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یرابرب نفرت و جشن نایدموکراس  

 
   ردايناصر پا   خرداد هشتاد وهفتم هن بيست

                                                                                                                           

رائول کاسترو جانشين فيدل کاسترو و نخست وزير وقت کوبا اعالم داشته است که به سيستم دستمزدهای برابر در اين 

او پيش از اين نيز گفته بود که اقتصاد کنونی کوبا را در راستای انتظارات بورژوازی غرب . کشور پايان خواهد داد

رائول با سرعتی ماوراء سرعت صوت در تمامی کوچه پس کوچه های بازار روز سرمايه  سخن .دستکاری خواهد کرد

رسانه های سرمايه داری در همه ممالک غرب برای انتقال اين خبر . و محاسبات سياسی نظام سرمايه داری چرخ خورد

وراک روزها گزارش، مناظره، هر کدام تالش کردند تا چند عبارت کوتاه حرف رائول را خ. از همديگر سبقت گرفتند

دولتمردان سرمايه هر کدام جدا، جدا، از عمق خانه های . ، طالع بينی و پيشانگری بسيار پرجنجال سازندتفسير، تفأل

ظن  ،خود، بدون هيچ نياز به تشکيل هيأت دولت يا رجوع به پارلمان و سيستم بوروکراسی و هيچ آداب و طريق ديگر

 ساله و بازگشائی ميمون مرزهای تجاری کوبا را در بوق های همه جا حاضر شبکه های ۵٠ پايان بايکوتقريب يقين 

که ! در يک کالم بساط جشن و پايکوبی کل کهکشان سرمايه را در خود غرق کرد. کردند غوغا هاسراسری خبررسانی 

. تمزدهای نابرابر بسپاردچی؟ که قرار است پرداخت مزدهای برابر در جزيره کوچک کوبا جای خود را به سيستم دس

کفاف نخواهد   اقيانوس هيچگاه۵پناه برد و گفت که آب » سبک هندی« برای توصيف تعفن سرمايه داری بايد به ادبيات 

  . اين نظام را بشمارند فساد و تباهی باشته جنايت، بشرستيزی، گنديدگی، و اوراق انداد، تا تر کنند سرانگشت

سخن ! »الی هولناک ديکتاتوری فيدل کاستروهيو« و !! »کوبای سوسياليست« ز  ا غرب سال است که بورژوازی۵٠

در باره اينکه جامعه کوبا در هيچ دوره ای هيچ سنخيتی با سوسياليسم طبقه کارگر نداشته است، بحث چندانی . می راند

داری جهان جامعه ای مبتنی بر کوبا بسان تمامی جوامع ديگر سرمايه . الزم نيست و جای چنين بحثی هم در اينجا نيست

نيروی کار در اين جامعه در وسيع ترين سطح کاال . رابطه خريد و فروش نيروی کار و مناسبات کار مزدوری است

توده های کارگر از هر نوع دخالت آزاد در برنامه ريزی پروسه کار و تعيين سرنوشت محصول کار خود ساقط . است

سرمايه . خود به طور کلی نيز قادر به ايفای هيچ نقشی نيستندر تعيين سرنوشت زندگی  بر همين اساس دآنان. می باشند

ند اينها، بلکه يک رابطه ادی، بانک، پول و دارلتجاره و ماننه مشتی ماشين آالت، کارخانه، وسائل توليد، بنگاه اقتص

رادی بر بنگاهها و ابزار توليد و مبادله مشتی آدم های دارای حق تملک انفلزومًا سرمايه داران نيز نه . اجتماعی است

که آحاد يک طبقه اجتماعی با نقش مسلط در چند و چون برنامه ريزی رابطه خريد و فروش نيروی کار، تأمين کننده 

نظم توليدی و سياسی و اجتماعی اين برنامه ريزی، نيروی مدافع اين رابطه و ساقط کننده توده های کارگر از هر نوع 

تمامی مؤلفه های وجودی نظام سرمايه داری در کوبا با بيشترين . آزاد و خالق اجتماعی در اين فرايند هستنداثرگذاری 

