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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
   ژان ميشل ورنوشه:نويسنده

   حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٣ جون ١٢

  

  ايران، تخريب ضروری
  ٨بخش 

  

  آغاز فروپاشی؟ فرصت مناسب يا: بحران 

دد که تا کجا بحران در تحوالت عظيمی که در شرف تکوين است شرکت نخواھد اکنون، اين پرسش مطرح می گر

 -  خواھد بود -  می تواند باشد - داشت، که خروج از آن تشکل مگا تمرکز اقتصادی قدرت مالی، سياسی، صنعتی و غيره 

السيک تحقق می که با ايجاد مديريت بيش از پيش مجازی، غير متمرکز و انتزاعی و اختناق گرتر از دولت ھای ک

سرمايه داری «، در مقدمۀ کتابش تحت عنوان )٣٠(در اين مورد، ميلتون فريدمن، نظريه پرداز نظم نوين جھانی. پذيرد

 جست: از ديدگاه من، کارکرد واقعی ما چنين است . نجامدبه ايجاد تحول بيتنھا بحران می تواند «: می نويسد » و آزادی

تن آن در سياست ھای موجود و رسيدگی و حفظ آن تا جائی که آنچه از ديدگاه سياسی جوی راه حل برای جانشين ساخو 

  .»نظر می رسيد به سياستی اجتناب ناپذير تبديل شوده ناممکن ب

در اين چشم انداز است که بايد بحران مالی را نه به عنوان پديده ای جزئی و يدکی، و نه حتی يک نتيجۀ تصادفی که 

 بر اساس اتخاذ تصميم به آزادی بيش از حد بازار بوده تلقی کنيم که به سادگی می تواند احتماالً حاصل انحراف مرتبط 

، ٢٠١٠ند يسلآ(کرده امتناع کند البته چند دولت می تواند از پرداخت قرضھائی که غير قانونی تلقی . سياسی ترميم گردد

 با اين وجود بايد اکيداً .  اقتصاد خود را تقويت نمايدو بر اين اساس) ٢٠٠١ ارجنتاين، ٢٠٠۵، پاراگوئه ٢٠٠٧اکوادور 

را متوقف نخواھد  يادآوری کنيم که ھيچ ابتکار عمل فردی نظام را زير عالمت سؤال نخواھد برد و  در سير تحولی آن

  .کرد
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نقباض ا. برای آن مناسبت پيدا می کند» سيستميک«در واقع بحران به عنوان کليتی منسجم مطرح می باشد که صفت 

قابل پيشبينی به عنوان جزء الينفک خود نظام ليبراليست است که حباب ھای آن بيش از پيش و به شکل دائمی تر و با 

سيستمی که داعيۀ ويرانگر آن عبارت است از  معرفی خود به عنوان علم، در حالی که . شدت فزاينده تر منفجر می شود

قانونی جلوه دادن تصاحب ثروت ملت ھا و بھره برداری جنون آسا از جز نمايندۀ ايدئولوژيک برای ه چيزی نيست ب

يعنی واقعيتی که بيان آن در صالحيت زبان محفلی و تھی از مفھوم چند . منابع طبيعی و انسانی به نفع مشتی انحصارات

ليل ذخائر دريائی و تق: مخالف جھانی سازی نيست، بلکه با مشاھدات مقدماتی و آمار انکار ناپذير قابل درک می باشد 

 با عبور از -ماھی گيری در سطح جھانی، يا تسريع روند ناپديد شدن جنگل ھای مناطق استوائی از آمازونی تا اندونزی 

 قابل رات آب و ھوائی کرۀ زمين، از انبوه مواردی ھستند که فوراً يي و اختالل در بادھای موسمی آسيا، خطر تغ- مالزی 

  .درک می باشد

 عکس فروپاشی آن است؟ از سوی ديگر بحران مشابه آنچه در سالھای هاس، بحران پيغام آور تحول نظام يا ببر اين اس

 روی داد، ولی به شکل نامرئی تر در پشت پردۀ آھنی در بخش غربی وقتی که عالئم و نشانه ھای فروپاشی ٨٠

ی توجيه تمرکز قدرت سياسی و اقتصادی يعنی نظامی که در عين حال برا. سوسياليسم شوروی روی ھم انباشت می شد

بحرانی که، در نتيجه، می تواند . در دستھای قدرت مطلق پيرساالر و  اقليت برگزيدۀ حزب کمونيست ابزاری بيش نبود

 -مريکای جھانی و نظام جھانی باشد که تحت سيطرۀ ايدئولوژی ھرج و مرج و آنارشیانخستين عارضۀ فروپاشی 

  . ساخته و پرداخته شده استسرمايه داری مديريت و

، آقای آتالی، مشاور قديمی رئيس جمھور فرانسوآ ميتران در وبالگ خود که در مجلۀ اکسپرس نيز ٢٠١٢ جوالی ٢٣

