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سرمایه وبرابری
پیش گفتار:
پناهندگانی که تاکنون موفق شده اند وارد کشورهای اتحادیه اروپا( )EUشوند ،درمدت

زمانی کوتاه عمالً به مرز نابودی رانده میشوند.درآلمان(وهمچنین اتریش ،توضیح
مترجم) منازل پناهندگان به آتش کشیده میشود وحمله راسیستها وفاشیستها به آنها
روزبروز بیشتر میگردد .حزب «آلترناتیو برای آلمان»( )AFDدراین فاصله درهشت
مجلس استانی ،کرسی نمایندگی بدست آورده است .با « باتریکس فن اشتروخ»
( )Beatrix von Storchمتولد درخاندان اشرافی «دوک الدن بورگ» ،حتی یونکرهای
گذشته از صندوق ارواح تاریخ آلمان به بیرون میخزند وخواهان اعدام پناهجویان در
مرزها میگردند.
معذالک صدائی ،بهتربگوئیم ناله ای علیه راسیسم درآلمان وجود دارد ،ازطرف «خانم
مرکل» ()Merkelصدراعظم آلمان موضعگیریهای علیه راسیسم ابراز میشود ،وحتی
رهبری« اتحادیه سوسیال مسیحیها»(" )CSUتنفر"خودرا ،وآنهم ،هنگامی که به یک
کشیش آفریقائی توسط یکی ازاعضای آن برخوردی توهینآمیزی میشود ،ازاین حرکت
ابراز میکند .اتحادیه سرمایهداران آلمان( )BDAهمراه با اتحادیه کارگری ما ()DGB
مردم را فرامیخوانند "که باهرگونه ابرازتنفر ،تبعیض نژادی ،توهین ویا اعمال قهر،
با تمام قدرت مقابله نمایند".در پیام آنها بزرگ نوشته شدهاست"کرامت انسانی خدشه
ناپذیراست"
دولت وسرمایه -سعی دارند خودرا خاموشکنندگان حریقی که شعلهورشدهاست به مردم
نشان دهند! واتحادیه کارگری آلمان هم پای آنرا امضاء میکند ،درحالیکه در دریای
مدیترانه ،نه تنها کرامت ،بلکه انسانها با چشمهای بازغرق میشوندویا درپشت سیمهای
خاردار«ایدومنی» ( )Idomeniپناهجویانبا استفاده ازگازاشکآوربه عقب رانده میشوند.
وبرای اینکه این انسانهای آسیب دیده را ازدیدگان پنهان نگهدارند ،درترکیه و سپس لیبی
وسودان به قاتلین آنها برای دستگیری وجمع آوری همین انسانها دراردوگاهها ،کمکهای
فنی وپول داده میشود .تا آنهارا با ضرب وشتم به موطنشان برگردانند ،یعنی به مناطق
جنگی ،وآکنده از گرسنگی و فقرکه ازآن گریخته اند .بعبارت دیگر ،ازاین انسانها حق
زندگی گرفته میشود .بدینگونه است که برای فاشیستها وراسیستها زمینهای فراهم
میگردد که خانمی مانند «اشتروخ»بدون مجازات خواستار اجرای حکم اعدام برای
پناهجویان میشود .ودولت وسرمایه همچنان برطبل حرمت انسانها میکوبند ...ورهبری
اتحادیه کارگری آلمان هم آنراتائید میکند .دولت وسرمایه ازیکطرف "مخالف" راسیسم-
اند ولی همزمان ازآن حمایت میکنند؟ چگونه است که خانم مرکل بظاهر درها را باز
میکند وبا شعار"ما موفق خواهیم شد"این تصوررا القاء میکند که پشت آسیب دیدگان و
سرکوفتشدگان ایستاده است وازطرف دیگر مرزها رامیبندد وقوانین پناهندگی سختتر
میشوند .این تضییقات با "قانون ادغامگرائی" بایرن ،حزب خواهرخانم مرکل «اتحادیه



سوسیال مسیحیها»( )CSUکامل میشود .نتیجه اینکه سادهترین وظایف ،از جمله
سرپناه ونیازهای اولیه پناهجویان تامین نمیشود وحتی برای داوطلبان کمکرسانی هم
مشکل ایجاد میکنند وحتی کشورهای مرزی اتحادیه اروپا ،مانند یونان وایتالیا را
درتنگنا گذاشته و به آنها قرض های میلیاردی تحمیل میکنند .درمقابل «ترکیه –
اردوگان» را با این نیت که برای پناهندگان  -اردوگاه اسکان پناهندگان بسازد مسلح می-
کنند .چکونه است که روسای شرکتهای بزرگ خودرا حامی خارجیان ومهاجرین جا
میزنند؟ ولی عمالً شاهدیم که آنها همواره میکوشند کارگران ازملیتهای مختلف را به
لحاظ مزد،زمان وشرایط کاربه نزاع با یکدیگر بکشانند .کهنساالن دربرابرجوانان ،مرد
دربرابر زن و"آلمانی"دربرابر خارجی.
علت اینکه انسانها مجبور به فرارمیشوند ومحیط طبیعی خودرا،جائی که میتوانند به
زبان مادری صحبت کنند وفرهنگ خودرا تجربه کنند ،ترک میکنند ،چیست؟ چه کسی
درسوریه ،عراق ،افغانستان ،وآفریقا منافع داردوچه کسانی به این کشورها اسلحه تحویل
میدهند ،این اسلحهها کجا تولید میشود وتوسط چه کسانی تامین مالی وبیمه شده و
ارسال می گردد؟ .درحالیکه اسلحه یک شکل بیرونی این رابطه است که درکشورهای
زیادی ازپیشرفت وتکامل صلحآمیزممانعت بعمل میآورد .درحقیقت موجد اصلی این
شرایط ،یعنی جنگ وفقرکه باعث فرارمیلیونی میشود،دولتهای خودی امپریالیستیاند.
با اتکاء به این آگاهی باید با دالیل فراروآوارگی مبارزه کرد .چه رابطهای مابین اینان
برقراراست ؟ ،جزوه«راسیسم و سرمایه» میکوشد آنرا کند وکاو کرده و روشن نماید.

تزهای درباره راسیسم وسرمایه
«تخیل نژاد» بمثابه یک ایدئولوژی ،تئوری است غیرعلمی با تزئین عوام پسندانه که
توسط راسیستها تبلیغ میشود تا استثمار ،سرکوب ،تبعیض وتعقیب انسان توسط انسان
را که نه ازنظر تاریخی ،اقتصادی واجتماعی نابرابر ،بلکه بدالیل شرایط طبیعی،
نابرابر زائیده شدهاند را توجیه نماید .بیهوده نیست که «تخیل نژاد» به رنگ پوست،
شکل جمجمه خون ویا ژن ویا اگربا احتیاط سخن گفته باشیم به "شکل فرهنگی"و "روان
مردم" رجوع میکند ،او درهمه حالت ها جامعه انسانی را با دنیای حیوانات یکی گرفته
ونوع انسان را غیرتاریخی وهمانند منشا ُ بیولوژیک مصنوعا ً ازهمدیگر جدا میکند.
تخیل نژاد ،نه تنها دربرابر درک مارکسیستی از مبارزه طبقاتی که تاریخا ً بوجود آمده
وچیرگی بر تضادهای طبقاتی را برسمیت میشناسد ،قرارمیگیرد ،بلکه به مقابله با
اصل برابری دمکراسی (بورژوائی) وتمامی میزانهای اخالقی آن که تاریخا ً بسط یافته-
اند ،برمیخیزد.
تبعیض نژادی درعمل بعنوان حرکت سیاسی میکوشد کارگران راعلیه یکدیگر تحریک
کند ،فقرا راعلیه بیچیزها بشوراند وازنظراجتماعی ضعیفها را به شکار ضعیفترها
ترغیب نماید وانسانهائی را که حقوقشان مورد تهدید قرارگرفته است علیه آنهائی که فاقد
هرگونه حقوقی هستند تحریک نماید .راسیسم تمامی اینها را نه تنها در خدمت به منافع
ثروتمندان و قدرتمندان که ازاین جدالها ضرری نمیبینند ،انجام میدهد ،بلکه بخشی از
سرکوبشدگان و استثمار شوندگان را هم به سموم راسیستی خود آلوده میکند.



