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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  محمد قراگوزلو

٠٨/١١/١٠  

  

 !ھا نرفته؛ برگشتندنئوکان
   

   

  درآمد

  ...ھا، ليبرھا را کنار زدند در انگلستان تاچريست   ·

  ... پارلمانی را اشغال کردندھایھا اکثريت کرسی در سوئد راسيست   ·

  ... اکثريت را به دست آوردندھا، نئوکانامريکاگان  در انتخابات مجلس نمايند   ·

  چه پيش آمده؟. سترياضت اقتصادی ھمه جا صحبت از    ·

 ھایترين دولتزند و راست و اروپا در بحران اقتصادی دست و پا میامريکاداری و به خصوص کل جھان سرمايه

ا برای تعرض به اعتراضات شان رھای سگۀالدق قدرت سوارند و ۀبر اريک) ھانئوليبرال(داری تاريخ سرمايه

 احزاب راست، دولت را در اختيار دارند و با وجود تنگ ئیًتقريبا در تمام کشورھای اروپا. اندشودهککارگری 

رسانند که ھر روز قانون جديدی را به تصويب میشنوند و ُگويند و گل میُ کارگر گل میۀ معيشت طبقۀکردن عرص

  . از جيب خالی کارگران و فرودستان استئیداری کازينوجبران خسارات ھنگفت سرمايهھدفش 

. آور و مھوع است که کاپيتاليسممفھوم سوسيال دموکراسی ھمان قدر چندش نو، ۀدر ابتدای دومين دھه از ھزار

 به سوسيال دموکراسی – که کمر به قتل کارگران بسته –) يونان(اپاندرو حاال ديگر کسی از حزب سوسياليست پ

َبرد پيشين راه نمیۀ ھزارۀابتدای آخرين سد آن سوسيال دموکراسی انقالبی با خون رزا لوکزامبورگ و ليبکنيخ . َ

حيات زالو  کارگر به ۀ و اين سوسيال دموکراسی با مکيدن خون طبق"يک دم در آن ظالم درخشيد و جست و رفت"

کامرون و مرکل و . فرق چندانی ميان سارکوزی نئوليبرال و گوردون براون ليبر نيست. دھدوار خود ادامه می

ِکشتی سوسيال دموکراسی سوئد نيز به گل نشسته است. برلوسکونی ھم از جنس پاپاندرو ھستند اينک ھارترين . ِ

  !ارتداد کائوتسکی جشن گرفتانداخته که بايد برای شکل راست چنان گرد و خاک راه 

  .در اين مقاله نگاھی خواھيم داشت به چيستی ھمين تحوالت
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ھای مختلف  که از طيفامريکا به يک سنت تاريخی سياسی، حزب دموکرات ء بنا. مانده١٩١٧عقربه روی . يک

يان مطلوب کسب جر" خواهترقی"ھای فرھنگی شکل گرفته از نظر افکار عمومی کار تا کينزی و ليبرالمحافظه

اش برای ايرانيان ی"حقوق بشر "ئی شعارھای کذاۀدولت جيمی کارتر با ھم. قدرت سياسی به حساب رفته است

شايد راديکاليسم ! دانمھا و توافق کمپ ديويد و آميزش انورسادات با مناخيم بگين را نمیمصری! ُبديمن نبود

 به خاک سياه –اش جمال مبارک  و جانشين احتمالی–ارک  حسنی مبئیناسيوناليستی مصری که با اقتصاد مافيا

ھای شعر بيروت و کند و به ياد شبکلثوم را زمزمه میھای ام حسرت دوران جمال عبدالناصر ترانه نشسته، گاه در

وفانی فتح و ابوعمار، طھای حبش و شليک جرج ۀشايد خاطر. کشدشعرخوانی نزار قبانی و محمود درويش آه می

  الگوی ايدهِرنگ کرده و حماس يله داده به تھران و دمشق نيز پاسخھا بی محمود عباس را نزد فلسطينیحنای

ام  به قول رفيق نازنين-برای ما که  . ديگری چرخيده استۀآيا در اين چھار دھه درھای دنيا بر پاشن. گان نيست آوار

 و ثانيه شمار  متوقف مانده١٩١٧ ۀساعت روی عقرب ھاست، قرنۀمان؛ خاطر ترين خاطره نزديک–احمد شاملو 