با نگاه نه با نگاه سرمايه بلکه  کسانی که کمونيسم را  همه برایاين موضوع. وضوح الزم هميشه موجود بوده است

 توضيح واضحات  آشنائی دارند در زمرههای مارکس در همين گذر با الفبای آموزشطبقه کارگر می کاوند ومعترض 

نه در سرمايه داری بودن يکی و » سوسياليستی« تفاوت ميان کوبا و ساير کشورهای فاقد پيرايه های . تلقی می گردد
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بلکه صرفًا در نوع برنامه ريزی کاپيتاليستی پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی در زمينه های ! سوسياليست بودن ديگری

 و سرمايه داری سوسياليسم بورژوائی کوباتمايزات ميان . ميان آنهاستختلف اقتصادی،  سياسی، فرهنگی و اجتماعی م

پيش ريز قلمروهای  دولتی  بسيار متمرکز و سازمان يافتهکنترلغربی بسيار ساده در مسائلی از قبيل اين يا آن کشور 

 انباشت، کنترل سامان پذيری محصول اجتماعی در قلمرو بازار رقابت سرمايه ها در حوزه هایدولتی سرمايه، کنترل 

عرضه محصوالت در نسبی ميان  همسازیسرمايه داری، نظارت دولتی بر تعيين بهای خريد و فروش نيروی کار، 

محاسبه سازمان يافته دولتی بخش الحاقی سرمايه و برقراری تعادل ميان بخش بازار و بهای پرداخت شده نيروی کار، 

 حتی المقدور حسابرسی و کنترلو باالخره   کاپيتاليستیرداخت نشده کار اجتماعی با اساسی ترين نيازهای انباشتپ

نسانی و عوارض ا. و مانند اين ها خالصه می گردد داری مرزهای ادغام سرمايه اجتماعی در بازار جهانی سرمايه

در  شدن در بسته بندی های بهتر و بدترقابل الک و مهر  به هيچ وجه موضوعاتی يک سويه و اجتماعی اين تمايزات نيز

نه برای تقسيم عادالنه فقر می توان هيچ شناسنامه سوسياليستی يا . نيستند اين يا آن جامعه ديگر سرمايه داریقياس با 

ی  شکل غيردولتادر کرد، نه ديکتاتوری بشرستيز بر اشکال غيردولتی آن صجواز رجحان نوع دولتی سرمايهحتی 

يش هر کدام  و نه  شيوه آراولتی اين نظام لباس ترجيح پوشاندسرمايه را می توان در قياس با ديکتاتوری متمرکز شکل د

قابل تفکيک هيچ ذره ای از سرشت روند کار سرمايه و رابطه جنايت آميز توليد اضافه ارزش از اين ديکتاتوری ها 

ردگان مزدی سرمايه مربوط می شود همه اين ها سر و ته يک کرباسند تا آنجا که به طبقه کارگر و سوسياليسم ب . است

  .اهميت ويژه ای نمی باشد، واجد هيچ اين يا آن بهتری وو بحث بدتری 

 سال همين کوبای سرمايه داری ۵٠اينکه چرا در تمامی طول اين .  باقی می ماندجای يک سؤالجا،  تا اينبا همه اين ها 

د تنفر و سب و لعن کشورهای سرمايه داری غرب به ويژه اياالت متحده و متحدان دست  موربه صورت بسيار موحشی

سرمايه در سرشت خود پديده ای خودگستر و معارض هر . پاسخ اين سؤال هيچ مبهم نيست. کشور بوده است اين اول

رزش ها به ديل اضافه اانباشت، استثمار نيروی کار، توليد اضافه ارزش، تب.  اين خودگستری استمتناهی بودننوع 

 طبقه  استثمار موحش تر و مرگبارتر، در حوزه های وسيع تر و متمرکزتر بيشتر و سهمگين ترسرمايه الحاقی، انباشت

 هيچ حد و مرز کارگر از هر نوع مداخله در  ساقط نمودن بدون، اضافه ارزش ها و کوه آساترافزون ترتوليد  ،کارگر

 به عرش قدرت خداگونه و استيالی مطلق بر هست و  سرمايهنامتناهیخويش، عروج سرنوشت کار و توليد اجتماعی 