تبعیض نژادی بعنوان سیاست دولتی میکوشد برخالف تمامی اصول دمکراسی
(بورژوازی) نابرابری حقوقی را بااعمال فشار درروابط بینالمللی بین ملتها ودولتها
و نیز ساکنین یک کشور برقرار نماید .راسیسم خودسرانه به سلب حقوق ،تبعیض و
تعقیب بخشی ازجامعه دامن میزند و بدینطریق دربین استثمارشوندگان وسرکوبشدگان
دستهبندی مصنوعی ایجاد میکند« .تخیل نژاد» راسیسم را بعنوان جنبش سیاسی بکار
میگیرد( ،آنرا علنی کرده وزشتیهای آنرامیپوشاند) ،او کشتار تودهای و دیگر عملیات
خرابکارانه اش را بنام ضرورت بکارگیری" منظم" قهر دستگاه دولتی تبلیغ میکند.
حتما ً نباید مارکسیست بود واین سوال را مطرح کرد که چه نیروی اقتصادی و روند
تکاملی کم و بیش برپیدایش راسیسم وکاربرد آن تاثیرمیگذارد .نیروهای بورژوازی
خود این سوال را مطرح میکنند و راسیسم را دررابطه با فقرو بیکاری قرارمیدهند.
درتحلیلهای انتخاباتی ناگهان صحبت از محالت کارگری به میان میآید ،واژه طبقاتی
که بنا به ادعای مبشرین سرمایهداری مدتهاست کهنه شده است.
نوشته ذیل درباره "راسیسم وسرمایه" به درک ریشه های اقتصادی راسیسم میپردازد،
واین سوال را مطرح میکند که چگونه وبا چه ابزاری میتوان با آن مقابله نمود .وسپس
به این سوال جواب میدهد که چگونه باید اقتصاد را تغییر داد تا ریشههای راسیسم را
خشکاند.

 -1سرمایه و برابری 
 -1انقالب بورژوازی درتقابل با ساختارفئودالی ونابرابری"به بخشش الهیش" شعار
برابری را بر پرچم خود نوشت " حقیقت آئینه روشنی است که نشان میدهد تمامی

انسانها برابر زائیده شدهاند وبهمین خاطر از طرف خالقشان به حقوق غیر قابل

تفکیکی آراسته اند و زندگی ،آزادی وتالش آنها به سرنوشت آنها واگذار شده است.
(منشوراستقالل ایاالت متحده آمریکا  " )1771/7/4انسانها آزاد وبا حقوق برابر به دنیا

آمدهاند وخواهند ماند" .

(ازماده ،1توضیح حقوق بشر وشهروندی فرانسه ( )1881/8/2
 ـ سرمایهداری برای توسعه آزادانه اش به برابری نیاز دارد ،برابری صاحبان کاال در
برابراطاعت محض فئودالی وقید وبندهای صنفی وامتیازات اشرافی .سرمایهداران در
پروسه گردش وتبادل کاالبطورمساوی دربرابرهم قرارمیگیرند ،آنها ارزش مساوی و
همتراز را باهم مبادله می کنند .رقابت آزاد آنها که اساسش برابری آنهاست نیروهای
مولده را توسعه میدهد .این منافع زمینی ،تنمایه شعار انقالب فرانسه :آزادی ،برابری
و برادری بود ".تجارت درمراحل عالیهاش مشخصاً تجارت بینالمللی و تجارت جهانی

را در حرکات خود ،صاحبان آزاد وبالمانع کاال طلب میکرد ،که بعنوان مالک کاال
متساوی الحقوق باشند و بتوانند مطابق سهمی که همه آنها الاقل در یک منطقه در
برابر آن یکسان اند ،به مبادله بپردازند .الزمه گذار از کار دستی به مانوفاکتور وجود
تعداد زیادی کارگر آزاد است -ازیکطرف آزاد از قید وبندهای صنفی واز طرف دیگر
آزاد از وسایل تولید ،تا مشخصاً بتوانند نیروی کارشان را بفروشند ،کارگرانی که


بتوانند با کارخانهدارانی که نیروی کارآنها را اجاره میکنند به رقابت بپردازند ،یعنی
بعنوان کارگرانی متساویالحقوق در برابر کارخانهداران قرارگیرند .باالخره کارهای
انسانی به تساوی واعتبار واحدی رسید ،زیرا تا آنجا که این کارها اصو ًال یک کار
انسانی اند ،این تساوی بیان ناآگاه ولی بسیار قوی خود را در قانون ارزش اقتصاد
مدرن سرمایه داری یافت که مطابق آن "ارزش یک کاال ازطریق کار اجتماعا ً الزم
نهفته در آن سنجیده میشود" – استنتاجی که برای اولین باردرکتاب سرمایه توسط
مارکس تشریح شد(.فریدریش انگلس« ،آنتی -دورینگ» مجموعه آثار مارکس و
انگلس جلد  2ص )18 .
 ـ سرمایه بعنوان یک رابطه تولیدی براساس تراکم مالکیت "بر ابزار کار ،یعنی منشاء
وجودی زندگی" در دست طبقه سرمایهداران وپیدایش طبقهای که فاقد ابزار کارمیباشد،
بنا شدهاست ،طبقه ای که مجبوراست نیروی کارش را به صاحبان ابزار تولید بفروشد تا
ازطریق این مبادله احتیاجات زندگی خود را برآورده نماید.

" شیوه تولید سرمایه داری بعنوان مثال براین شالوده قرار دارد که وسایل اصلی تولید
درشکل مالکیت سرمایه وزمین ،به سرمایهداران تعلق دارد ،درحالی که توده تنها
مالک شرایط شخصی خویش ،یعنی نیروی کار است( ".کارل مارکس یادداشتهای به
برنامه حزب کار آلمان ،188،مجموعه آثارجلد  ، 11ص).
 -وجود صوری برابری حقوقی درانقالب بورژوازی پیششرط تکامل آزاد سرمایه-
داری درمقابل فئودالیسم بوده وخود زمینهای است تا نابرابری سرمایه وکارهرچه بیشتر
بسط یابد.

" ما اینجا درفرانسه سرباز وهمشهری هستیم ،ومفتخر به شهروندی! این برای فقرا
بدین معنی است که ثروتمندان را درقدرت و زائد بودنشان را پذیرا باشند .بهمین خاطر
آنها اجازه دارند تحت لوای برابری قانون ملوکانه کارکنند ،قانونی که همزمان هم
ثروتمندان وهم فقرا را از خوابیدن زیرپل وگدائی درخیابانها ودزدی نان ممنوع
مینماید)A.France Die rote Lilie( ".
 ـ درروند گردش (تا آنجائی که به فروش نیروی کار انفرادی یک کارگر دربرابر
یک سرمایه مربوط میشود)برابری وجود دارد ،ولی درتولید ،کار تابع حاکمیت سرمایه
است:

" صاحب قبلی پول بعنوان سرمایهدار به جلو میتازد و صاحب نیروی کار او را
بعنوان کارگر دنبال میکند ،یکی با لبخند و جدی درکار ودیگری هراسناک و کوشا،
مانند کسی که پوست تنش را به بازار دباغی منتقل میکند ومنتظر پوستپیرا می-
ماند( .کارل مارکس،کاپیتال جلد  ،1مجموعه آثارجلد  ص)111.
بهمین دلیل دردمکراتیکترین جمهوریهای بورژوازی هم(بابرداشتنتمامی نابرابریها
در برابرقانون) هرگزبرابری کامل (بمعنای برابری اجتماعی وامحاء تضادهای طبقاتی)
برقرار نخواهد شد .