 چه –مينه و کوبای کاسترو  ھفتاد و چين دوران کوتاه مائو و ويتنام ھوشهۀ دھۀچند بار در مجارستان لوکاچ و فرانس

گيرم سرخ پوشيدن خانم . يک دقيقه به پيش و سکوت. تاکتيک. فقط ثانيه شمار. چرخيده است... و يوگسالوی تيتو

 –نژاد مثل فوتسال احمدی. کننده شده استمان کسلگا برایلما روسوف نمکين برزيلی و چوگان چاوز، اورتهدي

در عرض دو سال . کارسازی مشاغل کوچک در ميان است و يک ميليون بیدر کوبا صحبت ازخصوصی! مورالس

 فردی تقليل ۀن انسان تا حد راندن درشکدر چي. اندکاران جھان پيوسته ميليون کارگر به خيل بی٨٠کم گذشته دست

 در تايلند ناگھان رھبری سرخ .فروشند دالر می۵يافته و زنان زيبای ماساژور يک ساعت نيروی کار خود را به 

. ھا و مردم عاصی را به دولت وانھاد تسليم دولت راست شد و خيابان– جلوگيری از خشونت ۀ به بھان–گان مهجا

ِور و ژاک سولومون سرخ، حاال سارکوزی  ژرژ پوليتسر و پرهۀدر فرانس! خشونت ھم داريمانگار که انقالب بی
 ۀدريغ از يک خبر دربار.  رويال استۀرفتسياه ميدان دار شده و قد يکی از آلترناتيوھايش به کوتاھی اندام آب

 آن است که ساکنان کرگوش شود برای و فاکس نيوز مشاھده میCNN درcgtاگر پرچم .  بزانسنومواضع اوليويه

چرا . ًشنوند و انکار آن مطلقا غير ممکن است ميليون نفر کارگر را می۵/٣مريخ و ماه نيز صدای اعتراض سرخ 

 اين موارد خواھم ۀدر آينده اگر مجالی باشد به ھم... خروشد؟ وانگلستان خاموش است؟ اسپانيا و پرتغال چرا نمی

  . ود ديگری چرخ خواھم زداما در اين مجال در گ. پرداخت

 ما را الجرم کمی به امريکاگان  بررسی چيستی تحوالت اخير در انتخابات مجلس نماينده! آمدتفنگريگان با . دو

گير و ترين زن لوند و در عين حال جنبا محوريت مرتجع" چای "که دانسته است کمپينچنان. راندتر میعقب

ھا را کنار بزند و اکثريت مجلس توانست دموکرات) پيلين و عينک پر فروششسارا  (امريکا سياسی ۀخرافی عرص

 نکته پرداخته و  سی فارسی به اينبیخود اوباما نيز در گفت و گو با بی. اين واقعه عجيب نبود. گان را فتح کندنمايند

ظاھری قضيه چنين باشد، مندی شايد صورت.  ايران دانسته بودئی ھستهۀاين شکست را عوارض مماشات با برنام

ًربط است؛ ثانيا در صورت پيروزی ًبک تاريخی نشان دھم که اوال تحليل اوباما بیخواھم با يک فلشاما من می

که طی دو سال کما اين.  تحقق پذير نبودامريکاھای داخلی و خارجی ر چندانی در سياستييھا نيز امکان تغدموکرات

  . خواھم گفت چرا. گذشته ديديم
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اش داری پيچيد و سرمستیبه دست و پای سرمايه) بحران سيکليک(ھای بحران  ھفتاد يکی ديگر از ھمان زنجيرۀدھ

و )  شورویئیکمونيسم بورژوا(داری دولتی اردوگاه بست در سرمايهسو بناز يک. را در تمام جھان به زمين کوبيد

ھای رفاه در غرب  دولتۀرنگ کرده بود و از سوی ديگر سرگيجبی، آلترناتيو سوسياليسم را  در چينافول مائوئيسم

 با ١٩٨٩در چنين شرايطی بود که تاچر در سال . گرايان حاکم ساخته بود دولتۀ نوميدی را بر تن و جان ھمۀساي

رناتيو  به عنوان تنھا آلت"که فقط مردان و زنان منفرد وجود دارندچيزی به عنوان جامعه وجود ندارد، بل": شعار

حل مشکالت نيست، دولت راه"ريگان نيز با پالتفرم مشابه ) ١٩٨١ ژانويه ٢٠(موجود به قدرت خزيد تا دوسال بعد 