اين روند به حوزه خلق، بازسازی يا دستکاری قوانين، قراردادها، سياست، دولت   تسری ملزوماتنيست زندگی انسان،

جرز نظم ارزش افزائی و  مدنی و اجتماعی، مسخ و انجماد و از خود بيگانه کردن انسان در و کل ساختار نظم سياسی،

 دقايق پيوسته سرمايه و اجزاء غيرقابل تفکيک پروسه ، همه و همهابطه خريد و فروش نيروی کار،اری رمصالح ماندگ

  . آن استبازتوليد و انکشاف 

ما در  اه است، هيچ نوع تغييری در بنياد هيچ کدام از اين خصوصيات سرمايه پديد نياورداتفاق افتاده استآنچه در کوبا 

. ه استهمراه ساخت ديگر یعين حال پروسه چگونگی تحقق آنها را با جايگزينی مکانيسم هائی توسط برخی مکانيسم ها

در کوبا بخش قابل توجهی از سرمايه توليد شده توسط نيروی کار در حوزه های بهداشت و دارو و درمان پيش ريز 

 را در اختصاص سرمايه به تماعی شهروندان نيز نقش مهمی حوزه های آموزش و پرورش و امکانات اج.گرديده است

 و ه است، مکانيسم رقابت ميان سرمايه های منفرد را به عقب راندمالکيت متمرکز دولتی سرمايه. ه استاحراز کردخود 
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بهای  .می شودتعيين اولويت انباشت به جای اينکه در گذار رقابت سرمايه های انفرادی تعيين شود توسط دولت مشخص 

 توسط قدرت متمرکز دولتی سرمايه تعيين می گردد و بخش های مختلف طبقه کارگر دستمزدهای خويش را نيروی کار

  . به صورت يکسان دريافت می دارند

که برخی از آنها وجوه مشترک اقتصاد کاپيتاليستی کل اردوگاه و  فوق در پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی مؤلفه های

 امريکا از همان دقايق نخست و به طور اخص سبب شد که بورژوازی غرب  سرمايه داری کوبا بود،برخی ديگر ويژه

 توده های کارگر اين عليه را  ها هارترين و بربرمنشانه ترين خصومت،و پيروزی انقالب کوبا» باتيستا« پس از سقوط 

ه سرمايه داری دولتی آن ديار حوزه پيش ريز جرم مردم کوبا اين بود ک. کشور برنامه ريزی کنند و به اجراء گذارند

دروازه پيش ريز سرمايه ها را بر روی جنرال موتورز و کرايسلر و .  مطلوبی برای سرمايه های غرب نبوددلپذير و

فورد و بنز و ولو و هوخست و فيليپس و بعدها مايکروسوفت و اريکسون و گوگل به اندازه الزم باز نمی کرد، بازار 

 بود ميدان دورپيمائی سرمايه های اين غربکشورهای انحصاری غول های عظيم آنسان که خواست ا را داخلی کوب

ش سودهای اين  به شط پرخروکارگر کوبائیکار افه ارزش حاصل از  نمی ساخت و عظيم ترين بخش اضتراست ها

 آنان به جای پيش ريز شدن در جرم مردم کوبا اين بود که سرمايه های حاصل استثمار. انحصارات سرشکن نمی گرديد

در حوزه های کودک يا ايجاد زرادخانه های هسته ای آماده برای نابودی جهان، خريد و فروش عرصه تجارت سکس و 

جرم اين مردم آن بود که در . بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و رفع پاره ای نيازهای اوليه آدم ها انباشت می شد

آموزش آنان در همه سطوح مجانی باشد و . ز بهداشت و دکتر و داروی رايگان برخوردار شوندهمين گذر می توانستند ا

کوبا . افتندبه رغم فشار فرساينده فقر در پيشرفت های پزشکی از عظيم ترين قطب های صنعتی دنيای موجود جلوتر 

ا نسخه مطلوب و مورد توافق کامل يک جامعه سرمايه داری بود، اما تمامی جرم مردمش اين بود که سرمايه داری کوب