 2ـ سرمایه دربرابر آنهائی که بزیرسلطه خود کشاندهاست بزرگترین همگونگرای تاریخ
است و در طبقه کارگران مزدبگیر ،همترازکننده اختالف پیر و جوان ،مرد و زن،
صنفها ،مذاهب ،رنگ پوست و زبان است .روابط تولید سرمایهداری زمینه عینی را
برای همبستگی کارگران فراهم میکند ،که سرآغازآگاهی طبقاتی وضرورت عینی برای
آنهاودفاع پیروزمندانه دربرابر تهاجم سرمایه ازموجودیت خود ،وبیشتر ازآن ،تعرض
علیه نظاماستثماری میباشد .این درو اقع زمینه مادی انترناسیونالیسم پرولتاریائی است .
 - 8اوهام راسیستی نوین در عکس العمل به انقالب بورژوازی ،علیه روشنگری
بورژوازی بمثابه ایدئولوژی نابرابریعلیه اصل برابری بروزکرد()1توجیه این بازمانده
صورتبندی اجتماعی گذشته ،درزمان پیدایشش کامالً غریب بود .سرمایهداری در آنموقع
به شدت در حال تکامل بود و با شکست ایاالت جنوبی در جنگ داخلی آمریکا (- 1821
 )2بورژوازی بردهگان سیاه پوست را آزادکرد ،یعنی آنها را به پرولتاریا تبدیل نمود.
بعنوان یک جنبش سیاسی وحتی سیاست دولتی ،راسیسم زمانی اهمیت یافت که حتی
درخود اقتصاد هم تغییراتی صورت میگرفت که عدم تساوی را به جلو میراند:
شرایطی که آماده میشد تا بجای تساوی صوری تمامی صاحبان کاال ،عدم تساوی
رسمی آنها را برقرارنماید.
 - 8درمسیرتکامل سرمایهداریوحتی درچارچوب رقابت آزاد ،برابری صاحبان سرمایه
هرچه بیشتر کمرنگ میشود .شرکتهای سهامی بوجود میآیند که در واقع نمایش
اتحادیههای سرمایهداران است .چندین شرکت سهامی دریک تراست گردهم میآیند
وبدین ترتیب به کارتل وسندیکا درسطح جهانی تبدیل میشوند .وباالخره در اواخر قرن
نوزدهاهم انحصارها پدید میآیند .با ادغام انحصارهای صنعتی با بانکها تعداد اندکی
ازگروههای مالی موفق میشوند یک قدرت اقتصادی را بسازند که تمامی مناطق و
کشورها را به وابستگی واطاعت ازخود درمیآورد.

"آنچه از نظر اقتصادی در این جریان جنبه اساسی دارد ،تبدیل رقابت آزاد سرمایه-
داری به انحصارهای سرمایهداری است .رقابت آزاد خصوصیت اساسی سرمایهداری و
بطورکلی تولید کاالئی است ،انحصارمسقیماً نقیض رقابت آزاد است ،ولی پدیده اخیردر
برابر چشم ما تدریجاً به انحصار بدل شد ،بدینطریق که تولید بزرگ را بوجود آورد و
تولید کوچک راازمیدان بدر کرد ،وتولید بزرگ را به بزرگترین مولد تبدیل نمود و
تمرکز تولید و سرمایه را بدانجا رساند که از آن انحصار بوجودآمد وهم اکنون نیز
بوجود میآید :کارتلها ،سندیکاها ،تراست ها وسرمایه یک چند ده بانکی که به آنها
درآمیخته و با میلیاردها سر و کار دارند .درعین حال انحصارها که از درون رقابت
آزاد پدید می آیند ،این رقابت را از بین نبرده ،بلکه مافوق آن وبموازات آن زندگی می-
کنند وبدینطریق یک سلسله تضادهای بسیارحادوپرتنش وتوام بااصطکاک و تصادمات
را بوجود میآورند .انحصارعبارت است ازانتقال سرمایهداری به نظامی عالیتر".
(لنین ،امپریالیسم بمثابه باالترین مرحله سرمایهداری منتخبات لنین جلد  ،ص)82.
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انحصارها دیگراجازه ندارند به رقابت تن دردهند،باید بکوشندآن را از سر راه خویش
برداشته وبرآن استیال یابند :تنظیم تولیدوبازار ،قیمتهاواعتبارات بانکی امری ضروری
میگردد .انحصار که بر باالی سرو در کنار رقابت ،حیات دارد ،ادعای نابرابری در
قدرت اقتصادی را به نمایش میگذارد :نابرابری سرمایه دربرابرکاال ،نابرابری کاال و
کاال و صاحبان این وآن کاال( )
 1ـ سیاست بیان فشرده اقتصاد است( .)انحصاردراقتصاد مجبوراست چارچوبهائی
که برابری دمکراسی بورژوازی او را در آن محصور کردهاند ،و جلوگیر توسعهطلبی
اوست ،حمله کند .تمایل به تصمیم وعمل آزاد و دلبخواه ( ،)تمایل به قهر ،جائی که
نشانی از مقاومت ویا امکان آن باشد ،عالقه به سلطهگری وانقیاد ونه آزادی وبرابری،
تمامی به عملکرد اجتنابناپذیرسرمایهداری انحصاری تبدیل شدهاند.