 که تنھا دو - در يکی از نقاط اياالت متحده بين کارشناسان بين المللی «منتشر شد، مطالبی دربارۀ گردھمآئی محرمانه 

ول چند بنياد سرمايه ؤ، باالترين مقامات مس»درۀ سيليکون«رگترين کارفرمايان، و نوآوران کارشناس اروپائی بين بز

 چينی در فلسفه و اقتصاد، چند دانشمند در زمينۀ تادانگذاری جھانی، چند نفر از بھترين اقتصاددانان آنگلو ساکسون، اس

 از اين مقاله ما تنھا بخش نتيجه گيری آن را ».فريقائی و ھندیاعلوم اعصاب، ژنوميک، انرژی، پزشکی، ديپلمات ھای 

با خواندن چنين مطالبی، می توانيم دريابيم که جھان در آينده، «: برای اثبات مطالبی که مطرح کرديم  يادآور می شويم 

 بين چين و اياالت ٢ و نه گروه کشورھای ٢٠ و نه گروه کشورھای٨نه با نويدھای بزرگ، نه توسط گروه کشورھای 

که قدرت به شرکت ھای تجاری، رسانه ھا، ) صفر (٠ده اداره خواھد شد، بلکه به طريق اولی توسط کشورھای متح

کس نمی تواند اطمينان دھد  سازمان ھای غير دولتی که وابسته به کارتل ھا بوده، و غوطه ور در ھرج و مرجی که ھيچ

  .»که به فاجعه منتھی نخواھد شد

 نای ايدئولوژيک ھست يا خواھد بود، مانند بحران پيشين در پايان کمونيسم شوروی قوياً بحران سيستميک که بحران روب

  .دگماتيسم مارکسيستی را متأثر ساخت

بحران ايدئولوژيک که بايد آن را به موازات سيستم اشتراکی ماترياليسم تاريخی و ديالکتيک قرار دھيم که طی سی سال 

زيرا در ھر بحرانی، موضوع به ورشکستگی جريانی مرتبط می ). ٣١(ساختپيش از فروپاشی، آن را از محتوا تھی 

گردد که خود را خردگرا معرفی کرده و در پی توجيه تماميت خواھی و تصاحب قدرت می باشد، در ھر دو مورد با 

سرمايه داری تماميت خواه جھانی گام به گام پيش می . به دری و فقر گولگ يا در : رو ھستيم ه نتيجۀ  يکسانی روب

رود، ولی با خشونت کمتری نسبت به آنچه عليه مخالفان در بطن ديکتاتوری شوروی روا می داشتند، با اين وجود در 

ندان شد، و که موجب محدوديت آزادی شھرو) پاتريوت آکت( به تصويب رسيد ٢ و ١اياالت متحده اليحۀ ميھن دوستی 

  .ليسی بر جامعۀ مدنی برقرار گرديدوو پ) پان اپتيک(» سر سرا بين«عالوه بر اين نظارت 
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از يکسو، حزب فراگير، از سوی ديگر ديکتاتوری بازار و قابل خريد و فروش سازی تمام روابط انسانی ، و موجه 

 سياھی لشگر - ا به عنوان بازيگران غير فعال و توده ھ. جلوه دادن ھدايت و تصاحب تمام وجوه زندگی روزمرۀ توده ھا

  . و حتی به عنوان ابزار يدکی در بازی بزرگ تجاری-

به طور :  تسلط دارد ٢٠ به ١در اينجا ما به اقتصاد مجازی مراجعه می کنيم که امروز روی اقتصاد جھانی در رابطۀ 

ر، و اقتصاد مجازی در وضعيت الکترونيک ال د ميليارد۴٠٠٠٠کلی، اقتصاد واقعی، توليدی در درجات مختلف ساالنه 

  .ر را در بر می گيردال ميليارد د٧٠٠٠٠٠ناب، حدود 

آيا حاال نيازی ھست تا کمی بيشتر روی خصوصيت النۀ موريانه ھا تأمل کنيم که تبديل به جوامعی شده که مديريت آن 

 به سر می برد که با استبداد در ئیالی بازارھارا دولت ھای اشتراکی به عھده دارد و يا تحت سيطرۀ ديکتاتوری ليبر

  سازش و ھمآھنگ است؟

مريکائی برای بسياری از ساکنان اتحاديه که در دام بردگی قرض گرفتار اانفجار حباب ايدئولوژيک و فروپاشی رؤيای 

يات مورد بررسی  ما را وادار ساختند که مسائل را در خشن ترين وجوه واقع-  بازگشت به واقعيت مصيبتبار - آمدند 

د می کند، دولت اشتراکی از يکسو و آنارشی ئيقرار دھيم،  که از ديدگاه تجربی ھم سوئی قابل بحث بين دو نظام را تأ

