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۱   در مقابل سرمايه داری حاکم در ايران٬ از کارگران در مقابل سرمايه داری حاکم در ايران٬ از کارگران
 و خانواده های افغانی ساکن حمايت کنيم و خانواده های افغانی ساکن حمايت کنيم

 عليرضا بيانی

 بهانۀ عمل بزهکارانه ای که به دو افغانی  چندی پيش به
 مقيم يزد منتسب شده بود٬ عده ای به تحريک دسته های
 حزب الهی به خانه و کاشانۀ آن ها حمله ور شدند٬ خانه

 گلی  آتش های  به  را  ها  آن  زيست  امکانات  کمترين  و
 نيروی . کشيدند و آن ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند

 انتظامی در اين واقعه نه تنها جلوی اين افراد را نگرفته٬
 مال  و  جان  از  که  زحمتکشان افغانی را  برعکس٬  بلکه
 خود حراست کرده و در مقابل يورش متجاوزين مقاومت

 . ضرب و شتم قرار داد و دستگير کرد کرده بودند٬ مورد
 آزار٬  و  اذيت  مورد  افغانی  ساکنين  ترتيب  اين  به  و
. مستأصل و نااميد٬ به بيابان های اطراف متواری شدند

 زحمتکشان افغانی ساکن ايران سال های زيادی است که
 کنند  می  زندگی  ايران  های . در  سال  ادامۀ  در  ها  آن

 افغانست  در  بدبختی  و  جنگ  پناه طوالنی  ايران  به  ان٬
 امکانات . آوردند  کمترين  از  شدند٬  تحقير  ايران  در

 خود  فرزندان  نداشتند  حق  نبودند٬  برخوردار  شهروندی
 بفرستند٬  مدرسه  به  اند  شده  که حتی در ايران متولد  را
 برای اقامتشان مجبور به تهيه کارت اقامت می شدند که

 بايست  می  آن  برای  پرد ۷۰۰ ساالنه  تومان  اخت هزار
 دولت جمهوری اسالمی از سازمان ملل به دليل پناه . کنند

 دادن به آن ها ساالنه مبالغ هنگفتی دريافت می کند٬ بدون
 پناهندگان افغانی  آن که حتی يک ريال از آن را به خود

 امکان باز کردن حساب بانکی در ايران . بدهد  افغانی ها
 د يا در خرده پس اندازهای خود را ناچار می شون . ندارند

 شرايط  در  يا  و  کنند  زندگی پس انداز  محل  کامل  رهن
 ناامنی نگاهداری کنند و به همين دليل قدرت مانور آن ها
 نوسانات گرانی به صفر  زندگی و  در شرايط سخت تر
 هم  باز  را  ها  زندگی آن  بر  فشار  امر٬  اين  و  می رسد

 . بيشتر می کند

 است  ناچار  اش  زندگی  هرروز  برای  افغانی  کار يک
 خواهد  گرسنه  را  روز  اين صورت همان  غير  در  کند؛

 کار . ماند  داشتن  شرايط  در  نيز  چندانی  غذای  هرچند

 ای نصيبش  کاسه  با  شود؛  نان٬ " کچالو " نمی  ای  تکه ٬ 
 می کنند  سپری  شب را  و  يک . روز  ترتيب هر  اين  به

 افغانی بالغ و آمادۀ کار می بايست هر روز در امر توليد
 خدماتی  کارهای  بتواند و  تا  باشد  داشته  فعال  شرکت

 کند  پيدا  حيات  افغانی . امکان  ميليون  چندين  نتيجه  در
 شان٬ همواره در سخت ساکن ايران در همۀ دورۀ سکونت
 نازل  با  و  کاری  شرايط  زندگی ترين  دستمزدها  ترين

 اند  گذرانده  اصًال تصادفی نيست که در . مشقت باری را
 م  به ندرت نشاط ديده  آن ها  ی شود و دچار پيری چهرۀ

 بسيار زودرس می گردند و دردهای ناعالجی را در خود
 . فرو می ريزند

 مثل  کارهای سختی  به  را  ها  آن  ايران  شهرداری های
 سازی و کارهای سخت  جاده  مترو٬  کانال٬  و  کندن چاه

 و جدول کاری های خيابانی و نظافت نيمه  شب پارک ها
 ها  افتد  خيابان  می  اتفاق  بسيار  با که  تصادف  اثر  در

 و جمع آوری و حمل زباله و غيره٬  اتومبيل کشته شوند
 ترين حق و مزايای تعريف شده در قانون آن هم بدون کم
 ساير کارفرمايان کارگاه های کوچک و . کار٬ وامی دارد

 باغداری٬  کشاورزی٬  کار  سنگينی  مهم  بخش  بزرگ٬
 گاوداری٬ مرغداری٬ بوستان های صيفی کاری و غيره

 در يک . ا با نازلترين دستمزد  بر گردۀ آن ها می گذارد ر
 می شود  کار دشوار و سنگين ناميده  آن چه    از  کالم٬

 قالی  تا  گرفته  معدن  کار  و  سنگبری  و  کاری   آسفالت
 رنگ  به شويی٬  نقاشی و  نجاری و  پزی و  شيشه  رزی٬

 طاقت  کارهای  ساختمانی خصوص  بر  فرسای  همگی
 ا  گرفته  قرار  ها  آن  شهر کم . ست گردۀ  در  ساختمانی  تر

 تهران و اغلب شهرهای بزرگ ايران است که دست های
 . زجر کشيدۀ آن ها را بر اندام خود لمس نکرده باشد

 های  حاشيه  در  باشند٬  دست نياورده  کاری به  گاهی که
 شهر تهران در زمين های زراعتی و در کنار کارگران

 ورشيد٬ بنگالدشی و پاکستانی از صبح زود تا غروب خ
 مشغول درو ذرت می شوند و دست آخر مزدشان٬ يکی
 دو گونی ذرت می شود که بروند سر جاده به ماشين های

 بفروشند  مردمان . عبوری  حال  شرح  است خالصۀ  اين
 بی  مورد  زحمتکش افغانی که  زجرِکش و  رحمانه مطلقًا

 ترين ظلم های روزانه قرار می گيرند و در هرجا تحقير
ا و ُجک های تمسخر آميز را تحمل می و توهين و ناسز
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۲ 
 ايران . کنند  از  آن ها  همۀ  اگر  اين در حالی است که  و

 خارج شوند٬ همۀ آن هايی که پس از سه نسل زندگی در
 امتيازات شهروندی  و  دارای اقامت دائم  هم  ايران هنوز
 نيستند٬ اقتصاد ايران چنان محکم به زمين خواهد خورد

 نيز قادر به سرپا نگه داشتن که ديگر حتی خود افغان ها
 . آن نخواهند بود

 داری ايران خوب اين  حاکميت سرمايه  بديهی است که
 او عالوه بر همۀ بهره کشی  می شناسد؛ اما  وضعيت را
 مردمان زجرِکش افغانی دارد٬  کارگران و  از  هايی که
 باز هنوز چيزی در آن ها سراغ دارد که بتواند از آن نيز

 آن انداختن گناه های موجود ناشی از بهربرداری کند؛ و
 مقيم  های  افغان  گردن  بر  نظام٬  اين  خوِد  های  بحران

 . ايران است

 متوجه  را  ها  بازی  حقه  اين  که  مردمانی  تعداد  هرچند
 جمهوری اسالمی  حال  اين  با  اندک است٬  بسيار  نشوند
 عامل  عنوان  به  را  ها  آن  است  کرده  تالش  همواره

 کمبود  و  گرانی  و  چه بيکاری  هم  آن  کند٬  توصيف  ها
 کسانی٬ افغانی های زحمتکشی که به ازای هر صد لقمه
 ای که در توليد شريک اند٬ تنها يک لقمه نصيبشان شده
 است٬ به ازای هر صدها سقف بتونی که ساخته اند٬ تنها

 اين . يک سقف گلی با اجارۀ سنگين نصيبشان گشته است
 بر بحران " گناه " بار ديگر بايد مردمان يک  و گرانی را

 گرده بگيرند و خود را در معرض حملۀ اراذل و اوباش
 . جمهوری اسالمی قرار دهند

 با افزايش اخير موج حمله به افغان ها٬ جمهوری اسالمی
 علنًا نشان داده است که سرکردگی اين حمالت را برعهده
 حکومت  با  اختالفاتش  دليل  به  که  دارد  تالش  و  دارد٬

 هيالری کلينتون٬ وزير س از آن که تر پ بيش ( افغانستان
 اين  افغانستان  به  خود  سفر  در  آمريکا٬  خارجۀ  امور
 از  بيرون  در  آمريکا  اصلی  متحدان  از  يکی  را  کشور

 خواند  ناتو  در ٬ ) سازمان  پناهنده  افغانی  ميليون  چندين
 ايران را به اهرم فشار عليه حکومت افغانستان و از اين

 ا  موج طريق کسب امتياز تبديل کند؛  از طرف ديگر٬  ما
 گرانی های خارج از تحمل که بيم شورش های عمومی
 ناشی از آن خواب را از حاکمان جمهوری اسالمی گرفته
 نيز عاملی شده است تا با افزايش احساسات نژاد پرستانه

 روز درميان فارس و نظاير و کورش کبيرانه و خليج يک
 کشاند و اين ها٬ سمت و سوی اعتراضات را به انحراف ب
 بديهی . مردمان افغان را عامل اين بحران ها معرفی کند

 اسالمی  جمهوری  برای  پرستی  نژاد  گسترش  که  است
 بهره  آن  از  موازات مذهب همواره  به  است که  اهرمی
 گرفته است٬ ولی هرچند يورش و رفتارهای ضد افغانی
 به روش های شبه فاشيستی؛ و گاه حتی بدتر از فاشيستی

 گير  می  که صورت  شد  انحراف  اين  دچار  نبايد  اما  د٬
 تصور شود اين فاشيزم است که عروج می کند؛ خير٬ به

 . هيچ وجه

 فاشيزم٬  پديدۀ  غلط از  تعبيرهای بسيار  به  اتکا  با  گاهی
 سرمايه  حاکميت  های  پيچيدگی  از  تحليل    بغرنج  کار

 . و نظاير آن ساده می شود " عروج فاشيزم " داری٬ با بيان
 ف  که  صورتی  علی در  ايران٬  در  حضور اشيزم  رغم

 دارد٬ نظير  ايدئولوژی آن و بستر های مناسبی که الزم
 جنبشی  در  را  خود  که  مادی  پايۀ  هيچ  ناسيوناليسم٬

 ندارد  باشد٬  داده  شکل  خرده . فاشيستی  اقشار  هرچند
 که  کارگرانی  از  هايی  بخش  حتی  و  لمپن  و  بورژوا

 اند م  از دست داده  در توليد  ی توانند به موقعيت خود را
 و  فاشيزم  اما  آيند٬  شمار  به  آن  مادی  پايۀ  بالقوه  طور
 عروج آن نيازمند جنبش فاشيستی است که نه در ايران و
 نه حتی در بسياری از کشورهای پيشرفتۀ صنعتی ديگر

 ندارد  با . وجود  است که  داری  سرمايه  اين خود  اکنون
 يزم اعمال و رفتار شبه فاشيستی و از آن بدتر٬ نقش فاش

 نيست٬  اما اين به معنی حاکميت فاشيزم  می کند؛  ايفا  را
 روز  هر  است که  داری  پشت نقاب سرمايه  چهرۀ  بلکه

 . تر آشکار می شود بيش

 در  افغانی  زحمتکشان  و  کارگران  از  پشتيبانی  و  دفاع
 ادامۀ نبرد طبقاتی با نظام سرمايه داری است که به نتيجه

 اين رژيم . ن فرضی خواهد رسيد و نه عمده کردن دشمنا
 جمهوری اسالمی است که به عنوان حاکميت سرمايه در
 ايران عامل سرکوب و اعمال خشونت بر  مردمان افغانی
 در  حاکم  داری  سرمايه  که  هرچند  فاشيزم٬  نه  و  است
 در  او  اما  است٬  فاشيستی  مدرس اعمال  و  استاد  ايران
 تضاد  نبايد  و  است  داری  حاکميت سرمايه  نهايی  تحليل

 به تضاد ن  يروی کار٬ اعم از افغان و ايرانی عليه آن را
. نژاد افغان و فاشيزم تنزل داد
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۳   رژيم ايران و تشديد اقدامات شووينيستی بر ضّد رژيم ايران و تشديد اقدامات شووينيستی بر ضّد
 مهاجرين افغانی مهاجرين افغانی

 مراد شيرين

 کيوان نوفرستی : ترجمه

 به  کنونی  امپرياليست " اصطالح رژيم  باری " ضّد  ايران
 می تواند با تشديد ديگر نشان داده است که چقد قدر خوب

 همان  از  جهات  بسياری  از  خود٬  افغانی  ضّد  اقدامات
سياست های حامی امپرياليسم رژيم شاه در گذشته تبعيت

 . کند

 فقيه " نظام  فرد " واليت  به  منحصر  شکل  عنوان  به
 نظامی  پس  ديکتاتوری  که  ايران  در  بورژوايی  آخوندی

 انقالب  کشيدن  خون  و  خاک  به  کشور ۵۷ از  اين  در
 مستقر شد٬ درست از همان بدايت امر٬ اکثر سياست های

 نظامی  با  ديکتاتوری  تمامًا  که  را  بورژوازی  سلطنتی
 حمايت امپرياليست ها مسلح و تربيت می شد٬ ادامه داده

 . است

 سياست های شووينيستی و حتی نژادپرستانۀ دولت ايران
 عليه کردها٬ عرب ها٬ بلوچ ها و ساير اقليت های ملی٬

 ذره ای کاهش٬ تدوام يافته و حتی در پاره ای موارد بدون
 . از سبعّيت رژيم سلطنتی هم فراتر رفته است

 از  ديگر  که " سنت " يکی  ايران  بورژوازی  ملی  های
 چندان شناخته شده هم نيست٬ تبديل کردن مهاجرين افغان

 مسائل و " ُبز طليعه " به اصطالحًا  انداختن گناه  خود٬ و
 . ماعی کشور به گردن آنان است مشکالت اقتصادی و اجت

 در دورۀ حکومت شاه هم هرگونه قانون شکنی از سوی
 به  صرف نظر از ابعاد اين تخطی از قانون  هر افغانی

 بين  در  افغانی  ضّد  احساسات  تحريک  برای  ای  وسيله
 بدين . تبديل می شد  ويژه پان ايرانيست ها و به  ايرانيان

 ا به گونه ای مطرح ترتيب٬ جرم يک افغانی در رسانه ه
 . می شد که گويا تمامی افغانی ها مجرم هستند

 در دورۀ بحران " ُبز طليعه "

 اين سياست  به  هم  را  البته جمهوری اسالمی٬ زهر خود
 است " سنتی "  کرده  پناهندگان . اضافه  شمار  افزايش  با

 ايران  در  اتحاد به  افغانی  تهاجم  از  پس  خصوص
 طال  ظهور  داخلی٬  جنگ  بروز  سپس شوروی٬  و  بان٬

 متحده  اياالت  ضّد  تهاجم  اقدامات  و  تبليغاتی  کارزار
 . افغانی تشديد شد

 سياست های شووينيستی و نژادپرستانۀ دولت ايران ابعاد
 و جوانب مختلفی دارد؛ از موارد کوچک گرفته تا موارد

 از موارد نوع اول می توان . بسيار قابل مالحظه و زننده
 پارک صفه در اصفهان در ممنوعيت ورود افغانی ها به
 . روز سيزده بدر را مثال زد

 " سازمان های کارگری " اما موارد نوع دوم٬ دربرگيرندۀ
 می شود که افغانی ها را  مانند خانۀ کارگر  جعلی رژيم

 مسئول بيکاری معرفی می کنند و خواهان اخراج آن ها
 ! می شوند

 به ا  فغانی هرچند در اين کارزار عوام فريبی٬ نه مستقيمًا
 اشاره می شود٬ ولی واضح " اقليت های ملی " ها٬ بلکه به

 مهاجر عراقی در ايران٬ که ۱۰۰٬۰۰۰ است که آن ها نه
 دارند  مدنظر  را  گمان می . افغانی ها  در همان حال که

 تقريبًا  ميليون افغانی پس از سرنگونی طالبان به ۱ رود
ند٬ دست امپرياليسم اياالت متحده به کشور خود بازگشته ا

 گمان می رود که حدود دو تا سه ميليون افغانی هنوز در
 . ايران به سر می برند

 مهاجرين " طبق گفتۀ رژيم نزديک به دو سوم افغانی ها
 دولت قانونی " غيرقانونی  به همين جهت اخيرًا  و  هستند

 مجوز  اعطای  آن  طی  که  است  رسانده  تصويب  به  را
 حدود می شود که اقامت تنها به آن دسته از افغانی هايی م

 طبق . زندگی می کنند ) استان کشور ۳۱ از ( در سه استان
 و استان هايی  گزارش خبرگزاری مهر٬ فهرست شهرها
 که پناهندگان افغانی فاقد مجوز سکونت در آن ها هستند٬

 از  است  مازندران٬ : عبارت  مشهد٬  اصفهان٬  تهران٬
 زنجان٬  قزوين٬  قم٬  سمنان٬  خراسان٬  فارس٬ کرمان٬

 . م٬ البرز٬ گيالن٬ و لرستان ايال

 استان فارس هم حتی فروش مواّد غذايی به افغان  اخيرًا
 را ممنوع کرده است  مقامات دولتی در استان فارس ! ها

 فروش مواد خوراکی و ارائۀ خدمات  اند که  اعالم کرده
 مليت های  به  آن  نظاير  خدمات درمانی و  نقل٬  و حمل
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٤ 
 است " غيرقانونی " بيگانۀ  شده  و ! ممنوع  ها  مغازه  به

 ساير مراکز ارئۀ خدمات نيز هشدار داده شده است که در
 آن ها به شدت برخورد  با  صورت تخظی از اين قانون٬

 . خواهد شد

 به گفتۀ خبرگزاری ايسنا٬ اواخر خردادماه امسال٬ حسين
 استانداری  دهدشتی  خارجی  ومهاجرين  اتباع  مديركل
 جابه  خوزستان  و  نقل  و  اتبا حمل  خارجی جايی  ع

 کرد " غيرقانونی "  ممنوع اعالم  کرد . را  اضافه  و ضمنًا
 جايی اتباع خارجی غيرمجاز بر حمل و نقل و جابه " که

 عالی امنيت ملی ممنوع است و  شورای  اساس مصوبۀ
 نخست٬ توقيف خودرو و معرفی  مجازات آن در مرحلۀ

 در صورت تكرار تخلف٬ خودروی . رانندۀ متخلف است
 شش  مدت  به  به متخلف  متخلف  رانندۀ  و  توقيف  ماه

 " . شود مراجع قضايی معرفی می

 باليای اقتصادی

 از سوی  ايران  رژيم  های آتی عليه  تحريم  بيشتر  تشديد
 ايران  اقتصاد  بر  بزرگی  تأثير  امپرياليستی٬  کشورهای

 داشت  خواهد  و  اول . داشته  روز  که  ها٬  تحريم  آخرين
 نفت  خريد  ممنوعيت  شامل  شد٬  اجرايی  از ژوئيه  خام

 ايران يا تحريم شرکت های بيمۀ محموله های نفتی ايران
 شود  می  اروپا  اتحاديۀ  سوی  ضربات . از  اقدامات  اين

 است  آورده  وارد  ايران  رژيم  به  روزنامۀ . سختی  تيتر
 از اتاق جنگ اقتصادی " محافظه کار رسالت که می گويد

 ( بيرون نرويد  به خوبی همه چيز را ) ۱۳۹۱ تير ۱۰ !"
 . کند عيان می

 در  که  است  دهه  چندين  ايران  جنگ " کارگران  اتاق
 اند " اقتصادی  برده  می  سر  ماهانۀ ! به  دستمزد  حداثل
 تعيين ۷۵۴ هزار و ۳۸۹ امسال٬  از سوی رژيم  تومان

 هزار تومانی ۸۲۰ اين رقم شديدًا پايين تر از خط فقر . شد
 قرار دارد که از طرف برخی نهادهای دولتی تعيين شده

 رسمی نرخ ! است  واقعی ( تورم  ميزان  از  تر  پايين  که
 به عالوه . درصد اعالم شده ٬ ۲۲.۲ ) تخمين زده می شود

 قدری شديد  به  حذف سوبسيدها  برنامۀ  اول  تأثيرات فاز
 ! بوده است که رژيم مجبور به تعويق فاز دوم آن گشته

 بر افزايش عمومی نرخ تورم٬ در حال حاضر ما  عالوه
 در ايرا  حتی طبق ارقام . ن نيز هستيم شاهد بحران توليد

 هزار کارگر اخراج ۱۰۰ رسمی٬ طی سال گذشته بالغ بر
 اند  سقوط . شده  درصدی ۴۰ کارخانه های بزرگ شاهد

 ۶۰ توليد بوده اند و اين رقم برای بخش توليد وسايل نقليه
 است  بيکاری رسمی ! درصد  کم ( نرخ  هم  باز  از که  تر

 شود  می  برآورد  واقعی  گزارش در ٬ ۱۱.۸ ) ميزان  صد
 جوانان  بيکاری  نرخ  بين٬  اين  در  که  است  يعنی ( شده

 سنی  ردۀ  درصد ۲۲.۵ در سطح ) ساله ۲۹ تا ۱۵ افراد
 . قرار دارد

 به  رژيم  اخير  نژادپرستانۀ  و  شووينيستی  های  سياست
 وضوح تاحدودی تحت تأثير تحريم ها و وضعيت رو به

 دارد  قرار  اقتصادی  که . وخامت  جا  آن  از  حال  اين  با
 به هر دو تا  افغان ها  ريخچۀ تبليغات و سياست های ضّد

 که  است  روشن  گردد٬  بازمی  ايران  بورژوايی  رژيم
 تاوقتی کارگران ايرانی و افغانی برای سرنگونی سرمايه

 نشوند٬ فرجه ای برای افغان ها وجود نخواهد متحد داری
. داشت
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٥   در در » » انجمن همبستگی بين المللی کارگران انجمن همبستگی بين المللی کارگران « « مصاحبۀ مصاحبۀ
 ا محمد اشرفی ا محمد اشرفی ترکيه ب ترکيه ب

 که ) UIDDER ( انجمن همبستگی بين المللی کارگران
 کمپينی برای جمع آوری امضا عليه سرکوب طبقۀ کارگر
 ايران به راه انداخته بود٬ طی تظاهرات روز اول ماه مه
 با تعدادی از پناهندگان سوسياليست و کارگران مهاجر از

 ردن کارگران ايرانی ضمن حمل ک . ايران مالقات داشت
 شعارهای  با  شويد " بنرهايی  متحد  جهان  و " کارگران

 گردد "  بايد  آزاد  سياسی  زندانی  زندانی٬  ٬ " کارگر
 تصاوير  ها  آن  روی  که  داشتند  دست  در  پالکاردهايی
 چاپ  شهابی٬  رضا  همچون  زندانی٬  کارگری  رهبران

به عالوه بر روی برخی از پالکاردهای فعالين . شده بود
UIDDER در همبستگی با طبقۀ کارگر نيز شعارهايی 

 خورد  می  چشم  به  طبقۀ " شعارهای . ايران  سرکوب
 کارگران زندانی در ايران " ٬ " کارگر ايران را پايان دهيد

 کنيد  آزاد  المللی " و " را  بين  همبستگی  باد  دو " زنده  به
 طبقۀ کارگر ايران . زبان فارسی و ترکی نوشته شده بود

 دارد  قرار  افزون  و شرا . تحت سرکوب روز  کاری  يط
 گردد  می  تر  وخيم  روز  به  رو  کارگران  . معيشتی
 فعاليت های  در  درگير شدن  تشکل و  از ايجاد  کارگران

 آن دسته از کارگران و . سنديکايی و سياسی منع می شوند
 به خصوص رهبران کارگری که تالش می کنند اتحاديه
 مبارزه  طبقاتی خود  برای منافع  تأسيس و  را  های خود

 با سر  مواجه می شوند کنند٬  رژيم . کوب سنگين و شديد
 زندانی  شکنجه٬  بازداشت٬  به  که  هاست  سال  ايران٬
 بوده  مشعول  آنان  رهبران  و  کارگران  اعدام  و  کردن

 کارگران سوسياليست ايرانی که در نتيجۀ فشارهای . است
 به  شدن  پناهنده  و  کشور خود  از  فرار  به  وادار  موجود

 او  تظاهرات  در  شدند٬  ترکيه  شرکت خاک  مه  ماه  ل
 تحت ستم  کارگِر  صدای طبقۀ  که  سعی کردند  و  نمودند
 ايران و آن دسته از رهبران کارگرانی باشند که در زندان
 ها نگه داشته می شوند و حتی از وضع سالمتی آنان هم

 ما با محمد اشرفی٬ يکی از اين . گزارشی داده نمی شود
 . پناهندگان ايرانی٬ مصاحبه ای داشتيم

 ه  کارگران انجمن  المللی  بين  ): UIDDER ( مبستگی
 و به تظاهرات اول UIDDER به گروه کارگران حامی

 . ماه مه در اين ميدان خوش آمديد

 اول ماه مه را به شما و کارگران . ممنونم : محمد اشرفی
 . حاضر در اين جا تبريک می گويم

 کارگران  المللی  بين  همبستگی  ): UIDDER ( انجمن
 تعدادی . ممنون  هستيد شما  پناهنده  سياسی  می . کارگر

 توانيد کمی در مورد وضعيت خودتان به ما بگوييد؟

 ما در اين جا تعدادی پناهندۀ ايرانی هستيم : محمد اشرفی
 کرديم  فرار  ايران  دولت  و  ديکتاتوری  از  دوستان . و
 يکی از آن . کارگر ما اآلن در زندان ها به سر می برند

 ۱۱ است٬ يکی ديگر به سال زندان محکوم شده ۲۰ ها به
 به  ديگر  نفر  به ۶ سال٬  ديگر  يک نفر  و  . سال ۷ سال

 در زندان های وحشتناک هستند  هم برای . اکثر آن ها  ما
 از کشور فرار کرديم  به ناچار  نيفتيم٬  به زندان  . اين که
 اآلن هم که در اين جا٬ در تظاهرات اول ماه مه هستيم و

 ضمنًا ما می . شود می خواهيم که صدای دوستانمان شنيده
 کنيم  کمک  ها  آن  به  اسالمی . خواهيم  جمهوری  رژيم

 کارگران  کشتار  و  اعدام  اذيت مردم٬  و  آزار  مشغول به
 تأسيس اتحاديه ها٬ متشکل شدن٬ ايجاد احزاب . بوده است

 وقتی مردم حقوق خود را ... سياسی و غيره ممنوع است
 شوند می خواهند٬ عدالت می خواهند٬ به زندان برده می

 گيرند  می  قرار  شکنجه  تحت  آزادی . و  اسم  به  چيزی
 نيست  آزاد  کسی  هيچ  ندارد٬  که . وجود  اميدواريم  ما

 کمک کنند  ما  ما خواستار آزادی در . کارگران جهان به
 هستيم  خواهيم . ايران  می  ما  خواهيم٬  می  عدالت  ما

 ايجاد  را  احزاب خودشان  و  ها  اتحاديه  بتوانند  کارگران
. کنند
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 کارگران انجمن  المللی  بين  ): UIDDER ( همبستگی

 ظالمانه است  از ايران می آييد٬ . اين وضعيت واقعًا  شما
 يعنی جايی که در آن بی عدالتی ها و آزار و اذيت ابعاد

 در حال حاضر شما اين جا پناهنده هستيد و . بزرگی دارد
 . ما مطمئنيم که اين جا هم مسائل و مشکالت زيادی داريد

 ر اين مورد به ما بگوييد؟ می توانيد د

 . ما در اين جا مشکالت بسيار زيادی داريم : محمد اشرفی
 ما  رو هستند٬  به  مشکالت بزرگی رو  با  پناهندگان  همۀ

 شما حق کار کردن " پليس ترکيه می گويد که . پول نداريم
 به همين خاطر نمی توانيم پول دربياوريم٬ چون ". نداريد

 نم  کار کردن داده  اجازه  ما  پس چه طور می . ی شود به
 بگذرانيم؟ برای  را  و معيشت خود  توانيم پول دربياوريم
 از پس  از ايران پول فرستاده می شود تا بلکه بتوانيم  ما

 بربياييم  زندگی  های  کنيم . هزينه  سعی می  پناهندگان  ما
 ما . ليره زندگی مان را بگذرانيم ۳۰۰  ۲۰۰ در اين جا با

 پر ۳۰۰ تا ۲۰۰  برای اجاره  گاهی . داخت می کنيم ليره
 اوقات پناهنده ها مجبور می شوند هر دو روز يک وعده