" سرمایه مالی نه خواهان آزادی ،بلکه خواهان سلطهگری است ...و تمایلی شدید به
سیاست توسعهطلبی ودگرگون کردن تمامی جهانبینی بورژوازی دارد .او به صلح
طلبی وانساندوستی پایان میدهد...وبدین طریق ایدئولوژی تبعیضنژادی را که به
لباس علم طبیعی پوشانده شدهاست و در واقع زمینه ایجاد قدرتطلبی سرمایه مالی
است ،ایدهال نخبگان حاکم را جایگزین ایده برابری طلبی میکند .این ایدهال درزمینه
سیاست خارجی بنام تمامی ملت معرفی میشود ،که انعکاس درونی آن تاکید بر موضع
ارباب منشی در برابر طبقه کارگر است ((. )5رودولف هیلفردینگ(11)SPD
درکتابش:سرمایه مالی :مطالعاتی درباره تکامل جدید سرمایهداری .نقل قول ازکورت
گروس ویلر( :)Grossweilerمقاالتی درباره فاشیسم)
ازبینبردن حتی تساوی حقوقی صوری که ابتدا درسرمایهداری رقابت آزاد ریشه
گرفت ،حال به ضرورتی جهت تمایل به سلطهگری انحصار تبدیل شدهاست .بجای
تساوی حقوق ،انحصار ادعای داشتن امتیاز برای خود وعمالً بیحقوقی برای دیگر
طبقات اجتماعی دارد .انحصارتمایلی شدید به حاکمیت مطلق اقتصادی وسیاسی دارد
وبرای اینکه به این خواسته برسد ،باید به تمامی عرصههای عمومی زندگی تعرض و
نفوذ کند وجبراً هم نفوذ میکند .برقراری عدم تساوی صوری موجب میشود که دولت،
این ارگان اختناق طبقه حاکم ،هرچه بیشترتحت سلطه سرمایه انحصاری درآید.
 12ـ درحالیکه برای استثمارشدگان درمرحله سرمایه داری انحصاری ،ازیکطرف تمایل
سرمایهداری جهت همگون سازی ادامه پیدا میکند  -مقایسه کنید با نکته(- )ازطرف
دیگر انحصارها درکنار و دربرابرآن تمایلی را توسعه میدهند که تمایزبین کارگران را
بیشتر کرده تا ازنزدیکی وتجمع آنها جلوگیری نمایند وحتی آنها را ازهم جدا کرده و
علیه همدیگر میشورانند .تطمیع یک قشر فوقانی کارگری (اشرافیت کارگری) یکطرف
این مدال است که طرف دیگر آن تمامی اقشاری ازپرولتاریاست که از نظر تاریخی،
سطح مزد کار و زمان کاربدست آمده آنها،همانند کارگران کشورهای دیگر ومهاجرین
تحت فشارقرارمیگیرد ،همانطورکه برای دیگر کارگران کشورهای امپریالیستی چندین
دهه است که به امری عادی تبدیل شده است .این کوشش انحصارها تا حد واگذارکردن
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اساس سرمایهداری -که کارگر ازدوجهت آزاد است ("آزاد از ابزار تولید وآزاد برای
فروش نیروی کارش") وتساوی حقوقی صوری ازاین آزادی برمیخیزد .این درواقع به
معنای نابودی اتحادیههای کارگری ،ازبینبردن حق اعتصاب وتنظیم دولتی مزدهاست.
(این تدابیرنه تنها توسط دغلبازی "همکاری اجتماعی" بلکه با توسل به قهر آشکار،
آنجائی که فریبکاری "همکاری اجتماعی" کارساز نباشد ،به اجرا درمیآید ،).این
درعمل بمعنای لغو حق کارگراست که بتواند نیروی کارش را برای فروش عرضه
نماید .همانطورکه دراواسط سالهای  1182برای تفاضاکنندگان پناهندگی درجمهوری آلمان
فدرال ممنوعیت عمومی کاراعالم شد (محدودیتی که با کمی تغییر در" قانون فدرال
مربوط به خارجیان" گنجانده شده است) .همانند آنرا میتوان درممنوعیت کار اجباری
دید ،که هماکنون درمور د متقاضیان پناهندگی درشرف اجراست ـ کوشش زیادی صورت
میگیرد که کاراجباری را در مورد دریافتکنندگان مجاز "آلمانی" کمکهای اجتماعی
اجرا نمایند .این روند به کجا منجر خواهدشد ،ازنظر تاریخی ،فاشیسم هیتلری با سیستم
برده داری مدرنش نشان داد ("نابودی توسط کار") ،تدبیری که راسیسستها هم آنرا
مطالبه وتشویق میکنند .
 11ـ درتکامل سرمایه داری ازنظر اقتصادی ،زیرپای استقالل دیگرطبقات مالک ،جدا از
سرمایهداری انحصاری وخردهبورژوازی هرچه بیشترخالی میشود ،وجایگاهشان
هرچه بیشتر وابسته به امتیازاتی میگردد که انحصارازآنها طلب میکند ،ازجمله دادن
قرضههای مالی مناسب و واگذارکردن شغلهای پردرآمد به آنها بعنوان سیاستمدار،
کارمند اداری ،ارتشی ومدیر وغیره جهت پادوئی برای انحصارها .
 1ـ رقابت آزاد حاکی ازدمکراسی وتساوی حقوق است .انحصار مترادف ارتجاع و
نابرابری حقوقی است .انحصارنابرابری است وضرورتاًمحتاج نابرابری است .انحصار
تضاهر قدرت بی حد و مرز تعداد اندکی است که بر جهان حکمرانی میکنند ،که این
خود نشان دهنده عدمکارائی دمکراسی است .انحصار پیش فرض گسترش راسیسم
است .معذالک ،شرایطی را که راسیسم بمثابه وحشیترین ایدئولوژیها ،بانی نابرابری
است ،نمیتوان صرفا ً ازواژه انحصار استنتاج کرد.
پینویسها :
 1ـ درفرانسه بعنوان مثال گراف گابون ظاهرمیشود .مقاله (تاملی برنابرابری نژاد
انسانی  .)1855 - 1851گابون یک" نژادآریائی"طراحی میکند و به آن یک خصلت
خالق واستعداد باالی رهبری میبخشد ،او این نژاد را بازمانده قشرباالی نخبگان
"نژادآریائی" میداند که درانقالب سرنگون شدهبود .بروایت او درسال  1881عوام ـ
انسانهای پست  -به قدرت رسیدند .تنها با مبارزه برای پاکیزه نگهداشتن خون ازتاثیر
بخصوص نژاد سیاه و زرد میتوان ازسقوط نژاد آریا ـ شمالی ،جلوگیری نمود .تفکر
سیاسی نهفته درپشت ایده گابون برقرای حاکمیت ناپلئون سوم بود (کودتا درسال .)18
مارکس سلطه ناپلئون را چنین تحلیل میکند:
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...افراط تمامی تاثیرات ارتجاعی گذشته یک جا آشوب وشرارت را مجاز کردهاند -و
بدینسان قدرت دولتی آخرین وباالترین بیان خودرا در امپراطوری دوم یافته است.
(کارل مارکس ،طرح اول برای "جنگ داخلی درفرانسه" مجموعه آثارجلد  ،18صفحه
 )2


 ـ" انحصار به معنی تغییر ،مابین مناسبات سرمایههای جداگانه است ،چون درصد
سود متوسط عمومی حاصله دررقابت آزاد و تقسیم متعادل ارزش اضافه اجتماعی به
نسبت حجم سرمایه ،درجه تساوی اقتصادی واجتماعی سرمایهها را نسبت به یکدیگر
بیان می کند و بهمین شکل بر همدیگر درشرایط رقابت جهت ارزش آفرینی تاثیر می-
گذارند .زمانیکه انحصار این کارکرد را میشکند ،تساوی سرمایهها هم ملغی میشود
و سلطه و زور به عناصر الزمه مناسبات سرمایهداری تبدیل میشود "
( :W.M.Breuerدرباره اقتصاد سیاسی انحصارها).
انحصاربه سود باالتری ازسود متوسط احتیاج دارد ،بیک معنی بدنبال سود انحصاری
یعنی سود حداکثراست ،برای اینکه سرمایه عظیم انباشتشده بتواند ارزش آفرینی کند.
قانون سود حداکثر تنها می تواند با اتکا به قهرمیسر گردد که درکنار دیگر تضادهای
سرمایه داری و تولید کاالئی به تضادهای تند وخشن و اصطکاک ودرگیری منجر می-
گردد .پدیده ای که در مثال قانون ارزش بخوبی میتوان دید :درحالیکه قانونمندی رقابت
آزاد به آنجا می رسد که قیمت هرکاالی جداگانه برابر ارزش آن است ،انحصار مجبور
است قیمت کاال را دایم بیشتراز ارزش آن تعیین کند .این برای قانون ارزش هم معتبر
است (جمع تمامی ارزشها = با جمع تمامی قیمتها) وبه آنجا منتهی میشود که تمامی
دیگرفروشندگان کاال ،ازجمله نیروی کار ،کاالهای خود را زیرارزش بفروشند .برای
اینکه این روند ادامه یابد هیچ قانونمندی اقتصادی موجود نیست ،بلکه تنها بکارگیری
قهر که هدف آن ورشکستکردن رقباست ،بعنوان مثال دادن قرضه برای نابودی
رهبران کارگری وسرکوب اتحادیه های کارگری ،تا عملیات جاسوسی وخرابکارانه .این
دیگر رقابت آزاد نیست که با وارد کردن ماشینهای جدید وباال بردن بارآوری
کارهرسرمایه دار برای مدتی زودگذر سود اضافه کسب کند ،در اینجا نه تنها سرمایه-
داران کوچک وضعیفتر جذب سرمایهداران بزرگ وقویتر میشوند  ،بلکه انحصار با
بکارگیری منظم قهر وخودکامگی ،سلطه خود را بر بازار تحمیل میکند .