ھای ضد دموکراتيک خود ھمواره خواه به دليل گرايشحزب جمھوری. عروج کند" که دليل وجود مشکالت استبل

اکثريت "اتحاد اين حزب با . رتجاعی بوده استھای مذھبی و سياسی اقادر به جذب آرای بسياری از گروه

-  ضد منافع طبقاتی خود بارھا با جمھوریه که ب–" کارگران سفيد پوست"ھای نژادپرستی مانند و گروه" پرھيزکار

 در –به قول ديويد ھاروی . ھا انجاميده استی مختلف تاريخی به صعود راستھا در برھه- اند خواھان متحد شده

نه برای اولين بار و نه برای آخرين بار در تاريخ است که يک گروه اجتماعی به داليل " –ريگان تحليل عروج 

ديويد  (." ضد منافع مادی، اقتصادی و طبقاتی خود ترغيب شده استهی دادن بأفرھنگی، ملی و مذھبی برای ر

يت با ساختارھای اقتصادی ھر که در نھا  –تاثير و نفوذ عوامل فرھنگی، ملی و مذھبی ) . ٧۵:  ص١٣٨۶ھاروی، 

 در فرايند چرخش واقعيات سياسی و طبقاتی گاه چنان نااميدکننده بوده، که به قول گرامشی، –جامعه مرتبط است 

 . اندمبدل گرديده" حل نشدنی"اند به مسايل ر داده شدهييمسايل سياسی ھرگاه به شکل مسايل فرھنگی تغ

گی نيز با  نئوليبراليسم آمد تا فقر و فالکت و پراکندتفنگ ريگان با .غاز شد جديدی از تباھی آۀريگان آمد و دور

کاھش حدود و محتوای نظارتی و کنترلی دولت فدرال به ترتيب بر . کش بيايدی کارگر و زحمت طبقهۀشتاب به خان

حشتناک حمايت از ھای بھداشتی به ھمراه تقليل وھای کارگری، مراقبتھای صنعتی، شرايط محيط فعاليتکليه

 مالی با ھدف شوم احيای قدرت ۀھای مالی، تجديدنظر گسترد در جريانئیزداکننده، در کنار مقرراتحقوق مصرف

ھا ً زمانی به يک دوران عميقا سياه گره خورد که ريگانيست–ھای مالياتی  معافيتۀ به شيو–طبقاتی بورژوازی 

 به اعتصاب و متعاقب آن ئی کارکنان کنترل ھواۀتحريک اتحادي. د را نيز از پا درآوردنھای کارگریاتحاديه

گرا به ھای صنعتی از نواحی شمال شرقی و شمال مرکزی اتحاديهزھرچشم گرفتن از يک طرف و انتقال فعاليت

ج برای تبليغ و تروي .ھای کارگری انجاميدًاياالت جنوبی فاقد اتحاديه از طرف ديگر، عمال به فروپاشی اتحاديه

-ھای مالی پيدا و پنھان دولت، دوش به دوش مراکز نظريهمندی از حمايتاستريت ژورنال با بھرهنئوليبراليسم وال

ھای ھاروارد و استنفورد وارد عمل شدند و بازوھای تبليغاتی و تئوريک بانک جھانی و صندوق پردازی دانشگاه

ديواری که دود ظھور و .  شد که ديوار برلين فروريختاين حوادث تلخ وقتی تکميل. المللی را تقويت کردندبين

 ھمچون فوکوياما، ئیپردازان فرومايه، به مستمسکی تبديل شد تا نظريهسقوطش مستقيم به چشم چپ رفته بود

 دموکراسی به پايان رسيده است و خاليق بشتابيد که تاريخ با پيروزی ليبرال: شيپور را از سر گشادآن بزنند که

  )٢۶-٣۶:، صص١٣٨٧قراگوزلو، . (داری کازينو عنقريب شما را به بھشت موعود رھنمون خواھد ساختسرمايه

گاه . ھای طوالنی و تبعيد فرستاده شوند نيستند که بايد محاکمه و به حبسئیبه نظر نگارنده اين فقط قاتالن زنجيره

فی (ھای پوچ برای يک دوره، به کار اوه يک مشت يۀھمچون فوکوياما به خاطر اراي" ئیھاتئوريسين"الزم است 
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 خطير پاکيزه سازی محل خروج ۀگمارده شوند و يا برای مدتی وظيف) المثل نظافت منزل کارگران دانشگاه ھاروارد

