنبش دوم خرداد، ليدر نظری اصالح طلبان ۀ اما نکت. خيابان کشيده شد

رفرميستھای وطنی توانستند به ضرب . را به ميان نھاد" ن، چانه زنی از باالئيفشار از پا"شبه راه برد ) حجاريان

عبور کانديداھای مورد نظر آنان از فيلترينگ . ه کار کسب کننداين تاکتيک امتيازات قابل توجھی از جناح محافظ

 و چانه زنی در باال ئیطلبان از جنبش دانشجو موج سواری اصالحۀ تنگ شورای نگھبان و ظھور مجلس ششم نتيج

ان سبز و سياه تحکيم وحدت بيرون آمد، ھمۀ  راديکاليزه شد و به تدريج از سايئیو زمانی ھم که جنبش دانشجو. بود

خواند و از آنان خواست که بھتر است بروند لوياتان "  را حرف مفتئیجنبش دانشجو"سعيد حجاريان به صراحت 

!  بخوانند– که از سوی حسين بشيريه ديکته شده بود -درت خود او را از قئیمدنی الک و افسونزداۀ ھابز و جامع

شورشھای شھری و " (سازندگی"در واقع عصيان توده ھا نسبت به سياستھای ضد کارگری تعديل ساختاری دولت 

 و در غياب يک آلترناتيو ٧٦يک بار ديگر در دوم خرداد )  و عروج تدريجی جنبش کارگریئیاعتراضات دانشجو

  .ل و مترقی صحنه را برای قدرت گيری جريان دست راستی رفرميستھا و ليبرال ھای وطنی آماده ساختمتشک

ت أچيدمان ھيۀ ن به وقوع می پيوندد اما از آن جا که نتيجئيچنين رفرمھای نيم بندی اگرچه به اعتبار فشار از پا

ی احمدی نژاد از دل ااعتالی دولت اقتدارگر. است، کمترين دست آورد پايدار و مانده گاری ندارد) ھائيباال (ۀحاکم

  :يد اين نکته است کهؤمشارکتی م+ بورژوازی کارگزارانی  سال حاکميت ١٦
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اصالح طلبان مردم ايران را تا حد يک ابزار فشار بر رقيب تنزل دادند و توده ھای ناراضی را در روند . ٢-١

زحمتکشان ما ! بله. چماق گروه فشار خود تبديل کردند به ١٣٨٠ و خرداد ١٣٧٨ و اسفند ١٣٧٦انتخابات خرداد 

شدند تا خاتمی و کروبی و اعوان و انصارشان در " مدنیۀ جامع"گروه فشار بورژوازی و خرده بورژوازی مرفه 

کارگزاران و مشارکت و مجاھدين انقالب اسالمی و مجمع روحانيون به کاخھا و وزارت خانه ھا و مجالس شورای 

  !شان نباشد مبارک! ی نزول اجالل فرماينداسالمی و شھر

جريان ھاشمی و موسوی و کروبی و خاتمی .  نيز دقيقاً رخ نمود١٣٨٨چنين فرايندی بعد از انتخابات خرداد . ٢-٢

توانند به پشتيبانی فشار مردم از رقيب امتياز بگيرند، خيابانھا را ملتھب نگه داشتند  کردند می تا زمانی که فکر می

  :ض رنگ باختن ھژمونيشان و زمانی که دريافتندو به مح

  .رقيب از موضع صفر و يکی حاضر به عقب نشينی نيست

  .روند اعتراضات خيابانی راديکال و ساختار شکن شده است

 به کانونھا و رسانه ھای سرمايه داری غرب -!  و تقريباً دست بسته-دسته بسته. بی تنازل شدند. دستيھا را کشيدند

. جوايز ميليون دالری يلتسين و ھاول و فريدمن را باال کشيدند.  پرزيدنت بوش سنگر بستندۀپشت کتابخان. دپناه بردن

مانيفست "اندر مزايای سکوالريسم فلسفی منبرھا رفتند و استفراغ پوپر و ھايک را به ساالد سرمايه ساالری 

 را به جای خصوصی سازی، دولتی به مصدق فحش بستند که چرا صنعت نفت. خود آميختند" جمھوری خواھی