  .سرمايه داری از سوی ديگر

ۀ توتاليتاريسم در جوھر ھر يک از آنھا نه تنھا در انحرافاتشان بلکه در منطق درونی، شيو: و باز ھم تکرار می کنيم که 

به ھمين علت است که ايران تخريب خواھد شد زيرا تخريب آن در ميراث ژنتيک . عملکرد و ھدف آنھا نيز وجود دارد

 روبنای ايدئولوژيک و معرفت شناختی اولتراليبرال به ثبت - نظام سرمايه داری جھانی به عنوان کاربست ميکرو 

ست ھای نئومارکسيست نشان می دھد، به استثناء راه و روش رسيده، و از سوی ديگر تفاوت اندکی را با انترناسيونالي

  .ھای مقدماتی

در حقيقت، . تشکل يافته است» جبھۀ چپ«ليبرال را می بينيم که عليه  - در فرانسه، در نگاه اّول، اتحاديۀ سوسيال

انھا، حذف دولت جملگی تخريب حاکميت و مولد ملّی، ناپديد ساختن مرزھا و شھروندی، مراودات بی حد ثروت و انس

 يا - سازمان ملل متحد که جبھۀ چپ مايل بود توان دفاع نظامی را به آن واگذار کند -به نفع ايجاد روبنای دولت جھانی 

ت بروکسل، عنصر فراملی که تنھا می تواند نمايندگی منافع و اھداف دراز مدت اپراتورھای بزرگ فراملی را به أھي

نمونۀ سھل انگار اين جريان فيليپ .  که در ورودی  بازارھا را باز و بسته اعالم می کنندعھده داشته باشد، يعنی آنھائی

کانديدای تروتسکيست در انتخابات رياست جمھوری فرانسه در آن روزھا مورد انتقاد نيشدار برخی روزنامه ) ٣٢(پوتو

شما مطرح کرده ايد، ھمان برنامۀ وال برنامۀ مراودات بين المللی آزاد که  ولی آقای پوتو،«: نگاران قرار گرفت 

  »استريت است؟

اولترا ليبراليسم، برای آنھائی که با دقت بيشتری به مسائل نگاه می کنند، /اين زوج ايدئولوژيک نفرين شده، مارکسيست

.  عکسهب. و نه قالبی که رويکرد يا درک واقعگرا و تجربی از واقعيت را شکل می بخشد. از يک قالب بيرون آمده اند

ويرانگر، بر پا کنندۀ جنگ و ھر يک به شکل خاص خود تماميت : ديگر بنظر می رسد  ھر دو ايدئولوژی مکمل يک

تخريب بافت اقتصادی، صنعتی و انسانی آيا خشونت اجتماعی نيست؟ يکی و ديگری محصول سّمی ساخت . خواه ھستند

مرکز اليگارشی قدرت و ثروت در دست آنھائی می باشد که فکری توجيه کننده و نظامی است که تنھا ھدف ابتدائی آن ت

  . تاريخ به ما آموخت که چنين فرمولی به چه کاری گرفته شده است-مدعی آرمان پرولتاريائی ھستند 

  

  پی نوشت
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 در ١٩٩٠مبر سپت ١١را منتشر کرد، ولی نظريۀ او تنھا در » نظم نوين جھانی« ھربرت ژرژ ولز ١٩۴٠سال )٣٠

  .مريکا بار عام می يابدا بوش در مقابل کنگرۀ جورج جمھور گفتار رئيس

، ١٩۵۶ بروری ف٢۵ از سخنرانی محرمانۀ نيکيتا خروشچوف در بيستمين کنگرۀ حزب کمونيست به تاريخ احتماالً )٣١

است الزم به يادآوری . *يعنی سخنرانی که طی آن دبير اّول حزب کمونيست از جنون مرگبار استالين پرده بر می دارد

نخستين قيام » پوزنانجون«. که اين سخنرانی، به فاصلۀ زمانی  چھار ماه پيش از قيام پوزنان در لھستان واقع شده است

بر در و اکت٢٣مردم لھستان عليه رژيم کمونيست جمھوری خلق لھستان بود، يعنی ھشت ماه پيش از آنکه طی 

  .مبر سرکوب شدنو ماه ١٠ البته در اين شورش. مجارستان شورش به پا شود

Philippe Poutou (3٢  

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ ژوئن ١١

  

  :يادداشت

منتشر گرديده است، به در شوروی سابق و سوسياليزم اسنادی که اينک و بعد از ختم حاکميت دشمنان مردم شوروی * 

رونه نشان دادن تاريخ آنھم در خروسچف و باندش، چيزی به جز وای آن زمان ند که تمام ادعا ھاروشنی نشان می دھ

 .انی چيز بيشتری نبوده استھھمسوئی ننگين با امپرياليزم ج

 AA-AAادارۀ پورتال 