 باشند  داشته  توانند . غذا  نمی  ها  آن  که  اينست  منظورم
 غذايی برای خوردن داشته باشند٬ چون اجازۀ کار کردن

 ما توانستيم به اين جا برسيم٬ اما . به آن ها داده نمی شود
 نتوان  چون  نتوانستند٬  ما  برای بسياری از  پول الزم  ستند

 . فرار پيدا کنند

 کارگران  المللی  بين  همبستگی  ): UIDDER ( انجمن
 ما بسيار خوشحاليم که امروز همراه با يک ديگر در اين

 هستيم  اين جا . جا  به  که نتوانستند  برای دوستان شما  اما
 اميدواريم که آن ها بتوانند از طريق . بيايند٬ بسيار متأسفيم
 ال  بين  فائق همبستگی  مشکالت  و  مسائل  اين  بر    مللی

 يک . شوند  با  همراه  زيبا  دنيايی  در  که  اميدواريم  ضمنًا
 کنيم  زندگی  فعالين . ديگر  عنوان  به  UIDDER ما

 نام  با  متوقف " کمپينی  را  ايران  کارگر  طبقۀ  سرکوب
 آوری " سازيد  جمع  امضا  هزاران  و  انداختيم  راه  به
 رو . کرديم  ها٬  سنديکاليست  از  و بسياری  شنفکران

 حمايت  دادن  نشان  برای  را  اعتراضی  تومار  هنرمندان
 کردند  امضا  که سنديکاليست . خود  خواستار آن بوديم  ما

 خدمات  ارائۀ  از  حتی  که  کسانی  زندانی٬  ايرانی  های
 نظر شما در . پزشکی به آن ها دريغ می شود٬ آزاد شوند

 مورد اين کمپين چيست؟

 برا : محمد اشرفی  ی جمع آوری امضا من از کمپين شما
 ما به عنوان کارگران ايرانی بابت آن از شما . مطلع هستم

 عقيدۀ : می خواهم چيز ديگری هم بگويم . تشکر می کنيم
 ما اينست که وقتی کارگران دولت خود را بسازند٬ جهان

 و اگر کارگران بخواهند دولت خودشان . زيبا خواهد بود
 راه های مجزا  بدانند که  بايد  بسازند٬  و منفک از هم را

 متحد شوند . وجود ندارد  در قالب سوسياليسم  بايد  . آن ها
 سرمايه داری در چنان شرايطی قرار دارد که از محقق
 داری  سرمايه  است؛  عاجز  مردم  های  خواسته  کردن

 و برای اين که به بحران . متحمل يک بحران عميق شده
 خودش غلبه کند٬ همه جای جهان جنگ به راه می اندازد

 از بين می برد و  نظام سرمايه داری به دنبال . مردم را
 از  ما  ساختن  منحرف  و  کارگران٬  اتحاد  از  جلوگيری

 اما٬ هم من اين موضوع را می دانم و هم . مسيرمان است
 بايد روابط خودمان را . کارگران داخل ايران  بنابراين ما

 متحد  کارگران٬  تمام  مردم٬  تمام  که  طوری  به  بسازيم٬
 ضروريست اين . شوند  بايد دولت . موضوع مطلقًا  آن ها

 ! سوسياليسم تنها راه است . خود را بسازند

 کارگران  المللی  بين  همبستگی  ): UIDDER ( انجمن
 کارگران بايد . بسيار خوب اين موضوع را توضيح داديد

 تنها مبارزۀ سازمان يافته است . متحد شوند و مبارزه کنند
 امروز٬ . ها خواهد کرد که ما را از اين سيستم استثمار ر

 کارگر  جهانی  روز  ميدان  در  ما  و  است٬  مه  ماه  اول
 ما در حال پيش بردن مبارزۀ سازمان يافتۀ . حضور داريم
 . شما هم اآلن و در اين جا کنار ما قرار داريد . خود هستيم

 بودن در خيابان ها و ميدان ها٬ همزمان همراه با تمامی
 انجمن " وز اين جا از کارگران جهان٬ و کارگرانی که امر

 کارگران  المللی  بين  برای " همبستگی  کنند٬  می  حمايت
 شما چه حسی دارد؟

 اشرفی  است : محمد  کارگران  نماد  مه٬  ماه  اگر . اول
 متحد  بايد  برسند٬  خود  حقوق  به  خواهند  می  کارگران

 در . ما بايد هميشه مثل روز اول ماه مه متحد باشيم . شوند
 تا هر کاری که می خواهيم اين صورت قادر خواهيم بود

 می  برسيم؛  خواهيم  می  که  چيزی  هر  به  و  دهيم  انجام
 . سال پيش انقالب کرديم ۳۳ ما . توانيم جهان را فتح کنيم

 را فريب داد و از  امپرياليسم هم خود را تقويت کرد٬ ما
 کرد  خارج  اصلی  پشت . مسير  در  گرفتن  قرار  با ما
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 ج  اين  در  کارگران  کردن  رهبری  و  دچار خمينی  بهه

 شديم  امپرياليست . اشتباه  ضد  خمينی  که  گفتيم  می  ما
 بعد از اين٬ امپرياليسم از طريق خمينی ما . است؛ اما نبود

 قتل عام کرد  تمامًا جارو . را  اتحاديه های ما٬ احزاب ما
 می . شد  را  ضعف ها  و  اشتباهات  همين  چوب  ما  اآلن

 اهم بنابراين من از تمامی کارگران جهان می خو . خوريم
 نگيرند  قرار  داری  سرمايه  و  امپرياليسم  پشت  . که
 امپرياليست ها و سرمايه داران همه مثل هم هستند٬ آن ها

 کارگران جهان بايد جبهه . هيچ تفاوتی با يک ديگر ندارند
 باشند  داشته  را  خود  مستقل  سازمان های  بايد . و  ها  آن

 تنها با اين مسير است که آن . عليه سرمايه داری بجنگند
 . ها می توانند به حقوق شان دست پيدا کنند

 کارگران  المللی  بين  همبستگی  ): UIDDER ( انجمن
 کارگران در ترکيه  هستيد خوشحاليد؟  اين جا  که  اين  از
 و  حاکمان  کارفرمايان٬  عليه  جا  اين  حاضر  حال  در

 فعاليت هستند  به  در . استثمارکنندگان مشغول  هم  شما  و
 . کنار ما هستيد

 اشرفی  بسيار خوشحال : محمد  اين موضوع من را  بله٬
 من در کنار دوستان حقيقی خودم٬ رفقای واقعی . می کند

 من در کنار رفقای خودم در سراسر دنيا٬ و . خودم هستم
 ما اين جا هستيم تا صدای . به خصوص رفقای ترک هستم

 . مان شنيده شود دوستان زندانی

 کارگران  المللی  بين  همبستگی  ): UIDDER ( انجمن
 ما هم خوشحاليم که اين جا کنار ما حضور . بسيار ممنون

 ... به اميد ديدار . داريد

 اشرفی  ممنونم : محمد  و . بسيار  کارگران  شما٬  از
 تشکر  بسيار  بسيار  ترکيه  در  خود  خواهران  برداران و

 ! زنده باد . می کنم

 : منبع

http://en.uidder.org/interview_with_iranian_ 
refugee_socialists.htm 

 : ترجمه

 ) IWSN ( فعالين شبکۀ همبستگی کارگران ايران

 انجمن انجمن « « راهپيمايی با حضور راهپيمايی با حضور : : ۲۰۱۲ ۲۰۱۲ اول ماه ماه اول ماه ماه
 » » همبستگی بين المللی کارگران همبستگی بين المللی کارگران

 در صدها هزار نفر از کارگران به تظاهرات اّول ماه ماه
 تظاهرات . شهرها و مناطق مختلف سراسر ترکيه پيوستند

 خود  نوع  در  که  شد  برگزار  استانبول  در  مرکزی٬
 هزار نفر از ۲۰۰ نزديک به . ترين تظاهرات بود بزرگ

 زحمتکشان به اين تظاهرات پيوستند٬ به طوری که ميدان
 از  بسياری  و  شد  بسته  جمعيت  ازحام  شّدت  از  تاکسيم

 چ گروه  مدت  به  ميدان ها  به  ورود  به  قادر  ساعت  ندين
 . نبودند

 بين " گروه  همبستگی  کارگران انجمن  ( المللی " UİD 
DER ( بزرگ   از  گروه يکی  پرشورترين  و  های ترين

 شرکت  بود کارگری  مراسم  اين  در  کارگران . کننده
 پيراهن کارخانه  با  و کال های مختلف٬  های قرمزی که ها

 مبارزاتی آنان داش  ت٬ به شکلی منضبط نشان از روحيۀ
 بنر  زير  در  توّجه  قابل  تشکيل UİDDER يک ستون

 شعار UİDDER . دادند  با  کمپين  يک  برگزاری با
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 در پيش از " افزايش دستمزد٬ کاهش ساعات کار " اصلی

 را  بسياری  کارگران  فقط  نه  مه٬  ماه  اّول  مراسم  آغاز
 سازماندهی کرد و آنان را به مراسم روز جهانی کارگر

 ب  طول آورد٬  در  را  کارگران  عظيم  توّجه  همچنين  لکه
 . راهپيمايی و تظاهرات به سوی خود جلب نمود

 ترانه سخنرانی  همراه  به  بسياری  و های  اشعار  ها٬
 مينی  از  کارگری  و شعارهای  و  بلندگو  حاوی  بوس

 تمام پخش می UİDDER تجهيزات صوتی  در  که  شد
 انجم  کارگران  ن طول راهپيمايی از سوی ستون متشکل

 همراهی می  که هرگز . گرديد ما  کرديم  اعالم  قاطعانه  ما
 سرمايه  حمالت سيستم  مقابل  دستگاه در  دولت و  داری٬
 . پليسی آن٬ کمر خم نخواهيم کرد

 کارگران  فقط UİDDER ستون  نه  که  بود  محلی ٬ 
 همچنين انترناسيوناليسم  که  کارگری٬  ديسيپلين  و  هيجان

 به معرض نمايش می گذاشت  اين ن حال که در هما . را
 های روز به طبقات کارگر ايران و ژاپن از طريق فعاليت

 مطالبات دموکراتيک ُکردها  شد٬  همبستگی تبريک گفته
 گرفت  حمايت قرار  روشنی مورد  با . نيز به  متحدانه  ما

 شعار  ُکردها " سردادن  برای  کرد " آزادی  مردم  به ٬ 
 گفتيم  سخنرانی . خوشامد  راهپيمايی٬ در  ضمن  های

 مانند مطالبا  بسياری  علوی " ت  سرکوب  ٬ " ها توقف
 مذهب "  از " ٬ " آزادی  استفاده  و  حجاب  ممنوعيت  رفع

 رفع " ٬ " های مذهبی اجباری توقف کالس " ٬ " زبان مادری
 حق " ٬ " های سياسی گرايی و آزادی های اتحاديه محدوديت

 . مطرح شد " کامل انجمن٬ اعتصاب و مطبوعات

 شعارهای  با  بنر  سه  ما٬  ستون  مقابل  قرار به رو در  رو
 " داشت  کار :  ساعات  کاهش  دستمزد٬  ٬ " افزايش

 بن سرمايه "  در  قدرت داری  کار  چارۀ  است٬  بست
 کنيد٬ " و " کارگرست  تمام  را  امپرياليستی  های  جنگ

 متوقف  را  سياسی  و  سنديکايی  فعاليت  سياسی  سرکوب
 شعار ". سازيد  با  ستون  پشت  در  هم  بنر  يک  همچنين

 متحد "  در . قرار داشت !" شويد کارگران سراسر جهان٬
 پالکاردهای زيادی وجود  قسمت جلوی ستون کارگران٬

 بيان می  کارگر را  مطالبات مختلف طبقۀ  کرد؛ داشت که
 کارگر من  طبقۀ  و  ُکرد  مردم  با  همبستگی  اعالم  جمله

 کارگر ايران . ايران  طبقۀ  با  برخی از شعارهای مرتبط

 زبان  دو  به  ترکی ( نيز  و  بو ) فارسی  شده  د؛ نوشته
 نظير  طريق " شعارهايی  از  تنها  خاورميانه  در  صلح

 کارگران زندانی را " ٬ " قدرت کارگری محقق خواهد شد
 کنيد  متوقف " و " آزاد  را  ايران  کارگر  طبقۀ  سرکوب
 ". سازيد

 راهپيمايی  طول  در  کّرات  به  که  شعارهايی  جمله  از
 زنده باد اّول ماه مه٬ : " سرداده می شدند٬ عبارت بودند از

 سوسياليسم زنده  می UİDDER " ٬ " باد  جلو  رود٬ به
 می  رشد  کارخانه " ٬ " کند مبارزه  در  مزارع ما  و  ها

 می  را  زندگی  که  ماست  دستان  اين  ٬ " سازد هستيم٬
 کم "  روزکار  باالتر٬  نفر ميليون " ٬ " تر دستمزدهای  ها

 ميليون  سرمايه گرسنه٬  نظام  اين  بيکار٬  نفر  داری ها
 سرمايه " ٬ " شماست  نظام  و د ما  سرنگون  را  اری
 بی جامعه  کرد ای  بناخواهيم  تمام " ٬ " طبقه  کارگران

 شويد  متحد  و !" کشورها٬  بهداشت " ٬  رايگان٬  آموزش
". رايگان٬ مسکن رايگان٬ حمل و نقل شهری رايگان
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۹ 
 ديدار با کارگران ايرانی در ميدان

 به راهپيمايی منضبط و پرشور ستون کارگران  ورود  با
 همر  و  تاکسيسم  در ميدان  کارگر  هزاران  تشويق  با  اه

 عالقۀ فراوانی به ديدن . گوشه و کنار ميدان٬ پايان گرفت
 کارگران  آنان UİDDER صف  شعارهای  شنيدن  و
 در داخل ميدان٬ شماری از کارگران ايرانی . وجود داشت

 پيوستند  ما  گروه  به  اند٬  شده  پناهنده  ترکيه  به  ها آن . که
 : ی آن نوشته شده بود کردند که رو پالکاردی را حمل می

 شويد "  متحد  جهان٬  سراسر  يک !". کارگران  با  ما
 : ها استقبال کرديم سخنرانی از آن

 . امروز کارگران ايرانی مهاجر در بين ما حضور دارند "
 از صميم قلب به آنان خوشامد می  طبقۀ کارگر . گوييم ما

 شرايط کار و . ايران تحت سرکوب روزافزون قرار دارد
 اجازۀ سازماندهی٬ تشکل . بدتر شدن است معيشت درحال

 های سياسی از کارگران ايران سلب و مداخله در فعاليت
 است  که . گرديده  رهبرانی  ويژه  به  و  کارگران٬  تمامی

 های سياسی بنابه منافع طبقاتی خود متشکل و در فعاليت
 رژيم . گردند رو می به شوند٬ با سرکوب شديد رو وارد می

 بران کارگری را بازداشت٬ زندانی ايران٬ کارگران و ره
 می  شکنجه  فعالين . کند و  عنوان  به  ٬ UİDDER ما٬

 بين  کارگر٬ ضمن حمايت از وحدت ملی و  طبقۀ  المللی
 می  نيست فرياد  تنها  ايران  کارگر  طبقۀ  که  به . زنيم  ما

 بين  همبستگی  کارگران منظورجلوبردن  آزادی  و  المللی
 راه ع آوری امضا به زندانی در ايران٬ کمپينی را برای جم

 از اين . انداخته ايم  به برادران و ما  جا درودهای خود را
 ها بايد بدانند فرستيم؛ آن مان در ايران می طبقه خواهران هم
 ". که تنها نيستند

 شعارهای  ما  سخنرانی٬  انتهای  همبستگی " در  باد  زنده
 نيستند " ٬ " المللی بين  تنها  ايران  کارگران " و " کارگران

 . را فرياد زديم !" حد شويد جهان٬ مت

 ٬ با روحيۀ انترناسيوناليستی UİDDER کارگران حامی
 و اشتياق نسبت به روز اّول ماه مه٬ مبارزۀ خود را عليه

 . داری ادامه خواهند داد نظام سرمايه

 ! زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری

 ای عاری از داری را سرنگون و جامعه ما نظام سرمايه
 ! اهيم کرد طبقه بنا خو

 انجمن همبستگی بين المللی کارگران : منبع

 ) IWSN ( شبکۀ همبستگی کارگران ايران : ترجمه

 پيام همبستگی

 طبقه ای ما در ايران٬ برادران و خواهران هم

 تان در ترکيه از مصائب و ن جا که برادران و خواهران از آ
 به مثابۀ يک دشمن  مشکالت شما تحت رژيم کنونی ايران

 هم  طبقۀ کارگر  ما  چنان به کمپين همبستگی آگاهی دارند٬
 متوقف کنيد « خود با نام  » ! سرکوب طبقۀ کارگر ايران را

 دهيم  می  در . ادامه  را  شما  های  خواسته  ما  عالوه٬  به
 ترکيه تظا  ماه  ماه  خواهيم ٬ هرات اّول  فرياد  رساتر  هرچه
 فعالين . زد  با » انجمن همبستگی بين المللی کارگران « ما ٬ 

 راه  در  همبستگی  و  مبارزه  المللی٬  بين  وحدت  به  اعتقاد
 رسيدن به سرنوشت محتوم خود يعنی دست يافتن به جهانی
 به  را  ماه  فرارسيدن اّول ماه  استثمار٬  عاری از طبقات و

 . شما شادباش می گوييم

 ! زنده باد اّول ماه مه٬ روز مبارزۀ جهانی طبقۀ کارگر

 ! کارگران تمامی کشورها٬ متحد شويد

 ) UİDDER ( انجمن همبستگی بين المللی کارگران

۲۰۱۲ آوريل ۲٦
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۱۰   ممنوعيت اعتصاب و سرکوب فعاليت های ممنوعيت اعتصاب و سرکوب فعاليت های
 ! ! سنديکايی را متوقف سازيد سنديکايی را متوقف سازيد

 ! ! کارگران صنعت هواپيمايی تنها نيستند کارگران صنعت هواپيمايی تنها نيستند

 بحران جهانی سرمايه داری و  به دنبال فشارهای فزايندۀ
 حمالت جنگ ا  دولت های بورژوايی مجددًا  مپرياليستی٬

 خود را عليه طبقۀ کارگر سراسر جهان٬ با هدف بازپس
 به  مبارزات دشوار  با  اين طبقه  گيری تمامی حقوقی که

 اند  نموده  تشديد  است٬  آورده  طبقات . دست  هرچند
 زحمتکش در برابر اين يورش ها٬ بيکاری و فقر آغاز به

 دولت  ولی  به مقاومت کردند٬  چنان  هم  بورژوايی  های
 حمالت خود ادامه دادند و به موازات آن٬ ناسيوناليسم و

 . شووينيسم را هم به کار گرفتند

 در کشور ترکيه نيز٬ که به عنوان يک نمونۀ موفق پيش
 می  گذاشته  داری  کشورهای سرمايه  از  دسته  آن  روی
 برخوردارند٬  پايين  بسيار  رشد  های  نرخ  از  که  شود

 توسعه حزب " دولت  و  ( عدالت " AKP ( و   مرز  هيچ
 شناسد  نمی  کارگران  حقوق  به  حمله  در  ای  . محدوده
 که  است  بوده  قانونی  حمله٬  اين  نمونۀ  جديدترين

 حزب . اعتصابات را در صنعت هواپيمايی ممنوع می کند
 عدالت و توسعه٬ در تصويب يک شبۀ اين اليحه از سوی

 ها اين اقدام را در آن . پارلمان به اندازۀ کافی بی پروا بود
 بحبوحۀ روند طوالنی چانه زنی جمعی صنعت هواپيمايی
 بزرگ ترين کمپانی هواپيمايی٬ يعنی ترکيش  کشوری با

 اين کمپانی . ٬ انجام دادند ) Turkish Airlines ( ايرالينز
 متعلق به دولت است و دولت نيز به طور مستقيم در اين

 اين مذاکرات . مذاکرات دخالت دارد  به دليل تالش ضمنًا
 کاری  شرايط  تداوم  و  اجرا  در  کمپانی  مصرانۀ  های
 سخت تر٬ به مدت بيش از يک سال در حالت تعليق قرار

 . داشته است

 است تا  درصدد  خود  اين اقدام  دولت با  است که  واضح
 را  ها  آن  و  بکشاند  استيصال  وضعيت  به  را  کارگران

 اعم٬ وادار به تسليم شدن در مقابل کارفرمايان٬ به طور
 حق . سازد  به  کمال  و  تمام  ای  حمله  دولت٬  اقدام  اين

 حقوق  اعتصاب  ترين  ای  پايه  از  يکی  عنوان  به
 بسياری از کارگران به بهانۀ . به شمار می رود  کارگران

 غيررسمی در روز ۲۹ شرکت در يک اعتصاب کوتاه
 بدون  آن٬  تصويب  از  پيش  در  اليحه  اين  عليه  مه  ماه

 هدف اين قبيل . متی اخراج شده اند دريافت هيچ گونه غرا
 ارعاب  دولت٬  و  مزبور  کمپانی  سوی  از  اقدامات

 آن ها خواهان اين هستند که . کارگران به طور اعم است
 به خصوص در صنعت هوانوردی٬ اختيار تام پيدا کنند و

 هوا  کارگری  سازند ) Havaİş ( ايش  اتحاديۀ  محو  . را
 کرد تا شرايط واضح است که اکنون آن ها تالش خواهند

 . کاری و دستمزدها را بدتر کنند

 قانونی  ممنوعيت  از  دفاع  در  اردوغان  وزير  نخست
 " اعتصاب٬ گفت  اعتصاب٬ در صنعت استراتژيک نمی :
 انجام شود  قانون٬ اعتصاب را در ". تواند  در حقيقت اما

 کند  می  ممنوع  صنايع  از  صنعت . بسياری  اکنون
 صنايع  فهرست اين  به  نيز  است هواپيمايی  شده  . اضافه

 حق  شدن  اجرايی  روی  پيش  هم  ديگری  بسيار  موانع
 به عنوان مثال٬ دولت حق دارد که . اعتصاب قرار دارد

 ملی٬  امنيت  بهانۀ  به  صنعتی  هر  در  را  اعتصابی  هر
 يا  عمومی  مطلوب " بهداشت  مقاصد  حالت " نبود  به ٬ 

 آورد " تعليق "  هم چنين دولت طرح های جديدی را . در
 جديدی (  جمعی اليحۀ  دسته  زنی  چانه  مورد  برای ) در

 موانع جديد در مقابل اعتصاب در دستورکار خود  ايجاد
 . دارد

 در دورۀ  دموکراتيک دولت و کارفرمايان٬  اقدامات ضّد
 عليه  مبارزه  که  آن  مگر  داشت٬  خواهد  ادامه  رو  پيش
 کارگری  های  اتحاديه  سرکوب  و  اعتصاب  ممنوعيت

 باشد  افزايش  ه . سريعًا  فائق اتحاديه  برای  کارگری  ای
 سرکوب  توقف  و  اعتصاب  های  ممنوعيت  بر  آمدن
 های  آزادی  ايجاد  نتيجه  در  و  سنديکايی٬  های  فعاليت
 بيشتر برای مبارزات کارگران٬ وظايف بزرگ و مهمی

 دارند  ضّد . پيش روی خود  اقدامات  و  قوانين  عليه  بايد
 حقوق  شدن  غصب  روند  چنين  هم  و  دموکراتيک٬

 در حال . عتصاب عمومی صورت بگيرد کارگران٬ يک ا
 تنها  نبايد  کشوری  هوپيمايی  صنعت  کارگران  حاضر
 کارگری  اتحاديۀ  با  همبستگی  همين منظور٬  و به  بمانند

 تاريخ طبقۀ کارگر ترکيه نشان . ايش بايد تقويت گردد  هوا
 ضّد  اقدامات  و  ها  ممنوعيت  بر  پيروزی  که  دهد  می

 می تواند از طريق م  تمام و کمال دموکراتيک تنها بارزۀ
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۱۱ 
 ۱٥ شورش عظيم طبقۀ کارگر طی روزهای . محقق شود

 در ترکيه مثال خوبی است که بايد به ۱۹۷۰ ژوئن ۱٦ تا
 . خاطر آورد

 اين قبيل حمالت به کارگران بخش صنعت هواپيمايی تنها
 گيرد  نمی  صورت  ترکيه  کشور  های . در  نمونه  بلکه

 جها  ديگر  کشورهای  از  بسياری  در  آن  در مشابه  ن
 بنابراين مبارزه به شکل متحدانه و . دستورکار قرار دارد

 در سطح بين المللی٬ همين طور در درون ساير صنايع٬
 به منظور عقب راندن اين يورش ها٬ بسيار حائز اهميت

 المللی . است  بين  همبستگی  روح  با  بايد  متحد٬  مبارزۀ
 . طبقۀ کارگر تغذيه شود

 اعتصاب  ممنوعيت  مقابل  در  فعاليت بياييد  سرکوب  و ٬ 
 تقويت  به  عوض  در  و  نکنيم  سکوت  سنديکايی  های

 ايش و کارگران اخراجی ترکيش  همبستگی با اتحاديۀ هوا
 . بپردازيم ايرالينز

 های  فعاليت  های  محدوديت  و  ها  ممنوعيت  تمامی
 ! سنديکايی را رفع کنيد

 ! ممنوعيت اعتصابات را متوقف سازيد

 ! تشکل و سازمان آزادی نامحدود اعتصاب٬ مطبوعات٬

 ! بازگشت به کار کارگران اخراجی صنعت هواپيمايی

 کارگران : منبع  المللی  بين  همبستگی  UID ( انجمن
DER ( 

http://uidder.org/node/14115 

 ايران : ترجمه  کارگران  همبستگی  شبکۀ  فعالين
) IWSN ( 

 صنايع هواپيمايی ادامه دارد صنايع هواپيمايی ادامه دارد مبارزۀ کارگران مبارزۀ کارگران : : ترکيه ترکيه

 سازمان  همبستگی  کمپين  از  است  گزارشی  زير  متن
UİDDER در دفاع از کارگران صنايع هواپيمايی که 

 ترجمۀ فارسی آن از سوی فعالين شبکۀ همبستگی ايران
) IWSN ( صورت گرفته است . 