 ـ روبنای سیاسی بر فراز اقتصادنوین فرای سرمایه انحصاری (امپریالیسم سرمایه
انحصاری است) برگشت دمکراسی به ارتجاع است .رقابت آزاد متناظر با دمکراسی
است و انحصار مساوی باارتجاع سیاسی است...سیاست خارجی را ازسیاست جداکردن
وحتی سیاست خارجی را دربرابرسیاست داخلی قراردادن بطرز فاحشی ازپایه غلط،
غیرمارکسیستی وغیر علمی است .هم درسیاست خارجی وهم درسیاست داخلی تمایل
امپریالیسم به کمرنگ کردن دمکراسی وارتجاع است(".لنین دربارهکاریکاتوری از
مارکسیسم ودرباره اقتصادامپریالیستی"مجموعه آثارلنین ش  .ص.
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 -آنچه که اکنون با آن روبروهسیم دیگر مبارزه رقابتآمیز بنگاههای کوچک وبزرگ
ویا ازنظر تکنیکی عقب مانده و مترقی نیست،بلکه عبارت است ازاختناق آن بنگاههائی
که تابع انحصار ،فشار و فعال مایشائی انحصارنیستند ،بتوسط صاحبان انحصار.
(لنین -امپریالیسم بمثابه باالترین مرحله سرمایهداری -آثارلنین جلد ص ) 12.



 Rudolf Hilferding(SPD) -درکتابش سرمایه مالی :مطالعاتی درباره تکامل جدید
سرمایهداری .نقل قول ازمقاالتی درباره فاشیسم ( ،)Kurt Grossweilerجلد  1ص،21.
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سرمایه وملتها
 – 1تکامل نیروهای مولده ،ایجاد بازارجهانی و بینالمللی شدن تولید و پیوستگی
وتکامل ارتباطات ونیزآمیزش خلقها در محدوده کره زمین ،تمامی زمینههای تکاملی
الزم را برای پیشرفت انسان امکان پذیر کردهاست.
دراین پروسه تکاملی همیشه موانع اقتصادی واجتماعی -ونه بیولوژیک(زیستشناسی)-
وجود داشته است ،آنچه که برای یک شاگرد مدرسه ابتدائی هم روشن است که انسانها
همه مستقل ازرنگ پوست ،بدونهیچ مشکلی قادربه تولید مثل کودکان سالم با یکدیگرند.
ملت مدرن ،یک جمع« قبیلهای» نیست بلکه جامعهای ازنظر تاریخی تکامل یافته
است ،انسانها براساس زبان ،سرزمین  ،زندگی اقتصادی و فرهنگ مشترک است که در
کوتاه مدت ،تکامل تاریخی نسبتا ً پایدارنشان میدهند ،ولی همانند تمامی پدیدههای
تاریخی تابع قوانین تغیرات بوده ،تاریخ ،آغازوپایان خودرا دارند .این قانونمندی نه
تنها برای موجودیت ملتها ،بلکه برای تکامل تک تک ملتها صادق است.
 – 1طبقه سرمایه داری درمبارزه علیه فئودالیسم ازنظراقتصادی بازارداخلی را توسعه
داد وازنظرسیاسی ملت و دولت ملی بورژوازی را بوجودآورد با تکامل بسمت سرمایه
انحصاری( ،براساس تمرکزتولید وسرمایه با نقش نوین بانکها ،ادغام سرمایه بانکی و
صنعتی ودراین ارتباط شکلگیری الیگارشی مالی) بازارداخلی هرچه بیشترمحدود می-
شود .کمبود ناکافی سرمایه گذاریسودآور ،صدورسرمایه ،تقسیم جهان راتوسط اتحادیه-
های سرمایهداران به جبری اقتصادی تبدیل کرد .برای انحصارمحدوده ملت خودی که
دردامن آن شکل گرفته است دیگر جوابگوی خواستهای آن نیست ،و باید ازآن فراتر
رود ،وخواهان امپریالیسم شود .بدین معنی که ملتهای دیگررا بخودوابسته نموده و به
انقیاد خویش درآورد وامکان تکامل مستقل وحتی سرمایه دارانه را هم ازآنها سلب کند.
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 - 1انحصارنفی درنفی است .ملت خودی باید به جبرسود انحصاری تن دردهد .باید از
ملتهای بیگانه ممانعت بعمل آورد که از درونشان انحصارهای رقیب پدید آید .در حالیکه
بورژوازی انحصاری ،ملت خودی را بتدریج ازبین میبرد ،درهمان حال مانع تکامل
ملتهای بیگانه میشود و استقالل سیاسی آنهارا تابع اقتداراقتصادی خود میکند(بعنوان
مثال حمایت ازنابودی یوگسالوی و تجزیه آن به کشورهای "مستقل" توسط امپریالیسم
آلمان) .اوازنظرسیاسی محتاج ،دولت ملی ودستگاه قهرآن است ،که بتواند سلطه خودرا
درداخل تامین کند ودرخارج ازسودانحصاری دربرابردیگررقبا دفاع نماید ،تا درنتیجه
نابرابری تکامل موجود ،تجدید تقسیم سیاسی ونظامی جهان را به پیش ببرد)2( .
این دیگر تجانسی با ادعای برابری ملتها ندارد ،بلکه بیان آمرانه قدرتهای بزرگ
امپریالیستی است ،تا ملتهائی را که به اطاعت از سلطه سرمایهداری انحصاری
ابرقدرتها تن درنمیدهند سرکوب نماید.
 – 12انحصارها درسراسردنیا انسانها را ازملیت ونژادهای مختلف استثمارمیکنند ،و
هدف آنها استثمارحداکثراست( ،یعنی حداکثرکسب ارزش اضافی = کاربرای سرمایه
درقبال به حداقل رساندن کارالزم = کار کارگر برای خودش ،کاری که کارگربرای
تجدیدنیروی بدنی برای ادامه زندگی وانجام کارالزم دارد) .هرچه رقابت مابین
استثمارشوندگان بیشترباشد ،بهمان نسبت شرایط استثماربرای سرمایه مناسبتر است.
نتیجه اینکه :انحصار نمی تواند خودرا محدود به استثمار یک ملت نماید .او بدنبال آزادی
است که بتواند ازتمامی ملتها ازرنگهای مختلف ،سود بدست آورد .بدین معنی
انحصار "دوستدار"  -خارجی است و ضد تبعیض نژادی ،دیدی باز به جهان دارد
(برخوردی که به فهم فردی نمایندگان انحصاردارد ).وجهان وطنی است (البته مخالف
دفاع ازدیگرملت هاست) .برای اینکه انحصاربتواند شرایط استثماررا به دیگران دیکته
کند ،باید رقابت مابین استثمارشوندگان را تشویق کند ،کارگرراعلیه کارگروملت را علیه
ملت ،دولت های امپریالیستی را علیه کشورهای وابسته بشوراند ،تا از اتحاد پرولتاریای
تمامی کشورها جلوگیری نماید .بدینگونه است که انحصارخود سیاست جهان وطنی،
عظمتطلبی ،امتزاج خلقها وراسیسم را بوجود میآورد(.)8
 – 18هرچندکه «تخیل راسیستی» با انحصار وماهیت آن همخوانی دارد ،ولی فرسنگها
ازآن دوراست که به ارضای روحی چندین ارباب انحصار خدمت نماید .مناسبات در
مرحله انحصاری سرمایهداری ،شرایطی بوجود میآورد که آنرابه مراکز امپریالیستی
("ملتهای سرکوبگر") "درون خلق " منتقل میکند .انحصار در روند تکاملش ،زیربنای
وجودی مستقل تمامی دیگرمالکین را برمیچیند وخطر سقوط آنها را به طبقات تحتانی
جامعه زیاد میکند .
فقرطبقه کارگردردیگر نقاط تحت سلطه جهان وملتهای سرکوب شده ،بمعنای نه تنها
فشاروتنزل مزد کارو برچیدن دست آوردهای اجتماعی ،بلکه بمعنای دیگر نادانی و
خشونت ،چابلوسی ،انقیاد و وحشیگری را هم تشویق و افزایش میدهد – نه به این دلیل
که کم ،بلکه زیاد تولید میشود ،وفور کاالها( نسبی برای متقاضیان قادر به پرداخت)
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اشباع انباشت سرمایه  ،وباالخره یک ازدیاد جمعیت نسبی وایجاد یک ارتش میلیونی از
بیکاران ،ذخیره نیروی کار ،تشکیل میگردد .انحصاربدین سان ،خود در ملتهای
سرکوبگر شرایط را برای "غیرانسانیکردن" "حیوان خوئی" فراهم میکند تا بدینطریق
اساس قبول تفکر"انسان پست"" ،حیوان صفت"و ..را بمثابه فراخوانی به نازلترین
غریزهها القاء کند.
 - 18قدرتهای امپریالیستی فقرعظیمی را که نمیتوان نامی برآن نهاد ،درمیان ملتهای
سرکوبشده که سه چهارم جمعیت جهان را تشکیل میدهند ،تولید میکنند .آنها این
تصور را بوجود می آورند که این خلقها،بدون فرهنگ ،غیرمتمدن ،بربر وسرکش هستند
درحالیکه امپریالیسم با غارت ونابودی اساس زندگی آنها ،خود خلقهای "بیارزش"
بوجود می آورد وبدنبال این جنایت بزرگ ،ایوئولوگهای آنها به میدان میآیند ومیگویند:
نگاه کنید این انسانهای پست را!
 -11پیروزی انحصار"خودی" دربرابر" رقبای بین المللی"(این عبارت بدون محتوی
ومعنا برای هرکارگری که یکباردریک بنگاه بزرگ تولیدی کار کردهباشد برای توجیه
کاهش دستمزد واخراج ازطرف کارفرما آشنا است ).برای پیشبرد منافع امپریالیستی
"خودی" میتواند کوتاه مدت ،وآنهم برای بخشی از(آنچه که میتواند دهها سال ادامه
پیداکند)کارگران مزیتواطمینانی برای زندگی وکار،شانس وترقی دربرداشته باشد)8(.
این تصویری است که فرصتطلبان سوسیالدمکراسی میخواهند بعنوان دورنمابه تمامی
کارگران ارایه دهند وبدین نحو دررا بروی راسیسم میگشایند .
ازیکطرف پیروزی انحصاروامپریالیسم"خودی" شکستی برای انحصاروشرکت غیر-
انحصاری یککشور امپریالیسی وغیرامپریالیستی دیگراست ،وازطرف دیگرهرپیروزی
انحصارباعث تقویت قدرت آن میشود وبا پیروزیهای بعدی انسانهای بیشتری را بخود
وابسته میکند وآنهم درجهانی که امکاناتش محدود و تقسیم شدهاست و پیروزی تنها به
هزینه دیگران امکانپذیراست .روندی که جبراًضرورت مقاومت علیه "پیروزشدگان"
(رقابت باعث انحصارمیشود وانحصارموجب رقابت) راپدید میآورد وباالخره اینکه
هزینه امنیت وجودی برای اقلیتی به دوش اکثریتی منتقل میشود (یک سرمایهدار
بزرگ دهها سرمایهدار کوچک را نابود میکند) وهمراه با آن بیکاری تودهای را باعث
میشود ،که خود موجب رقابت شدید بین کارگران "پیروز" میگردد.
طبیعی است که دراین جدال ،چیزی نصیب کارگران بعنوان یک طبقه استثمارشونده بین
المللی نمیشود .طبقه کارگر تنها طبقهای است که میتواند وباید با راسیسم پیگیرانه
مبارزه کند .اودربرابری کامل حقوقی ،یعنی اجرای کامل دمکراسی ذینفع است ،چون
تنها دراین روند برای او روشن میشود که فقرنه یک مسئله حقوقی بلکه زائیده مناسبات
تولیدی است.