  . بورژوازی غرب نبود

 داری  تهاجمات تاتاريستی سرمايه ترين آماج دژخيمانه،توده های کارگر کوبا به همين دليل و صرفًا به خاطر همين جرم

 کافی ازی بشرکش اين جوامع حتی همين اندازه از تفاوت ها را دليلودولت های بورژ. اروپا و امريکا قرار گرفتند

ارتداد دولت سرمايه داری کوبا از ميثاق نظم گند وخون و توحش سرمايه قلمداد کردند و فرياد ديکتاتور بودن کاسترو 

آنان در .  سال الالئی خرافه و افيون انجماد مغز هر کودک خردسال اروپائی و امريکائی ساختند۵٠را در تمامی اين 

جامعه کوبا را نماد  و و رسانه های ماالمال از وقاحت خود، ها و کرناهابوقدر تمامی اين گذر تا آنجا پيش رفتند که 

ی مهدورالدم و رئيس دولت کوبا را مخوف ترين چهره تاريخ تصوير کامل وحشت، توده های کارگر کوبا را موجودات

و بسيار بسيار  اصل باور به ديکتاتور بودن کاستر  در کشورهای غربیدر جريان کريه هر بازی انتخابات. کردند

کاسترو به . دموکراسی خواه بودن بوش را شرط قبول مشارکت در سناريوی فجيع دموکراسی پارلمانی سرمايه ساختند

طور قطع يک ديکتاتور بود و دولت کوبا بدون هيچ ترديد دولت ديکتاتوری سرمايه داری بود، اما اعتراض تا مغز 

طبيعتًا نمی توانست داشته  نوع نقد آدميزاد از اين ديکتاتوری نداشت و استخوان بشرستيزانه اينان هيچ ربطی به هيچ

ديکتاتوری در تلقی اينان آن بود که نان و دکتر و داروی کودک کوبائی به طور کامل به رود عظيم اضافه ارزش . باشد

 مهد کودک خردساالن ديکتاتوری در روايت اينان آن بود که هزينه آموزش و مدرسه و. سرمايه های غرب نمی پيوندد

وبائی توسط سرمايه های اين اينان استثمار کارگر ک. دصارهای غول پيکر غرب سرريز نمی شکوبا به اقيانوس سود انح
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 در غياب اختصاص عظيم ترين بخش آن به تراست های صنعتی و مالی غرب را عين ديکتاتوری و آن هم کشور

رابر کارگران کوبا فاجعه تام و تمام ديکتاتوری بود، زيرا ن دستمزدهای ببرای اينا. هارترين شکل ديکتاتوری می ديدند

 حتمًا اعمال ديکتاتوری بر صورت نگيردتعيين بهای نيروی کار نيز اگر در بازار رقابت آزاد سرمايه ها   حتیکه

توليدی و سياسی و  ظم لحاظ يک جامعه ديکتاتوری هولناک تلقی می شد که نآن جامعه کوبا برای آنان از !!سرمايه است

در مورد . غرب طلب می کرد انطباق نداشتدموکراسی سرمايه در که  بر آنچه  در آنجا  سرمايه ضد انسانیاجتماعی

اينکه خود اين دموکراسی چيست ما در جاهای ديگر به اندازه کافی بحث کرده ايم و تکرار مجدد آن ها هيچ ضرورتی 

بر ساقط نمودن کامل توده های عظيم طبقه کارگر بين المللی از هر نوع حق و شيرازه وجود اين دموکراسی . ندارد

اين دموکراسی ظرف انحالل جامع االطراف و تمام عيار هر گونه حقوق و . حقوق واقعی و آزاد انسانی استوار است

کراسی استثمار هر دموکراسی مورد جار و جنجال سرمايه دمو. آزادی انسانی در ملزومات ارزش افزائی، سرمايه است

چه هولناک تر طبقه کارگر توسط سرمايه، دموکراسی انفصال کامل کارگر از هر شکل دخالت آزاد در پروسه کار و 

تعيين سرنوشت محصول کار خود، دموکراسی، تبديل بی امان و بدون هيچ انقطاع محصول کار کارگر به سرمايه، 

عروج اين محصول به حيطه فرمانروائی مطلق  هر دخالت او ول کار کارگر از حيطهمحصو دموکراسی خروج مطلق