  ترک " کارگر اخراجی شرکت ۳۰۵ اقدامات اعتراضی
 ايرالينز  ا " ايش  همگی  کارگران که  اتحاديۀ  اعضای  ز

 هواپيمايی  با هستند٬ ) Havaİş ( صنايع  مقابله  برای
 خود٬  حقوق  از  دفاع  همچنين  و  اعتصاب  ممنوعيت

 دارد  ادامه  در ۲٤ روز . همچنان  هايی  فعاليت  ژوئن٬
 جهت همبستگی و حمايت از کارگران صنايع هواپيمايی٬
 که  کارگری  های  اتحاديه  از  تعدادی  رهبری  تحت

 مرکزی موضعی  بوروکراسی  برابر  در  مخالف
 . دارند٬ صورت گرفت ) Türkİş ( ايش کنفدراسيون ترک

 تعدادی از اتحاديه های کارگری عضو کنفدراسيون های
 کيسک ) DISK ( ديسک  همراه ) KESK ( و  به ٬ 

 نمايندگان کارگری و مقامات اتحاديه های کارگری فعال
 و در بخش های پتروشيمی٬ حمل و نقل٬ چرم٬ بهداشت

 درمان و آموزش نيز در کنار انجمن همبستگی بين المللی
 . وارد فعاليت های مذکور شدند ) UİDDER ( کارگران

 واقع  در  و  حاميان  تعدادی  دارای بيش ترين  ما٬  انجمن
 . ستون فقرات اين فعاليت ها بود

 کردن  مسدود  برای  گروهی  مطبوعاتی٬  بيانيۀ  از  پيش
 ودگاه بين المللی پروازهای ورودی فر " محل ورود بخش

 شد " آتاتورک  داده  اتحاديه . سازمان  کردن  جمع  از  پس
های کارگری و سازمان های توده ای دموکراتيک درگير



 دورة دوم دورة دوم - - ششم ششم سال سال - - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ ارديبهشت و خرداد ارديبهشت و خرداد - - ۵۱ ۵۱ شمارة شمارة

۱۲ 
 نشست  ظهر٬  از  بعد  پنج  ساعت  در  فعاليت٬  اين  در

 شد  انجام  عمومی سازمان . مطبوعاتی  دبير  سايين٬  کايا
 : ٬ گفت " هاوا ايش "

 ت هواپيمايی در هيچ کشوری٬ ممنوعيت در بخش صنع "
 ماه ۳۰ روز دولت حزب عدالت و توسعه٬ . وجود ندارد

 اين قانون بالفاصله از . مه چنين ممنوعيتی را اعالم کرد
 ژوئن پذيرفته شد و ۲ سوی رئيس جمهور در روز شنبه

 در مطبوعات رسمی منتشر ۳ روز بعد٬ يکشنبه  ژوئن٬
 اگر ممنوعيت اعتصاب در روز سوم ژوئن اعالم . گرديد
 ". ه بود٬ تصميم اعتصاب همان روز عملی می شد نشد

 زيان  به  اعتصاب  ممنوعيت  که  کرد  تأکيد  سايين  کايا
 : کارگران بوده است

 اين ممنوعيت٬ به معنای فشار بر روی کارگران است و "
 انجام  خواهند  می  هرکاری  که  دهد  می  اجازه  آقايان  به

 بزنند  دامن  ناهنجاری ها  به  و  انج . دهند  آن ها  ام آن چه
 ايش ايرالينز است؛ می دهند٬ خواست های مديريت ترک

 تقليل روز به روز حقوق به دست آمده٬ و کاهش امنيت
 هرچه وظايف بيشتری از سوی مديريت به خدمۀ . پرواز

 و  آسايش  نيز  نسبت  همان  به  شود٬  می  محول  پرواز
 گردد  می  خدمه  اين  نصيب  تری  کم  اين . استراحت

 اقد صالحيت را به ارمغان موضوع٬ کارکنان ارزان و ف
 باصالحيت را  و  شايسته  تعدادی خدمۀ  نه  و  . می آورد٬
 و  آمده  دست  به  حقوق  گيری  بازپس  فشارها٬  افزايش
 را  کار  محيط  آرامش در  که  مواردی هستند  ناهنجاری٬

 ". ازبين می برند

 نمايندگان  از  نشست UİDDER يکی  اين  در  نيز
 د ضمن ادای او در سخنرانی خو . مطبوعاتی صحبت کرد

 سالم رفقای : " احترام به کارگران صنايع هواپيمايی٬ گفت
 المللی ! من  بين  همبستگی  انجمن  اعضای  نام  به  من

 برخی  و  دارند  حضور  اين جا  در  برخی  که  کارگران٬
 من . ديگر نه٬ از صميم قلب به شما ادای احترام می کنم

 گر آن ها گفتند که ا . پيغام آن ها را به شما منتقل می کنم
 متهورانه  کارگران صنايع هواپيمايی به عنوان رفقای ما

 ترک  شرکت  مديريت  نخست وزير عليه  الينز٬  ايش اير
 عنوان  به  ما  کنند٬  مبارزه  کارفرمايان  و  دولت  کشور٬

 هرگز از حميات از مبارزۀ آن ها UİDDER اعضای
 ما صادقانه و با احترام به همۀ شما . عقب نخواهيم نشست

 گوي  می  خود . يم درود  مبارزۀ  در  شما  که  اميدواريم  و
 ". موفق باشيد

 کارگران "  المللی  بين  همبستگی  کنار " انجمن  در
 کارگران صنايع هواپيمايی همراه با مشارکت گسترده و

 سرودهای مبارزاتی

 از نواحی کارگری ُکجائيلی و UİDDER اعضای  که
 شعارهای  با  آمدند٬  ممنوعيت " استانبول  عليه  مبارزه

 روح اعتصا  با  را  ای  اتحاديه  فعاليت  سرکوب  و  ب
 زنان در صف " و !" ژوئن٬ ارتقا دهيد ۱٦ و ۱٥ مبارزات

 آن . بر روی بنرهای خود وارد شدند " مقدم مبارزه هستند
 از ساختمان ترک  ايش اير الينز به سوی محل اصلی ها

 چنين . تجمع راهپيمايی کردند  هم  در طول راهپيمايی و
 با سر UİDDER ضای در صف پيکت اعتراضی٬ اع

 کارگران  با  را  خود  همبستگی  متعددی  شعارهای  دادن
 : صنايع هواپيمايی اعالم داشتند

 به ممنوعيت " ٬ " ايش اير الينز تنها نيستند کارگران ترک "
 دهيد  پايان  سنديکايی  و  سياسی  جنگ٬ " ٬ " های  بحران٬
 راه  تنها  کارگری  قدرت  است بيکاری٬  امنيت " ٬ " حل

 تمامی  سرمايه٬ " ٬ " کارگران شغلی برای  رشد  با  همراه
 دهند  می  جان  سرمايه ! کارگران  سلطۀ  بر  " ٬ " مرگ

 تر  کم  کاری  ساعات  باالتر٬  کارگران " ٬ " دستمزدهای
!" جهان٬ متحد شويد
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  کارگران ترک " با شعار UİDDER در همان حال که
 نيستند  تنها  الينز  اير  پيکت " ايش  صفوف  سوی  به

 يمايی راهپيمايی می کرد٬ اعتراضی کارگران صنايع هواپ
 ما را !" زنده باد همبستگی طبقاتی " اين کارگران با شعار

 ُکر . مورد استقبال قرار دادند  گروه  استقبال٬  پس از اين
 ترانۀ UİDDER کارگری  در هوا " ابتدا  روح مبارزه

 زند  می  شده * " موج  تنظيم  آنان  خود  وسليۀ  به  که  را
 ترانه  از  ديگر  تعدادی  سپس  و  را است٬  مبازاتی  های

 شنيدن ترانۀ . سرودند  در هوا " کارگران با  روح مبارزه
 عالقۀ زيادی از خود نشان دادند و آن را " موج می زند

 خواندند  يکديگر  با  همراه  بارها  و  شوق . بارها  و  شور
 . همه جا را گرفته بود

 نشست مطبوعاتی٬  دوش UİDDER پس از  دوش به
 راهپيما  هواپيمايی  صنايع  کرد کارگران  از . يی  پس

 و  کارگران  پيکت UİDDER راهپيمايی٬  صف  به
 ترکی  رقص  حلقۀ  به  جمعی  دسته  طور  به  بازگشتند٬

 . پيوستند و شعارهايی سر دادند " هاالی "

 ۲۰۱۲ ژوئيۀ ۷

 ايران : ترجمه  کارگران  همبستگی  شبکۀ  فعالين
) IWSN ( 

* Havada Direniş Var 

 بحث آزاد بحث آزاد
 سود می برد؟ سود می برد؟ کدام طبقه از فيس بوک بيشتر کدام طبقه از فيس بوک بيشتر

 کوچک ميان فعالين کارگری و های ظاهرًا برخی تفاوت
 وجود  سياسی ترکيه  و  کارگری  فعالين  با  ايران  سياسی

 آن  بيان  که  تواند دارد٬  می  ادام ها  کمک ۀ در  مبارزه
 باشد  جمل . خوبی  تفاوت ۀ از  نوع اين  به  توان  می  ها

 . استفاده از اينترنت اشاره کرد

 وجود دارند که ل هايی ها  و تشک در ترکيه احزاب٬ گروه
 ها از نظر پايه های اجتماعی و تعداد سمپات و کيفيت آن

 اين  همين حال٬  در  ايران بسيار باالتر هستند٬  نسبت به
 ها می توانند بنا به وجود اندکی دمکراسی سرمايه گروه

 باشند  نشان  و  نام  دارای  ترکيه  در  د داری  آزاد ٬  فاتر
 ند هر زمانی که خواستند٬ تجمع دارند٬ و می توان فعاليت

 بزرگ و کوچک بگذارند٬ تظاهرات نمايند٬ يا در مراسم
 های اين اين موارد اعضا و سمپات ۀ شرکت کنند٬ با هم

 ها هرگز در فيس بوک فعال نيستند٬ و اگر باشند٬ گروه
 هرگز با نام و نشان خود کار نمی کنند و هرگز عکس و

 انشان و يا ديگر فعالين اطرافيان و دوست نشانی از خود و
 نيز خواستند که  از ما  البته  در اينترنت قرار نمی دهند٬

 و نشان آن  نام  در اينترنت عکس و  را  خصوص ه ب ٬ ها
 اما در همين حال در ترکيه افراد . نگذاريم ٬ در فيس بوک

 غيرسياسی  و  از کوچک و ٬ غيرفعال  عادی  افراد  يعنی
 تقريبًا ۀ فح ص ٬ بزرگ  و  دارند  بوک  تمامی د فيس  ر

 . فرصت ها داخل فيس بوک گشت و گذار می کنند

 : ال شده است ؤ برای ما اين تفاوت به شدت مورد س

 شان آيا افراد سياسی و فعالين کارگری ايران ميزان آگاهی
 توانايی  دولت ايران  آيا  است؟  عادی ترکيه  افراد  در حد

 در حد توان دولت ترکيه را اطالعاتی از اينترنت ۀ استفاد
 ميزان آزادی و دمکراسی در ايران بيشتر از ندارد  آيا  ؟

 . االت ديگری از اين دست ؤ و س ترکيه است؟

 سازمان٬ تشکل عجيب اين است که در ايران که حزب٬
 ممنوع هستند  کارگری٬ صنفی و سياسی همگی بالاستثنا

 پليس به صورت علنی و غير علنی ب  وحشيانه طور ه و
 فعالي  دستگيری  و  شناسايی  دنبال  متأسفانه به  است٬ ن
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 با دست خود تمامی  فعالين و بيشتر احزاب موجود خود

  خصوص در فيس بوک ه ب  مشخصاتشان را در اينترنت
 بيايد " يق به پليس می گويند ر می گذارند٬ يعنی از اين ط

 کنيد  دستگير  و " مارا  الکترونيکی  نشريات  در  احزاب ٬ 
 توزيع می شوند٬ فقط بين  که بسيار کم  سايت های خود
 عده ای انگشت شمار توزيع شده و خوانده می شود٬ که
 بر  به هيچ جای مبارزه  باشند هم  حتی اگر وجود نداشته
 نمی خورد٬ عکس و مشخصات نيروها و هواداران خود

 پليس ۀ را توزيع می کنند٬ که در واقع بيشتر مورد استفاد
 به  اين می تواند  و  به آن قرار می گيرد٬  معنی باشد که

 بفرماييد٬ نيروهای ما را شناسايی و لطفًا " گويند پليس می
 . " دستگير کنيد

 ها و احزاب جالب توجه اين است که هر کدام از سازمان
 ها و برخی صدها حداقل ده ٬ ترکيه  که مورد نظر ماست
 دارند  و هوادار  توان ؛ هزار عضو  می  نمونه  عنوان  به

PDHK ٬ UIDDER برد که هر دو غيره و   نام  را
 به افرادشان آموزش می دهند . منظم فعاليت دارند بسيار

 و آموزش می ٬ که هرگز خود را چهره نکنند و نشناسانند
 کنند  استفاده  اينترنت  از  چگونه  که  ايران . دهند  در  اما

 خيلی همت کنند سازمان  اگر  ها  تشکل  احزاب و  و  ها
 همراه ۵۰۰ الی ۲۰۰ نهايتًا  خود  با  توانند  می  را  نفر

 شان را شهرهای اروپايی هر زمان تمام تالش کنند٬ يا در
 الی ۵۰ ها و يا روز کارگر توانستند کردند٬ در آکسيون

 می آيند چند نفر سمپات  و هوادار نفر را جمع کنند٬ ۱۰۰
 انگشت شمار خود را به پليس می شناسانند و اين حرکت
 يا  و    جوانی  کسی٬  هر  که  اند  داده  آموزش  چنان  را

 به مبارزه بپيوندد٬ اول خود را تابلو کارگری می خواهد٬
 کند  اين ؛ می  غلط  آموزش  مبنای  تشکيالت٬ نوع بر

 کنند  می  فکر  اعضا  و  چهره که سمپادها  يعنی  مبارزه
 شدن در فيس بوک و گذاشتن عکس خود و دوستانشان در

 و د ن نمی شناس ی اين مبارزين فعاليت ديگر گويا اينترنت٬
 . آموزش نديده اند

 اعضا  با  سازمان وقتی  و  احزاب  هواداران  و  های و
 فعالين ترکيه و کارگران ترکيه صحبت کرديم و پرسيديم
 خواسته  و  کنيد  تظاهرات  ترکيه  در  توانيد  می  که  شما
 را  های خود  تشکل  و  احزاب  و  بزنيد  فرياد  را  هايتان
 بسازيد٬ پس چرا از فيس بوک يا ديگر موارد با نام خود

 ها می گفتند يب به اتفاق آن اکثريت قر استفاده نمی کنيد؟
 نيز  خود  فعاليت  به  و  نداريم  توهم  داری  سرمايه  به  ما
 شک نداريم که می خواهيم با سرمايه داری مبارزه کنيم و
 سرمايه  نيروهای  با  شدت  به  يک روزی  که  دانيم  می

 اين را ؛ خواهيم شد ٬ مانند پليس درگير ٬ داری  پليس نيز
 ند٬ فعاليت های ما را سعی می ک ٬ تا می تواند می داند و

 کند٬  شناسايی  را  ما  نيروهای  باشد٬  داشته  نظر  زير
 پليس کمک کنيم  به  خودمان  نبايد  ما  را که بنابراين  ما

 فعالين کارگری و . بهتر بشناسد  آيا  توجه به اين گفته٬  با
 ب  و  پليس  و  داری  سرمايه  به  نسبت  ايران  ه سياسی

 دولت خصوص نسبت به جمهوری اسالمی که هارتر از
 اختيار  در  را  خود  چنين  که  دارند٬  توهم  است٬  ترکيه

 فعالين ؤال ها پليس قرار می دهند؟ جواب اين س  بايد  را
 ها و احزاب خودشان فعالين سياسی و سازمان کارگری٬

 . بدهند و البته به خودشان

 عملی به صورت مختصر و کلی ۀ برای انتقال يک تجرب
 : الزم است بگويم

 همبستگی  المللی بي انجمن  عالمت ن  با  کارگران
 جمع ۱۲ ٬ UIDDER اختصاری  يک  با  قبل  سال

 ۀ طبق گفت . فر بنيان گذاری شده است کوچک به تعداد ده ن
 و ٬ خودشان  ترويج  و  تبليغ  به  شروع  نفر  ده  اين

 گاهی رسانی به صورت عمل مستقيم آ سازماندهی جهت
 ها در واقع در محيط کار و آن در ميان کارگران کردند٬

 آن ند زندگی کارگران رفت محل  زندگی کردند٬ و و با  ها
 ها برای کسب مطالبات کارگران و در حين زندگی با آن
 مشکالت آن  عمل مشترک رفع  کارگران دست به  با  ها

 به صورت يک به يک آن . زدند  می گويند ما  يعنی ٬ ها
 زيادی  زمان  و  داديم  يک رفيق قرار  برای يک کارگر

 ا  بتوانيم  تا  کرديم  از صرف  خواهيم  نمی  که  کنيم  ثبات
 استفاده ء ها دوست شديم سو کارگران و کسانی که با آن

 کنيم٬ بلکه ثابت کرديم که می خواهيم به صورت مشترک
 طبقاتی  های  خواسته  آوردن  دست  به  و برای  فکر  مان

 به ن يک ها می گويند ده سال ما با کارگرا آن . عمل کنيم
 کرديم يک  در رو صحبت کردي ٬ کار  دست در رو  و  م

 ٬ دست به عمل های مشترک زديم ٬ دست با يک يا چندنفر
 اين  های کوچک بدون  جمع  اين  يا  برای خود  نامی  که

. اعالم نماييم
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۱٥ 
 از ؛ سال است فعاليت را شروع کرده اند ۱۲ ها اکنون آن
 سال بدون اعالم  رسمی موجوديت در ۱۰ سال ۱۲ اين

 ا چند نفری ميان توده کارگران به صورت يک به يک و ي
 سال  ده  از  پس  کردند٬  فعاليت  کوچک  های  هسته  در

 فکری  و  فعاليت  مطالبات  درخواست  جهت  در  عملی
 نشريه و کارهای هنری مانند تئاتر و شعر و کتاب٬ انجام

 سال  ده  فعاليت  را ۀ غيره  سپس خود  کردند٬  بندی  جمع
 که زمان اعالم موجوديت فرا رسيده و اکنون متوجه شدند
 ا اعالم موجوديت کرده اند و رسمًا ه ست که آن دو سال ا

 . فعاليت می کنند

 و دو سال موجوديت بدون اعالم ۀ حاصل فعاليت ده سال
 ها عضو و سمپات است اکنون صد ٬ ها اعالم رسمی آن

 . که اين انجمن را پيش می برند

 جزئيات بيشتری از  در آينده  اميدوارم  که  آن اين تجربه
 شود ئ ارا  راه ٬ ه  تواند  فعالين می  فعاليت  برای  را  ی

 . کارگری ايران نشان دهد

 آن  است٬  قابل تقدير  انجمن  انترناسيوناليستی اين  فعاليت
 ها در رابطه با حمايت از کارگران زندانی ايران بيش از

 حمايتی ۶۰  کمپين  در  ترکيه  کارگران  از  امضا  هزار
 اند٬  کرده  ژ جمع  کارگران  از  اعالم همچنين  نيز  اپن
 کرده  عمًال حمايت  آن و  به  اند نيز  کرده  کمک  . ها

 و  بهتر  هستند٬  ارتباط  در  انجمن  اين  با  که  کارگرانی
 کشورهای  کارگران  با  ترکيه  کارگران  ديگر  از  بيشتر

 . ديگر ارتباط برقرار می کنند

 ت می توان گفت اين انجمن أ به جر ۲۰۱۲ در اول ماه مه
 ده  استانبول  در  فقط  بود  زي توانسته  را  نفر  هزار  ر ها

 های مقيم ترکيه که ايرانی ما . پرچم سرخ خود گرد آورد
 استانبول در مراسم روز جهانی کارگر  در ميدان تکسيم

 سال قبل از جانب سنديکا  ديسک ی شرکت کرديم٬ مانند
) DISK ( آن   شديم٬  حمايت  پالکارد بسيار  ما  برای  ها

 برای  ترکيه  مختلف  شهرهای  از  را  ما  و  کردند  تهيه
 مراسم  در  آوردند٬ شرکت  استانبول  کيسک به  همچنين

) KESK ( در   رفقای ما  از  برخی  به  نيز  سنديکا  ديگر
 کردند٬  کمک  موارد  ديگر  و  معلمان انتقال  سنديکای
 به ايرانی  خود  هايی که در مراسم ترکيه نيز در مراسم

 راه  از  بودند  کرده  شرکت  کارگر  جهانی  های روز

 بودند  ين المللی انجمن همبستگی ب . گوناگون کمک کرده
 که با ما در ارتباط باشد٬ خود تصميم کارگران قبل از اين

 و  بود  گرفته  ايران  در  زندانی  کارگران  از  حمايت  به
 های کارگران زندانی در ايران را در پالکاردها و عکس

 که صفوف خود حمل می کردند٬ بر اين مبنا به جهت اين
 ن تکسيم ما نيز در ميدا ٬ رد اعتراضی بيشتر داشته باشد ُب

 آن  پيوستيم و از جانب اين انجمن بسيار صميمانه به  ها
 تعدا  بين  صميمانه  ارتباط  اکنون  شديم٬  از د پذيرفته  ی

 اين انجمن برقرار شده است٬ که اين  پناهندگان ايرانی با
 می تواند کانال حمايتی خوبی بين کارگران ايران و ترکيه

 ه بيشتر به نفع اميدواريم بتوانيم از اين  کانال هر چ . باشد
 . کارگران دو کشور استفاده نماييم

 کميته حمايت از شاهرخ زمانی

۱۷ / ۳ / ۱۳۹۱



 دورة دوم دورة دوم - - ششم ششم سال سال - - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ ارديبهشت و خرداد ارديبهشت و خرداد - - ۵۱ ۵۱ شمارة شمارة

۱٦   اند اند پانيا برای ما مشغول اعتصاب پانيا برای ما مشغول اعتصاب معدنچيان اس معدنچيان اس

 بيژن شايسته : ترجمه

 پيش  معدنچيان متن  مبارزۀ  از  کوتاهيست  گزارش  رو
 اسپانيا  معدنچيان  همبستگی  کميتۀ  و  به . اسپانيا  متن  اين

 هام٬ يکی از اعضای کميتۀ همبستگی وسيلۀ جان کانينگ
 منتشر " رهايی کارگر " در وب سايت ابتدا نوشته شده و
 . گرديده است

 اقدامات صنعتی در  پس از يک سلسله  اسپانيا  معدنچيان
 ماه مه وارد اعتصاب نامحدود در ۲۹ سطح محلی٬ روز

 و " آستورياس " خيز کشور٬ يعنی مهم ترين مناطق معدن
 ل "  و  به . شدند " ئون کاستيا  واکنش  در  ها٬  آن  اقدام  اين

  اعالم حذف شديد سوبسيدهای پرداختی به مناطق معدن
 دست کاری  دولت  سوی  راخوی از  ماريانو  که  راستی

عمًال به معنای تمايل دولت به تعطيل نمودن اين صنعت
 . صورت گرفت  بود

 شغل  پايان  معنای  به  سوبسيدها٬  حذف  هزار ۸ اين
 پيا  و  بر معدنچی  آن  مستقيم  منفی  شغل ۳ مدهای  هزار
 های معدن . ديگر است  گروه  ويژه بسياری از  به  کاری٬

 و ا کاستي " و " آستورياس " ی بين در منطقۀ مرزی کوهستان
 آن " لئون  معندچيان  بسيار ها که  جغرافيايی  لحاظ  به

 . منزوی هستند٬ محو خواهند شد

 کارگران  های  کمسيون  معندچيان٬  های  اتحاديه
) CCOO ( و اتحاديۀ عمومی کارگران ) UGT ( در اين 

 و مصمم  مستحکم  اند؛ اعتصاب کامًال  واکنش متحد شده
 است و با انرژی بسياری از سوی گروه های آن ها مورد

 می گيرد  پليس . حمايت قرار  که  رسد  می  نظر  به  حتی
 . محلی هم دوستانه برخورد می کند

 س  و  کروز٬  سانتا  کاندين٬  در  معدنچيان  های  اير گروه
 قالب  در  اعتصاباتی  به  هم  برخی " تحصن " نقاط  در  يا

 اند  دولت محلی دست زده  دفاتر  اشغال  تظاهرات . نقاط
 های زيادی به وسيلۀ معدنچيان و همچنين در حمايت از

 های انجام شده به طور " پيکت " آن ها صورت گرفته و
 کرده  مسدود  را  منطقه  در  مختلف  های  اتوبان  معمول

 منفور خود را که " نظامی گارد شبه " يا٬ دولت اسپان . است

 نظر می رسد در مواجهه ب  ا ضربات و تاکتيک های به
 معدن  برخی چ چريکی  به  است٬  بوده  ناکارامد  تمامًا  يان

 کرده  اعزام  گارد . نقاط  اين  موارد  بعضی  و ٬ در  خشم
 استيصال خود را با برخورد با روستائيان معمولی نشان

 يک مورد  در  به طوری که  شليک داده؛  به  حتی اقدام ٬ 
 و  مادران  از  گروهی  سوی  به  پالستيکی  های  گلوله

 تجمعی  در  مدرسۀ در فرزندانشان  يک  روی  به  رو
 . روستايی کرده است

 ژوئن٬ اتحاديه های معدنچيان به برگزاری يک ۱۸ روز
 حمايت  با  اعتصاب عمومی منطقه ای فراخوان دادند که

 لئون " آستورياس و  و  رو " کاستيا  به  روز . شد رو  چند
 کاری به ساختمان سنا در مادريد بعد٬ زنان مناطق معدن

 حمله بردند و به طرز خشونت آميزی با نيروهای پليس و
 ژوئن۲۲ ٬ روز جمعه٬ . سياستمداران رو به رو گرديدند

 به سوی مادريد را " راهپيمايی سياه " بالغ بر صد معدنچی
 قابل ساختمان آغاز کردند و قرارست تا نهايتًا در اين جا م
 . های دولتی اقدام به برپايی کمپ هايی کنند

 برای پيروزی  و  باشد٬  طوالنی  اعتصابی  تواند  اين می
 و  حمايت  از  ها  آن  که  ضروريست  اسپانيا  معدنچيان

 شوند  برخوردار  ما  اعتصاب . پشتيبانی  يک نزاع ٬ اين
 نخستين . کوچک در سطح محلی نيست  معدنچيان اسپانيا

 ی در کل اروپا هستند که عليه برنامه گروه بزرگ کارگر
 برنامه هايی که اثرات مخرب  های رياضيتی نئوليبرالی

 خواهد  و  گرفته  قاره  اين  در  را  نفر  ها  دامن ميليون  آن
 . وارد اعتصاب نامحدود شده اند  گرفت

 اعتصاب معندچيان  در  که  فراموش کرد  نبايد  عالوه  به
 طی سال های  معدنچيان ۸۵  ۱۹۸۴ بريتانيا  در ٬  اسپانيا

 سخاوتمندانه  واقعًا  آنان  با  همبستگی  و  حمايت  ميزان
 کردند  شانۀ . برخورد  به  شانه  که  آنست  زمان  اکنون

 . معدنچيان اسپانيا بايستيم

 همبستگی  کميتۀ  يک  هدف٬  اين  به  رسيدن  با برای
 اسپانيا  از ) SMSC ( معدنچيان  تعدادی  وسيلۀ  به

 سنديکال  و  فعالين  ساير  و  سابق  در معدنچيان  ها  يست
 است  شده  تشکيل  آن . بريتانيا  افتخاری  ايان " سرپرست

 معدن  " ليوری  ملی  اتحاديۀ  اسبق  ملی  کاران سرپرست
) NUM ( پارلمان   در  کارگر  حزب  کنونی  نمايندۀ  و
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 مورد پشتيبانی از سوی ٬ اين کميته فعاليت به عالوه . است
 و کريس کيچن " کمپين عدالت برای کارگران معدنچی "
 م (  دارد ) NUM لی دبير  نقل . قرار  و  حمل  اتحاديۀ

RTM هم همراه با کنگرۀ اتحاديه های کارگری ) TUC ( 
 مختلف  های  پيام  ميان  در  و  است  کرده  حمايت  اعالم

 فليم  سوی  از  نيز  پيغامی  حمايت٬  و  ساز همبستگی
 . مشهور٬ کن لوچ٬ دريافت شده

 مورد چندی پيش به اسپانيا رفتند تا در SMSC دو عضو
 به نحوۀ  ها  کمک  و ب سازماندهی  ممکن  شکل  هترين

 معدنچی  کارگران  نبودن  تنها  بر  مبنی  پيامی  گسترش
 و CCOO از طرف SMSC ضمنًا . بحث کنند ٬ اسپانيا
UGT به رسميت شناخته شده٬ و قرارست که يک حساب 

 بانکی نيز افتتاح گردد تا مبالع و وجوه جمع آوری شده به
 خانواد  و  اعتصابی  برسد دست معدنچيان  ها  آن  های  . ه

 از  نمايندگی  هيئت  يک  زودی  به  که  رود  می  آن  اميد
 . طرف معدنچيان اعتصابی به بريتانيا بيايد

 صندوق  به  خود  مالی  های  کمک  ارسال  با  لطفا
 کنيد  حمايت  اسپانيا  معدنچيان  از  حال . همبستگی٬  در

 نام  لطفًا  هستيم؛  چک  پذيرش  به  قادر  تنها  ما  حاضر
 را  اسپانيا " دريافت کننده  معدنچيان  با  همبستگی  " کميتۀ

 : قيد و آن را به نشانی زير ارسال کنيد

John  Cunningham  (SMSC),  136  Regent  Court, 
Bradfield Road, Sheffield S6 2BW, South Yorkshire. 