 " – 2تاریخ ایدهها چه چیز دیگری جز این حقیقت را مبرهن میسازد که محصوالت
ذهن با محصوالت مادی تحول میپذیرد؟ ایده های رایج و شایع هر زمانی پیوسته تنها
عبارت بودهاست ازایدههای طبقه حاکمه.
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" (مانیفست حزب کمونیست کارل مارکس ،فریدریش انگلس)
آیا معماران ایدئولوژی راسیسم درزمانی که میزیستهاند ،محدودیت محلی داشتهاند ویا
افرادی بیگانه بوده اند ،راسیسم بمثابه ایدوئولوژی نابرابری ،متعلق به برآمد وتثبیت
انحصاردراواخر قرن نوزده ام است وجزئی ثابت ازطبقه حاکم و پرچم ارتجاعیترین
عظمتطلبانهترین وبغایت امپریالیستی آن میباشد )1(.
 – 1ایدئولوژی خرد ستیزی ،خون – وراسیسم ،نشانه نه تنها مبارزه علیه جهانبینی
مارکسیستی  ،بلکه عقالنیت روشنگری بورژوازی را هم نشانه گرفتهاست .اوهیوالی
انحصارو تمایل آنرا به قهروخودسری لباس حماسی می پوشاند و بدینطریق راسیسم به
بیان مبارزه نابودگرایانه برای تجدید تقسیم جهان توسط قدرتهای بزرگ امپریالیستی
تبدیل میشود.
 – برقراری انحصار ،یک حالت ایستا نیست بلکه روندی است که درآن رقابت
وهمکاری علیه رقبای دیگر ،انحصارهاعلیه بورژوازی غیرانحصاری ونیزطبقه کارگر
جریان دارد .همانطورکه انحصاردرباال ودرکناررقابت حیات دارد ،ایدههای ارتجاعی
منتج ازآن هم درباال وکنارایدههای بورژوازی غیرانحصاری ،خرده بورژازی دمکرات
وایدههای طبقه کارگرموجودند.
پینویسها:
( )2به همین جهت درنگاه اول همکاری انحصارهای ملتهای متخاصم هنگام جنگ
جهانی اول ،چون کروپ( )Kruppو آرمسترانگ ( )Armstrongویا رنگ سازی ( )IGو
( ،)Standard Oil Exxonزیمنس( )Siemensو ( ،)ITTباعث سردرگمی میشود.
( )8بیان خشن این تضاد را درفاشیسم هیتلری میتوان دید ،هنگامیکه ازدماغه شمال تا
آفریقا ،از اتالنتیک تا جلوی دروازهای مسکو (جهان وطنی!) ملتهای اروپا یک جا
"جمع" شده بودند .هشت میلیون خارجی در آلمان بودند( چه دشمنی وحشتناکی با
خارجیان!) – بعنوان کارگران اجیر وبرده ،ومیلیونها زحمتکش دیگرکه درموطن خود
برای انحصارهای آلمانی به کارگرفته میشدند.

(" )8اندیشهای که دیربازی است مرا بخود مشغول داشته ،عبارتست ازحل یک مسئله
اجتماعی یعنی :نجات چهل میلیون سکنه پادشاهی متحده ازجنگ خانمانسوز داخلی ،ما
سیاستمداران کشورصاحب مستعمره باید اراضی جدیدی دراختیارداشته باشیم تا بتوانیم
سکنه اضافی را درآن جای دهیم ومناطق جدیدی برای فروش کاالهائی که درفابریکها
ومعادن تولید میشود بدست آوریم .من همیشه گفتهام امپراطوری مسئله شکم است
اگرشما خواهان جنگ داخلی نیستید باید امپریالیست شوید".
گفته انحصارگرمشهور انگلیسی( )Cecil Rhodosنقل قول از(امپریالیسم بمثابه
باالترین مرحله سرمایهداری آثارلنین جلد ص)21.
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( )1هـ.سنت چامبرلین ( )H.St.Chamberlainانگلیسی ،داماد ریچارد واگنر
 )Wagnerو دوست شخصی امپراطور ویلهلم دوم ( )Wilhelm der Zweiteبود که به
تابعیت آلمان درآمد .این فرد با تدوین« بنیادهای قرن نوزدهام» (چاپ اول بزبان آلمانی
درسال  )1811یکی ازنظریهپردازان اصلی «اتحادیه سراسری قدیمی آلمان» بود که
درآن شرورترین عناصرسرمایه انحصاری وبورژوازی آلمان جمع شدهبودند .او
دکترین برتری فرهنگی و راسیستی را درشکل وحدت ژرمانها ودشمنی با انگلیسیها
را نمایندگی میکرد .او یهودیها را بمثابه نژادی "حرامزاده" ،و وجودشان را گناه و
جنایت علیه قوانین الهی میدانست"
(نقل قول از  -هـ -.ی.گام )H.-J.Gamm(،یهودی شناسی ،مونیخ،112ص )2.