  !ھا را به عھده گيرندتاريخ مصرف غذاھا و روده

 بيش نبوده است که به درد سائيدن ھای نئوليبراليستی کشکیکه معلوم شد وعده بعد از آن!بيلی با مونيکا آمد. سه

 صعود خواھد ئیکه زمانی به اوج شکوفاخورد؛ و بازھم ثابت گرديد که تاريخ نه فقط به پايان نرسيده بلنيز نمی

 مطلق از قيد بردگی مزدی برساند؛ ئی دولت طبقاتی، جامعه را به رھاۀکرد که پرولتاريا با درھم شکستن اسطور

ھا دخيل  دموکراتۀزادانگيز چپ به اماممتحده به جوش و خروش افتادند و در غياب حيرتبار ديگر مردم اياالت 

دولتی بود به نمايندگی از جناح سنتر حزب که آمده بود تا .  نه کينزين دولت بيل کلينتون نه دموکرات بود. بستند

- دوران بيلی با ماجراھای ھيجان. شدًعمال چنين ن. خواھان را بشويدھای جمھوریکاری از کثافت– فقط کمی –کمی 

-٢٠٠١(کلينتون . ھای اصلی و فرعی پنھان در کاخ سفيد طی شد پيدای مونيکا لوينسکی و غريزهۀانگيز نيم

ھای بزرگ سرکشی اقتصاد بازار آزاد و جبران کسری بودجه، فقط به افزايش ماليات بنگاهبرای کنترل ) ١٩٩٣
گذاری که تا حدودی به افزايش قدرت مالی اين سياست. بر آتش بحران ريختًدست زد و صرفا خاکستری اقتصادی 

 را وارد يک دوران امريکاھا انجاميده بود، به تدريج اقتصاد گذاری بنگاهزمان با آن، کاھش سرمايهدولت و ھم

است جمھوری کردند، در دوران ريھا که با ريگان از دولت کوچک دفاع میاز سوی ديگر نئوليبرال. رکود کرد

رغم اصالحات مالی نيم بند به يک مفھوم و علی. کلينتون نيز نفوذ خود را در سنا و مجلس نمايندگان از دست ندادند

  . ھای نئوليبرالی ريگان را پيشه کردپيش گفته، بيل کلينتون نيز الجرم ھمان سياست

يکی از کارگران يونانی؛ کارگران معترض ھوده نيست در جريان اعتصابات اواخر اکتبر پاريس بی: در افزوده(

شما در حال جنگ با يک دولت نئوليبرال ھستيد، اما ما با دولتی ! ءرفقا: فرانسوی را خطاب قرار داده و گفته بود
  ).کندًسوسيال دموکرات در ستيزيم که دقيقا عين دولت شما عمل می

را ) wealthfare - state(لی نه فقط يک دولت ثروتمند ھای نئوليبرا سياستۀباری دولت کلينتون در مجموع با ادام

ھای اجتماعی، در يک قلم ھفتاد ميليارد دالر که با کاستن از ھزينهنشاند، بل) welfare - state(به جای دولت رفاه 

  .ھای بزرگ خصوصی مانند جنرال الکتريک و والت ديسنی پرداختسوبسيد به رسانه

واقعيت اين است که .  مالی ادامه يافتئیزدامقرراتھای نئوليبرالی نتون نيز سياستدر طول حاکميت دولت بيل کلي

اندازھای مردم را گذاری روی کردند و سقف حمايت از پسھای سرمايهًھای ليبرال اساسا به حمايت از بانکدولت

به بانک سپرده بود، دولت المثل در انگلستان اگر کسی سيصد ھزار پوند فی. در حد بسيار کوچکی محدود ساختند

ھای ھای نئوليبرالی بانکدر طول حاکميت سياست. کردفقط باز پرداخت فوری پنجاه ھزار پوند آن را تضمين می

 Glass – Steagall از قانونئیھا بخشامريکادر . کنند میءگذاران ايفاتجاری نقش يک واسطه را برای سرمايه

 ملغا اعالم شد و در نوامبر ھمان Gram – leach Billy قانونیۀبا مصوب ١٩٩٩ و کل آن در سال ١٩٨٠در سال 