شصت شان ۀ  بدون انتقاد از اسيد پاشيھا و يا روسری يا تو سريھا و سرکوبھای دھ–شان "نقد حال" تمام. کرده است

يورش ۀ  دولت نھم و دھم خالصه شد و در نھايت ھم– غير ماکس وبری –" غير عقالنی" به مذمت رفتارھای -

 قانون اساسی، نپيوستن به گات، عدم ادغام ٤٤ی رقابت سرمايه، عملی نشدن اصل خود را به فقدان بازار آزاد برا

 ھای سياست خارجی، دفاع دولت از حماس و حزب هللا، ھولوکاست، ئیاقتصادی در سرمايه داری غرب، ماجراجو

به مجلس پول و اعتبار و برنامه و بودجه، قانون گريزی احمدی نژاد و عدم تمکين ۀ  گان١٨انحالل شوراھای 

کارگرشان سوپاپ اطمينان وزارت کار و شوراھای ۀ خان.  توکلی و مشابه اين ھا متمرکز ساختند–الريجانی 

و پوچ مجلس ششم برای آژيتاسيون علی " آتشين" شد و اقليت مجلسشان به جای نطقھای ئیاسالمی و سه جانبه گرا

س پيشين خود ئي نھم، تخت خوابيدند و حتا برای رمطھری فرياد احسنت کشيد و جمع غالبشان برای ورود به مجلس

  .يک اس ام اس ھم نفرستادند) کروبی(

 شان برای خود نقشی در حد ۀباری، طرح اين نکته چندان ا ستبعادی ندارد که آقايان موسوی و کروبی و کل عقب

ش را عيناً  که پرچم–ر ييست تغخواستند بيايند تا سيا آنان می. قايل بودند) سرعت گير(اوباما و پاپادموس و مونتی 

 و به تبع آن مھار اعتراضات کارگران و زحمتکشان و استمرار جنبش ليبرالی اصالحات در –کروبی برداشته بود 

  .يک فرايند دو خردادی ديگر تداوم يابد

  :ين است کهاما واقعيت ا. ر دولتھا و سياستمدارانييتغ. ھمين آموزه ميچرخدۀ در حال حاضر سياست جھان بر پاشن

 نتوانستند برنامه ھای نئوليبرالی ريگان و تاچر و بوش را متوقف کنند و مان و تونی بلر و اوباھمان طور که کلينت

رات نيز به ھمان نتايج فاجعه بار گذشته يياندک اصالحاتی در وضع عادی زندگی مردم به وجود بياورند، اين تغ

  .خواھد رسيد

تکرار شده است، خاتمی نه فقط سياستھای تعديل ساختاری دولت ھاشمی را ادامه داد عين ھمين روند در ايران نيز 

 !و بر وسعت خصوصی سازيھای نئوليبرالی افزود بل که در پايان کار را به اھل فن سپرد
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  کارگر متشکلۀ در غياب طبق

نان به دولتھای تا خرخره جنبش اشغال وال استريت، تعميق بحران سرمايه داری، سرايت اجتناب ناپذير بحران يو

  :کشد که االت اساسی را پيش میؤبدھکار ايتاليا و اسپانيا و پرتغال و ايرلند و انگلستان و حتا فرانسه، اين س

  خواھد شد؟" ھمه چيز آرام"ر دولتھا به سرخانه و زندگی خود باز خواھند گشت و ييآيا تھيدستان با تغ

   را رقم خواھد زد؟ ئی از قيام و اعتراض توده یاتھای جديد، موج تازه سياستھای رياضتی از سوی دولۀ آيا ادام

اعتراضات مردم يونان و سقوط محتمل دولت پاپادموس به کدام صف بندی سياسی تازه خواھد ۀ برای مثال ادام

  انجاميد؟

  سرمايه داری را نشان خواھد رفت؟ۀ ت حاکمأآيا امواج اعتراضات آينده قلب ھي

امان با ايجاد حزب سياسی مطلوب خود مانع از  طبقاتی بیۀ  قادر خواھد بود از درون اين مبارزکارگرۀ آيا طبق

   شود؟اليبيۀ تکرار فاجع

انحالل حاکميت سرمايه داری با دولت و ارتش و پارلمان و دستگاه : کارگر به راھکارھای انقالبی از جملهۀ آيا طبق