 به محض آن که جزئيات حساب بانکی نهايی شود٬ کميتۀ
 ح ممکن ما اقدام به انتشار عمومی آن در وسيع ترين سط

 کمک های  ارسال  برای  الزم  اطالعات  و  کرد  خواهد
 را  بانکی  مالی  دائمی  پرداخت  دستور  جمله  در  من

 . اختيار شما  قرار خواهد داد

 است  حياتی  و  مهم  يک جدال  و . اين  اسپانيا  معدنچيان
 مقابل  در  گرسنگی  دليل  به  نبايد  ها  آن  های  خانواده

 . حکومت سرخم کنند

 " ای مارکسيسم احي " وب سايت : منبع

http://marxist.cloudaccess.net/spain/307 
spanishminers.html 

 از وزارت کار از وزارت کار ... ... هماهنگی هماهنگی ۀ ۀ درخواست کميت درخواست کميت ۀ ۀ دربار دربار

 عليرضا بيانی

 هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های ۀ به تازگی کميت
 وزارت تعاون٬ کار و رفاه " کارگری نامه ای خطاب به

 نوشته که طی آن خواسته است تا محلی برای " اجتماعی
 قرار  اختيارش  در  ساليانه  عمومی  مجمع  برگزاری

 اين نهاد به طور شفاهی جواب منفی به اين ٬ ولی بگيرد
 است  در . درخواست داده  بسيار مهم  موضوع  اکنون دو

 سو پرداختن به آن در همين مقطع هم تنيده شده که از يک
 را دارای اهميت می کند و از سوی ديگر به دليل يورش

 هماهنگی و دستگيری ۀ اعضای کميت وحشيانه به نشست
 تا حدودی فرعی به آن  اين موضوع را  پرداختن به  ها٬

 اما واقعيت اين است که به اين موضوع . نظر می رساند
 بايد در همين مقطع پرداخته شود و بيشتر به اين دليل که

 يک  مس موضوعی  با  متفاوت  و ۀ ل أ سره  ها  دستگيری
 بارت روشن به ع . سرکوب های جمهوری اسالمی است

 ٬ هماهنگی ۀ درخواست محل تجمع از سوی کميت ۀ تر٬ نام
 دستگيری فعالين ۀ ل أ موضوعی است به کلی متفاوت با مس

 يک از آن نبايد از هيچ . ها آن ۀ کارگری و آزار و شکنج
 نظر کرد٬ بلکه بايد به ت ديگری صرف ي ها نسبت به اهم

 اهميت اساسی داد  خود  در جايگاه  که هر ؛ هرکدام  زيرا
 ثير گذار در جنبش کارگری و موضوعات اين أ له ت أ دو مس

. جنبش بوده و هست
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 حدود يک هفته بعد ۱۳۸٤ هماهنگی در بهار سال ۀ کميت

 در همان مقطع ما . پيگری اعالم موجوديت کرد ۀ از کميت
 کميت  تقابل با  در  چرا  که  اعتراض کرديم  کميته  اين  ۀ به

 ف  با  چرا  و  است؛  کرده  موجوديت  اعالم  عالين پيگيری
 است ۀ کميت  نکرده  فعاليت  کميته  يک  در  ما . پيگيری

 کميت  کميت ۀ ساختن  با  تقابل  در  يا  موازات  به  ۀ ديگری
 پيگری را عملی فرقه گرايانه می شناختيم و معتقد بوديم

 کميت ۀ هم  يک  در  تمرکز ۀ فعالين  بر  عالوه  متمرکز٬
 و عالوه بر غلبه بر فرقه ٬ نيروی خود بر اهداف مشترک

 می توانند اختالفات خود را در درون همان کميته گرايی٬
 و با رعايت موازين دمکراسی کارگری٬ بگذارند به بحث

 از آن مقطع . ازند د ها بپر ضمن فعاليت مشترک به حل آن
 هماهنگی اختالفات ۀ پيگيری و هم کميت ۀ به بعد٬ هم کميت

 مهم داخلی و بحران های درونی را پشت سر گذاشتند که
 دا  نشان  کميت اين  اين ۀ د  با  کميت هماهنگی  از  جدای  ۀ که

 کرد  آغاز  را  خود  فعاليت  کميت ٬ پيگيری  از  کمتر  ۀ اما
 . پيگيری دچار بحران های داخلی نشد

 کميت  دليل ۀ پاسخ  واقع  در  و  ايجاد آن هماهنگی  برای
 پيگيری در آن مقطع اين بود که ۀ کميته ای جدای از کميت

 به ي پيگ ۀ کميت  را  تشکالت  ساختن  خود ری  نيروی
 ايجاد تشکالت ۀ کارگران نخواسته و به همين دليل اجاز

 . کارگری را از وزارت کار درخواست کرده است

 پيگيری خيلی زود در اولين نشست خود در ۀ هرچند کميت
 سينما فردوسی به مناسب اول ماه مه٬ اين درخواست را
 پس گرفت و اعالم کرد که تشکل کارگری تنها به نيروی

 از هيچ نهادی ساخته خود کار  گران و بدون کسب اجازه
 اين مهمترين٬ يا در واقع تنها با رفع ی اما حت . می شود

 باز کميت ۀ مورد اختالف بين کميت  پيگيری٬  ۀ هماهنگی با
 در آن  طور جداگانه  به  که  که هماهنگی ترجيح داد  چه

 فعاليت بپردازد  به  دو در اين . اعالم موجوديت کرده  جا
 . فرعی وجود دارد اصلی و ۀ نکت

 فرعی اين است که کميته پيگری درخواست خود به ۀ نکت
 به  و  کرد  جنبش منتشر  به  رو  علنی و  را  وزارت کار
 برای  جمله  از  را٬  آن  به  انتقاد  و  نقد  امکان  دليل  همين

 منتشر ٬ اما درخواست اخيرًا ساخت هماهنگی فراهم ۀ کميت

 ر علنی هماهنگی از همان نهاد٬ درخواستی غي ۀ کميت ۀ شد
 . که اکنون بعد از چهار ماه منتشر می شود است بوده

 نکت  اما  اين ۀ و  در  نمی شود  معلوم  است که  اين  اصلی
 کميت ها سال  درونی  ساختار  در  اساسی  تغيير  ۀ چه

 وجود  به  جمهوری اسالمی  ظرفيت نهاد  يا  و  هماهنگی
 چنين  دانسته  مجاز  را  خود  کميته  اين  اکنون  که  آمده

 در نگاه اول شايد . ارت کار داشته باشد درخواستی از وز
 کميت  نشست  برای  محلی  با ۀ درخواست  هماهنگی

 اجاز  نظر ۀ درخواست  به  يکسان  کارگری  تشکل  ايجاد
 چنان  بود٬  نخواهد  چندانی  تعمق  به  نياز  اما  چه نيايد؛

 به  واقع  در  اين درخواست موافقت کند٬  با  وزارت کار
 نهادی خواهد بود هماهنگی به عنوان ۀ معنی پذيرفتن کميت

 آن  را  اين کميته خود  معرفی می کند که  کميت . گونه  ۀ آيا
 هماهنگی تغييرات اساسی در تعريف خود داده است که
 که  کرده  می  تصور  يا  و  بوده؛  پاسخی  چنين  انتظار  به
 در  اساسی  تغييرات  اسالمی  جمهوری  کار  وزارت
 افزايش ظرفيت خود جهت پذيرفتن چنين درخواست هايی

 مابه ! است داده  نسبت به  اين توهم٬ هرچند  ۀ ازای کميت ؟
 آيا ی هماهنگی در جنبش کارگری٬ اما حت  در همين حد٬

 به جنبش کارگری سرايت کند  به جنبشی که ؟ نمی تواند
 به آن توصي  ب ۀ همواره  شده ر پايۀ اقدام  داده  نيروی خود

 . است

 هماهنگی و ۀ مهم ديگر اين است که اين اواخر کميت ۀ ل أ مس
 با برخ  رابطه  در  که  بود  گرايشی  خود  آن٬  فعالين  از  ی

 زيادی  اعتراضات  سنتر  سوليداريته  از  کمک  دريافت
 به طوری  ای به موضوع داشت٬  مدت قابل توجه  تا  که

 حال فرض کنيم وزارت . مرکزی اين کميته تبديل شده بود
 هماهنگی پاسخ مثبت می داد٬ در ۀ کار به درخواست کميت

 اسا  فرق  چه  صورت  واکنش اين  اين  ماهيت  در  سی
 می  وجود  سنتر  سوليداريته  کمک های  و  کار  وزارت
 داشت و چرا بايد در مقابل يکی مقاومت و برای ديگری

 ! درخواست داد

 مس  اگر  يک مرحل أ اما  کردن  طی  تنها  برای ۀ له  اداری
 جلوگيری از هرگونه بهانه گيری سرکوب باشد٬ بايد ديد

 چنان  ه که  درخواست  نوع  اين  با  حاصل چه  موافقت  ا
شود٬ چه فايده هايی برای خود جمهوری اسالمی در پی
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 صورت باز فعالين کارگری که آيا در اين . خواهد داشت

 ساختن سال  اجازه  ايران  در  که  زدند  فرياد  جا  همه  ها
 می توانند چنين ٬ تشکالت مستقل کارگری داده نمی شود

 ا هماهنگی به صورت رسمی ي ۀ فعالين کميت ؟ وقتی ! کنند
 غير رسمی اين کميته را تشکل کارگری معرفی می کنند
 و وقتی اين کميته درخواست محل نشست از وزارت کار
 می کند٬ آيا جمهوری اسالمی نخواهد توانست اعالم کند

 و " که  داريم  هم  کارگری  مستقل  تشکل  ايران  در  ما
 آن  اختيار  در  قرار می گيرد تسهيالتی هم  در اين "! ها

 او و  ال  الين کارگری در مقابل آی صورت اعتراض فع
 که در ايران اجازه ساير نهادهای بين المللی مبنی بر اين
 نمی شود  چه حاصلی خواهد ٬ ايجاد تشکل کارگری داده

 . داشت

 هماهنگی در بازداشت به سر ۀ شايد اکنون که فعالين کميت
 اين  به  نتوان  که  کند  ايجاد  خاصی  شرايط  برند  می

 پرداخ  هم ؛ ت موضوعات مهم  اغلب موضوعات مهم  اما
 افتد  می  اتفاق  خاص  شرايط  اين . در  نقد  نتيجه  در

 و  رعب  فضای  الشعاع  تحت  نبايد  تنها  نه  موضوعات
 اقًا بلکه اتف ٬ وجود آمده قرار بگيرد ه دستگيری هايی که ب

 های  حبس  که  کارگری  فعالين  سنت  داشتن  نگاه  برای
 به حکومت سنگينی را٬ درست به دليل مبارزه با توهمات

 که در  داری تحمل می کنند٬ ضروری می شود  سرمايه
 آن برخورد شود  دفاع با . مقطع بروز اين گونه مسائل با

 توان از فعالين کارگری دستگير شده و تنها نگذاشتن ۀ هم
 بر آن  داری حاکم  سرمايه  نظام  با  مبارزه  بخشی از  ها

 توان آن را جدای از مبارزه با ورود ايران است که نمی
 . انحرافات به درون جنبش کارگری پيش برد

 ۱۳۹۰ يکم تيرماه

 دربارۀ ضرورت رعايت مسائل امنيتی و اصول دربارۀ ضرورت رعايت مسائل امنيتی و اصول
 کاری کاری مخفی مخفی

 آرام نوبخت

 درس  ترين  مهم  من  باور  به  و  نخستين  که  جا  آن  از
 ريزی سوسياليسم٬  فعاليت و ديسيپلين ٬ برنامه

 مستمر سازمان  و  برای يافته  رژيم  حساسيت  است٬
 نير  چپ سرکوب  اعم ( وهای  طور  از ) به  بسياری  از

 البته به ( است بوده اجتماعی ديگر بيشتر  نيروهای سياسی
 طور کلی و بدون لحاظ کردن توازن قوای چپ در سطح

 ). جامعه طی دوره های خاص

 خواه تشکيل يک ( فعاليت سياسی برای يک مارکسيست٬
 صرفًا  گروه  و  مبارز هسته  خواه  و  باشد٬  ۀ مطالعاتی

 ديگری٬ از يک سری عناصر و ۀ مانند هر پديد ) مسلحانه
 ُبعد مخفی و ُبعد علنی جنبه های متضاد تشکيل شده٬ که
 است  جوانب  همين  از  يکی  محض اين . تنها  اشتباه  اما

 دو مقولۀ متفاوت و بعضًا  در جاست که اين دو بُعد را٬
 !). يا اين٬ يا آن؛ والغير ( يکديگر درک کنيم تقابل با

 ارگانيگ يست٬ اين دو جنبه يک ارتباط برای يک مارکس
 دارند و کامًال  برقرار کنند ( ديالکتيکی باهم  بايد اين ). يا

 که وزن و اهميت کدام يک از اين دو جنبه بيشتر است٬
 دارد تمامًا  بستگی  مشخص  شرايط  تحليل . به  با  يعنی

 می توان تشخيص  مشخص از شرايط مشخص است که
 گرايی بيشتر خم کرد يا به داد بايد ترکه را به سمت علنی

 . سوی مخفی گرايی

 به  رژيم  يک  با  ايران  در  ما  حاضر  حال  غايت در
 دامن ميت تما  به رو هستيم که  رو  سرکوب آن حتی ۀ خواه

 شامل  هم  گنابادی را  غيرسياسی  و  درويش پامنقلی  چند
 سالح  را  مارکسيسم  که  کسانی  به  برسد  چه  شود٬  می

 اند  داده  قرار  خود  تجرب ديگ ( تغيير  از  بگذريم  ۀ ر
 سرکوب کردستان٬ ترکمن صحرا٬ جمهوری اسالمی در

 و  آمل  و  انقالب ... اهواز  فردای  کشتار ٥۷ در  يا ٬ 
 ٬ قتل ٦۷ و به خصوص سال ٦۰ ۀ در ده زندانيان سياسی

 دور  ای  زنجيره  از " اصالحات " ۀ های  پس  وقايع  و
). و نظاير اين ها ۸۸ انتخابات
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 همان طور ( ته و گروهی هس هرگونه رژيم ايران از ايجاد

 باالتر گفتم٬ حتی در سطح مطالعه  به شدت وحشت ) که
 آن  انهدام  و  بيش از هرچيز ديگری برای يافتن  و  دارد

 شرايط فعلی٬ هرگونه ضربه به در . نيرو صرف می کند
 تبعات ٬ ) و غيره فعالين مارکسيست دستگيری ( چپ ۀ بدن

 باشد  دنبال داشته  به  ال های تجربۀ س : سنگينی می تواند
 گذشته نشان می دهد که دستگيری برخی از فعالين مستعد

 خصوص جوان  سياسی  به  رعايت  و  عدم  نتيجۀ  در
 به  متأسفانه  ابتدايی ترين و اساسی ترين اصول فعاليت٬
 انزوا٬ انفعال و نهايتًا پايان حيات سياسی آن ها منجر شده

 بالقوه  نيروهای  کالم  يک  در  کرده و  نابوده  را  سازنده
 فعاليت . است  به  نيروها  اين  از  برخی  بازگشتن  ضمنًا

 زمان زيادی می  و  شود  می  انجام  آهستگی  به  سياسی٬
 در طول اين مدت زمان  معناست که  آن  به  اين  و  برد؛

 ناچيز  بسيار  ها  آن  سوی  از  تأثيرگذاری  اگر  امکان
 همۀ اين مسائل٬ به معنای ضربه به . است  نگوييم صفر

 . مبارزۀ جمعی است

 ابه يک قاعدۀ ساده و در عين حال مهم فعاليت سياسی٬ بن
 غير "  خود  ضروری٬  غير  چيز  هر  از  اطالع

 مانند ( تأکيد بر روی رعايت مسائل امنيتی ". ضروريست
 هويت  داشتن  نگاه  پنهان  و  شخصی  اطالعات  حفظ

 و ) حقيقی  سياسی  مبارزين  امنيت  حفظ  برای  فقط  نه ٬ 
 ئوليت افرادی ضربه پذيری آن ها٬ بلکه برای کاهش مس

 دارند  قرار  ها  آن  با  تماس  در  که  هست  داشتن . نيز
 هرگونه اطالعات اضافی و غيرالزم از ديگران٬ نه فقط
 برای حفظ اين اطالعات و جلوگيری  مسئوليت افراد را
 از افشای آن افزايش می دهد٬ بلکه فشار وارد بر آن ها

 کند  می  تشديد  احتمالی  بازداشت  شرايط  در  هم  به . را
 امنيتی٬ ه  مسائل  رعايت  روی  بر  من  تأکيد  جهت٬  مين

 . ناظر به اين هر دو جنبه است

 اما با اين حال در طول چند سال گذشته٬ خالف رويکرد
 باال از سوی جرياناتی٬ عامدانه يا غيرعامدانه٬ تبليغ می
 است  اصالحات  دوران  يادگار  بيشتر  که  تبليغاتی  شود؛

 به آن خواهم پر (  عجيب ترين ). داخت در ادامه مختصرًا
 برای اثبات اين  تالش عجيب  است که " حقيقت " نمونه٬

 از  مستعار " استفاده  اطالعات " نام  تمام  علنی نکردن  و
 روی  بر  اجتماعی " شخصی  های  فيس " شبکه  نظير

 نبود جسارت سياسی  دارد و آن هم  در ( بوک٬ يک معنا
 صادقانه بگويم که من در چنين . است ) يک کالم٬ بزدلی

 ماجراجويی رويکرد  بيشتر  که  سياسی٬  شهامت  نه  ی٬
 با کمی چاشنی حماقت٬ ساده لوحی و توهم ) آوانتوريسم (

 می  سياسی  فعاليت  برای  رژيم  موجود  ظرفيت های به
 در پاسخ به چنين رويکردی بايد گفت که البد با اين . بينم

 از بيش از  خاطر استفاده  نام ۱۲۰ حساب تروتسکی به
 تخلص  و  طول * مستعار  را در  آن  لياقت  خود٬  حيات

 به عنوان يکی از رهبران انقالب اکتبر معرفی  تا  ندارد
 هم ") اوليانوف " در اصل " ( لنين " و احتماًال حساب ! شود

 ! به همين طريق مشخص می شود

 به  علنی کاری٬  به همان مسألۀ  بازمی گردم  در اين جا
 ميراث  از  يکی  عنوان  به  نادرست آن٬  خاص و  مفهوم

 ت٬ که مختصرًا در باال مورد اشاره قرار دوران اصالحا
 . گفت

 تعداد زيادی از فعالين و دانشجويان چپ حقيقت اينست که
 اصالح  حاميان  هواداران و  از  يا  ابتدا  در  طلبان فعلی٬

 در آن دوره آغاز کرده بوده  فعاليت سياسی خود را  و يا
 از د؛ ان  سرخوردگی  با  نهايت  در  جريان کليت اما

 به  متمايل رفرميستی٬  چپ  اپوزيسيون  گرايشات  سمت
 عالوه٬ ( ند شد  من به  نظر  که به  است  زياد  آن  احتمال

 کسانی درست  برای  روند  بشود همين  آغاز تکرار  که
 و پس از آن بازمی ۸۸ انتخابات ۀ فعاليت هايشان به دور

 رهبری گردد  از  سرخوردگی  با  طلبان " و  به " اصالح
 شده راديکال آلترناتيوهای طرف  فاقد کشيده  ولی  اند٬

 گفتم گروه ). تجربۀ سياسی عملی هستند  ٬ گرچه اولی که
 درون ( اصالحات جريان از تئوری سطح در  از  اعم

 مرزی  برون  يا  ع ) مرزی  دموکراتيک و  سوسيال  قايد
 کرده  در گسست  هنوز  اما  عملی ٬  دوره فاز  همان  در ٬ 

 می  و سير  نتيجه٬ کند  خاص ۀ شيو در  آن فعاليت علنی
 به بيان . نان ادامه می دهد و ترويج می کند مچ را ه دوره

 آن ها و شرايط عينی موجود به " نوع فعاليت " بهتر٬ بين
 ٬ يک ناهمخوانی بزرگ به وجود " ظرف فعاليت " عنوان

آمده که با اصرار بسيار در مقام انکار يا توجيه آن برمی
 و جالبست که اين توجيهات در شرايطی صورت می . آيند

 ز کسانی که در همين گروه اول جای گيرد که بسياری ا
دارند٬ يا درحال حاضر به دليل کنترل از سوی مقامات و
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 انوع احکام حبس های تعليقی و تعزيری به کل  صدور
 به يکی  منفعل شده اند٬ و يا دست آخر به عنوان پناهنده

 . از کشورهای اروپايی رفته اند

 ک  چرا  نخست نيست؛  بابت اين گروه  نگرانی من  ه البته
 راه آن ها يک بار٬ با هزينه های فراوان٬ به بوتۀ آزمون

 البته هر کسی که  گذاشته شده و نتايج آن هم برای همه
 نکند  برخورد  گذشته  با  مشخص  مغرضانه  و  عريان

 شاهد . است  گذشته  های  سال  طی  هرچند  عالوه٬  به
 عقبگردی جزئی در رويکرد گروه مذکور نسبت به جنبۀ

 بوده  فعاليت  آن علنی  ماهيت  وجود  اين  با  ولی  ايم٬
 و اميدی هم به ( دستخوش تغيير کيفی و عميقی نشده است

 ). نمی رود " تغيير " اين

 جديدی است که دير يا ) های ( نگرانی عمدۀ من بابت نسل
 قرار خواهند گرفت٬ و تجربۀ اشتباهات  زود در کنار ما

 به همين خاطر . گذشته می  تواند برای آن ها مرگبار باشد
 بايد ضمن رعايت ابتدايی ترين اصول ت  ما  دارم که  أکيد

 مارکسيست  عنوان  به  خودمان٬  های  پرنسيپ  و  امنيتی
 های انقالبی٬ همين اصول را به ساير کسانی که به ما هم
 و  منتقل کنيم و در واقع از همان ابتدا٬  پيوست٬  خواهند
 رشد کنيم و آموزش  در يک بستر سالم  آن ها٬  با  همراه

 . ببينيم

* 
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 ؟ ؟ » » کنترل بورژوايی کنترل بورژوايی « « يا يا » » کنترل کارگری کنترل کارگری « «

 ٬ » شهاب خودرو « به دنبال اعتراضات کارخانۀ : ميليتانت
 مسألۀ اشغال کارخانه و کنترل کارگری به موضوع بحث
 در ميان شماری از فعالين و محافل کارگری تبديل شده

 يک دهۀ . است  تقريبًا  که  مقالۀ زير را  همين منظور  به
 وشته شده است٬ بازانتشار می ن مازيار رازی پيش به قلم

 . دهيم

*** 

 عنوان  تحت  ای  مقاله  کنترل ” اخيرًا  توهم  و  شوراها
 در “ کارگری  رهنما  سوم ( “ کارمزد ” توسط سعيد  ) جلد

 است  يافته  انتشار  هشت سال . در ايران  ظاهرًا  که  مقاله
 کنترل  مفهوم  توضيح  منظور  به  شده٬  نگاشته  پيش

 نويسنده پس از . ست کارگری در اين نشريه منتشر شده ا
 به  ايران  در  شوراها  ظور  به  تاريخی  برخورد  يک

 به اعتقاد . پرداخته است “ کنترل کارگری ” تعريف مفهوم
 مفهوم ” وی  به  کارگری  کنترل  نقش  با  کار  شوراهای

 مطلق آن٬ يعنی کنترل توليد٬ مديريت وتوزيع٬ به تنهايی
 آن . توسط کارگران هرگز و در هيج جا عملی نشده است

 دموکراسی ... ه چ  مختلف  درجات  و  اشکال  افتاده٬  اتفاق
 است  مشارکت کارگری بوده  ادعا ... صنعتی و  توان  می

 مقبولی  و  عملی  شيوه  تنها  صنعتی  دموکراسی  که  کرد
 است که در آن٬ طبقه ی کارگر حداقل در مقطع کنونی از
 دفاع  خود  حقوق  از  تواند  می  بشری٬  ی  جامعه تحول

 در مرحله باالتر ” مه می دهد که او ادا ). ۵۲ ص ( “ ... کند
 ٬ مديريت با کارگران در اتخاذ “ مشاوره ” يعنی مرحله ی

 می کند  در باالترين سطح ... تصميمات مشاوره  وباالخره
 کارگران در سطوح مختلف “ خودگردانی ” مشارکت يعنی

 گيرند  می  عهده  به  را  واقع ... امور  در  خودگردانی  اين
 ). ۵۴  ۵۳ ص ( “ . چيزی جز کنترل کارگری نيست

 به سخن ديگر مسئله کنترل کارگری که قرار است کسب
 زمينه  کارگری  حکومت  تشکيل  برای  کارگری  قدرت

 “ مدافع طبقه کارگر ” ريزی کند٬ به زعم اين به اصطالح
 کنترل  چنين خالصه می شود که از آنجايی که هيچ کجا

 آن ( کارگری  مطلق  مفهوم  به  پس !) البته  نشده  اعمال
 ب  بايد  دست کارگران  و  آمده  در  بورژوازی  خدمت  ه

 به “ دوستی ”  آنها  با به سوی مديران دراز کرده و متحدًا
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 “ خودگردانی ” و سپس “ مشارکت ” در سطوح عالی تر به

 البته چنانچه . است نايل آيند ! “ کنترل کارگری ” که همانا
 اين سخنان از زبان سخنگويان دست دوم و سوم سرمايه

 د  در  خادمان آنها  يا  های کارگری داران و  رون اتحاديه
 زرد اروپايی٬ به زبان آورده می شد تعجبی نداشت٬ اما

 کارگری ايران باشد که “ نخبگان ” قرار است اين سخنان
 نام  با  ای  نشريه  مزد ” در  يابد “ کار  می  بديهی ! انتشار

 نظريات  در  عقايد  اينگونه  که  و است  طلبانه  اصالح
 بورژوازی ريشه دارد  با  برای توضيح . مماشات جويانه

 واقعی  و مفهوم  اين مطالب بايد به ريشه اين استدالل ها
 کارگری ”  کارگران “ مديريت کارگری ” و “ کنترل  نزد

 . پيشرو٬ اشاره شود

 “ خودگردانی ” و “ مشاورت ” ٬ يا “ مديرت ” ريشه نظری
 بورژوايی٬  دولت  نظارت  و  مديران  با  همراه  کارگری

 ی کنترل بر يکی از حيله های قديمی سرمايه داران برا
 است  کارگری  داری . امور  سرمايه  های  دولت  تنها  نه

 ها  سال  را  ها  سياست  چنين  شمالی  آمريکای  و  غربی
 حتی  که  اند٬  گذاشته  اجرا  در مواردی به  است طرح و
 همسويی نشان  اين نظر  بر  جمهوری اسالمی نيز  رژيم

 است  عامل . داده  مدير  رزازی٬  مهندس  پيش  دهه  يک
 توليد  و  نورد  سمينار شرکت  در  فوالد  قطعات  فوالدی

 از امسال ” : دومين سالگرد طرح بسيج صنعتی اعالم کرد
 به موازات طرح بسيج صنعتی٬ طرح ديگری به نام نظام
 مکمل  واقع  در  که  آمده  در  اجرا  به  کيفيت جامع  کنترل

 تکيه اين طرح بر سازماندهی کارکنان . طرح قبلی است
 اقع هر يک از در گروه های مشخص می باشد که در و

 اين گروه ها در قسمت های مختلف کارخانه نقش مديريت
 می کنند  ايفا  اساس همفکری و مشارکت ... را  مديريت به

 نظام  ترين  پيشرفته  توليد٬  مربوط به  مسايل  کارکنان در
 نظريات يکی . “ . .. مديريتی در دنيای امروز است  تشابه

 داری  سرمايه  نظام  مدافعان  به ) رزازی ( از  يکی  و
! قابل توجه است ) رهنما ( اصطالح مدافع نظام کارگری

 طرح مشارکت کارگری توسط نمايندگان سرمايه داری و
 نيست  نوينی  مطلب  کارگری  جنبش  در  آنها  . خادمان
 کارگران  نفع  به  قسمت جهان  هيچ  در  ها  طرح  اينگونه
 کرده  تقويت  را  آنها  اسارات  های  زنجير  تنها  و  نبوده

 در نظام کافی است به عمل . است  کرد اين قبيل طرح ها

 پس از نزديک به يک . جمهوری اسالمی نظر افکنده شود
 دهه از طرح مشارکت و مديريت کارگری٬ نه تنها سهمی
 از توليد نصيب کارگران نشده که حتی حقوق های عقب

 شود  نمی  داده  آنها  به  نيز  و . افتاده  مشارکت  چه  اين
 ريافت دستمزد مديريتی است که کارگران حتی موفق به د

 طبعًا  شوند؟  نمی  مشقت بار٬  کار  ازای  در  خود  ناچيز
 را  آزمايش خود  ايران  در کشوری نظير  چنين سياستی

 است  دمکراسی . پس داده  در آنها  در کشورهايی که  اما
 بورژوايی حاکم است چه؟

 بحث پيرامون اين مبحث در ميان رفرميست های اروپايی
 يک قرن است که در و مارکسيست های انقالبی بيش از

 است  نمونه . جريان  بحبوحه برای  در  بيست  دهه  در
 اشغال کارخانه ها در ايتاليا توسط کارگران٬ طرح اليحه

 مديريت ” پيشنهادی  در  کارگران  کارخانه “ مشارکت
 . ارائه داده شد ) جيوليتی ( توسط يکی از نمايندگان پارلمان

 درون اين طرح مورد استقبال بسياری از رفرميست های
 هدف اصلی طرح اليحه . جنبش کارگری نيز قرار گرفت

 قدرت  کسب  برای  کارگری  مبارزات  کردن  مسدود
 بود  آنتونيو . سياسی  رفرميستی٬  نظريات  اين  مقابل  در

 گرامشی در اين مقطع در جبهه موضع مارکسيزم انقالبی
 : قرار گرفته و نوشت

 همچون ”  کنترل  مسئله  به  برخورد  ها  کمونيست  برای
 است برخ  کنونی  عصر  مسئله  ترين  مهم  به  يعنی . ورد