گذاری و مقررات دست و پا ھای سرمايه بانکدر نتيجه ابزار کنترل بر فعاليت. سال به امضای بيل کلينتون رسيد

داری کلی از ميان برداشته شد و راه برای تاخت و تاز سرمايهھای مردم به ھای تجاری و سپردهآنان بر بانک!! گير

- تھديد می چند ناحيه  ازامريکاداری در پايان کار دولت دموکرات کلينتون، سرمايه. سفالت و اتوبان گرديداکازينو 

  : شد

ه با دفاع از ئولوژيک از سوی راست ميانه و محافل نئوکنسرواتيست به رھبری بوش دوم کھای ايدروياروئی. ١

ی نظامی به عراق،  و ضرورت حملهامريکاداری ھای ميليتاريستی نظام سرمايه مطلق، از سياستئیگرايک جانبه
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 بودند، ھژمونی خود امريکاداری  سرمايهۀ تناقض رشديابندۀھا که بازتابندنئوکان. کردند شمالی دفاع میۀايران و کر

  .گری به معرکه نھادند نظامیۀکه در عرصا اروپا و چين و ژاپن، بلھای توليدی بی رقابترا نه در عرصه

 از –ھای شاخص مراکز امپرياليستی بودند  که از تئوريسين–ھای سنتی مانند استيگليتز، ساچز و کروگمن ليبرال. ٢

 ئیزداد و مقرراتکردن بازار آزاکشيدند و نسبت به خطر زنجير پاره میزير سؤالسو مانيفست نئوليبراليسم را يک

الملل و بانک جھانی با ژست تعديل راديکاليسم نئوليبراليستی، برای دادند و از سوی ديگر در صندوق بينھشدار می

-می) تعديل اقتصادی رفسنجانی(ھا مندسازی يارانهھای نئوليبرالی ھدفمانند ايران، نسخه" جھان سوم"ھای دولت

  .نوشتند

ُافغانستان در مقام سرزمينی . سره به موی دماغ دولت کلينتون تبديل شده بود نيز يککار شرقیراست محافظه. ٣
  . کشيدمقدس برای گردآيش بنيادگرايان اسالمی از ھمه سوی جھان، برای اياالت متحده شاخ و شانه می

 جورج دبليو بوش را  اياالت متحده،ۀ در چنين شرايطی بود که مردم درماند!آمد) war(جورج دبليو با دبليو . چھار

گر و نظم آھنين در  به تبع اين تئوری امام محمد غزالی که از حاکم ستمامريکاًظاھرا مردم . گور ترجيح دادندَبه ال

  ...کرد به بوش پناه بردند تا ھم از شر القاعده راحت شوند و ھمنظمی دفاع میعرضه و بیبرابر حاکم بی

 به شمار امريکاس جمھوری تاريخ ئي منفورترين ر–کوزی و برلوسکونی  درست مانند سار–جورج دبليو بوش 

حجم اقتصاد فرانسه و ايتاليا در مجموع به . خواه جھانیھم از نظر مردم اياالت متحده و ھم در افکار ترقی. رودمی

 به امريکارسد و به تبع آن قدرت سياسی نظامی اين دو کشور نيز نسبت به  نيز نمیامريکا درصد اقتصاد ٣٠

ترين شکل کل حاال تصور کنيد که اين کلکسيون زشت بدترکيب و البته راست. تر از رقم ياد شده استمراتب کم

  .دھندداری چه موجود وحشتناکی را شکل میھای تاريخ سرمايهدولت

ژوازی و نيم تريليون دالر از ماليات بور سال اول دولت خود به موازات کاھش يک ۵جورج بوش در طول 

دولت بوش بعد .  بھداشت کودکان رد و حذف کردۀ ھفت ميليارد دالری مصوب کنگره را برای بيمۀ، بودجامريکا

 به ٨۶/١ کلينتون از ۀھای دولت اول بوش نسبت به دورھزينه.  زدامريکاترين خسارت را به مردم از جانسون بيش

 درصد ۵/١٨ دولت فدرال از توليد ناخالص داخلی از ۀافزايش يافت و سھم بودج)  درصد٣٣( تريليون دالر ۴٨/٢

. ھا در بوق و کرنا کرده بودنداين ھمان مفھوم دماگوژيک دولت کوچکی است که نئوليبرال.  درصد رسيد٢٣به 