مالی ۀ بدھی ھا و شکستن حريم سرمايۀ  يا دست کم لغو يک جانبکل اموال بورژوازی وۀ  و بانک و مصادرئیقضا

  خواھد رسيد؟.... صورتھای کريه سرمايه داری و نابسندگی به ملی سازی ۀ و انحصاری و ھم

تواند يک سکوی مناسب برای بروز قدرت واقعی و   پاپادموس و مونتی میئیبی شک شکستن دولت بورژوا

ال و فرانسه و انگلستان و به تبع آنھا گريان انقالب را به اسپانيا و پرتليا باشد و جکارگر يونان و ايتاۀ موجود طبق

اين احتماالت نه يک ۀ در عصر گنديدگی سرمايه داری ادوکلن زده ھم. دھد پای آبله تسری ۀ فريقا و خاورميانا

  . ممکن استۀخوش بينانه، بلکه يک امکان و گزينۀ انگار

 

  بعد از تحرير 

مرکل و سارکوزی ننشسته خدا را شکر گفته ۀ مطبوعاتی از اين که در جای لغزندۀ  در يک مصاحبمدودوف. ١

ھر چند فعالً جھان به کام دو دولت امپرياليستی روسيه و چين است اما بی شک نوبت اين حضرات و . است

  .... شان ھم خواھد رسيد ھای ضد انقالبی حاکميت

بمب خشونتھای ضد انسانی امپرياليسم ناتو را يک موھبت آسمانی برای مردم  فمينيستھای يک ميليونی وطنی که .٢

 ۀ حمام زايمان می گرفتند، حاال و پس از خطابيویخواندند و برای خانم کارال برونی و شوھر ھفت تيرکش   میاليبي

 دوم و سوم و عقد ھوویۀ رسميت يافتن چند ھمسری، بايد رونوشتی از کمپين شان را قاب کاغذی کنند و سرسفر

  !مبارک است انشاهللا! چھارم خود برای ھم تايان نوعروس شان پست کنند

را با " خانه ام ابريست"مالی بخش ھشتم سلسله مقاالت ۀ با توجه با تمرکز جنبش اشغال وال استريت عليه سرماي. ٣

ی پی خواھيم گرفت و اگر طرح نظريه ـ پلميک ھيلفردينگ و سلطان زاده در خصوص نقش بانکھا در اقتصاد صنعت

  .پايانی به داليل ساختاری بحرانھای سيکليک سرمايه داری سری خواھيم زدۀ مجال و عمری باشد طی دو مقال

 

  و يادم رفت بگويم

زنم که اين بحران از  گمان می .من کم و بيش زير و بم بحرانھای سرمايه داری اعم از دولتی يا آزاد را شخم زده ام

کارگر و چپ نتواند دولتھای بی ثبات سرمايه داری را با انقالبھای کارگری ۀ اگر طبق. ی گذشته نيستآن تو بميريھا

  ....واژگون کند، آنگاه
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گان اين گان ندانند ، بی عرضبسپاريم بر سنگ مزارمان تاريخ نزنند ، تا آيند: "سالھا پيش رفيق نازنينی گفته بود

  ." تاريخ ما بوده ايمۀ برھ

  :دھيم  رده گانی امثال ما به قول رفيقمان احمد شاملو ترجيح میداغ لعنت خو

  آنچه جان "

  از من

  ھمی ستاند

   باشدیاای کاش دشنه 

  یايا خود گلوله 

  درد مباد ای کاشکی ...

  درد پرسش ھای گزنده

  ئیجراره به سان کژدم ھا

  از آن گونه که ت پاسخ ھست و

  زبان پاسخ 

  نه

  و الجرم پنداری

  کژدم راۀ گزيد

  ...." ترياقی نيست

. نويسد کند تا بر گورمان ب  ممتد، روزگاران را و نظر و رفتارمان را نيز ثبت مییااينک تاريخ، در حال نظاره 

  !حياتی برای ھميشه ضبط خواھد شدۀ حتا اگر گور ما ھمچون گور لورکا ناشناخته بماند، باز ھم اين برھ

 