 برخورد به مسئله اعمال قدرت کارگری بر وسايل توليد
 قدرت دولتی  از چنين ديدگاهی٬ . و در نتيجه دستيابی به

 در  آمدنش  در  اجرا  به  و  آن  تصويب  اليحه٬  طرح
 هستند  ثانونی  مسائلی  بورژوايی٬  دولت  تنها . چارچوب

 ک  قدرت  منشاء  و  وجود  طبقه دليل  درون  در  ارگری
 قدرت  در  طبقه٬  اين  سياسی  توانايی  در  است٬  کارگر
 به مثابه عامل تعيين  اين طبقه در اختيار دارد  عملی که
 نيروی  عنوان  به  و  توليد  در  تغيير  غيرقابل  و  کننده

 ) ۳ ( “ . سازمانده سياسی و نظامی

 سال  ای در  مشابه  بحث های  مورد ۱۹۳۹ همچنين  در
 صنايع ملی شده در مکزيک در بر “ نظار ت کارگری ”

 جريان بودکه در اين دوره نيز حزب استالينيستی مکزيک
 های  مارکسيست  و  بود  کرده  اتخاذ  رفرميستی مواضع



 دورة دوم دورة دوم - - ششم ششم سال سال - - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ ارديبهشت و خرداد ارديبهشت و خرداد - - ۵۱ ۵۱ شمارة شمارة

۲۳ 
 گرايانه  فرصت طلبانه و فرقه  انقالبی در مقابل مواضع
 اعالم  موضع  کارگری  جنبش  در  موجود

 در تاريخ جنبش کارگری ) ۴ .( کردند  بسياری نيز  موارد
 جنبش مشاهد  درون  های  رفرميست  همواره  که  شده  ه

 لوای  تحت  خواهان “ مشارکت ” کارگری٬  کارگری
 اند  بورژوازی شده  در . مماشات با  اينست که  امر مسلم

 ها به نفع کارگران تمام “ مشارکت ” هيچ موردی اين قبيل
 است  پيش کرده  از  ضعيف تر  را  آنها  همواره  و  . نشده

 چرا؟

 ها نشان داده است که طبقه تاريخ بار . علت آن ساده است
 کارگر برای تحقق خواست های ريشه اش نياز به قدرت

 رشد نيروهای مولده و شکوفايی اقتصادی و . سياسی دارد
 حل تکاليف دمکراتيک و سوسياليستی در جامعه تنها می

 بورژوايی  نظام  ای  براندازی ريشه  با  مسدود ( تواند  که
 طبيعی است . ابد تحقق ي ) کننده رشد نيروهای مولده است

 با طبقه ای که خواهان  که طبقه کارگر نمی تواند همراه
 همزيستی مسالمت  باشد  ارعاب آن  سرکوب و  استثمار٬

 باشد  داشته  آشتی . آميز  و  همزيستی  و ( هرگونه  موقت
 ٬ به نفع قدرت حاکم تمام می شود و امر به قدرت ) دائمی

 . رسيدن طبقه کارگر را به تعويق می اندازد

 و اما٬  روزه  يک  سياسی  قدرت  اين  برای  تدارک
 پس از براندازی طبقه سرمايه دار بدست نمی  بالفاصله

 به . آيد  نياز  سياسی٬  قدرت  اعمال  برای  کارگر  طبقه
 در . دارد ) کارگری ( تجربه کافی و الزم در امور مديريت

 نظام سرمايه داری تمام ابزار توليدی و مراکز اداری و
 طبقه  از  کنترل  دست نظارت و  به  و  شده  سلب  کارگر

 است  شده  داری سپرده  بر سر . نمايندگان سرمايه  مسئله
 در درون نظام سرمايه داری آنست که چگونه می توان٬

 برای  را  ضروری  و  اوليه  تدارکات  اين  آن٬  از  پس  و
 کسب تجربه کافی بدست آورد؟

 است  روشن  مسئله  اين  به  ها  رفرميست  : پاسخ
 پاسخ ! کنترل بورژوايی يا “ خودگردانی ” و “ مشارکت ”

 ! است “ کنترل کارگری “ کارگران پيشرو٬ اما٬

 “ کنترل کارگری ” اما پيش از پرداختن به توضيح مفهوم
 سرنگونی نظام سرمايه داری٬ می بايست  پيشا  در دوره

 مارکسيست های انقالبی . به مفهوم کالسيک آن پرداخت

 براندا  از  پس  بالفاصله  دوره  در  که  باورند  اين  زی بر
 وارد  جامعه  داری توسط قدرت کارگری٬  سرمايه  نظام
 می گردد  داری به سوسياليزم  يک فاز انتقال از سرمايه

 مارکس  کارل  قول  به  غيرکاپيتاليستی ) ۵ ( که  توليد  وجه
 بورژوايی  کماکان  توزيع  وجه  اما  شده  حاکم  جامعه  در
 بطن جامعه  انقالب سوسياليستی از  زيرا  باقی می ماند٬

 دار  هايی سرمايه  ناهنجاری  از  بسياری  و  شده  متولد  ی
 بورژوايی٬ تا رشد کيفی نيروهای مولده در سطح جهانی٬

 همچنين صاحبان قدرت . برای دوره ای باقی خواهد ماند
 مديريت  اعمال  آمادگی  آنجايی  از  کارگر٬  طبقه  نوين٬
 جامعه  مناسبات  از  برخی  کماکان  نداشته  کارگری

 نبايد تصور شود . فظ کند بورژوايی را بالجبار بايستی ح
 جايگزينی  با  توان  انقالب کارگری می  پس از  روز  که

 مديران “ بورژوا ” مديران  با  ها  کارخانه  در
 کارگران برای اعمال . مسايل حل می گردد تمام “ کارگر ”

 داشته  قبلی  آمادگی  و  تجربه  بايستی  کارگری  مديريت
 بيش از . باشند  که  کارگرانی  بورژوايی٬  جامعه  ۱۰ در
 اياب وذهاب ( اعت در روز س  اضافه  و ) به  کرده  کار

 نمی  نداشته٬  را  توليدی  امور  سازماندهی  امکان  هيچ
 انقالب بالفاصله  صرف سازماندهی  به  امور تمام توانند

 از اينرو نياز . را به صورت حرفه ای خود بدست گيرند
 و  مديريت  اعمال  به  کارگران  که  است  ای  دوره  به

 ک  به يک . نند کاردانی آشنايی پيدا  نيز نياز  در اين مورد
 اما در اين دوره انتقالی کنترل توليد و . دوره انتقالی است

 باشد  کارگران  خود  دست  در  بايد  عمل٬ . توزيع  اين
 کارگری ”  است “ کنترل  گرفته  است حکومت . نام  دوره

 کارگری در بسياری از ادارات و کارخانه ها و مؤسسات
 با تج  ربه ای که پيش از انقالب از همان مديران و افراِد

 اما  کرد٬  خواهد  استفاده  چرخاندن٬  می  را  ها  کارخانه
 کارگری ” تحت  وقت . “ کنترل  دوره  اين  در  کارگران

 تنفس يافته تا در تمام سطوح کار اداری و مديريت آشنايی
 آن  پس از  و  کرده  گيرند٬ تمام پيدا  بدست خود  را  امور

 ر٬ به علت عدم بدون اينکه لطمات اقتصادی جبران ناپذي
 نوين  جامعه  و  کارگر  طبقه  به  امور٬  اداره  آمادگی

 ) ۶ .( سوسياليستی٬ تحميل گردد

 کنترل ” اما در جامعه سرمايه داری چه؟ همان مفهوم از
 در جامعه سرمايه “ کارگری  و همان مضمون می تواند

 گردد  طرح  نيز  يک . داری  اعمال  طريق  از کارگران
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 تی که توسط دولت سرمايه مطالبا ( سلسله مطالبات انتقالی

 رودررويی  تشديد  به  منجر  و  نبوده  تحقق  قابل  داری
 گردد  می  داری  سرمايه  دولت  و  عمل ) کارگران  در

 تجربه کنترل کارگری کرده و خود را برای حکومت آتی
 کنند  می  آماده  برای . خود  کارگر  طبقه  ديگر٬  سخن  به

 پس از سرنگونی نظام تدارک اعمال مديريت کارگری٬
 که سر  است  ضروری  داری٬  و مايه  توليد  سازماندهی

 داری  سرمايه  نظام  درون  در  را  کند نيز توزيع  . تجربه
 نخست  وهله  در  بايستی  آنها  امر٬  اين  به برای  اعتماد

 کنند نفس  کسب  را  راه . الزم  سازماندهی  بايستی  آنها
 به  و  گرفته  بدست  را  صنايع  اصلی  های  چرخ  اندازی

 نش  در عمل  سايرين  و  اصلی خود  صاحبان  که  دهند  ان
 . آنها هستند خود ابزار توليد٬

 نخستين گام در اين راه نيز اعمال کنترل و نظارت مستقيم
 سر (  باال  آقا  دخالت  بدون  هر ) و  سطح  در  توليد  بر

 تجربه حاصله از يک اعتصاب . کارخانه و کارگاه هست
 و يا يک اشغال کارخانه و گرفتن امور اداری و توليد بر

 خو  می دست  فراهم  را  کارگری  کنترل  اوليه  زمينه  د٬
 . آورد

 در جامعه سرمايه داری٬ از آنجايی که کنترل اکثر امور
 آنست٬  مديران  و  دولت  و  حاکم  طبقه  دست  در  جامعه

 کنترل کسب  می تنها کارگری تجربه
 و افراد و احزاب ( نهادهای وابسته تمامی از مستقل تواند
 دخالت و يا حضور هر . به دولت صورت گيرد ) وابسته

 اين روند  احزاب٬  و  نهادها  سياسی و تشکيالتی عوامل٬
 کرد  خواهد  مسدود  چه . را  اينکه  تصميم  که  زمانی

 کاالهايی بايستی توليد شوند؛ چه نوع کارخانه ای تأسيس
 توليدات  بهای  گردد؛  استخدام  کارگر  تعداد  چه  گردد؛
 و  دستمزدها  باشد؛  چگونه  فروش  شرايط  باشد؛  چقدر

 پيرامون س  تصميم  يا  و  مديران  حقوق  و  کار  اعات
 امکانات رفاهی٬ جريمه٬ پاداش٬ اخراج و ترفيع رتبه و

 سرمايه داران و ... غيره چقدر باشد  و همه برعهده  همه
 کارگران تجربه عملی هيچگاه مديران انتصابی آنها باشد٬

 يافت  نخواهند  را  خود  امور  اداره  های . برای  دخالت
 کارگران  از  های “ مديريت ” در برخی  طرح  و

 در “ مشارکت ” و “ خودگردانی ”  تغييری  هيچ  تنها  نه
 موقعيت کارگران نمی دهد که امر تجربه کنترل کارگری

را به تعويق انداخته و آنها را به اسرای مديران مبدل می
 . کند

 البته سرمايه داران از اين موقعيت ويژه و قدرت مطلق
 يعن  خود٬  مقاصد  برای پيشبرد  بيشتر٬ خود  ی کسب سود

 کنند  می  اقدام . استفاده  کوچکترين  که  اينروست  از
 يک اعتصاب٬  ُکند کاری و يا  کم کاری٬  کارگران مانند

 اندازد  می  مخاطره  به  را  حاکم  هيئت  منافع  تجربه . کل
 و  جامکو  و  پور  شادان  کارگران  اعتراض های  اخير
 شد٬  خونريزی  به  منجر  که  انتظامی  نيروهای  واکنش

 ) ۷ .( می گذارد چنين رژيم هايی را به نمايش ماهيت

 اين شيوه ها٬ محققًا خواهان  کارگران پيشرو در تقابل با
 نظارت و کنترل مستقيم بر کليه امور توليدی؛ در جريان
 قرار گرفتن اسرار معامالتی سرمايه داران؛ کسب اطالع
 وام  امور  اطالعات در  خرج کارخانه؛  و  دخل  باره  در

 داخلی و خارجی؛ ميزان گيری کارخانه ه  بانک ها  از  ا
 علت  زيان کارخانه؛  و  سود  مديران؛  حقوق  و  دستمزها

 ارتقاء کارگران و غيره هستند  سرمايه داران٬ . اخراج يا
 که تمام اطالعات مربوط به موظفند مديران و کارفرمايان

 اما چنين نمی  کارخانه را در اختيار کارگران قرار دهند
 رزه برای اين مطالبات ابتدايی نياز به از اينرو مبا . کنند

 دارد  مستقل  طريق . سازماندهی  از  که  تشکلی  ايجاد
 و توسط . مبارزه در صدد کسب اين حقوق پايه ای برآيد

 شيوه هايی نظير اشغال کارخانه ها و بدست گرفتن کنترل
 توزيع  و  توليد  مبنی تمام بر  داران  سرمايه  تزويرهای

 برمال راج ها و غيره را ضرردهی کارخانه و توجيه اخ
 اين تشکل چيزی به جز تشکل مستقل کارگری نمی . کند

 اين  از  يک  هر  حول  مبارزه  همچنين  و  باشد  تواند
 کنترل  تجربه  کسب  برای  ای  مبارزه  انتقالی  مطالبات

 . کارگری می تواند باشد

 زنگ  کنترل٬  بدست گرفتن  کارگری برای  مستقيم  عمل
 ه داری و خادمان آن خطری است برای کل نظام سرماي

 کارگری  جنبش  اين . در  تمام  امروز  که  نيست  بيهوده
 نهادها برعليه ايجاد تشکل های مستقل دشمن ورزی می

 کارگران . کنند  ورزی  “ نخبگان ” و “ بازنشسته ” کينه
 و  کارگری  مستقل  مبارزات  به  نسبت  طلب  اصالح

آنها نيک می دانند که . کارگران پيشرو به اين علت است
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۲٥ 
 ر  آتيه با  و  مقام  و  جاه  گسترش تشکل های مستقل  و  شد

 داری نيز به خطر می افتد  در درون نظام سرمايه  . آنها
 نام  اخذ  از طرق مختلف با  تشکل ” آنها کوشش می کنند

 کارگری  شاهی ( “ مستقل  خسرو  يداله  کنترل ” و ) مقاله
 رهنما ( “ کارگری  سعيد  از ٬ ) مقاله  را  ها  واژه  اين

 کرد  خالی  اصلی  تزئين محتوای  رفرميزم  لباس  به  و  ه
 کارگران . کنند  برای از ميدان بدر کردن  عين حال٬  در

 پيشرو و سخنگويان واقعی آنها٬ نهادهای خود را بنا نهاده
 اقدامی  هيچ  از  تهديد ( و  و  توهين  شان ) اهانت٬  عليه
 ) ۸ .( کوتاهی نمی کنند

 کارگران  نظريات  اشاعه  و  مخرب  عملکرد  مقابل  در
 و  پيشرو “ گان نخب ” بازنشسته  کارگران  طلب٬  اصالح

 به  اعتماد  کسب  راستای  در  خود  مبارزات  تداوم  برای
 مستقل  تشکل  ايجاد  و  کارگری  کنترل  تجربه  و  نفس
 بايستی از اين نمايندگان قالبی و رفرميست و  کارگری٬
 مماشات طلب کارگری فاصله گرفته و آنها را در هر جا

 مکانی در انظار کارگران در سطح کارخ  ها و  افشا انه
 به دورن پيشروی  اين ويروسها  ندهند که  و اجازه  کرده

 . کارگری نفوذ کنند

 : زيرنويس ها

 ۲۲۷ ٬ ۴ مصاحبه با يداهللا خسرو شاهی٬ کار شماره  ۱
 ۱۳۷۸ اسفند

 اين شخص به . ( ۱ پيمان صنعتکار٬ کار مزد شماره  ۲
 نشريه  سابق  کارگران  توسط  ادبی  دزد  يک  عنوان

 که سال ها کندوکاو معرفی  آنها  مقاله  ترجمه  شده٬ زيرا
 پيش در کندو کاو منتشر شده بود٬ با نام خود در کارمزد

 است  داده  شود . ) انتشار  رجوع
 http://www.kargar.org/kargaran.htm : به

 نوين  ۳  آثار ۱۹۲۱ فوريه ۱۰ نظم  منتخب  سياسی ٬
 Lawrence انتشارات ۲۶  ۱۹۲۱ گرامشی

& Wishart . 

  ۱۹۳۸ رجوع شود متن انگليسی آثار لئون تروتسکی  ۴
 . Pathfinder Press انتشارت ۳۹

 کارل مارکس٬ نقدی بر برنامه گوتا  ۵

 و  ۶  سوسياليستی  انقالب  نخستين  دوره  شودبه  رجوع
 انقالب  يعنی  تاريخ٬  در  حکومت شورايی  اولين  تشکيل

 . روسيه٬ کتاب ای اچ کار ۱۹۱۷ اکتبر

 مقاله  ۷  به  شود  زايد ” رجوع  چه  تا  است  آبستن  شب
 ٬ ۱۰۴ کارگر سوسياليست شماره “ سحر

 است که “ بنياد کار ” يکی از اين نهادهای خودساخته  ۸
 از  ای  عده  تبعيدی ” توسط  از و “ کارگران  بخشی

 . تشکيل يافته است “ حزب کمونيست کارگری ” مستعفيان
 ين عده تا کنون به جز صدور اطالعيه٬ اخبار دست دوم٬ ا

 ورود : مانند شعار ( بخشنامه و تعيين خط مشی بی ارتباط
 ممنوع  کار  محيط  به  نظامی  مواضع !) قوای  اشاعه  و

 به  رفرميستی٬ برای کارگران٬ عملی انجام نداده اند٬ اما
 های  فعاليت  مشاهده  کارگری ” محض  مستقل  “ کانون

 اخيرًا . آن نهاده است “ افشاگری ” يب و هدف خود را تخر
 عليه  رسمًا  مجيدی٬  جالل  نهاد٬  اين  اعضای  از  يکی

 و  کارگری  حمايت از کانون مستقل  کارگر ” در  “ خانه
 . اعالم موضع کرده است وابسته به رژيم٬

۱۳۸۰ شهريور ۳۰



 دورة دوم دورة دوم - - ششم ششم سال سال - - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ ارديبهشت و خرداد ارديبهشت و خرداد - - ۵۱ ۵۱ شمارة شمارة

۲٦   فرمان کنترل کارگری فرمان کنترل کارگری

 کميتۀ از سوی ۱۹۱۷ نوامبر ۱٤ متن زير که در تاريخ
 روسيه اجرا  سراسر  مرکزی  شد٬ ) Vtsik ( يی  پذيرفته

 خلق  کميسريای  شورای  تصويب  به  بعد  روز  يک
) Sovnarkum ( نوامبر تحت ۱٦ رسيد و نهايتًا در روز 

 کارگری " عنوان  کنترل  گرديد " فرمان  اين . تدوين  در
 و خطوط کلی متن  محتوا  عنوان ۸ فرمان٬  بندی لنين با

 کارگری "  کنترل  نامۀ  چنان حفظ٬ " پيش نويس آيين  هم
 . ولی با جزئيات و دقت بيش تری ارائه شد

 ملی٬  ۱  در راستای برنامه ای به منظور تنظيم اقتصاد
 فروش  و  خريد  کارگری بر توليد٬  کنترل  مقرر است تا

 و مواّد خام٬ انبارداری و منابع مالی بنگاه ها٬ در توليدات
 بانکداری٬  بازرگانی٬  صنعت٬  های  بخش  تمامی
 تمامی  چنين  هم  و  ها  تعاونی  نقل٬  و  حمل  کشاورزی٬
 شاغل به  کارگران مزدبگير يا  آن ها  بخش هايی که در

 . کارهای خانگی به استخدام درآمده اند٬ اجرا گردد

 وی تمامی کارگران يک اعمال کنترل کارگری از س  ۲
 شرکت و با حمايت ارگان های منتخب آنان صورت می

 که شورای بزرگان کميته های کارخانه٬ : گيرد  و غيره٬
 به طور برابر شامل نمايندگان متخّصصين و تکنسين ها

 . نيز می گردد

 يا منطقۀ استان در هر يک از شهرهای مهم٬ در هر  ۳
 يک شورای محلی کنترل کارگر  متشکل از  ی صنعتی٬

 ساير کميته  و  های کارخانه  کميته  ها٬  اتحاديه  نمايندگان
 ايجاد خواهد شد  های کارگری و تعاونی های کارگری

 که هم چون ارگان شورای کارگران٬ سربازان و دهقانان
 . عمل خواهد نمود

 تا زمان تشکيل کنگرۀ شوراهای کنترل کارگری٬ يک  ٤
 در پتروگراد و شورای سراسری کنترل کارگری روسيه

 : با مشارکت نمايندگان سازمان های ذيل ايجاد خواهد شد

 نماينده برای کميتۀ اجرايی مرکزی سراسر روسيه ٥

 برای شورای ٥  های کارگری سراسری نماينده  اتحاديه
 روسيه

 نماينده برای تعاونی های کارگری مرکزی ۲

 شورای ٥  برای  کارخانۀ سراسری نماينده  های  کميته
 روسيه

 نماينده برای انجمن مهندسين و تکنسين ها ٥

 نماينده برای انجمن کشاورزان ۲

 از هر فدراسيون اتحاديه های روسيه به ازای ۱  نماينده
 عضو ۱۰۰٬۰۰۰ هر

 نماينده از شورای اتحاديۀ پتروگراد ۲

 يک  ٥  کارگری٬  کنترل  داخل ارگان های عالی تر  در
 مهندسين٬ ( کميسيون بازرسی متشکل از افراد متخّصص

 وجود خواهد داشت که به ابتکار اين ) حسابداران و غيره
 تر  پايين  های  ارگان  درخواست  بر  بنا  يا  و  ها  ارگان
 فنی  و  مالی  های  فّعالّيت  بررسی  به  کارگری٬  کنترل

 . مؤّسسه خواهد پرداخت

 توليد٬  ٦  بر  نظارت  حّق  کارگری٬  کنترل  های  ارگان
 امی اقدامات منطقی به تعيين حّداقل توليد٬ و هم چنين تم

 . منظور تعيين هزينۀ توليد محصوالت را دارند

 تمامی  ۷  بر  نظارت  حّق  کارگری  کنترل  های  ارگان
 دارند  را  مؤّسسه  تجاری  وجود . ارتباطات  صورت  در

 حاضر  دادگاه  مالکين در  مراسالت پنهانی٬  ارتباطات و
 شد  گردد . خواهند  می  ملغی  تجاری  مالکين . اسرار
 ت  تمامی دفاتر و حساب های سال جاری و موظف اند  ا

 سال های گذشته را در اختيار ارگان های کنترل کارگری
 . قرار دهند

 الزام  ۸  کارگری برای مالکين  کنترل  تصميمات ارگان
 آور بوده و لغو آن منوط به تصميم هيئت عالی تر کنترل

 . می باشد ] کارگری [

 سال  ۹  ظرف سه  تا  دارد  حق  شرکت  مدير  يا  مالک
 نسبت به ارائۀ شکايات خود به يک هيئت عالی٬ عليه هر
 يک از تصميمات اتخاذ شده از سوی يک ارگان پايين تر

 . کنترل کارگری٬ اقدام نمايد

 در تمامی شرکت ها٬ مالکين و نمايندگان کارگران و  ۱۰
 انتخاب  کارگری  کنترل  اعمال  منظور  به  که  کارمندان

قوانين٬ ديسيپلين و حفظ گرديده اند٬ نسبت به رعايت اکيد
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 پنهان نمودن . اموال ماّدی در مقابل دولت مسئول هستند

 نمودن  جعل  مخدوش و  لوازم٬    توليدات و  آالت٬  ابزار
 حساب ها يا هرگونه تخظی از قانون٬ مستوجب مجازات

 . خواهد بود

 شوراهای محلی کنترل کارگری٬ به محض دريافت  ۱۱
 من  فصل  و  حّل  به  اختالفات شکايات مالکين٬  و  ازعات
 کنترل  تر  پايين  های  ارگان  خواهند ] کارگری [ مابين

 مذکور . پرداخت  شوراهای  اختالفات٬  خاتمۀ  منظور  به
 می توانند تا بر پايۀ جزئيات مربوط به مورد مناقشه و هم
 کنترل  سراسری  شورای  تصميمات  نمودن  لحاظ  چنين

 به . کارگری روسيه٬ به ارائۀ دستورالعمل هايی بپردازاند
 های  ارگان  فّعالّيت  بر  نظارت  به  مجاز  ها  آن  عالوه٬

 . پايينی کنترل کارگری می باشند

 مسئول  ۱۲  کارگری روسيه٬  کنترل  شورای سراسری
 ارائۀ طرح های کلی کنترل کارگری٬ ارائۀ دستورالعمل
 مابين  روابط  تنظيم  آور٬  الزام  تصميمات  اتخاذ  ها٬

 ای کنترل کارگری است  و عالی ترين شوراهای منطقه
 کنترل  با  مرتبط  موضوعات  کليۀ  زمينۀ  در  مرجع

 . کارگری محسوب می شود

 فّعالّيت  ۱۳  کارگری روسيه٬  کنترل  شورای سراسری
 نهادهای مسئول  ساير  با  کارگری را  ارگان های کنترل

 دستورات . در سازماندهی اقتصاد کشور هماهنگ می کند
 ک  سراسری  شورای  مابين  روابط  پيرامون  نترل خاص

 کارگری روسيه و ساير ارگان های درگير سازماندهی و
 . منتشر خواهد شد متعاقبًا تنظيم اقتصاد کشور٬

 کليۀ قوانين و بخشنامه های مانع فّعالّيت کميته های  ۱٤
 کارخانه و ساير کميته های کارگران و کارمندان٬ لغو می

 . گردد

 : منبع

Didier,  Limon.  "Lénine  et  le  contrôle 
ouvrier", Autogestion (Paris), 1967. 

