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    )٢٠٠١( قطعنامه  شانزدهمين کنگره حزب کمونيست پرتغال 

 سرمايه داری
 مهرنوش کيان: ترجمه و تلخيص 

 
تا به  ) ١٩٩٦( در فاصله  کنگره پانزدهم حزب  

امروز ، بسياری از پيش بيني ها به حقيقت    
به ويژه بحران اقتصادی و .  پيوسته است

 ، که اقتصاد جهانی    ١٩٩٧-٩٩مالی سال های  
ا عميقا تحت تاثير قرار داد ، شاهدی بر ر

 .درستی پيش بينی هابوده است 
سرمايه داری عليرغم در دست داشتن منابع    
عظيم برای روبرويي با بحران های موجود ، 
مداوما از پيشرفت های علمی و تکنولوژيک 

 .سواستفاده می نمايد
کاهش نرخ رشد توليد در جهان ، اگر چه به 

ابوده ولی منجر به ايجاد    نفع بخشی از کشوره
اختالف عميق ميان فقرا و توانمندان شده     

با ادغام مجدد سرمايه ها ، اليگارشی ها          . است
و مونوپول های بزرگ مالی تشکيل شده است   
و در نتيجه آن افراد بيشتری از کاراخراج شده 

همچنين  . و بيکاری گسترش يافته است
سرمايه مالی بخش اعظم سرمايه گذاری   

ود را به خود اختصاص داده و بحران موج
، اقتصاد   ٩٩ و ٩٨ و٩٧های مالی سال های    

امروزه به . جهانی را عميقا بيمار ساخته است 
ويژه اقتصاد آمريکا با وجود رشد مداومش  

 .در بحران عميقی قرار دارد
  سرمايه، بخصوص -جريان مداوم پول 

سرمايه های کوتاه مدت و پرريسک به بی 
افسانه . پولی جهان افزوده استثباتی سيستم 

به پايان رسيده و آمريکا » امپرياليسم منطقی «
سعی در اعمال هژمونی خود با استفاده از      
همگی امکانات ديپلماتيک، نظامی، علمی و     

حهانی شدن چيزی بيش از . تکنولوژيکی دارد
تحميل روابط توليد سرمايه داری بر ديگر   

بيرالی   سياست های تئول .نقاط حهان نيست
. جديد مهر خود را بر اين دوران زده است   

امروزه همه چيز حتی ژن های انسان ها به   
عليرغم . مالکيت خصوصی در آمده است 

شعار سياست های نئولبيرالی در دفاع از    
جامعه مدنی  «و » آزادی های فردی«،» فرد«
در برابر دولت، اين حقوق در اکثر کشورهای   »

در نتيجه . شوندپيشرفته ناديده گرفته می 
« مردم هر چه بيشتر از ساختار های دولتی و

 نتيجه اين امر   . کناره گيری می کنند   »سياست

  
برای کارگران و کنترل بيشتر   » امکانات کمتر«

دولت در .  برای سرمايه را همراه آورده است
امر توزيع در آمد های احتماعی ضعيف شده      

ر  و در نتيجه همه چيز خصوصی می شود و د   
مقابل ، امور مربوط به  پليس و ارتش تقويت  
و هر چه بيشتر در دست دولت متمرکز می    

شعار رهايی ملت از يوغ دولت در واقع . گردند
نهادن يوغ سرمايه های متمرکز بر دوش ملت 

 .است
سرمايه حهانی امروزه مجددا به ميليتاريسم   

نگاهی به جنگ های اخير در . روی آورده است
رش ناتو و ديگر وقايع اين روند را جهان ، گست

جنگ در يوگسالوی چيزی  . تائيد می نمايد  
بيش از پوشش گذاردن بر ميليتاريسم اروپای  

نتيجه اين حرکات به اضافه ی  . متحد نبود
برنامه های غيرمنصفانه صندوق بين المللی      
پول و بانک جهانی همگی منجر به گسترش 

ديده   مشکالت ميان کشورهای فقير و غنی گر
مشکالت جهانی در پانزده سال گذشته     . است

بخصوص در بخش های  اجتماعی و فرهنگی     
 .بسيار و  بدتر شده است

همگرايی مراکز قدرت و امپرياليسم جهانی   
تمرکز . نافی وجود اختالف ميان آنان نيست  

يک سو و ايجاد  سرمايه در سطح بين المللی از 
 می  اليگارشی های مالی که با يکديگر رقابت     

کنند از سوی ديگر حاکی از وجود اختالف  
بايد اذعان کنيم که به  . درونی آنهاست

دشواری می توان گفت که آنچه امروز در 
درون امپرياليسم می گذرد بيشتر رقابت است    

در هر حال هر دو پديده . يا تمرکز سرمايه
موجود هستند و بايد به هر دوی آن ها توجه 

 اروپا و آمريکا و   تفاوت سياست ها ميان . کرد
اختالفات موجود ميان سه قطب امريکا، اروپا     
و ژاپن نمونه های خوبی برای اين تفاوت ها و 
. در عين حال همکاری در تمرکز قدرت هستند  