ھای جنگ در عراق و افغانستان و شيفت بحران مالی به يک بحران اقتصادی تمام عيار و عبور بحران از ھزينه

ھا دل زده و منزجر ای رھنی و سرايت به صنايع بزرگ مردم اياالت متحده را نسبت به نئوکانھ خانهۀمصادر

  . کين ـ پيلين بگذردساخت و بدين ترتيب باراک اوباما به راحتی توانست از سد کوتاه مک

 فرھنگی  باراک اوباما در بدترين شرايط سياسی اقتصادی، نظامی و.ھای تشويقی آمد باراک با باک بسته-پنج

که شرايطی به مراتب بدتر از زمانی.  به کاخ سفيد رفت- داری غربھای سرمايه البته دولت  و– امريکاحاکم بر 

بست جنگ در عراق و افغانستان؛ تعميق بحران بن.  کرده بودامريکاروزولت و نيوديل را وارد ساحت سياسی 
ھای اقتصادی دولت ، سياستعروج روسيه و چين در کنار امريکاافول ھژمونی امپرياليستی  و به تبع آن اقتصادی

ھای نئوکينزی بود به شد و برگرفته از رھنمودھای تئوريسينھای تشويقی به صنايع تعريف میاوباما را که در بسته

 ۀگوی کسری بودجتزريق سرمايه به صنايع برای جلوگيری از رکود و ايجاد اشتغال نتوانست پاسخ. شکست کشيد

 درصد اعضای اصلی حزب ٣٠ھا فقط از سوی اين سياست. کاری دو رقمی شدنرخ بی.  باشدامريکا کالن

رفت ھای دولت بوش نيز تنھا راه برونجا که نئوکانشد، اما از آنحمايت می) در سنا و مجلس نمايندگان(دموکرات 

ھای ھر دو حزب مورد سوی کنسرواتيستھای تشويقی يافته بودند، الجرم از از بحران را در فرستادن ھمين بسته
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دھند و با احتساب بيست درصد ًھا تقريبا بيست درصد حزب دموکرات را شکل میکنسرواتيست. حمايت قرار گرفت

ھای  درصد حزب نيز در اشغال طيف٣۵و بيست و پنج درصد سنتر، کم و بيش " چپ"تيپ ھای پروگرسيو ليبرال 

ملی دست أسال گذشته دولت اوباما در عراق و افغانستان به ھيچ موفقيت قابل تطی دو . ليبرال کنسرواتيست است

ير به ير کرد و دولت به ) مالکی(را در برابر راست مذھبی ) عالوی( انتخابات عراق، راست سکوالر ۀنتيج. نيافت

)  ھزار سرباز جديد٣٠ (تراعزام نيروھای بيش. نتيجه ماندسفرھای مکرر معاون اول به بغداد بی. حال تعليق درآمد

 کور جمع کردن بساط طالبان و کنترل فساد رو کريستال بر گرهبه افغانستان در کنار غوغای برکناری ژنرال مک

ھای ورشکسته در کنار ھای تشويقی به سوی صنايع و بانکارسال حجم سنگين بسته. به فزونی دولت کرزی افزود

. ھای دولت افزودکاری بر ھزينه نبرد و رکود و بیئیحران زده، راه به جاھای بھای مالياتی برای بنگاهمعافيت

 اين کشور نکاست و ھمين سياست در سازیغنی و ئی ھستهۀزنی با ميز ايران از سرعت برنامسياست خارجی چانه

ًزکارانه عمال ھا تجاوسازیھا و گسترش شھرکجريان ايجاد صلح ميان دولت عباس و نتانياھو با سرکشی اسرائيلی

و متعاقب آن فروپاشی دولت ) گرجستان و اکراين( در قفقاز امريکاسقوط دو دولت متحد . به شکست انجاميد

  .  را از کنار گوش دولت عظمت طلب و امپرياليستی روسيه کوتاه کردامريکاقرقيزستان دست 

 که در فاکس نيوز –ستی تی پارتی  دولت اوباما نيز با مواضع ضد کارگری جريان دست راھای کارگریسياست 

ِتی پارتی که جمعی از لومپنتاريای اياالت متحده را گرد کرده در دو سال .  به ديوار سفت خورد–ريشه دوانده 
پوست، مھاجر مکزيکی و غيره شکسته و غول گلوباليسم ھا را بر سر کارگران سياهکارسازیگذشته تاوان بی