 آرمان پويان : مترجم

 ش نويس آيين نامۀ مربوط به کنترل کارگری ش نويس آيين نامۀ مربوط به کنترل کارگری پي پي

 لنين . ا . و

 ۱۹۱۷ اکتبر ۲۷ يا ۲٦ : تاريخ نگارش

 و سّوم ۱۹۲۹ : نخستين انتشار  ٬ مندرج در ويراست دّوم
 انتشار٬ مطابق با دستنوشته . ۲۲ مجموعه آثار لنين٬ جلد

 . صورت گرفته است

 مجموعه آثار لنين٬ انتشارات پراگرس٬ مسکو٬ جلد : منبع
 صفحات ۱۹۷۲ ٬ ۲۶  با  ۲۶۵ تا ۲۶۴ ٬  مطابق

 . دستنوشته

 کيوان نوفرستی : برگردان از متن انگليسی به فارسی

 و کنترل  ۱  خريد  انبارداری٬  توليد٬  امور  کارگری بر
 فروش تمامی کاالها و مواّد خام٬ می بايد در تمامی بنگاه
 که  ساير٬  و  کشاورزی  بانکی٬  تجاری٬  صنعتی٬  های

 کم تر ) مجموعًا ( تعداد کارگران و کارمندان دفتری آن ها
 از  تر  کم  ها  آن  ساالنۀ  عوايد  ميزان  يا  نفر  پنج  از

 . د٬ اعمال گردد روبل نباش ۱۰٬۰۰۰

 و  ۲  کارگران  تمامی  وسيلۀ  به  کارگری بايستی  کنترل
 چنان چه  کارمندان دفتری يک بنگاه٬ يا به شکل مستقيم

 و يا  بنگاه برای اين منظور به اندازۀ کافی کوچک باشد
 از طريق نمايندگان منتخب آنان٬ اعمال گردد؛ نمايندگان

 از طريق جلسات عموم  بالواسطه  بايد  انتخاب مذکور  ی
 الزم است تا در اين جلسات٬ صورتجلسۀ انتخابات . گردند

 تنظيم و اسامی افراد منتخب به دولت و شورای نمايندگان
 . کارگران٬ سربازان و دهقانان در هر منطقه ارسال گردد

 و  ۳  کارگران  منتخب  نمايندگان  اجازۀ  کسب  بدون
 کارمندان دفتری٬ توقف کار يک بنگاه يا مؤّسسۀ صنعتِی

 دولت  برای  اهمّيت  بند ( حائز  شود ۷ به  يا ) رجوع ٬ 
. هرگونه تغيير در عملکرد آن٬ اکيدًا ممنوع است
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 نمايندگان منتخب بايد امکان دسترسی به تمامی کتب و  ۴

 و موجودی مواد٬ ابزار  اسناد٬ و هم چنين تمامی انبارها
 . و کاالها را بالاستثنا داشته باشند

 من  ۵  نمايندگان  کارمندان تصميمات  و  کارگران  تخب
 دفتری برای مالکين بنگاه ها الزام آور بوده و لغو آن تنها
 آنان٬  های  کنگره  و  کارگری  های  اتحاديه  طريق  از

 . امکان پذير است

 تمامی  ۶  اهمّيت برای دولت٬  های حائز  بنگاه  همۀ  در
 دفتری  کارمندان  و  کارگران  نمايندگان  تمامی  و  مالکين

 به منظور اعمال  اند٬ که  کنترل کارگری انتخاب گرديده
 بايد برای حفظ بيش ترين نظم و ديسيپلين و هم چنين حفظ

 در صورت قصور . اموال٬ در مقابل دولت پاسخگو باشند
 نمودن  پنهان  موجودی٬  کردن  پنهان  وظيفه٬  انجام  در
 مصادرۀ  طريق  از  اشخاص خاطی  غيره٬  و  ها  حساب

 . جازات خواهند شد کليۀ اموال آنان و حبس تا پنج سال م

 مقصود از بنگاه های حائز اهمّيت برای دولت٬ تمامی  ۷
 به  يا  بنگاه هاييست که در زمينۀ دفاع مشغول بکار بوده
 نحوی از انحاء با توليد اقالم ضروری برای معيشت توده

 . های مردم٬ در ارتباط هستند

 و  ۸  تفصيل  کارگری با  کنترل  قوانين مربوط به  تنظيم
 شتر٬ بايد از طريق شورای نمايندگان کارگران جزئيات بي

 در هر منطقه و کنفرانس های کميته های کارخانه٬ و هم
 جلسات  در طی  دفتری  کارمندان  کميتۀ  طريق  از  چنين

 . عمومی نمايندگان آنان٬ صورت گيرد

 : منبع

http://marxists.org 
/archive/lenin/works/1917/oct/26.htm 

 در ترکيه در ترکيه » » نگرش مارکسيستی نگرش مارکسيستی « « معّرفی سازمان معّرفی سازمان

 سازمان  معّرفی  منظور  به  قسمت  اين  نگرش « در
 Marksist ( » مارکسيستی Tutum ( متن   ترکيه٬  در

 پالتفرم آن ها به طور کامل به فارسی ترجمه شده است؛
 ر مورد تاريخچۀ مبارزاتی اين در آينده مطالب بيشتری د

 . سازمان در نشريه منعکس خواهد شد

 پالتفرم ما

 سرمايه داری٬ بشريت را به تحمل جهنّمی که خود ساخته
 سلطۀ مشتی سرمايه دار٬ ميلياردها نفر . است وامی دارد

 از مردم سراسر جهان را با گرسنگی٬ فقر و محرومّيت٬
 بی  و  ها  نابرابری  های بيکاری٬  باور٬ عدالتی  غيرقابل

 انحطاط  شکنجه٬  و  ستم  سرکوب٬  خونين٬  های  جنگ
 رو بی  بيگانگی  و  است به پايان  ساخته  اين چنان . رو  چه

 می  را  بشر  انتظار  که  سرنوشتی  نشود٬  متوقف  روند
 . مانند خواهد بود کشد٬ بربريتی بی

 که  دارد  و دردناک در شرايطی وجود  سياه  اين تصوير
 ب  ايجاد  شرايط  و  در ابزارها  کامًال  زمين٬  روی  هشت
 ساز علم و دستاوردهای تاريخ . دسترس بشريت قرار دارد

 به  برای او  بردگی را  جای رهايی بشر٬  به  تکنولوژی٬
 آورد  می  و . ارمغان  خصوصی  مالکيت  زنجيرهای

 غيرقابل  دولت  ديگر  توليد٬  ابزار  توسعۀ  پای  بر  ملت
 تنها . تحّمل شده است  يک اين شرايط به آن معناست که

 ! سوسياليسم يا بربرّيت : راه پيش روی بشرّيت قرار دارد

 تنها نيرويی که می تواند بشرّيت را از اين باتالق نجات
 طبقۀ  سازد٬  رهنمون    سوسياليسم  سوی  به  و  دهد

 شود  می  گفته  که  و " کارگريست  نابودی  به  رو
 سرسخت . است " اضمحالل  حقيقت٬  اين اما  از  تر
 شدن طبقۀ کارگر٬ ما شاهد به جای ناپديد ! هاست صحبت

 ايم  بوده  اين طبقه  عينی  تقويت  و  توسعه امروز . رشد٬
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 می  تشکيل  را  جهان  جمعّيت  اعظم  بخش  کارگر  طبقۀ

 در واقع٬ تغيير در ترکيب و وسعت طبقۀ کارگر نه . دهد
 درحال  پيدايش اين طبقه  بدو  از  حتی  بلکه  امروز٬  فقط

 دها نفر از حقيقت آنست که ميليار . رخ دادن بوده و هست
 در  را  خود  کار  نيروی  معاش  امرار  برای  که  مردمی
 کارگر٬  طبقۀ  يعنی  فروشند٬  می  دستمزد  دريافت  ازای

 چنان چيزی به جز زنجيرهای خود برای از دست دادن هم
 ! ها جهانی را فتح کردن دارند ندارند؛ اما آن

 شرايط ٬ رهايی نوع بشر *  است؛  در گروی سوسياليسم
 سازما  برای  جهانی٬ عينی  مقياسی  در  سوسياليسم  ندهی

 پرولتاريا تنها طبقۀ حقيقتًا . است و آماده اکنون موجود هم
 پايان  برای  الزم  پتانسيل  و  توانايی  از  است که  انقالبی
 به  را  بشريت  که  سيستمی  داری٬  سرمايه  به  بخشيدن

 . ورطۀ نابودی می کشاند٬ برخوردار است

 و دولت است که سوسياليسم٬ جامعه ای عاری از طبقه *
 می  جهانی  مقياسی  در  که  ملی٬  يا  مقياس محلی  در  نه

 شود  بنا  تئوری . تواند  که  کند  اثبات می  تاريخی  تجربۀ
 در يک کشور " اصطالح به  ای از که  " سوسياليسم  ايده

 قالب  در  عمًال  و  تحميل  استالينيسم٬  سوسياليسم " طرف
 . بوده است ن بيش يک اتوپيای ارتجاعی  ظاهر شد " ملی

 بوروکراسِی *  اقدامات  بطن  از  که  انقالبی  تحت ضّد
 که  رهبری استالين سر بيرون آورد٬ قدرت کارگری را
 به واسطۀ انقالب اکتبر ساخته شده بود٬ سرنگون کرد و

 . منجر به استقرار يک رژيم بوروکراتيک مستبد گرديد

 دچار سقوط در شوروی يا موارد مشابه آن آن چه که *
 سوسياليسم  نه  رژيم شد٬  بلکه  کارگری٬  دولت  های يا

 . بوروکراتيک مستبد بوده است

 سرمايه داری نمی تواند از طريق رفرم٬ اصالح شود *
 اگر از کشورهايی . و به جامعۀ سوسياليستی تبديل گردد

 عقب  استثنايی  طرز  به  نتيجه مان که  در  و  هستند  ده
 هنوز قادر به ايفای نقشی مستقل نيستند آن ی پرولتاريا  ها

 هدف  شود٬  نظر  کارگری " صرف  کامًال " قدرت
 اين ايده که . پذير است و بايد مورد دفاع قرار گيرد امکان

 يش از دستيابی به اين هدف لحاظ بايد مراحل مختلفی تا پ
 . د٬ ايده ايست که بايد طرد شود گرد

 است *  مداوم  انقالبی  پيشرفت . انقالب پرولتری٬  برای
 ات قدرت کارگری٬ به انقالب پرولتری جهانی و حفظ حي

 متوالی پيروزی  و  مداوم  کشورهای  هايی  در  اساسًا
 مادام که سرمايه داری . نياز است  پيشرفتۀ سرمايه داری

 در مراکز اصلی حيات خود سرنگون نشود٬ اين سيستم
 . به طور قطعی شکست داده نخواهد شد

 يعنی *  بوروکراسی٬  از  عاری  دولتی  دولت کارگری٬
 خودسازمان  دموکراسی دارای  يک  در  کارگران  دهی

 است  چنان . مستقيم  دموکراسی قدرت سياسی  پايۀ  بر  چه
 سازمان  کارگراِن  شوراها مستقيم  در  نداشته يافته  قرار

 را  ها  آن  عملی  حاکميت  و  نکند باشد  هرچه منعکس ٬ 
 . نمی تواند يک دولت کارگری واقعی باشد هست

 کشور اگر انقالب پرولتری برای مدتی طوالنی در يک *
 ايزوله شود٬ سرنگونی قدرت کارگری و اضمحالل دورۀ

 . د بود اجتناب ناپذير خواه ٬ گذار

 مثابۀ امپرياليسم٬ *  داری٬ به  سرمايه  مرحلۀ  باالترين
 جهان  سراسر  در  مالی  سرمايۀ  سلطۀ  از  . عبارتست

 يک مرحلۀ ) گلوباليزاسيون ( سازی جهانی  عنوان  به  که
 داری ت  متفاوت از سرمايه  يا  در جديد  شود٬  می  صوير

 سيستم  يعنی  امپرياليسم٬  جز  نيست به  چيز  هيچ  حقيقت
 . جهانی استثمار

 يا *  و  مستعمره  نيمه  مستعمره٬  مفاهيم  از  استفاده
 استقالل نو  به  درگذشته  که  کشورهايی  برای  مستعمره

 های ملت  سياسی خود دست يافته و به عبارت ديگر دولت
 در  و  اند٬  کرده  بنا  را  کشورهای بورژوايی خود  زمرۀ

 ٬ مطلقًا به شمار می روند تر توسعه يافتۀ سرمايه داری کم
 . نادرست است

 سرمايه ضّد شعار *  با  ضديت  بدون  امپرياليسم٬  با  يت
 داری٬ چيزی جز ياوه های گرايشات بورژوايی و خرده

 . مدافع ناسيوناليسم نيست بورژوايِی

 جنگ های کشورهای امپرياليستی با هدف تقسيم حوزه *
 هستند  ناروا  و  ظالمانه  هايی  جنگ  خود٬  نفوذ  . های
 از  دفاع  نه  هايی٬  جنگ  چنين  قبال  در  صحيح  موضع

" ديگر " در مقابل بورژوازی " خودی " ی ز بورژوا جنِگ
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 در يک جبهۀ متحدانه " ملی " و برپا کردن جنگی کشورها

 بورژوازی خود  ٬ بلکه بسيج توده های زحمتکش در ی با
 . صفوف انقالب پرولتری است

 برای *  مبارزه  برپايۀ  جنگ های رهايی بخش ملی که
 استقالل ملی ملل تحت ستم صورت می گيرد٬ جنگ هايی

 حق . عادالنه هستند که تحت حمايت پرولتاريا قرار دارند
 برپايی  حق  اساس٬  در  تحت ستم٬  ملل  سرنوشت  تعيين

 . يک دولت مستقل است

 کارگر *  ست ٬ طبقۀ  و  مختلف نابرابری  م مخالف اشکال
 برنامۀ انقالبی طبقۀ کارگر٬ مدافع حقوق . اجتماعی است

 نابودی  عليه  مبارزه  به  و  است  جنسی  ستم  تحت  افراد
 دهد  می  ادامه  داری  سرمايه  دست  به  زيست  . محيط
 . انقالب پرولتری تنها وسيلۀ حّل تمامی اين مشکالت است

 در نظام سرمايه داری٬ اتحاديه های کارگری مهم ترين *
 های  آيند سازمان  می  شمار  به  کارگر  طبقۀ  ای  . توده

 ای  توده  های  سازمان  سطح  به  ها  اتحاديه  بازگرداندن
 مبارز٬ نه با ترک کردن اين اتحاديه ها به بهانۀ مشکالت
 اين  برای حل  مبارزه  عرصۀ  به  ورود  با  بلکه  موجود٬
 مسائل و مشکالت و بدون تسليم شدن در مقابل فشار اين

 . مشکالت٬ محقق می شود

 طبقۀ *  خود  وظيفۀ  تواند  می  تنها  کارگر  طبقۀ  رهايی
 اما برای دستيابی به سازمان سياسی انقالبی . کارگر باشد

 تئوری  به  مسلح  پيشتاز  سازمان  يک  به  طبقه٬  اين
 برای  ناپذير  خستگی  تالش های  با  همراه  مارکسيستی٬
 نياز  کارگر٬  اين هدف در درون جنبش طبقۀ  به  رسيدن

 . است

 محتوای *  انقال اگر  و  مبارزۀ انترناسيوناليستی  بی
 برای رهايی  به درستی درک نشود٬ و مبارزه پرولتاريا

 در آن ای به  نيز در سطح جهانی صورت نگيرد٬  هنگام
 محدود و نهايتًا ٬ صورت مبارزات انقالبی به سطح ملی

 ی پرولتاريا ن به بيان ديگر٬ مبارزۀ جها . بی ثمر می شود
 . ر نيست متصّو " بين الملل " بدون يک

*** *** 

 پالتفرم ما پالتفرم ما

 طبقه است هدف طبقۀ کارگر٬ دستيابی به جامعه ای بی

 سوسياليسم هدفی ملی نيست٬ بلکه تنها در سطحی بين . ۱
 به همين ترتيب٬ اين پرسش که آيا . المللی قابل تحقق است

 سوسياليسم مهياست ساختمان شرط های مادی برای پيش
 بين  در سطح  خير٬  مل  المللی يا  نه  پاسخ  ی و  می تواند

 چرا که سرمايه داری برخالف ساير شيوه های . داده شود
 محدود    محلی  يا  ملی  سطح  به  داری  پيشاسرمايه  توليد
 و  نمی شود و برعکس٬ در سراسر جهان گسترش يافته

 است  بوده  جهانی  سيستمی  ايجاد  به  اين . قادر  در
 يک  به  تاريخ های مجزای بشری را  آن چه  چارچوب٬

 به همين . انی مبدل کرده٬ خود سرمايه داريست تاريخ جه
 اش جهت٬ سوسياليسم تنها زمانی می تواند محتوای حقيقی

 به  به را  را  خود  و  برتر دست آورد  تاريخًا  سيستمی  حق
 که در مقياس جهانی  داری معرفی کند  نسبت به سرمايه

 باشد  يافته  به . سازمان  در " اصطالح تئوری  سوسياليسم
 وی استالينيسم تحميل شد و خود را که از س " يک کشور

 قالب  در  ملی " عمًال  يک " سوسياليسم  ساخت٬  متجلی
 انحراف آشکار و ريشه ای از مارکسيسم و يک اتوپيای
 طبقۀ  تاريخی  منافع  با  تعارض  در  که  است  ارتجاعی

 . کارگر قرار دارد

 يک . ۲  کمونيستی٬ در فازهای نخستين و باالتر٬  جامعۀ
 به عنوان . ت اس دولت طبقه و فاقد جامعۀ بی  سوسياليسم٬

 فاز نخست جامعۀ کمونيستی٬ دوره ای خواهد بود که در
 کااليی  توليد  و  دولت  طبقات٬  خصوصی٬  مالکيت  آن

 چنين در اين دوره٬ توليدکنندگان آزاد به هم . وجود ندارند
 طور مستقيم تصميمگيری می کنند و اين تصميمات را در

 اجتماعی اجرا و تکميل تمامی حوزه های توليد و زندگی
 نمايند  محقق . می  زمانی  کمونيستی  جامعۀ  باالتر  فاز

 ] ثروت های اجتماعی [ خواهد شد که بتوان ميزان وفور
 عبارت  قالب  در  به " را  توانش٬  اندازۀ  به  کس  هر  از

 . بيان کرد " هرکس به اندازۀ نيازش

 انقالب جهانی پرولتاريا

 معه ای هرگز از با اين حال٬ دستيابی به يک چنين جا . ۳
 نخواهد  صورت  داری  سرمايه  جامعۀ  تکامل خالل
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 رهايی بشريت از استثمار و ستم جامعۀ طبقاتی؛ . پذيرفت

 توانايی جامعه برای کنترل خود؛ نجات طبيعت از نابودی
 به طور به دست سرمايه داری و غلبه کردن بر طبيعت

 همگام و متناسب با منافع بلندمدت بشريت؛ همگی تنها از
 باز . طريق انقالب جهانی سوسياليستی ميسر خواهند شد

 يخی که ر کردن اين مسير آزادی جهانی٬ وظيفه ايست تا
 چرا که پرولتاريا تنها طبقۀ . بر دوش پرولتاريا قرار دارد

 به  دادن  پايان  پتانسيل  و  توانايی  که  انقالبيست  حقيقتًا
 . سيستم سرمايه داری را دارد

 ارگانيک جهانی برپايۀ تقسيم سرمايه داری يک نظام . ۴
 داری . کار بين المللی است  ای که سرمايه  به را ضربه

 شکل قطعی و غيرقابل بازگشت سرنگون خواهد کرد٬ نه
 امری خاص يا منطقه ای٬ بلکه امری جهانی و عام می

 باشد  انقالبی جهانيست . تواند  از . انقالب طبقۀ کارگر٬  و
  ب قدرت شورايی آن جا که حاکميت طبقۀ کارگر در قال

 که  می از قدرتی  حاصل  طبقه  اين  تاريخی  کنش  خالل
 در  گردد  کارگری  قدرت  استقرار  شود٬  می  متجسم

 در مقياس بين  می تواند  جمهوری " فرماسيون المللی تنها
 . تجسم پيدا کند " شورايی جهانی

 حاصل . ۵  داری جهانی٬  نظام سرمايه  که  جمع از آن جا
 داری  سرمايه  کشورهای  جهانی عددی  انقالب  نيست٬

 از  هريک  در  انقالبات  عددی  مجموع  نيز  پرولتری
 نيست  ارگانيک و . کشورها  يک پروسۀ  انقالب جهانی٬

 ای متوالی پيشرفت می مرکب است که از طريق انفجاره
 جرقه های در آن وقوع انقالبات کشورهای مختلف کند و

 وقتی ميان . انقالب در ساير کشورها را روشن می سازد
 در الب هاي انق  پيوسته کشورهای مختلف ی که  وقوع  به

 يک  بلندمدت خأل است  آن زمانی  در  شود٬  می  ايجاد
 های ايزوله صورت قدرت کارگرِی  سال  تواند  نمی  شده

 وجود آن که طبقۀ کارگر . زيادی دوام بياورد  بنابراين با
 قادرست تا قدرت را در يک کشور واحد کسب کند٬ ولی

 آ  بايد  آن  اصلی  و وظيفۀ  انقالبی  نيروهای  ساختن  ماده
 انترناسيوناليست طبقۀ کارگر برای يک پيشرفت و جهش

 . نوين و ديرپای باشد

 برای پيشرفت انقالب جهانی پرولتری و دوام قدرت . ۶
 پی و متوالی٬ به ويژه در در کارگری٬ به پيروزی های پی

 است  نياز  پيشرفته٬  داری  سرمايه  که . کشورهای  مادام
 داری  سرنگون سرمايه  خود  حيات  اصلی  مراکز  در

 . نشود٬ اين سيستم به طور قطعی شکست داده نخواهد شد
 انقالب  بروز  احتمال  که  اين  وجود  کشورهای با  در  ها

 تر توسعه يافته به علت شدت باالی تناقضات و امکان کم
 جامعه [ توزان محدود  بين نيروهای متخاصم  باالتر ] قوا

 چنان کسب هم در اين بين است٬ ولی فاکتور تعيين کننده
 قدرت در کشورهای توسعه يافته بوده و اين موضوعيست

 است  آن  مؤيد  اکتبر  انقالب  تجربۀ  مبالغه . که  بنابراين٬
 ها و جنبش های انقالبی در نمودن درمورد اهميت انقالب

 کم  توسعه کشورهای  عدم تر  عمومی  جّو  ايجاد  و  يافته٬
 به  نسبت  تحقير  نوعی  به  و  انقالبی اطمينان  توان

 مبارزۀ  برای  يافته٬  توسعه  کشورهای پرولتاريای
 . المللی طبقۀ کارگر مضر واقع می شود بين

 کمونيسم  به  داری  سرمايه  از  گذار  دورۀ : دورۀ
 ديکتاتوری پرولتاريا

 يعنی جامعه ای  برای دستيابی به هدف طبقۀ کارگر . ۷
 ی٬ و به عبارت ) کمونيسم ( طبقه و عاری از وجود دولت بی

 داری  سرمايه  نياز  سرنگونی کامل  گذار  يک دورۀ  به
 ترين دگرگونی اجتماعی که تاريخ بشر اين بزرگ . است

 يک  يا  يک لحظه  کار  تواند  نمی  بود٬  خواهد  آن  شاهد
 روز باشد؛ بلکه برعکس يک دورۀ تاريخی کامل را می
 طلبد که در آن طبقات مالک قديمی درهم شکسته شوند؛

 را تمامی چرک و کثاف  آن بشر  اتی که جامعۀ طبقاتی با
 تمامی اشکال تبعيض  کرده است٬ محو شود؛  اعم ( آلوده

 مذهبی و غيره  نژادی٬  ملی٬  طبقات ريشه ) از  با  همراه
 به . کن گردد  طبقاتی  جامعۀ  از  گذاری  دورۀ  يک چنين
 بی  دولت به جامعۀ  از  می سوی طبقه٬  تنها محو دولت٬

 پ  مستقيم  سياسی  حاکميت  تحت  صورت تواند  رولتاريا
 آنارشيسم٬ . گيرد  برخالف  مارکسيسم٬  خاطر  همين  به

 اين  برای  پرولتاريا  انقالبی  ديکتاتوری  که  دارد  تأکيد
 . دوره ضروری است

 دورۀ گذار٬ يک دورۀ دگرگونی انقالبی است که بين . ۸
 و نخستين فاز جامعۀ استقرار قدرت سياسی طبقۀ کارگر

 قرار می گيرد طبقه و بدون دولت يعنی سوسيا بی . ليسم٬
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 پرولتاريا٬  الزم ديکتاتوری  اين ۱ شرط  بنيادی  ابزار  و

 گذار است  از . دورۀ  پويا  يک جنبش تاريخی  اين دوره٬
 عناصر  برخی  واحد٬  آن  در  که  است  آينده  به  گذشته

 طبقۀ آينده را دربر می جامعۀ طبقاتی گذشته و جامعۀ بی
 تنها می توان . گيرد  با رجوع به بنابراين٬ دورۀ گذار را

 اقتصاد دوران گذار بايد برپايۀ . گذشته و آينده تعريف کرد
 ای که تقاضا٬ طرح  برنامه ريزی متمرکز باشد به گونه
 در  های پيشنهادی و مشارکت پرولتاريای سازمان يافته

 منعکس کند  را  توليد . شوراها  به اين شکل است که  تنها
 که در آن  ای مبّدل شود  پروسه  به  های رزش ا می تواند

 نيازها  حوايج مصرفی برای رفع  می و  ايجاد  اجتماعی
 . شود

 از آن جه که سرمايه داری سيستمی جهانيست٬ دورۀ . ۹
 های  دگرگونی  و  کمونيسم  به  داری  سرمايه  از  گذار
 اجتماعی همراه آن٬ تنها در مقياس جهانی می تواند معنا

 ن دورۀ گذار را نمی توا . و مقصود واقعی خود را پيدا کند
 دوره٬  اين  شد؛  متصّور  انقالب جهانی  مسير  از  مستقل

 شد  تکميل خواهد  مقياس جهانی  اين دوره . فقط در  اگر
 برای مدتی طوالنی به تنها يک کشور واحد محدود شود٬

 به . در آن صورت انقالب و دورۀ گذار متوقف خواهد شد
 بيان ديگر٬ تصور اين که دورۀ گذار می تواند به وسيلۀ

 ايزوله در تعدادی از کشورهای مجزا به رِی قدرت کارگ
 استقرار فرجام خود برسد٬ مشابه اينست که بگوييم امکان

 . سوسياليسم در يک کشور وجود دارد

 شکل . ۱۰  پرولتاريا٬  ديکتاتوری  يا  کارگری  دولت
 سياسی دورۀ گذار از سرمايه داری به کمونيسم بوده و به

 ب يک طبقۀ حاکمه يافته در قال معنای پرولتاريای سازمان
 که . است  ستمديده٬  اکثريت  ديکتاتوری  تحت  بنابراين٬

 اقليت  بر  تاريخ  طول  در  بار  نخستين  ستثمارگر ا برای
 دولت مفهوم کالسيک خود را از دست اعمال می شود٬

 يک . می دهد  و در واقع ۲ " دولت شبه " دولت کارگری٬
 است  دولت  محو  سوی  به  دولت  از  گذار  در . بيانگر

1 sine qua non 
2 Semistate 

 ميان ۳ فرمانی  ود خ رايط ش  تفکيک  کارگر٬  طبقۀ
 . نيز پايان می پذيرد ٤ حاکم توليدکننده و

 چنگ می . ۱۱  به  را  قدرت سياسی  کارگر  طبقۀ  وقتی
 دولت آورد٬ با قراردادن مالکيت ابزار توليد در دست شبه

 . سرمايه داری را آغاز می کند ] شيوۀ توليد [ خود٬ الغای
 ساخت  تمامی  حذف  مسير  او  کار٬  اين  ارهای طبقاتی٬ با

 تخاصمات طبقاتی من  تمامی تمايزات و  و  جمله خودش٬
 ٬ که " دولت " بنابراين ناقوس مرگ . را هموار کرده است

 عرصۀ  به  طبقات پا  به  جامعه  تقسيم  در نتيجۀ  در اصل
 . حيات نهاده بود٬ به صدا درمی آيد

 می . ۱۲  قدرت  به  کشور  يک  پرولتاريای  که  هنگامی
 رگونی های اجتماعی را به سوی رسد٬ وظيفه دارد تا دگ
 کند  آغاز  اهداف  در . اين  نه  داری  سرمايه  نابودی  اما

 بين  سطح  در  بلکه  ملی٬  انجام مقياس  تواند  می  المللی
 سطح . پذيرد  به  انقالبی  اهداف  ساختن  محدود  بنابراين

 بود  خواهد  مهلک  انقالب  برای  دولت . ملی٬  که چرا
 يک کشور کارگری قادر نيست تا در چارچوب مرزهای

 می  طی  را  اضمحالل  راه  ناگزير  و  بياورد  دوام  واحد
 کند  پيدا  گسترش  جهان  سطح  در  که  آن  مگر  . کند٬
 قدرت  پيروزی  تضمين  تنها  و  تاريخی  منافع  بنابراين٬

 . پرولتری٬ در گروی ايجاد انقالب جهانی است

 به . ۱۳  هنوز  پرولتاريا  پرولتاريا٬  ديکتاتوری  دورۀ  در
 کننده٬ يعنی نيروی پيشتاز خود٬ ايت يک نيروی سياسی هد

 حزب  يک  قالب  در  که  طبقه  ارگانيک  جزء  مثابۀ  به
 داشت  خواهد  نياز  است٬  يافته  بدون . سازمان  که  چرا

 از  دسته  آن  مخّرب  عملکرد  نهايتًا  حزب٬  رهبری
 سياسی سازمان  جريانات  دست  در  که  شورايی  های

 اجتناب ناپ  دارد٬  بورژوايی قرار  ذير بورژوايی و خرده
 شد  و . خواهد  نيست  قدرت  ابزار  حزب  حال٬  اين  با

 نبايد  حاکميت شورايی نمی تواند  به حاکميت حزبی  و
 کند  پيدا  عنوان . تقليل  به  شورايی  حاکميت  کردن  تلقی

 تک  از ديکتاتوری  چيز  هيچ  که  معناست  آن  به  حزبی٬
 . عملکرد و ضرورت تاريخی شوراها فهميده نشده است

3 Selfrule 
4 Ruler
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۳۳ 
 ما . ۱۴  نظر  نقطه  حتی از  انقالبی٬  " دولت " رکسيسم

 کارگری هم فی نفسه يک هدف غايی نيست٬ بلکه صرفًا
 نهايی  مقاصد  به  دستيابی  برای  ايست ضروری  . وسيله
 الزم است که وسيله و هدف را به درستی  بنابراين قطعًا
 با  را  مارکسيسم  که  رويکردهايی  مقابل  در  و  بشناسيم

 عبادتگر  به  کردن  به " اتوری ديکت " يا " دولت " مبّدل
 بايستيم  دهند٬  می  َپست تقليل  و  معادل . سطحی عوامانه

 دانستن سوسياليسم با ديکتاتوری پرولتاريا و معرفی آن به
 آشکار  تحريفی  دولت٬  از  برخوردار  ای  جامعه  عنوان

 . است که از سوی استالينيسم صورت گرفته

 ! دولت کارگری با بوروکراسی ناممکن است

 تک . ۱۵  اصلی بوروکراسی از يه در دولت کارگری٬  گاه
 هزينه می ميان می رود٬ ادارۀ امور عمومی تسهيل و کم

 از . شود  مارکسيسم  بوروکراسی " مقصود  و " براندازی
 بوروکراسی "  از  به " دولت عاری  نياز  فوری  محو  نه ٬ 