  - در اين ميان بايد به جايگاه سوسيال  
امروزه حداقل در  . دموکراسی  نيز دقت نمود 

دمکرات  - اروپا اکثريت نيروهای سوسيال  
سليم نئولبيراليسم شده و در حکومت ها     ت

 .جذب شده اند
 سياست های تاچريسم با صورت انسانی   

 
مورد استفاده تونی بلر و برگزاری کنگره 

ترقی  « يا  » مدرنيست ها « برلين  -فلورانس 
نمونه های ديگری از اين جريان » خواهان 

در هر حال بايد با قبول نقش انگل وار . است
 نيروهای به ظاهر چپ که    سرمايه داری ، با  

مرز مخدوشی با نيرو های  طرفدار سرمايه  
 . دارند ، مرز بندی نمود 

 مبارزات کارگری و مردمی 
مبارزات مردم کوبا و پيروزی تيمور شرقی بر  
نيروهای تجاوزگراندونزی نشانگر اين واقعيت 
. است که امکان مقاومت و پيروزی وجود دارد

لی و بين المللی    اشکال  مبارزه  در سطوح م
مبارزات صنفی همچنان با     . تغيير کرده اند 

اعتصابات مختلف در سطح دنيا انجام می       
زنان، دهقانان و جوانان در برنامه های     . گيرد

محتلف گرد هم آمده و خواستار حقوق پايمال 
همچنين در سطح بين المللی     . شده خود هستند

مبارزه برای کاهش سالح های اتمی، برقراری  
» ديگر ستيزی«ح ، مبارزه با نژاد پرستی و   صل

و تالش برای حفظ محيط زيست از اهميت  
تظاهرات بر  . بيشتری برخودار گرديده است 

عليه سياست های تجارت جهانی در سياتل   
و اعتراضات بر عليه گردهمايي   ... آمريکا و 

سران گروه هفت  نمونه هائی از اين تالش ها   
 .هستند

ی غربی، قبرس، آنگوال،   مبارزات مردم صحرا
عراق، کردستان و شيلی و همچنين حرکت    
های متحد کشورهای جهان سوم مثل مقاومت 

کشورهای افريقايی که منجر به شکست   
کنفرانس سياتل گرديد و يا محکوم کردن 

 در کوبا  ٧٧جهانی شدن سرمايه در گردهمايی  
. نشان می دهند که مبارزه همچنان ادامه دارد     

ت اتحاد و تشديد مبارزات مشترک   بايد در جه
نيروهای مختلف در هماهنگی با هم بر عليه      

حتی اگر اين مبارزات . نئوليبراليسم تالش نمود
بعضا صد در صد ضد امپرياليستی  هم  
نباشند اما کمونيست ها بايد به عنوان        
نيروهای پيشاهنگ در اين مبارزات نقش  

بخصوص که بسياری از . کليدی را ايفا کنند
ها   . گو . ان « ارگانهای کمک رسانی محلی مثل   

 در نهايت به سوبسيد ها و کمک های دولتی   » 
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وابسته شده  و در نهايت جذب سيستم      
 .می گردند» قانونی«

به حقيقت » مرگ کمونيسم«اگر چه پيش بينی 
نپيوسته است، اما کمونيست ها و نيرو های       
مبارز هنوز موفق به تفوق بر بحرانی که در  

نقش سرمايه . دهه گذشته ايجاد شده نشده اند
ر تضعيف نيروهای چپ بسيار    داری جهانی د 

بخشی از بحران در ميان نيرو   . قوی  است 
های چپ امروزه ناشی از تحليل آنان از    
سرمايه داری موجود و روند عمده موجود در 
جهان، تعريف حزب کمونيست، اهداف آن،   
سياست ها و متحدانش و راه های پيشنهادی      
برای ايجاد تغييراتی در جهت رسيدن به 

 . و ديگر مسائل ايدئولوژيکی است سوسياليسم
بخصوص بحث مربوط به نقش و جايگاه طبقه 
کارگر و کارگران مزد بگير، ارتباط ميان    
مبارزات مردمی و ابتکارات نهادها، تعريف  

و موضع آنان نسبت به سوسيال     » چپ«
 -دمکراسی، اعتبار دولت و گفتگو های ملی 

بين المللی، موضع نسبت به موضوعات کليدی  
ثل قدرت و مالکيت ابزارتوليد در تعيين   م

ما   . موضع چپ نقش مهمی را ايفا می کنند
معتقيديم که عليرغم  ) حزب کمونيست پرتغال(

اهميت بحث بر سر موضوعات فوق نبايد برای 
عمل مشترک منتظر رسيدن به نتيجه ای  

عمل بين المللی هنوز از     . يکسان باشيم
اين  نمونه . کمبودهای بسيار رنج می برد

کمبود عمل را می توان در برخورد با جنگ در  
ما پيشنهاد می کنيم     . يوگسالوی مشاهده کرد

يا هر تشکلی که از   » سازمان احزاب اروپايی«
اگر . قدرت فرا ملی برخودار باشد تشکيل شود