  ... اليسم لومپنيستی خود فرو برده استامپرياليستی را در قلک ناسيون

 سال جنوری ٢۶ به ھمين نام از انگلس که در یابنگريد به مقاله" امريکاجنبش کارگری در "در مورد : در افزوده(

رسد تحليل انگلس در به نظر می. ؛ منتشر شده است" کارگر در انگلستانۀوضع طبق" در کتابی تحت عنوان ١٨٨٧

  ) مند است از قوت تئوريک و تعليلی کافی بھرهاين رابطه ھنوز نيز

که در اواخر سپتامبر سال جاری صورت گرفت و به ) فارسی (BBC باراک اوباما با ۀبه اين ترتيب مصاحب

 به  ايران،ئی ھستهۀطرح ادعای مماشات با برنام انتخابات کاليفرنيا بود، و ۀيد نااميدی وی از نتيجؤوضوح م

. شکست در انتخابات مجلس نمايندگان اساسا،ً موضعی معطوف به فرار به جلو بيش نيستعنوان دليل احتمالی 

 در آن –که اوباما  ايران نيست، چنانئی ھستهۀ برنامامريکا مردم ۀدغدغ.  آن نيز ضعيف استۀفريباناعتبار عوام

 –خالف ادعای اوباما – امريکام ًاتفاقا مرد. شودخواھان نيز شنيده می و گاه از زبان جمھوری–مصاحبه مدعی شد 

ھا پناه آورده بودند و بدين اعتبار خواھان به دموکراتھای خارجی تھاجمی جمھوریپس از گريز او از سياست

 عوامل پيش گفته  مجموع. زندَله نمیَ اشغال عراق و افغانستان لهۀ برای جنگ با ايران و ادامامريکاافکار عمومی 

  . گان بود مجلس نمايند٢٠١٠ھا در انتخابات نوامبر اتدليل اصلی شکست دموکر

  ھا؟چرا نئوکنسرواتيست

که در مجارستان و اند، بل باال رفته"چای خانم پيلين"ھای ھا نه فقط از پلهھا و راسيستھا و راستنئوکنسرواتيست

ھای نيز که از قبل در يد قدرت راست. ..لمان و ايتاليا وافرانسه و . اندانگستان و ھلند و سوئد ھم دست برتر يافته

  .کيد بر چند نکته ضروری استأرسد تبه نظر می. افراطی بوده است

- ھا پيش در کل جھان سرمايهھای نئوليبرالی از سالکرد دولت کلينتون گفتيم برنامه عملۀکه در مبحث فشردچنان. ١

داری جھانی شده قرار گرفته و  در دستور کار سرمايه–دنگ شيائو پينگ گرفته تا يونان پاپاندرو   از چين-داری 

گی فرودستان اقتصادی ايجاد ر محسوسی در زنديي يا سوسيال دموکرات، تغھا به دموکراتھا از نئوکانر دولتييتغ
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سھل است . کرد سوسيال دموکراسی يونان با نئوليبراليسم حاکم بر فرانسه تفاوت چندانی نداردعمل. نکرده است

  .  واحد از ستادی مشترک استیارای نسخهاج

.  حداکثر صندلی نانسی پلوسی را به جان بونر خواھد بخشيدامريکاگان  در انتخابات مجلس نمايندپيروزی نئوکان. ٢

گيرم که مرکز . کش خودشان زده بودند، پيشامريکائی ۀکار شد که خانم پلوسی بر سر کارگران بیئیھاتمام گل

توانند مانعی جدی برای  کاخ سفيد است و مجلس نمايندگان و سنا در نھايت نمیامريکايری در گاصلی تصميم

  . جمھوری ايجاد کنندسئيھای رسياست

- يد اين نکته است که توافق کل جناحؤھا م به سبب پيروزی اخير نئوکانخوش داشتن به اوباما و ديپرس شدندل. ٣

  . کارگر به درستی درک نشده استۀ دادن طبقداری برای در تنگنا قرارھای سرمايه

. کندرا ثابت می" ی کارگر غيبت طبقه ۀدربار "ۀعروج راست در جھان بار ديگر درستی تحليل ما؛ در مقال. ۴

چاره در پاندوليسم ميان دموکرات و ست که مردم بیدر غياب يک آلترناتيو سوسياليستی وکارگری، طبيعی! آقاجان