 ميزان سرمايه ها و دارائی سه سرمايه دار بزرگ برابرینسخه دموکراسی سرمايه نسخه .  بر سرنوشت بشريت است

مرگ و مير ساالنه چند ده ميليون انسان زير فشار  ميليون توده فرودست کارگر، نسخه ۶٠٠ کل هست و نيست باجهان 

 ميليارد جمعيت کره ارض، نسخه هزينه های نظامی ٣رسنگی ناشی از وجود سرمايه، نسخه گرسنگی مرگبار گ

.  ميليارد دالری در کنار بی آبی، بی بهداشتی، بی نانی، بی دکتری و بی خانمانی چند ميلياردی انسان ها است١۴٠٠٠

 عبارت رائول کاسترو پيرامون تغيير سيستم اين دموکراسی حق دارد که تمامی دروازه های دنيا را بر روی يک

اين . اما اين دموکراسی سوای همه آنچه که گفتيم معنای ديگری هم دارد. مزدهای برابر آذين بندد و گلباران سازد

دموکراسی به طور واقعی دموکراسی نفرت است و اين از جمله اسامی بسيار شايسته و برحقی است که می توان نثار 

. ا؟ زيرا که کل دار و ندار اين دموکراسی در وجود پديده ای به نام انتخابات و حق رأی خالصه می گرددچر. آن ساخت

س معيارهای انحالل تمامی حقوق و محتوا و موضوعيت اين انتخابات آن است که توده کارگر و فرودست جامعه بر اسا

هر چند سال يک بار در پای صندوق های رأی ملزومات ارزش افزائی و نظم اجتماعی سرمايه زادی های خويش در آ

جمع شوند و به نقش مسلط تر اين يا آن بخش ار ارتجاع بشرستيز بورژوازی در کار برنامه ريزی نظم توليدی و مدنی 

اين معنای انتخابات و رأی آزاد در دنيای توحش دموکراسی . و سياسی سرمايه و اعمال اين نظم عليه خويش رأی دهند

ماجرا تا آنجا که به اين موضوع . ت اما تا اينجا هنوز پيرامون رمز و راز دموکراسی نفرت چيزی نگفته ايمسرمايه اس

 در چهارچوب انجماد و مسخ و تحجر در معيارهای نظم سرمايه و زير  فقطکارگرانخاص بر می گردد اين است که 

  آنچه را که، ها  سوای همه اينانروند، کارگرمی نفشار شرائط تحميل شده از سوی سرمايه به پای صندوق های رأی 

 به صندوق ها می ريزند نه رأی گزينش اين يا آن جناح بورژوازی که رأی تنفر و انزجار به جناح معينی به طور واقعی

توده های کارگر و فرودست به بخش راست تر رأی می دهند زيرا که در طول چهارسال کل دار و . از اين طبقه است

در آستان سوداندوزی هر چه هارتر سرمايه سالخی شده » چپ« يشتی و رفاهی و اجتماعی آنها توسط جناچ ندار مع

حصول آن انتقال قدرت اين بخش آنها رأی نفرت خود به سوسيال دموکراسی را به صندوق ها می ريزند و م. است
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فرت نصيب جناح راست تر می شود و در انتخابات بعدی موج های سرکش ن. وازی به بخش هارتر ديگر می گرددبورژ

اينکه طبقه کارگر تا کی و تا کجا آلت فعل اين . معزول قبلی راه عروج به قدرت را در پيش می گيردالجرم جناح 

برای درک اما . سناريوی سياه خواهد ماند موضوعی است که روند مبارزه طبقاتی تکليف آن را تعيين خواهد کرد

  و گلباران ها آذين بندی  اندکی به کافی است که فقط  اين دجال فعل سرمايهسی نفرت، دموکراانحطاط و بشرستيزی

 تغيير سيستم دستمزدهای برابر در کوبا پيرامون »رانول کاسترو«  وعده های  راه عبوربر سرهای چندش بارش 

  . مي اندازینگاه

  

  

  رناصر پايدا

١٣٨٧ خرداد ٢٩  
 