چه حزب کمونيست پرتغال همچنان معتقد به 
اين است که کار در چار چوب مسائل محلی از  

برخودار است اما برای کمک به   اهميت اصلی 
مبارزات جهانی از هر نظر آمادگی خود را 

 .اعالم می کند 
 آلترناتيو سوسياليسم است

تغيير جهت تحوالت کنونی در جهان، پايان    
» جهانی شدن«بخشيدن به روند امپرياليستی 

و باالخره پيروزی » نظم جديد« و روند تحکيم 
 اما   .چپ و سوسياليسم ، الزم و ممکن است
 چگونه مي توان به اين اهداف دست يافت؟  

ما معقيديم انقالب کارگری و توده ای و بر 
 آوردن نيازهای آنان و دستيابی توده ها به    

ما به تماميت   . قدرت ، آلترناتيو واقعی است
ارضی محلی به عنوان جزيی جدايی ناپذيز از      
دمکراسی و دولت ملی و مبارزات طبقاتی   

 رت معتقيديم اما در عين محلی برای کسب قد

 
حال اين مبارزه را درجهت اهداف مبارزات  

بطور کلی مرحله کنونی،    . جهانی می انگاريم  
دوران مقاومت، جمع شدن نيرو ها گرد يکديگز    

وظيفه . و زمان مبارزه همه جانبه  است  
احزاب کمونيست است که مبارزات محلی را با 

تحد بر مبارزات بين المللی پيوند زده و صفی م    
بدين منظور . عليه امپرياليسم بوجود آورند

الزم است اتحادی در مبارزه بر عليه 
امپرياليسم و نئوليبراليسم برای صلح و 
 :پيشرفت اجتماعی حول اهداف زير بوجود آيد

 بر عليه مونوپول ها ، شرکت های چند    مبارزه
مليتی و سرمايه مالی، جهانی شدن سرمايه      

ی، اقتصادی در خدمت    داری و نهادهای سياس  
آن، عقب ماندگی، استعمار،  فقر و گرسنگی ، 
بورس  بازی های مالی، کمک های پزشکی، 
آموزشی و اجتماعی، حذف قروض کشورهای  
جهان سوم و تحميل سياست های اقتصادی ،      

 .اجتماعی کشورهای ثروتمند
و کارگر ، بر عليه  ارزش کار  برایمبارزه

ين، حقوق کافی و   بيکاری و برای کار با تضم
تامين اجتماعی، در    بازنشستگی، حقوق کار و

دفاع از اتحاديه های کارگری و کاهش ساعات   
کار بدون کاهش دستمزد و در دفاع از     

 .کارگران  کشاورزی محلی
 برای  دمکراسی فرهنگی، سياسی،   مبارزه

اجتماعي و اقتصادی واقعی، مساوات واقعی 
ات  مردم در   زنان و مردان ، اتحاد با مبارز   

سطح جهان  برای خود مختاری و آزادی، بر    
، ممنوع » ديگر ستيزی«عليه نژاد پرستی ،  
 .ساختن مجازات مرگ

 برای صلح جهانی، تشديد مداخالت       مبارزه
نظامی امپرياليسم، انحالل ناتو و ديگر سازمان        

 های پليسی ـ نظامی، جمع کردن پايگاه های   

 
اع از موافقت نظامی در خاک ديگر کشورها، دف

نامه های خلع سالح و کنترل سالح، بر عليه 
نظامی کردن فضا و توليد سالح های جديد،     
ممنوع ساختن سالح های اتمی و ديگر سالح    

 .های کشتار دسته جمعی 
 برای دفاع از حقوق بين المللی کنونی و     مبارزه

منشور سازمان ملل، در دفاع از تماميت ارضی     
همکاری بين المللی بر    و استقالل ملی، برای 

اساس همکاری و حقوق  دو جانبه و احترام به 
تماميت ارضی ديگر کشورها، برای نظم جهانی      
متفاوت با وضعيت کنونی، دموکراتيزه کردن  
سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن در       

 .چهارچوب همکاری های صلح طلبانه مردم
 برای توسعه مستمر ، حفظ منابع مبارزه

يعی و تعادل محيط زيست،  بر ضد آلودگی     طب
 .محيط زيست و توسعه معقول شهری

موارد فوق نمونه ای از مسائلی هستند که نيرو    
های پيشرو می توانند حول آنها  در اتحاد با       

البته  . ديگر نيرو ها به مبارزات خود ادامه دهند
از نظر نبايد دور داشت که اين مبارزات فقط 

 ای گسترده تر بر عليه در چار چوب مبارزه
در . علل اصلی بروز اين مشکالت معنا می يابد

چنين مبارزه ای می توان حتی با بخشی از       
نيرو های سو سيال دموکراسی مثل حزب   

در مبارزه در چار  . سبز ها نيز موقتا متحد شد
چوب های قانونی موحود نبايد مبارزه طوالنی 

 داشته تر بر عليه سرمايه داری را از نظر دور
و خود را محدود به رفورم ها ی کوتاه مدت 

 . ساخت 
کمونيست ها با درس گرفتن از تجربه های   
قرن گذشته و در مبارزه با سرمايه داری   
وبورژوازی راه را برای پيروزی سوسياليسم    

  .در قرن بيست ويکم باز خواهند کرد