 مقامات و متخصصين٬ بلکه پايان بخشيدن به سازماندهی
 . بوروکراتيک امور عمومی است

 حقيقت . ۱۶  بر در  اقليت  يک  تسلط  از  بوروکراسی
 نشأت می  طبقاتی  استثمار  بر  مبتنی  ای  اکثريت جامعه

 ابزارهای . گيرد  از  داری  سرمايه  جامعۀ  در  دولت
 يک بوروکراسی  بنيان  بر  و  شده  بوروکراتيک تشکيل

 ولی تحت قدرت . عريض٬ پيچيده و پرهزينه استوار است
 همان دولت از کارگری که عبارتست از تشکيل يک شبه

 از  بايد  عمومی  امور  ادارۀ  و  سازماندهی  امر٬  بدايت
 باشد  متفاوت  راديکال  طور  به  و  ترين مهم . اساس

 مشخصۀ اين تغيير تاريخی آنست که دولت کارگری٬ يک
 است  بوروکراسی  از  عاری  و : دولت  سازمان  يعنی

 دموکراسی مستقيم  مثابۀ  به  کارگر  طبقۀ  . تشکيالت خود
 دمو  پايۀ  بر  که  سازمان دولتی  کارگراِن  مستقيم  کراسی

 يافته در قالب شوراها و سوويت ها نباشد٬ و نقش واقعی
 يک دولت کارگری واقعی نمی تواند  بيان نکند٬  آنان را

 بنامد  را  خود  خواهد  می  هرچه  حال  دموکراسی . باشد٬
 . کارگری٬ شرط الزم دولت کارگری است

 اسی اين حقيقت که دولت بورژوايی بر پايۀ بوروکر . ۱۷
 دولتی  امور  ادارۀ  در  ابزار  متخصص  يعنی

 به عنوان طبقۀ  بوروکراتيک  را  او  جايگاه  قرار دارد٬

 اما هنگامی که ابزار توليد . مسلط و حاکم تغيير نمی دهد
 به دنبال انقالب کارگری ملی می شود٬ وضعيت به لحاظ

 برتری اقتصادی و . کيفی متفاوت است  تقّوق و  که  چرا
 را نمی توان از يک ديگر جدا ساخت سياسی پرولتاري  . ا

 اما اگر بنيان اقتصادی و سياسی قدرت کارگران انقالبی
 دولت  در  بوروکراسی عمًال  کافی قوی نباشد٬  اندازۀ  به

 مالکيت  حالتی٬  چنين  در  و  می شود  دولت و پديدار  به
 در اين حالت٬ . خواهد گرفت دولت به بوروکراسی تعلق
 وسيلۀ  به  که  قدرت سياسی پرولتاريايی  بوروکراسی از

 حق خود را نسبت به در ٬ شده است٬ پس از اين يد خلع
 داد  خواهد  دست  از  نيز  دولتی  مالکيت  داشتن  اختيار

 مبتنی (  يک طبقۀ  برخالف بورژوازی٬  پرولتاريا٬  زيرا
 نيست  خصوصی  مالکيت  که ) بر  معناست  بدان  اين  و

 دهد  می  دست  از  را  خود  اقتصادی  تفوق  . پرولتاريا
 بنابراين بوروکراسی با قبضه کردن حق دراختيار داشتن

 موضع  لحاظ اقتصادی نيز در  به  مسلط مالکيت دولتی٬
 قرار خواهد گرفت و بنابراين قادر خواهد بود تا مديريت

 . کل توليد را نيز در دست بگيرد

 مالکيت دولتی و مالکيت اجتماعی دو مفهوم غيريکسان
اند

 اگر . ۱۸  سازی حتی  ترين ابز ملی  مقّدم  که  توليد٬  ار
 ملی  سطح  در  است٬  پرولتری  موفق  نقالب  هر  وظيفه

 تنها اجتماعی کردن ولی ٬ شود آغاز  مالکيت ابزار توليد
 به بيان ديگر٬ . د گردد می تواند در سطح بين المللی محقق

 به  هنوز٬  ديکتاتوری پرولتاريا  دورۀ  مالکيت دولتی در
 نيست  اجتماعی  مالکيت  واقعی٬  جا٬ . معنای  اين  در

 مالکيت دولتی هنوز به معنای مالکيت جمعی مؤثر طبقۀ
 . مانند ساير جوامع طبقاتيست ) اين بار٬ پرولتاريا ( حاکمه

 سوی مالکيت  به  مهم  يک گام  مالکيت دولتی پرولتاريا٬
 . است " گام " اجتماعی است؛ اما اين صرفًا يک

 معنای . ۱۹  به  توليد  ابزار  بر  مالکيت  کردن  اجتماعی
 ابزار . ی کلمه در جامعۀ بی طبقه محقق خواهد شد واقع

 تحقق عملکرد تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا  با  توليد تنها
 ی خود ع در مقياس جهانی است که می تواند خصلت اجتما

 سازد  آشکار  تمامًا  نظام . را  يک  ديگر٬  عبارت  به
 جهان  جمعيت  کّل  به  توليد  ابزار  آن  در  که اجتماعی
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۳٤ 
 دنيايی عاری از سيستم سرمايه داری خدمت کند٬ تنها در

 . پذير خواهد بود امکان ٬ و مرزهای ملی

 را از آن جا که قادرست تا تحت " مالکيت دولتی " ما . ۲۰
 يک پل  بی قدرت کارگری  جامعۀ  سوی  به  طبقه انتقالی

 يک دستاورد بسازد  عنوان  به  مالکيت ٬  اما  پذيرم؛  می
 . شود هرگز فی نفسه يک هدف غايی محسوب نمی دولتی

 اعم از  در نظام سرمايه داری٬ شکل مالکيت ابزار توليد
 خصوصی  يا  داری  دولتی  مناسبات توليدی سرمايه  در

 که برپايۀ استثمار قرار دارد تفاوتی نمی کند٬ و مزيت و
 شود  نمی  محسوب  کارگر  طبقۀ  برای  اتکايی  . نقطۀ
 مسائلی  سر  بر  بورژوايی  خرده  سوسياليسم  خطاهای

 دولتی " و ٥ " گرايی دولت " همچون  محّل " مالکيت
 است  بوده  بسياری  صحيح  تئوريک . انتقادات  انتقادات

 اين  سر  بر  بورژوايی  خرده  سوسياليسم  به  مارکسيسم
 . مسأله٬ بايد همواره زنده نگاه داشته شود

اتحاد جماهير شوروی و رژيم های بوروکراتيک

 پس از انزوای دولت کارگری در روسيه٬ به عنوان . ۲۱
 ک  عقب يک  دهقانی  و شور  اقتصادی  لحاظ  به  مانده

 مراحل  از  که  ضّدانقالبی  نتيجۀ  دولت در  اين  فرهنگی٬
 مختلفی عبور کرده و به دست بوروکراسی تحت رهبری

 گشت  سرنگون  بود٬  پرورش يافته  مهم . استالين  مراحل
 : اين پروسه به شرح زير است

 ؛ پروسۀ ) ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۱ ( پروسۀ انحطاط بوروکراتيک
 ؛ و پروسۀ ) ۱۹۲۸ تا ۱۹۲۴ ( انقالب بوروکراتيک ضّد

 استبدادی  و  بوروکراتيک  ديکتاتوری  تا ۱۹۲۸ ( تثبيت
۱۹۳۶ .( 

 بوروکراسی شوروی٬ پس از تسلط يافتن بر صفوف . ۲۲
 حزب و دولت٬ به طبقه ای رو به گسترش بدل شد و از

 کاست  رفت ٦ يک  فراتر  بوروکراسی . بوروکراتيک
 ت جمعی ابزارهای ملی شدۀ شوروی٬ با داشتن حق مالکي

 تا سطح تبديل به يک  توليد٬ با اتکای بر اين پايۀ مادی٬
 . طبقۀ حاکمه پيش رفت

5 Statism 
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 ربوده . ۲۳  کارگران  از  قدرت سياسی  که  شرايطی  در
 کنندۀ توليد به اتمام شده٬ موقعيت اين طبقه به عنوان اداره

 رسيده٬ و رژيم زحمتکشان بر پايۀ  سيستم برنامه ريزی
 کارگران دستوری  آزاد  ارادۀ  نه  و  بوروکراتيک دولت

 است قرار  صحبت گرفته  دستاوردهای کردن ٬  تداوم  از
 . تاريخی پرولتاريای شوروی ناممکن است

 در مهد انقالب " سوسياليسم ملی " اين حقيقت که ايدۀ . ۲۴
 اکتبر به قدرت رسيد٬ هم سرنوشت دولت هايی را تعيين

 بال جنگ جهانی کرد که در حوزۀ نفوذ شوروی و به دن
 پايۀ  بر  که  را  هايی  انقالب  هم  و  گرفتند  شکل  دوم

 يافتند  تمامی اين ها٬ . مبارزات رهايی بخش ملی توسعه
 فارغ از آن که با مداخلۀ ارتش سرخ شکل گرفته باشند يا
 های  دولت  ملی٬  بخش  رهايی  های  انقالب  با
 دولت  همتايان  مانند  که  هستند  استبدادی  بوروکراتيک

 چشم بوروکرات  استالينيستی  گشودند يک  جهان  و به ٬ 
 . بنابراين محصول انقالب پرولتری نيستند

استالينيسم

 و . ۲۵  سياسی  ايدئولوژيک٬  مشی  خّط  نام  استالينيسم٬
 را  حاکم  بوروکراسی  طبقاتی  منافع  که  است  سازمانی

 هرچند استالينيسم سرشار از ناسازگاری . بازتاب می دهد
 و زيگ  تناقضات ناپخته  و  است٬ ها  راگ های قابل توجه

 ايدۀ  ملی " ولی  قرار " سوسياليسم  خط مشی  اين  پايۀ  بر
 خطی که تمامی استالينيست ها بی هيچ گونه ترديد . دارد

 دف  مورد  تأملی  دهند ا و  می  قرار  استالينيسم . ع  بنابراين
 ايدئولو  بين ژ يک  مبارزۀ  که  کارگر يست  طبقۀ  المللی

 از درون تخريب می کند و تم  در تعارض جهانی را  امًا
 می گيرد  قرار  ماهيت مارکسيسم  درست همان طور . با

 دولت  انقالبی  ضّد  نفی  بوروکراتيک٬  ديکتاتوری  که
 لنينيسم  نفی  نيز  استالينيسم  شود٬  می  شمار  به  کارگری

 چشم ۱۹۱۷ بين قدرت کارگری که با انقالب اکتبر . است
 تسلط خود٬ به جهان گشود٬ و رژيم استالينيستی که پس از

 به اين قدرت پايان داد٬ يک پروسۀ ضّدانقالبی و آغشته
 خون بسياری از رهبران و مبارزين بولشويک قرار  به

 . می گيرد

 حاکميتی . ۲۶  توتاليتر٬  يک رژيم  وجه مشخصۀ  هرچند
پيدا کرده است٬ " جنبۀ شخصی " است که برای ديکتاتور
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۳٥ 
 عدم  هرگز  ای  سياسی  فرماسيون  يک چنين  وجود  ولی

 ماه  به  را توجه  طبقاتی  ديکتاتوری  طبيعت  و  رژيم  يت
 پديدار شدن ناگهانی شخصی به . توجيه نمی کند  مشکل٬

 نام استالين و تبديل او به يک فرد مستبد در نتيجۀ وقوع
 آن پديدۀ تاريخی که بايد مورد بررسی . چند رخداد نيست

 قرار گيرد٬ نه استالين به عنوان يک فرد٬ بلکه استالينيسم
 جا . است  آن  ضدانقالب از  رهبر  مقام  در  استالين  که

 بوروکراتيک  رژيم  تشکيل  پروسۀ  و  بوروکراتيک
 استبدادی ايفای نقش کرد٬ ناگزير نام خود را به اين رژيم

 . بخشيده است

 طبق ايدئولوژی استالينيستی که سوسياليسم را معادل . ۲۷
 اتاتيسم  کافيست يک ) دولت گرايی ( ۷ با  معرفی می کند٬

 بورژوايی  را دولت  بورژوايی  خرده  " سوسياليست " يا
 کشورهای  در  شوروی  دولت  پای  به  پا  تا  کرد  خطاب

 و مسير  لحاظ اقتصادی پيش برود  به  دولت " عقب مانده
 کند " گرايی  طی  های . را  رژيم  که  موضوع  اين

 آنگوال٬  سومالی٬  يمن٬  الجزاير٬  نظير  کشورهايی
 همگی  نيکاراگوئه٬  و  اتيوپی  افغانستان٬  موزامبيک٬

 وسياليست ناميده می شدند٬ به خوبی نشان می دهد که س
 . مفهوم سوسياليسم تا چه حد از محتوا خالی شده بود

 استبدادی  خصوصيات رژيم های بوروکراتيک

 جوامع . ۲۸  ميان  تمايز  کانون  در  تاريخی٬  لحاظ  به
 طبقاتی غربی که برمبنای مالکيت خصوصی ابزار توليد

 و جوامع طبقاتی آس  دارند٬  ها قرار  در آن  يايی کهن که
 است  بوده  برقرار  توليد  ابزار  بر  يعنی ( مالکيت دولتی
 تاريخی  يک مقولۀ  مثابۀ  به  آسيايی  توليد  مسألۀ ) شيوۀ ٬ 

 در تمامی فرماسيون های اجتماعی که . قرار دارد دولت
  در تحليل نهايی  در دستۀ نخست جای می گيرند٬ دولت
 . ادی مسلط است به طبقه ای تعلق دارد که به لحاظ اقتص

 يعنی طبقه ای که مالکيت خصوصی بر ابزار توليد را در
 جامعه  روی  پيش  در  که  هرچند  دارد٬  ظاهری ٬ دست

 در آن فرماسيون اجتماعی که در . به خود بگيرد " مستقل "
 فضای  با  اقتصادی  فضای  گيرد٬  می  جای  دوم  دستۀ

 تفّو  موضوع  و  دارد  اختالط  برتری سياسی  و  ق

7 Étatisme 

 در . متجسم می شود " مالکيت دولت " لب در قا ] اجتماعی [
 توليد  ابزارهای  ترين  مهم  که  اجتماعی  فرماسيون  آن
 دولت٬  تحت مالکيت دولت قرار دارد٬ کسانی که  اساسًا
 در دست دارند٬ قدرت اقتصادی  يعنی قدرت سياسی٬ را

 . را هم در دست خواهند گرفت

 در آن دسته از جوامع طبقاتی که با طی نمودن مسير . ۲۹
 غرب ت  سرمايه ( وسعۀ  و  فئوداليسم  داری٬  برده  يعنی

 اند٬ بوروکراسی هم منصۀ پابه ) داری  چنان ظهور نهاده
 باقی  به عنوان يک اليۀ اجتماعی وابسته به طبقۀ حاکمه

 مثال های تاريخی آن نوع بوروکراسی را اما می ماند؛
 مستقل  حاکمۀ  يک طبقۀ  خود  می را که  تنها  می سازد٬

 البته در مورد . رقی آسيايی کهن يافت توان در جوامع ش
 استبدادی قرن بيستم بايد گفت که  رژيم های بوروکراتيک

 اند٬  برنخاسته  آسيايی  کشاورزی  های  کمون  از  ها  آن
 برمبنای پيشرفت روند صنعتی شدن ملی که تالش  بلکه
 کند٬  پيدا  دست  توليد  ابزار  از  مدرن  سطحی  به  تا  دارد

 . شکل گرفته اند

 استبدادی٬ بوروکراسی٬  های بوروکراتيک در رژيم . ۳۰
 به همين . دولت را به عنوان مايملک خود در دست دارد

 است که خاطر٬  حاکمه  يک طبقۀ  بوروکراسی خود  اين
 هم قدرت سياسی را در اختيار دارد و هم قدرت اقتصادی

 بوروکراسی در اين جا به صورت يک قدرت جمعی . را
 ود را از جامعه ای که ظاهر می شود که خ ۸ يافته سازمان

 در يک رژيم . در رأس آن جای گرفته بود٬ رها می سازد
 گرفتن  دست  در  ضمن  بوروکراسی٬  بوروکراتيک٬
 است  حاکميت جمعی برمالکيت دولتی٬ يک طبقۀ حاکمه

 پرولتاريا را به خود اختصاص ۹ که اضافه کار اجتماعی
 يعنی اگرچه اثری از . می کند استثمار می دهد و آن را

 ارزش ستثمار ا  سرمايه ۱۰ اضافه  خصلت  عنوان  به ٬ 
 در رژيم  کار  اضافه  ولی استثمار  نيست٬  در آن  داری٬
 مقولۀ  وارد  ها  رژيم  اين  و  دارد  وجود  بوروکراتيک

 . می شوند جوامع طبقاتی

8 organized collective power 
9 social surpluslabor 
10 Surplusvalue
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۳٦ 
 در يک اقتصاد دستوری بوروکراتيک مانند روسيه٬ . ۳۱

 ع منابع ي که در آن سرمايه داری از ميان رفته است٬ توز
 قوانينی که خود ( توليدی نه بر مبنای قوانين اقتصاد بازار

 می  آشکار  باالتر  سود  از  سرمايه  روی  دنباله  در  را
 گيرد؛ ) سازد  می  صورت  مرکزی  برنامۀ  طبق  بلکه ٬ 

 ای که  حاکمه انعکاس برنامه  اولويت های بوروکراسی
 . است

 نه مانند " کارگر " در يک ديکتاتوری بوروکراتيک٬ . ۳۲
 در نظام سرمايه داری است و " آزاد " دبگير يک کارگرمز

 ارباب خود تعلق دارد " برده " مانند نه  به  حق . که تمامًا
 دولت  به  او٬  کار  نيروی  به  نسبت  مالکيت  تعلق داشتن

 قالب دارد  در  که  را  سهمی  کارگر  عوض اين٬  در  و
 دريافت می " دستمزد "  شود٬  می  تعيين  دولت  سوی  از

 . دارد

 ا . ۳۳  بوروکراتيک  فرماسيون ٬ ستبدادی رژيم  يک
 بالقوۀ  توان  ديرپای نيست که  باثبات و  تاريخًا  اقتصادی
 توليدی  شيوۀ  مقبال سلطۀ  در  را  بنيان های خود  توسعۀ

 باشد  داشته  جهان  در  داری  در . سرمايه  که  جا  آن  از
 هايی  رژيم  چنين  بشری٬  جوامع  تاريخی  تکامل  پروسۀ

 نيستند٬ آن يک شيوۀ توليد جديد و برتر از سرمايه داری
 عنوان  به  توان  نمی  منظر  اين  از  را  پسا " ها   جوامع

 داری  کرد " سرمايه  بوروکراتيک . توصيف   رژيم
 ه نظر برهۀ تاريخی و شرايطی که در ط استبدادی٬ از نق

 است  حقيقی  هيوالی  يک  دارد٬  قرار  رژيم . آن  يک
 از  بوروکراتيک  مدرن  صنعت  عصر  در  که  استبدادی

 ا  جهانی  داری  سرمايه  ايست سوی  پديده  شده٬  حاطه
 که  اقتصادی  دليل اجتماعی  منحصر ( خصلت عجيب به
 . خود٬ آينده ای ندارد ) ۱۱ به فرد

امپرياليسم و مبارزه عليه امپرياليسم

 بر پايۀ . ۳۴  داری٬  سرمايه  باالترين مرحلۀ  امپرياليسم٬
 است  استوار  مالی  سرمايۀ  جهانی  سازی . سلطۀ  جهانی

 عنوا ) گلوباليزاسيون (  به  که  متفاوت ٬  يا  جديد  ن يک فاز
 از سرمايه داری معرفی می شود٬ هيچ چيز نيست به جز

 به  المللی استثمار ع امپرياليسم  بين  نظام . نوان يک نظام
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 که به شکل ناموزون٬ ولی مرکب  جهانی سرمايه داری
 بر مبنای تقسيم کار بين المللی توسعه می يابد٬ و استقالل

  ون بازتوليد می کند خود را چارچوب اين توسعۀ ناموز
 همۀ  آن  در  که  است  مراتبی  سلسله  يک هرم  به  شبيه

 دارند  شرکت  داری  سرمايه  رأ . کشورهای اين س در
 قرار  متروپل  پيشرفتۀ  داری  سرمايه  کشورهای  هرم٬
 کم  داری  سرمايه  کشورهای  آن٬  پايين  در  و  تر دارند

 از کشورهای سرمايه . توسعه يافته  در اين بين٬ آن دسته
 ای دارند که به طور متوسط توسعه يافته محسوب داری ج
 . می شوند

 خيزد . ۳۵  برمی  انحصاری  رقابت  از  در . امپرياليسم٬
 و  انحصار  داری٬  سرمايه  توسعۀ  ديالکتيک  چارچوب
 رقابت ضمن آن که يک کل واحد را تشکيل می دهند٬ در
 و  متقابل  ديالکتيکی  ارتباط  نيز  ديگر  يک  با  واحد  آن

 برقرار  ای  می . می سازند دوسويه  را  انحصار  رقابت٬
 زايد؛ اما اين که انحصار از آن پيشی می گيرد٬ به معنای

 نيست  رقابت  نابودی  و  شدن  تشکيل . محو  برعکس٬
 يعنی : انحصار٬ رقابت را در سطحی باالتر ايجاد می کند

 . رقابت ميان انحصارها

 بايد بين گرايش به گسترش يافتن٬ که خصيصۀ دورۀ . ۳۶
 س  عصر استعمار  عمومی  گرايش  و  داريست٬  رمايه

 دارد٬  قرار  مالی  سرمايۀ  سلطۀ  پايۀ  بر  که  امپرياليسم
 شد  قائل  يک . تمايز  برقراری  معنای  به  استعمار٬

 امپراتوری استعماری است٬ متشکل از مستعمراتی که از
 اند  شده  خلع يد  عصر امپرياليستی . استقالل سياسی خود
 های  حوزه  مبنای  بر  داری٬  قدرتمندترين سرمايه  نفوذ

 . گروه های سرمايۀ مالی قرار دارد

 مارکسيستی . ۳۷  توجيه  در عصر امپرياليسم٬ هيچ گونه
 در  مستعمره  شبه  يا  مستعمره  مفاهيم  از  استفاده  برای

 دسته  آن  به  از از اشاره  که  داری  سرمايه  کشورهای
 کم  و توسعۀ  متوسط برخوردارند  يا  لحاظ سياسی تر  به

 ملت های خود را مستقر کرده  عنی دولت استقالل دارند٬ ي
 ندارد  وجود  اشاره . اند٬  کشورهايی  به  مستعمره  مفهوم

 دارد که فاقد استقالل سياسی خود هستند و از نقطه نظر
 دارند  سياسی  اتکا  متروپل  يک کشور  به  مفهوم . قانونی

شبه مستعمره نيز تنها می تواند در قياس با کشورهايی که
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۳۷ 
 عنی دقيق کلمه مستعمره هستند٬ به صورت مطلق و به م

 آن دسته از کشورهای سرمايه داری کم تر . به کار رود
 اند٬  يافته  دست  سياسی  استقالل  به  که  يافته٬  توسعه
 متروپل  کشورهای  به  اقتصادی  لحاظ  به  امروزه
 به  ارتباطی  ترين  کوچک  و  هستند  وابسته  امپرياليستی

 ه داری مستعمرات يا شبه مستعمرات دورۀ گذشتۀ سرماي
 . ندارند

 امروزه کشورهای امپرياليستی که گروه های بزرگ . ۳۸
 کشورهای  حتی  کنند٬  می  نمايندگی  را  مالی  سرمايۀ
 مستقل به لحاظ سياسی را هم تحت فرمان خود دارند٬ در
 با  امور داخلی آنان مداخله می کنند٬ و تالش می کنند تا
 مناف  از  نظامی  و  مالی  ديپلماتيک٬  فشارهای  ع اعمال

 امپرياليسم نه سيستم استعمار . اوليگارشی خود دفاع نمايند
 ٬ بلکه سيستم سلطۀ مالی و استثمار جهانی ۱۲ يا استعمار نو

 . جهانی به وسيلۀ سرمايۀ مالی است

 عصر . ۳۹  در  اقتصادی  استقالل  توضيح  برای  تالش
 مانند  اصطالحاتی  با  و  استعمار  برپايۀ  امپرياليسم

 ويکرديست که از نقطه ر " نو مستعمره " يا " استعمار نو "
 محض می  سردرگمی  به  سياسی پرولتاريا  مبارزۀ  نظر

 چرا که با اين رويکرد٬ مسألۀ استقالل از سيستم . انجامد
 داری  است ٬ سرمايه  مطالبۀ  نوعی  به  به ق نهايتًا  ملی  الل

 هم چنين . جای درهم شکستن واقعی سيستم منجر می شود
 بورژوازی  نيروهای  به  رويکردی٬  چنين  يک

 ملت٬ فرصت می دهد  سيوناليست و ارتجاعی در دولت نا
 پنهان شدن در پشت عبارت  با  مبارزۀ طبقۀ کارگر را  تا

 . فلج سازند " يت با امپرياليسم ضّد " دروغين

 ٬ که ماهيت آن را ناسيوناليسم ۱۳ " سوم گرايی جهان . " ۴۰
 ۱٤ خرده بورژوايی و منبع تغذيۀ آن را توسعه گرايی ملی

 ت به معنای قربانی کردن منافع تشکيل می دهد٬ در حقيق
 کشورهای  ملی  بورژوازی  منافع  مذبح  در  کارگر  طبقۀ

 . عقب مانده است

12 Neocolonialism 
13 Third Worldism 
14 National Developmentalism 

 طيف گسترده ای را دربر می گيرد " جهان سوم گرايی "
 آن جنبش های انقالبی در کشورهای " چپ " که در جناح

 جناح  در  و  جهانی  انقالب  آن  مرکز  در  نيافته٬  توسعه
 ۱٥ هراس دپرستانه و تمامًا بيگانه راست آن ناسيوناليسم نژا

 دارد  پنهان . قرار  با  کشورها  قبيل  اين  در  بورژوازی
 ٬ " ملت تحت ستم " ساختن چهرۀ خود در پشت نقاب يک

 به دست اين آن هم با وجودی که استقالل سياسی پيش از
 مدارا با اين . مده است٬ به ايجاد سردرگمی کمک می کند آ

 حق " از آن ها به نام گونه جريان های سياسی يا حمايت
 ملی  کشورهای " استقالل  سوم " در  مبارزۀ " جهان ٬ 

 از  روی  دنباله  موقعيت  در  را  کشورها  اين  کارگران
 . بورژوازی ملی قرار می دهد

 به ٬ " ملت ستمگر " و " ملت تحت ستم " تمايز ميان . ۴۱
 به . مسألۀ ملی ارتباط دارد  که  چنان ملتی را  اين که هم

 يافت  دست  سياسی  دولت استقالل  يعنی  را  ه٬  خود  ملت
 معرفی " ملت تحت ستم " برقرار ساخته است٬ به عنوان

 که وقتی مسألۀ ملی حل شود٬ . کنيم٬ نادرست است  چرا
 به طور واضح تر خود را در تخاصمات " ستم " اصطالح

 خواهد  متجلی  پرولتاريا  و  بورژوازی  ميان  بنيادين
 ميان . ساخت  بورژوايی  تضادهای  کردن  برجسته
 امپرياليسم از طريق معرفی کشوره  ای باال و پايين هرم
 ملت  ملت تحت ستم " برپايۀ تمايز ميان آن ها کردن ها
 آسيب " ستمگر  کارگر  طبقۀ  مبارزۀ  به  جدی  طور  به ٬ 

 کرد  خواهد  سياسی٬ . وارد  تمايالت  گونه  اين  که  چرا
 از مبارزۀ طبقاتی به سمت  منافع " توجه طبقۀ کارگر را

 عمًال " ملی  و  تقو می کشاند  تغذيۀ رويکردهای ي به  ت و
 . ناسيوناليستی منجر می گردد

 دولت . ۴۲  هيچ  داری٬  نمی  در عصر سرمايه  ملتی را
  توان يافت که به لحاظ اقتصادی ايزوله٬ و از ساير دولت

 يک کشور سرمايه داری قادر نيست . ملت ها مستقل باشد
 حيات  به  جهان٬  داری  سرمايه  نظام  در  الحاق  بدون  تا

 بنابراين٬ اين ايده که يک کشور سرمايه . دامه دهد خود ا
 از کشورهای  مستقل  اقتصادی  لحاظ  به  تواند  داری می

 . امپرياليستی متروپل باشد٬ اتوپيايی ارتجاعيست

15 Xenophobia
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۳۸ 
 شعار ضّديت با امپرياليسم بدون مبارزۀ ضّد سرمايه . ۴۳