( Richard

راسیسم درنوع انگلیسی وآمریکائی اش بیشتر علیه انسانهای خارج از کشورهای
امپریالیستی بکارگرفته میشود(.سیاهان ،سرخپوستان ،اسالوها ،ایرلندیها وغیره).
بدینطریق چامبرلین ایدئولوژی ای ارایه میدهد که برای مبارزه امپریالیستها علیه یک
دیگربکارگرفته میشود .نژاد به واژه ای تهاجمی تبدیل میشود که فرای ملتها بسط پیدا
میکند ،که نه تنها ادعای سلطهگرائی برعلیه خلقهای "پست" را توجیه میکند بلکه
وسیله ای است برای بسیج مردم وقربانی کردن آنها درخدمت منافع وغارتگری
امپریالیستها ،وحمله به دیگردولتهای امپریالیستی  .

***********************
(بخش سوم)

عملکرد راسیسم درمبارزه طبقاتی
 – بورژوازی انحصاری که تمامی قدرت را درکشورهای امپریالیستی دراختیار دارد،
تمایل به سودجوئیش درتباین با منافع کارگران وطیف وسیعی از زحمتکشان و خلقهای
کشورهای وابسته وملتهای سرکوب شده قرار دارد .او اقلیت کوچکی را تشکیل میدهد
و قادر نیست خود را با توسل به اعمال قهرحفظ نماید ،بدون اینکه بدور خود حصاری
نکشد .این سد تنها میتواند از جریانات سیاسی و جنبشهای نشات گیرد که تحت تاثیر
وسیع تودهای باهدف حفظ سلطه سرمایه انحصاری ودستیابی به منافعش عمل نماید.
 – سرمایه داران انحصاری با کسب سود مافوق که از استثمارمیلیونها کارگر نه تنها
درکشورهای مرکز بلکه درمستعمرات و یز نومستعمرات بدست میآورند با دادن امتیاز
و رشوه به قشر باالئی طبقه کارگردرکشورخود دراذهان تودههای وسیعی این توهم را
میآفرینند که می توان مناسبات سرمایه داری را قدم به قدم بهبود بخشید .این درک در
واقع اساس مادی جریانات سیاسی سوسیال دمکراسی و ایدئولوژی سازش وهمکاری
اجتماعی طبقاتی بین سرمایه وکاراست .
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اشرافیت کارگری وجریانات متعلق به سوسیال دمکراسی از نظر تاریخی قدیمیترین ،با
ثباتترین ستون نگهدارنده اجتماعی سلطه سرمایه انحصاریاند -ولی نه فقط این! 
 - بعدازجنگ جهانی اول بورژوازی انحصاری ذخیرهای فراهم آورد و بجای اینکه
از سوسیال دمکراسی بمثابه حافظ حاکمیتش درون تودهها استفاده نماید ،جنبش فاشیستی
را که راسیسم ابزاربسیج ایدئولوژی وسیاسیاش بود ،بکارگرفت«.تخیل نژاد» درشکل
عوامفریبی یهودیستیزی برخردهبوروازی متکی بود و زمین بکری را دروضعیت این
طبقه وترس همراه با آنرا می یافت .آنچه که تخیل نژاد از"یهودی" طراحی میکرد ،هم
جنبش انقالبی(" بلشویک یهودی") ونیزانحصارهای سرمایه مالی("سلطه پول یهودی")
را درون خود داشت.
فاشیسم بخشی ازجامعه را که خود توسط نظام سرمایه داری والیگارشی مالی غارت
وموجودیتشان درمعرض نیستی ونابودی قرارگرفته است به امید اینکه درچپاول
وسرکوب دیگران سهیم شوند ،آرامش میداد ،بدون اینکه خود را با قدرتمندان واقعی
درگیر نماید.برای انجام چنین کاری سرمایه انحصاری افراد شرور و راندهشدگان به
حاشیه اجتماع و قصابان را علیه بخشی از مردم خودی (جنبش کارگری و دیگر ضد
فاشیستها) سازماندهی ومیشوراند تا میلیونها انسان ودولتها را که توسط جنگ درهم
شکسته ونابود شده اند به انقیاد خویش درآورده وبا قدرت ،کشتار میلیونی خلقها را به
پیش ببرد .این در واقع تصویری از"اجتماع خلقی" است که راسیسم درقدرت بوجود
میآورد :یعنی جمعی ازجانیان .
دراواخرجنگ جهانی اول بخصوص تحت تاثیرانقالب اکتبردرروسیه با وجود سالها
قصابی وحشتناک انسانها  ،برادری ودوستی مابین سربازان "دشمن" راه گشود .که واقف
شدند ،آنها دردرجه اول نه آلمانی ،فرانسوی ،اتریشی ویا روس هستند بلکه کارگر
ودهقانانی هستند که خواهان زندگی وکار درصلح وآرامشاند .خیلی ازآنها هم حداقل
آماده بودند تفنگهایشان را بسمت کسانیکه آنهارا علیه یکدیگرشوراندهبودند برگردانند.
درجنگ جهانی دوم راسیسم (حتی کمتراز"ایمان" به «تخیل نژاد» بمثابه ایدئولوژی در
گرفتارآمدن در جنایت واقعی راسیستی) ،نقش تعین کننده ای ایفا کرد که مردم آلمان
نتوانند با اتکاء به نیروی خود از سلطه فاشیستی رهائی یابند وخودرا با ائتالف ضد
هیتلری متحد گردانند.
 - 2حال به عملکرد دیگر راسیسم میپردازیم – انشعاب درون طبقهکارگر .ما دیدیم،
چگونه سرمایه داری انحصاری زمینه را برای انترناسیونالیسم پرولتاریائی فراهم می-
کند ،یعنی نه تنها کارگران کشورهای مختلف را به زیرفرمان یک تراست ،یک اتحادیه
انحصاری(معروف به چندملیتیها) درمیآوردبلکه جابجائی نوینی ازخلقها را در
کشورهای پیشرفته صنعتی باعث میشود .درآلمان غربی سرمایه تقریبا ً درهرکارخانه و
کنار خط تولید ،کارگران آلمانی ایتالیائی ،ترکی ،لهستانی و دیگر ملیتها را درکنارهم
متحد کردهاست .سرمایه انحصاری به خطری که ازاستثمار سرچشمه میگیرد و همرا با
آن رشد بالقوه جنبش کارگری ،درصورت آگاهی به چرائی وضعیت موجود و جستجوی
راه رهائی ازشرایطی که سرمایه برای او ایجاد کردهاست ،کامال ً آگاه است و حتی
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آگاهتر از کارگرانی که خود تحت استثمار و فشارند .بنابراین حصارهای که مابین
گروههای کارگری وجود دارد ،دایم درحال ریزش است ومیبایست هرباربطور
مصنوعی برپا نگهدارد.
– 8روشن است که طبقه کارگرهنوز به دام راسیسم گرفتارنشدهاست که علیه یکدیگر
تحریک کنند ،به ملیت همدیگرتوهین کرده وبه آزار واذیت هم به پردازند .نه! ولی باید
گفت ،که تنها تحمل راسیسم برای طبقه کارگر خود یک شکست است  ،اگر او در برابر
عدم تساوی حقوقی تحملپذیرگردد ویا تبعیض وتعقیب بخشی از خود را بپذیرد.زیرا
این سکوت ،قدرت مبارزاتی اورا علیه سرمایه ودولت سرمایهداری به تحلیل میبرد.
همین اندک اعتصابات چندسال گذشته بدون مبارزه مشترک تمامی همکاران از ملیت-
های مختلف امکان پذیر نبود .چگونه میتوانیم یک مبارزه جدی ،سخت و فداکارانه
علیه برچیدن دستآوردهای اجتماعی و شغلزدائی را تحمل کنیم ،اگر بخش بزرگی
ازهمکاران که بنا به موقعیتشان درتولید قادرند" تمامی چرخها را از حرکت باز دارند"