- سان که لوکاچ و مائو و غيره می آن–کارگران نيازی به آگاھی طبقاتی . د و بدتر سرگردان شوندخواه و بجمھوری

ھای چپ  جناحۀبا حضور يک آلترناتيو انقالبی از درون يک جنبش اجتماعی فراگير سوسياليستی ھم.  ندارند-گفتند 

از شغال به سگ زرد . شان نپنداريداهکم نگيريد و نآاگفرودستان را دست. و راست بورژوازی غالف خواھند کرد

 کارگر به ۀکه طبقتا زمانی. ناشی از ناگزيری و استيصال است. عکس، ناشی از ناآگاھی نيستھپناه بردن و ب

ھای راست از فشار فعلی  وارد ميدان نشود ھيچ يک از دولت-  اعم از تريديونيونی يا حزبی –صورت متشکل 

 کارگر فرانسه و زير فشار گذاشتن دولت سارکوزی ھمان قدر ۀحضور طبق. نخواھند کاست) رياضت اقتصادی(

 کارگر ۀ طبقۀمبارز.  دولت ديويد کامرونۀ کارگر انگليس و مانوور آزادانۀھای مھم است که غيبت طبقحاوی پيام

 ۀدر خود به طبق ۀ طبقاتی و تبديل طبقۀتواند در آينده و در صورت انکشاف مبارز نيز میئیحتا در قالب اتحاديه

ھای نئوليبرال و سوسيال دموکرات ضد کارگری را از قدرت سياسی بندی حزب نيرومند؛ دولتبرای خود و شکل

  . خلع يد کند

شان به ًھا اساسا جای دوری نرفته بودندکه حاال برگشتتوجه داشته باشيد که نئوکان! آقايان! ھاخانم. در پايان. ۵

. ن در دولت انگلستان و مجارستان و سوئد و غيره شما را به حيرت کشانده استشامجلس نمايندگان و عروج

ھا وزير دفاع نئوکان(تر از رابرت گيتس حتا نزديک. خيلی نزديک. ھا بودندھا، ھمين جا در کنار دموکراتنئوکان

       !جمھورسئيبه شخص ر) دولت اوباما

  :ام احمد شاملوبه قول رفيق نازنين. ۶

  نی برادرت ترکان را آواز دادخوش بي

  تو را و مرا گردن زدند

  سفاھت من چنگيزيان را آواز داد

  گان را گردن زدندتو را و ھمه

     مان نھادند يوغ ورزاو برگردن

  گاوآھن بر ما بستند 

  مان نشستندبر گرده

  مرز شيار کردندو گورستانی چندان بی

  گان را که بازمانده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

  ھنوز از چشم                      

  . خونابه روان است                                 

   

   

                بعد از تحرير 

بينی برای تبديل اين خوش. بينی به سوسيال دموکراسی، توان تحليل درست را از چپ ستانده استزنم خوشگمان می

-تان را کنار ھم بگذاريم، تا دريابيم که چرا نزديکھای دولت يونان و فرانسه و انگلسست برنامهبينی کافیبه واقع

    .شودھفت سال ديگر انقالب اکتبر صد ساله می. ھا بوده است قرنۀ شاملو نيز خاطرۀترين خاطر

   

  :منابع

   انتشاراتی نگاهۀموسس:  تھرانبحران، نقد اقتصاد سياسی نئوليبرال،) ١٣٨٧(محمد .  قراگوزلو-

  اختران: زاده، تھرانمحمود عبدهللا:  برگردان مختصر نئوليبراليسم،ۀريخچتا) ١٣٨۶(ديويد .  ھاروی-

  

  :يادداشت
 بود  لوکاچ و ديگران ظور مائو ومنکه ھرچند اينکه طبقۀ کارگر برای يک خيزش مشخص به آنچنان آگاھی طبقاتی 

يچ  کارگر بتواند ۀد، نيز نمی تواند خالی از اشکال باشد مگر برای آنکه طبقنياز ندار سرمايه داری را به زير کشد ھ
چه فقط ھمان آگاھی طبقاتيست که آن طبقه را به گفتۀ لنين . چيزی نمی تواند برايش از آگاھی طبقاتی با ارزشتر باشد
  .از طبقه ای در خود به طبقه ای برای خود تغيير می دھد
 AA-AAل                                                        ادارۀ پورتا

  

 

 