بدون هیچ مقاومتی به خواستههای سرمایه و دولت تن دردهند )12(.و یا کارگری به دلیل
واقعی ازهمکاران آلمانی خود عصبانی است که او را برای چندمین بار تنها گذاشتهاند
ویا اینکه ترس ازآنها داشته باشد ،وخود را ازمبارزه مشترک کناربکشد .ویا برعکس
اگر یک کارگرآلمانی حتی بخاطرعذاب وجدان به سرنوشت کارگران دیگر ملیتها بی-
اعتماد باشد .
 – 8سرمایه انحصاری تنها یک آلترناتیو برای کارگران در مبارزه مشترکشان علیه
دولت و سرمایه باقی گذاشته است – البته بدیلی واهی که دارای هیچگونه دورنمائی غیر
از بربریت نیست .رقابت کارگران بایکدیگر – یکی علیه دیگری .رقابت بین کارگران–
برای فروش کاالی نیروی کاروهمچنین تامین وسایل معیشت ،مانند سرپناه ،ودیگر
هزینه های اجتماعی وغیره وضعیت اورا بدتر و موقعیت اورا در مقابل سرمایهداران
تضعیف میکند .راسیستها با سر دادن شعارهای ملیگرایانهای مانند "ابتدا آلمانی"،
"خارجیان را بیرون کنید" به حسابی سفسطهآمیزمتوسل میشوند که گویا برای کارگران
فشارازرقابت را کمتر بهمراه دارد .فاشیستها اما این خواستها را بصورت خشن
وخصمانهای بیان می کنند ،که معنای اقتصادی واجتماعی آن سیاست رسمی دولت است
که تا درون کارگزاران سوسیال دمکراسی در استانها وکمونها وحتی مراجع رهبری
اتحادیههای کارگری نفوذ کردهاست)11(.
 – 1معذالک این حساب سفسطه آمیز که جهت تحمیق استثمارشوندگان صورت می-
گیرد ،تصورباطلی است که نمیتواند تحقق یابد .سرمایه انحصاری بهیچوجه در صدد
نیست ،درحالیکه کارگران راعلیه یکدیگر میشوراند از رقابت وانشعاب درون انها
جلوگیری کند .اونمیخواهد ""کارگرخارجی" را بیرون کند بلکه میخواهد اورا هرچه
بیشتربه سطح معیشتی کامالا پائین طبقه – خط فقرونابودی -برای بهره کشی بیشترسوق
دهد .سرمایه انحصاری بهیچوجه درصدد آن نیست که ازمهاجرت وفرار تودهای
جلوگیری کند( یا میتواند) بلکه برعکس فشار به پناهنده را افزایش میدهد وآنها را به
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گلهای ازحیوانات تبدیل می کند ،و با سرگردان کردن خودسرآنه آنها در مرزها،
دراردوگاهها محبوس و بکاراجباری وامیدارد.
 -2درهیچ دورهای ازت اریخ آلمان باندازه زمان رژیم راسیستی نازیها ،کارگران خارجی
دراین کشور نبوده اند .نه تنها اسرای جنگی ویا آنهائیکه به زور به آلمان کوچ دادهشدند،
بلکه کارگران خارجی که ازکشورهای همپیمان ویا تسخیر شده جمعآوری شدهبودند ،که
بیست سال بعد"کارگران مهمان" نام گرفتند .این فقط واژهای نبود که نازیها بکارمی-
بردند بلکه کارگران "آلمانی"هم نسبت به آنهاازموقعیت ویژهای برخورداربودند .دراین
شرایط ،انجام کاراجباری درخدمت آلمانیها قابل تحملپذیرتر از وضعیت اسرای جنگی،
راندهشدگان اجباری وکارگرانخارجی بود .مجموعه وضعیت طبقه به استثنای بخشی
ممتاز ،بیان سیمای واقعی برنامه راسیسم بود .این امتیاز کارگر آلمانی به آنجائی
منجرشد که بخش مهمی از تولید بدست کارگران خارجی انجام میشد ،درحالیکه
"ژرمانهای"فقیر به این افتخار نایل میشدند که یا برای استثمارکنندگان بکشند ویا
درخون خویش غرقه شوند.
 – 1گارگر بر اساس مجموعه وضعیت طبقاتیش درتخالف با راسیسم قراردارد« .تخیل
نژاد» بمثابه ایدئولوژی ،منکرآن است که میتوان به استثمارپایان داد ودرصلح زندگی
کرد .راسیسم بعنوان جنبش سیاسی مردم راعلیه جنبش کارگری،دمکراسی و صلح بسیج
میکند .راسیسم بمثابه سیاست دولتی به جنگ و کار اجباری منتهی میشود.
اثبات این واقعیت مشکل نیست – همانطور که نظریهپردازان بورژوازی هم به آن
اقراردارند – بعنوان مثال طبقه کارگر آلمان در سالهای  112بطورگسترده خود را در
مقابل سم راسیسم مصون نگهداشت و دیگر اینکه درهمشکستن اتحادیههای کارگری،
ممنوعیت و پیگرد احزاب کارگری (حزب کمونیست آلمان  – KPDو حزب سوسیالیست
آلمان  )SPD -پیششرط تعقیب یهودیان ،قتل عام و کشتار خلقها بود .
وین دسامبر 211
پینویسها:
( )12به دلیلماندگاری سنتراسیستی ،بعدازشکست فاشیسم هیتلری ،بنظرمیآمد ،برمبنای
اصول برابری ،حق برابر برای تمامی ساکنان در این کشور سرآمد یک خواست طبیعی
رادیکال باشد .بدین معنا که حق دادن تابعیت به تمامی انسانهای که قصد ماندن دراز
مدت دراین کشو را دارند ،نیروی کار خود را اینجا میفروشند(ویا سعی میکنند
بفروشند) ،متولد شدهاند و تولید مثل میکنند جدا ازملیت ومحل تولدشان امری طبیعی
وقابل قبول باشد .قانون اساسی"تابعیت آلمانی" را نه برمبنای سرزمین بلکه بر
اساس"خون آلمانی"تعریف می کند .بموجب این قانون ،دولت نه تنها دهها سال است
شهروندان جمهوری دمکراتیک المان( )DDRرا ضمیمه خود کردهاست بلکه فراتر ازآن
خود را نماینده "آلمانیها" در لهستان ،رومانی ،ساحل ولگا و سیبری میداند و دراین
مناطق مداخله میکند .و دیگر اینکه به میلیونها مردم "غیرملیت آلمانی" «قانون فوق
العاده خارجیان» که حقوق آنها را به سطح نازلی میرساند ،تحمیل کردهاست ،قانون
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خارجیانی که منشاء آن به قوانین نازیها  111 -118برمیگردد ودرسالهای  112و 1111
سختترشدهاست .
( )11برعکس قابل توجه است که راسیستهای رسمی ومعروف ،ازدستههای راسیستی
«اتحادیه خلقی آلمان» ( )DVUو«جمهوری خواه»( - )Repsحزب افراطی راست  -تا
اشتویبر( )Stoiberو گاوویلر( )Gauweilerبهیچوجه ساختارکامل و مخوف راسیستیشان
را به مردم عیان و بیان نکردهاند ،از جمله این استدالل که تامین هزینه زندگیشان از
قبل توده های کارکن ،و نیزسلسله مراتب طبقاتی درون ملت ،از نظربیولوژی و نژادی
زائیده طبیعت بوده وامری عقالئی است .درمقابل تحریک آنها همواره براندک عناوین
خشن و"اقتصادی" مانند :شغل ،خانه ،درآمدهای اجتماعی که توسط "خارجیان"،
"پناهندگان" ،به "ظاهرپناهنده" از "آلمانی" میگیرند ،متمرکز است.
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