 بورژوايی ٬ داری  خرده  گرايشات  های  گويی  ياوه  تنها
 ناسيوناليسم  عليه . است مدافع  مبارزه  که  سياستی  آن

 امپرياليسم را با مبارزه عليه سرمايه داری داخلی ترکيب
 ايه سرم  سيستم امپرياليستی در مقابل نمی کند و اين گونه

 ايستد داری  نق می  از  طبقۀ ط ٬  انقالبی  استراتژی  نظر  ه
 ضّدامپرياليستی نيست  معنای واقعی کلمه  به  آن . کارگر

 کارگر را وادار می کنند تا خشم بقۀ ط جريانات سياسی که
 نشانه  داری خارجی  نهادهای سرمايه  عليه  تنها  را  خود
 به داشتن احساسات دوستانه  روند و در عوض آن ها را

 ن يعنی همان کسانی که آنا  ملی خود نسبت به بورژوازی
 ترغيب می نمايند٬ يکی از مهم ترين  را استثمار می کنند

 کا  مبارزۀ  تضعيف  هستند فاکتورهای  همين . رگران  به
 اصطالح  به  يک  امپرياليسم " ترتيب٬  با  که " ضّديت  ی

 سرمايه  سيستم  عليه  مبارزه  روح  از  را  کارگر  طبقۀ
 داری٬ در کليت آن٬ آکنده نمی کند و تنها آن را به سوی

 داری  سرمايه  های  گزينه  از  يکی  عنوان  انتخاب  به
 خ  يا  ارج از مثال٬ سرمايه داری ترکيه در اتحاديۀ اروپا

 رويکرد  آن؟  کوچک ترين ارتباطی با  هدايت می کند٬
 حتی آن دسته از گرايشاتی که به بهانۀ . مارکسيستی ندارد

 ملت خود دفاع می کنند  ضّديت با جهانی سازی از دولت
 . نيز ارتباطی با مارکسيسم ندارد

انقالب مداوم

 طبقۀ . ۴۴  هدف  کردن  منوط  امپرياليسم٬  عصر  در
 شدن کارگر٬ يعنی کس  و مهيا  آماده  به  ب قدرت سياسی٬

 کشور٬  يک  در  پرولتری  انقالب  برای  عينی  شرايط
 است  پذيرش  غيرقابل  و  برخی . نامعتبر  از  اگر

 و  هستند  مانده  عقب  استثنايی  طور  به  که  کشورهايی
 طبقات پرولتاريا در آن ها هنوز برای ايفای نقشی مستقل

 هستند  ضعيف  حد  از  آن بيش  در  شود٬  نظر  صرف
 هدف  کارگری " صورت  يک هدف " قدرت  حقيقت  در

 ممکن و ضروری محسوب می شود که بايد برای تمامی
 گيرد  دفاع قرار  مورد  مراحل . کشورها  بايد  که  اين ايده

 متنوعی را تا پيش از رسيدن به اين هدف لحاظ کرد٬ بايد
 حکم طرد قويًا  در  تنها  ای  ايده  چنين  که  چرا  شود؛

 برای  نهايی  است دستورالعمل  انقالب  اگرچه . شکست
 در  را  خاص  مطالبات  از  شماری  کارگر  طبقۀ  قطعًا

 مبارزۀ خود برای کسب قدرت٬ و با توجه به شرايط ويژۀ
 اما در هر حال٬ چنين . ی٬ مطرح خواهد ساخت ر هر کشو

 مطالباتی بايد دارای خصلت انتقالی باشد٬ يعنی بتواند پلی
 ارگر ايجاد به سوی کسب قدرت سياسی به وسيلۀ طبقۀ ک

 . کند

 به دولت های خرده بورژوايی چپ و ائتالف های . ۴۵
 نمی اصطالح  شکل  تحت هژمونی پرولتاريا  انقالبی که

 بورژوازی منجر  در تحليل نهايی به همکاری با  گيرند٬
 شوند  کرده . می  اثبات  تاريخی  تجارب  که  طور  همان

 تحوالت  هم  تا  قرارست  که  انقالبی  نوع  آن  است٬
 هم دموکراتيک  و  ببرد  پيش  امپرياليسم  عصر  در  را

 در جهت نابودی سرمايه داری  تغييرات سوسياليستی را
 . اعمال کند٬ انقالب پرولتری است

 اجتماعی٬ . ٤٦  انقالب  کردن  محدود  سوی  به  گرايش
 توقف آن٬ محصور ساختن آن با قيد و بندهای داخلی٬ از
 می  شمار  به  بورژوايی  خرده  گری  انقالبی  خصايص

 به همين دليل٬ انقالب تنها می تواند از طريق قدرت . رود
 در حکومت هايی . کارگری به صورت مداوم پيش برود

 خرده  انقالبی  سياسی  های  جنبش  يک چنين  برپايۀ  که
 که چه  بورژوايی  از آن  فارغ  و غيره٬  مانند چريکيسم

 نظر می رسند  انقالب  قدر راديکال به  اند٬  شکل گرفته
 . فراتر رود " توسعه گرايی ملی " ۀ نمی تواند از محدود

جنگ های امپرياليستی و رويکرد مارکسيستی

 رقابت و مبارزۀ انحصارات امپرياليستی برای تقسيم . ۴۷
 صلح " ٬ هميشه از طريق ابزارهای ] جهان در بين خود [

 تنش های روزافزون در سطح . صورت نمی گيرد " آميز
 قدرت  ديپلماتيک مابين  سياسی و  های روابط اقتصادی٬

 برای  مبارزه  برمبنای  تا  دارند  تالش  که  امپرياليستی٬
 کسب هژمونی با يک ديگر تسويه حساب کنند٬ به راحتی

 منعکس می کند  های نظامی  برنامه  در  را  جنگ . خود
 نظامی  افزايش  جهان٬  بازتقسيم  برای  امپرياليستی  های
 همراه  اين بازتقسيم  با  گری و سياست های خشونت که

 خص  همگی  هستند است٬  امپرياليسم  عصر  . وصيات
 ادعا کرد٬ " مرتد " امپرياليسم٬ برخالف آن چه کائوتسکی

 تهاجمی سرمايه٬  نه سياست خارجی ناخواسته و تصادفًا
. بلکه ماهيت سرمايه داری مدرن است
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۳۹ 
 از سوی چپ . ۴۸  اين روزها  گرايش کائوتسکيستی که

 اين ج  به  بندی می مع ليبرال مورد دفاع قرار می گيرد٬
 رشد  گرايش روبه  درون  از  اکنون  که  های رسد  گروه

 ٬ دوره ای به سوی درهم آميختگی و ادغام سرمايۀ مالی
 است  آمدن  بيرون  درحال  داری  سرمايه  صلح  اين . از

 تحليل ٬ رويکرد  همان  می ۱٦ " ابرامپرياليسم " از  ناشی
 يک  به  نهايتًا  انحصاری  های  اتحاديه  می گويد  که  شود

 و بنابراين رقابت ٬ ل خواهند شد تراست واحد جهانی مبّد
 محو خواهند گرديد  امروز٬ اين گرايش در . و بحران ها

 چپ ليبرال که " جهانی سازی حامی " قالب رويکردهای
 تحت تأثير تبليغات بورژوازی جهانی قرار دارد٬ متجلی

 ای رغم اين واقعيت که گروه ه با اين حال٬ علی . شده است
 م  های  خاستگاه  بزرگ با  روابط ت سرمايۀ  فاوت ملی در

 پيچيده ای با يکديگر وارد شده اند٬ رقابت و مسابقه ميان
 هم  انحصاراتی  باقيست چنين  نتيجه٬ . چنان  وخامت در

 بيشتر رقابت٬ منجر به تشديد تضاد ميان منافع کشورهای
 را بر ۱۷ " حمايت گرايی " امپرياليستی می شود٬ گرايش به

 منافع  از  دفاع  ک " خود " مبنای  می  سدهای تغذيه  ند٬
 به  و  نمايند  می  ايجاد  يک ديگر  پيش روی  را  مختلفی

 . جنگ های امپرياليستی می انجامد

 کشورهای . ۴۹  وسيلۀ  به  امروزه  که  نظامی  مداخالت
 هدف بازتقسيم حوزۀ  امپرياليستی در مناطق مختلف و با
 جنگ  اين  نشانۀ  ترين  متداول  گيرد٬  می  صورت  نفوذ

 است  ف . های ناعادالنه  اين  قط کشورهای امپرياليستی اما
 می  دست  طلبانه  توسعه  های  ماجراجويی  به  که  نيستند

 با . زنند  تا  تالش دارند  که  کشورهايی  برخی از  امروز
 " امپرياليستی " هدف ايجاد حوزه های نفوذ خود به قدرت

 شوند  عراق ( تبديل  يا  ايران  يونان٬  ترکيه٬  به ) مانند ٬ 
 يی ناعادالنه جنگ هايی دامن می زنند که همگی جنگ ها

 رويکرد درست نسبت به چنين جنگ هايی٬ نبايد . هستند
 بورژوازی  از  بورژوازی " خود " دفاع  مقابل  در

 آتش يک جنگ " ديگر " کشورهای  " ملی " ٬ و دميدن در
 بورژوازی  درکنار  ايستادن  همراه  يک " خودی " به  در

 . جبهه باشد

16 UltraImperialism 
17 Protectionism 

 بايد آن دسته از قدرت های بزرگ . ۵۰  از سوی ديگر٬
 ليستی را که در پشت اين جنگ های ناعادالنه ميان امپريا

 مشاهده  دارند٬  قرار  داری  سرمايه  مختلف  کشورهای
 که . کرد  درک نمی کنند  و  نمی بينند  اين را  کسانی که

 کشورهای [ در هرم سلسه مراتبی " رده پايين " کشورهای
 داری  و ] سرمايه  نمايندگان  عنوان  به  حقيقت  در ٬ 

 ليستی وارد جنگ می شوند٬ کارگزاران کشورهای امپريا
 و  دارند  را  کارگر  طبقۀ  مبارزۀ  برابر  در  مانعی  حکم
 در  را  داری  دولت سرمايه  آن  يا  اين  تا  تالش می کنند

 . جای دهند " ملت تحت ستم " موضع

 در يک کشور . ۵۱  تاريخی پيش روی پرولتاريا  وظيفۀ
 است  پرولتری  انقالب  داری٬  شرايط . سرمايه  در  اما

 سرمايه داری که پيشتر مرحلۀ استقرار اشغال يک کشور
 يک  دولت  سوی  از  است٬  کرده  سپری  را  خود  ملت

 يک  اراضی  الحاق  شرايط  در  يا  و  خارجی؛  دولت
 ديگر می تواند برای " مسألۀ ملی " ٬ يک نوع ۱۸ سرزمين

 شود  مطرح  وظيفۀ . پرولتاريا  مواردی٬  چنين  در
 به  انقالبی٬  های پرولتاريای  توده  رهبری  گرفتن  دست

 فضايی و  از  نمودن  استفاده  مبارزه٬  عرصۀ  به  شده  ارد
 می  ملی  شورش  سوی  به  را  زحمتکش  های  توده  که
 به  مبارزه  اين  هژمونی  انتقال  از  جلوگيری  و  کشاند٬

 . ٬ است " وحدت ملی " دستان نيروهای بورژوازی با توّهم
 از خالل اين مسير است که پيشبرد توده های وسيع  تنها

 . اجتماعی امکان پذير می نمايد کارگر به سوی انقالب

 ( پيوست " يا " الحاق " ۱۸ " Annexation ( عبارت است 
 متعلق به از پيوستن سرزمينی بی  دولت ديگر صاحب يا

 خاک خود  يک . به  کار  دست کم٬ اين  يا  است و  طرف
 دهد٬ از آن دولتی که بخشی از خاک خود را از دست می

 نيست  پيوست . خشنود  نظامی٬  با  اشغال  برخالف
 الحمايگی  تحت  يا  به  سرپرستی  حاکميت  کامل  حقوق

 می  دولت دست  شهروند  پيوسته  سرزمين  مردم  و  آيد
 می  شمار  به  به . يند آ پيونداننده  سرزمين٬  اجارهٴ  يا  خريد

 نمی  شمرده  پيوست  دوجانبه٬  عمل  پيوست . شود عنوان
 اتريش و سرزمين سودت به آلمان پيش از جنگ جهانی

 . دوم از موارد مهم پيوست است
 چاپ  نشر مرواريد٬  داريوش آشوری٬  سياسی٬  دانشنامهٴ

٬ ۹۳ ص ۱۳۸۷ شانزدهم
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 ] جهان [ جنگ های امپرياليستی برای تجزيه و تقسيم . ۵۲

 در . تنها به شکل جنگ های جهانی کالسيک رخ نمی دهد
 بزرگ وجود  امپرياليستی  جنگ جهانی  دو  بيستم٬  قرن
 خاص  که  جهانی  دوم  و  اول  جنگ های  يعنی  داشت؛

 ن  نيز  موارد  آخرين  ولی  بودند٬  های خود  خواهند زمان
 جهانی . بود  جنگ های  که  تصور  اين  ديگر٬  سوی  از

 يک  اند٬  بوده  گذشته  به  مربوط  صرفًا  امپرياليستی
 بود  خواهد  ناکافی  و  اشتباه  قلمروی . رويکرد  و  شکل

 است  ثانويه  مشکل  يک  امپرياليستی٬  موضوع . جنگ
 . مهم٬ ماهيت جنگ و سياست هايی است که ادامه می دهد

 مختلف حتی امروز هم می توانند قدرت های امپرياليستی
 به کاربستن مدرن ترين و وحشتناک ترين سالح هايی  با
 اند٬ جهان  يکديگر توسعه داده  برای تسويه حساب با  که

 . را دوزخ جنگ مبّدل سازند

 کشورهای . ۵۳  ميان  حساب  تسويه  اين  در  پرولتاريا
 سرمايه داری نبايد جانب يکی از گروه های جنگ طلب

 زيرا برای پرولتاريای کشورهايی که به جنگ . را بگيرد
 شکست  سوی  به  پيشروی  مسأله٬  زنند٬  می  دامن

 و موفقيت در تبديل جنگ امپرياليستی " خود " بورژوازی
 استثمار  سيستم  به  دادن  پايان  برای  طبقاتی  جنگی  به

 داری است  نمی تواند . سرمايه  بنابراين مطالبۀ پرولتاريا
 پاسيفيستی  جنگ در " صلح " مطالبۀ  ديوانگی  مقابل
 باشد  قرار . امپرياليستی  که  جنگی  طريق  از  تنها  صلح

 بياندازد٬ است پرولتاريا عليه سيستم سرمايه داری به  راه
 . برای جهان به ارمغان آورده خواهد شد

 مسألۀ ملی و مبارزات رهايی بخش ملی

 از نقطه نظر مستعمرات و ملل " رهايی ملی " وظيفۀ . ۵۴
 ملت خود تالش می  استقرار دولت تحت ستمی که برای

 دربرگيرندۀ  نادر هستند٬  امروزه  آن  موارد  هرچند  کنند٬
 به تعويق  راه حلی است که برای يک مسألۀ ملی تاريخًا

 جنگ های رهايی بخش ملی که بر . افتاده ارائه می شود
 حق و چنان جنگ هايی به اين اساس توسعه می يابند٬ هم
 پرولتاريای انقالبی قرار عادالنه هستند که مورد حمايت

 . می گيرند

 با وجود طبيعت محدود مبارزات رهايی بخش ملی٬ . ۵۵
 نفع  به  دليل  دو  به  بنا  حال  هر  در  مبارزات  قبيل  اين

 هستند  فرجام . پرولتاريا  و  نتيجه  بيانگر  ها  آن  اوًال٬
 هستند؛ مبارزۀ ملی بر اين حقيقت سايه می " مبارزۀ ملی "

 ين ميان٬ مبارزۀ متحدانۀ پرولتاريا افکند که نکتۀ مهم در ا
 هدف سرنگونی نظام سرمايه داريست  ثانيًا٬ اين قبيل . با

 مبارزات فرصتی را برای هدايت و رهبری توده هايی که
 دست آوردن استقالل ملی خود شورش کرده اند٬ برای به

 سوی  به  يعنی  بخش٬  رهايی  حقيقتًا  مبارزۀ  سوی  به
 پ  هژمونی  تحت  اجتماعی  می انقالب  ايجاد  رولتاريارا٬

 از سوی ديگر٬ نتيجۀ مبارزۀ ملی به وضوح آشکار . کند
 می کند که مشکل اصلی برای طبقۀ کارگر و توده های
 نظام  که  زمانی  تا  و  داريست  سرمايه  نظام  زحمتکش٬

 امپرياليستی سرنگون نگردد٬ تمامی  جهانی سرمايه داری
 سياسی و در نتيجه ستم ( اشکال نابرابری های اقتصادی

 . مجددًا بازتوليد خواهد شد ) و مسألۀ الحاق

 حق تعيين سرنوشت٬ ماهيتًا حق استقرار يک دولت . ۵۶
 است  پذيرش حق . مجزا  به  انقالبی پرولتاريا٬  برنامۀ  اما

 کند  نمی  بسنده  ملی  سرنوشت  حتی . تعيين  که  چرا
 بورژوازی نيز می تواند از به رسميت شناختن و پذيرش

 از اين حق صحبت کند٬  را  آن  محتوای سياسی  هرچند
 کند  می  خالی  بايد . اساس  انقالبی  پرولتاريای  بنابراين

 بسته به پذيرش اين حق٬ بر مبنای جوانب زير به مبارزه
 : دامن بزند

 که  ملتی تحت ستم  تهديد و اجبار يک ملت ستمگر عليه
 برای حق تجزيه طلبی مبارزه می کند٬ موضوعيست که

 . ض قرار گيرد بايد قطعًا مورد اعترا

 از اين حق برای تجزيۀ  استفاده يا عدم استفاده  تصميم به
 اين  و  اوست  خود  انتخاب  ستم٬  تحت  ملت  يک  عملی

 . انتخاب بايد مورد دفاع قرار گيرد

 بايد عليه تمامی اشکال آن دسته از ديدگاه های سياسی که
 به اعمال  و  را طرد  حق تعيين سرنوشت ملل تحت ستم

 بر ملل تحت  يک زور  آن می پردازند٬  دفاع از  يا  ستم
 . جنگ ايدئولوژيک به راه بيفتد

 امتيازات ملی و تحميل يک زبان رسمی بايد مطلقًا مورد
. اعتراض واقع شود
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 در . ۵۷  طلبی  تجزيه  حق  تحت ستم٬  ملتی  به  که  مادام

 نشود٬  اعطا  ملی  بخش  رهايی  مبارزۀ  مسألۀ " پروسۀ
 داشت٬ به عنوان چنان وجود خواهد به طور کلی هم " ملی

 و ملل  پرولتاريای ملل تحت ستم  اتحاد  مانعی در برابر
 ستمگر ايفای نقش خواهد کرد و نياز به چنين اتحادی را

 به همين خاطرست که برنامۀ . از نظر دور خواهد داشت
 پرولتاريای انقالبی با ارائۀ يک راه حل سياسی واقعی از

 نظير  ليبرالی  شعارهايی  و " خالل  خودمختاری استقالل
 . مخالف است " ملی و فرهنگی

 و بورژوازی بر پايۀ . ۵۸  متحد پرولتاريا  دفاع از جبهۀ
 چنين  که  استدالل  اين  با  و  ملی  بخش  رهايی  مبارزۀ

 بورژوا  فضای  يک  تولد  به  ای  و  مبارزه  دموکراتيک
 يک  توسعۀ  همچنين  و  شود٬  می  منجر  آن  نظاير

 معن  به  چنين همکاری ای٬  پايۀ  ای صرف استراتژی بر
 فارغ از آن . نظر کردن از هژمونی انقالبی پرولتارياست

 پيشتاز  باشد٬  شدن  مطرح  حال  در  ای  مسأله  چه  که
 بايد با شعارها٬ مطالبات٬ و پرچم خود  انقالبی پرولتاريا
 به مبارزه بپيوندد و هرگز به سوی معامله بر سر استقالل

 . سازمانی و ايدئولوژيک خود نرود

 ا . ۵۹  ظاهرًا پرولتاريای  هر  از  تا  نيست  متعهد  نقالبی
 حمايت از جنبش های . جنبش رهايی بخش ملی دفاع کند

 نقطۀ  را  مترقی  تاريخًا  يک مطالبۀ  که  ارتجاعی٬  ملی
 در  ابزاری  به  حتی  و  نداده  قرار  خود  فعاليت  عزيمت

 و در ( دست يکی از قدرت های امپرياليستی تبديل شده اند
 بش رهايی بخش ملی قرار نتيجه نمی توانند در مقولۀ جن

 . ٬ مغاير با منافع پرولتارياست ) گيرد

 به . ۶۰  مبارزۀ  از  به حمايت  ستم٬  تحت  ملت  يک  حق
 معنای سازش با شووينيسم بخش بورژوازی در آن ملت

 نيست  ستم  کشورهای . تحت  بورژوازی  که  ايده  اين
 انقالبی  خود  طبيعت  به  بنا  ستم  تحت  ملل  يا  مستعمره

 تی است که انقالب را به وظايف و هستند٬ محصول ذهني
 . تکاليف ملی محدود می سازد

 به . ۶۱  و  ترکيب  از  انقالبی  پيوستگی هم پرولتاريای
 نتيجۀ  در  بلکه  اجبار  به  نه  که  مختلف٬  ملل  اختياری
 شرايط عينی مناسب در دوره ای مشخص از تاريخ رخ

 می کند  استقبال  است٬  اتحاديه . داده  اين  جداسازی مجدد

 تاريخی مشخص های ملی  اين از يک نقطۀ  که پيش از
 برای  منفعتی  هيچ  اند٬  يافته  تکامل  و  توسعه  برخاسته٬

 . پرولتاريا ندارد

 و . ۶۲  ملل ستمگر  انقالبی در  سياست کارگران  هرچند
 متفاوت باشد٬  تحت ستم ممکن است به لحاظ تاکتيک ها

 بگيرد  جريان  مشابه  ماهيت  يک  از  بايد  سوی . اما  از
 بسط  به ديگر٬  طلبی  تجزيه  حق  پذيرش  دادن  تعميم  و

 بر پايۀ تقسيمات ملی٬ هيچ چيز  سطح سازمان پرولتاريا
 کوته  ناسيوناليسم  جز  نيست به  نظر . بين  از نقطه  آن چه

 منافع تاريخی پرلتاريا حائز اهميت است٬ استقرار قدرت
 انقالبی مشترک پرولترهای ملل تحت ستم و ملل ستمگر٬

 ا  ايجاد  بنابراين  های و  توده  يکپارچگی  ايجاد  ختيار
 است  طلبی  تجزيه  پذيرش حق  مبنای  اما . زحمتکش بر

 به  برای رسيدن  کارگر  طبقۀ  المللی  سياست بين  اگرچه
 ممکن است  يکسان هم باشد٬ اما  هدف يکسان بايد اساسًا

 و تبليغات  بسته به تفاوت در شرايط  از نظر تاکتيک ها
 پذيرش حق تجزيه تنها از طريق . متفاوت باشد  مشخص

 طلبی از سوی کمونيست های ملل ستمگر از يک سو٬ و
 تأکيد بر يکپارچگی و وحدت از سوی کمونيست های ملل
 از سوی ديگر٬ می توان به  تحت ستم در تبليغات آن ها

 . اين هدف مشترک نائل شد

 از نقطه نظر پرولتاريا که منافع طبقاتی اش وحدت . ۶۳
 ض  را  کشورها  تمامی  از کارگران  و  سازد٬  می  روری

 نقطه نظر رسالت تاريخی آن که محو تقسيمات ملی و به
 را در دستور کار  ارمغان آوردن اتحاد اختياری ملت ها

 به معنای تکميل وظيفه ای " مسألۀ ملی " دارد٬ حمايت از
 برای پرولتاريا٬ نه تعميق و " مثبت " وظيفۀ . است " منفی "

 بلکه سرنگونی دول  و  ت گسترش تقسيمات ملی٬  ملت ها
 از  يکپارچگی اختياری ملل  و  هموار کردن مسير اتحاد
 آغوش گرفتن بخش  به  با  انقالب جهانی است که  طريق
 . های هر چه بزرگ تری از ملل جهان٬ پيشرفت می کند

 مسألۀ زنان و محيط زيست در جامعۀ سرمايه داری

 های . ۶۴  جريان  زيست٬  محيط  طرفداران  که  اين
 تا  راديکال عنوان می فمينيستی و غيره  را  خود  چه حد

 کنند٬ اهميتی ندارد؛ آن ها به عنوان کسانی که ايمان خود
 جستجوی  در  و  اند  داده  دست  از  کارگر  طبقۀ  به را
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 اجتماعی "  های جديد  مقابل " ديناميسم  در  اساسًا  هستند٬

 . نظام سرمايه داری نمی ايستند

 جامعه . ۶۵  تقسيم  تاريخ  اندازۀ  بر زن قدمتی به  به ستم
 به  يافتن  دست  طريق  از  تنها  آن  محو  و  دارد٬  طبقات

 ای بی طبقه ممکن است  دليل است که . جامعه  به همين
 حّل مسألۀ زنان تنها می تواند به واسطۀ انقالب پرولتری

 پذيرد  عليه . صورت  مبارزه  ضمن  انقالبی  پرولتاريای
 تمامی اشکال تبعيض اجتماعی و ستم٬ مشکالت جنسّيت

 و . بر مبنای تقسيمات طبقاتی درک می کند تحت ستم را
 که  را  بورژوايی  خرده  و  بورژوايی  فمينيسم  بنابراين
 جنس  دو  ميان  مبارزه  به  را  زن  مسألۀ  تا  دارد  تالش

 . مخالف و مسأله ای فراطبقاتی تقليل دهد٬ طرد می کند

 برای . ۶۶  مرزی  و  حّد  که  آن  ضمن  داری  سرمايه
 بهر  در  نيست٬  قائل  انسان  طبيعت استثمار  برداری از  ه

 شناسد  نمی  مرزی  گرمايش . نيز  اوزون٬  اليۀ  حفرۀ
 بی  تخريب  زيست٬  محيط  آلودگی  گونه زمين٬  رحمانۀ

 بيابان  ها٬  جنگل  تخريب سريع  بيولوژيک٬  و های  زايی
 غيره٬ در حال ايجاد مشکالتی هستند که کل سيارۀ ما را
 تهديد می کند و تأثيرات آن طی سال های اخير بيشتر و

 نظام توليد سرمايه داری که ماهيتًا دچار . بيشتر شده است
 اين  تمامی  مسّبب  و  مسئول  تنها  است٬  مرج  و  هرج

 است  عظيم  و . مشکالت  شده  ريزی  برنامه  توليد  تنها
همگام با طبيعت است که می تواند چنين مشکالتی را حل

 و غيره٬ با موعظه . کند  طرفداران محيط زيست٬ سبزها
 تالش م  مشکالت های خود  که  حقيقت را  اين  تا  کنند  ی

 مزبور بدون محو سرمايه داری غيرقابل حل شدن هستند٬
 سازند  تار  و  قبيل . تيره  اين  حّل  به  قادر  نيروی  تنهای

 . مشکالت٬ باری ديگر طبقۀ کارگر است

 روش ها و ابزارهای مبارزاتی طبقۀ کارگر

 رهايی طبقۀ کارگر تنها می تواند وظيفۀ خود طبقۀ . ۶۷
 ولی آن آگاهی سياسی که قرارست اين طبقه . کارگر باشد

 به سوی رهايی اش ببرد٬ خودبه  خود از دل مبارزات را
 گردد  نمی  ظاهر  طبقاتی  ارتقای . روزمرۀ  منظور  به

 آگاهی کارگران به سطح آگاهی مبارزۀ سياسی انقالبی و
 يک  طبقه٬  اين  انقالبی  سياسی  سازمان  به  يافتن  دست

 مجهز به تئوری مارکسيستی مورد نياز سازمان پيشتاز و

 است که به طور خستگی ناپذيری برای نائل شدن به اين
 . هدف در درون جنبش طبقۀ کارگر تالش کند

 پرولتاريا . ۶۸  انقالبی مبارزۀ  اگر محتوای بين المللی و
 جا برای رهايی٬ به درستی درک نگردد و يک مبارزۀ به

 آن صورت نتواند در سطح بين المللی سازمان  يابد٬ در
 خواهد  ثمر  ملی بی  سطح  به  محدود تالش های انقالبی

 تواند . بود  نمی  پرولتاريا  جهانی  انقالب  ديگر٬  بيان  به
 کسی . متصور باشد بين الملل بدون برخورداری از يک

 که خواهان انقالب جهانی است٬ بايد خواهان ابزار آن نيز
 در سطح تحت شرايط کنونی٬ سازمان طبقۀ کارگر . باشد

 برای انقالب جهانی٬  فقط  بين المللی ضرورتی است نه
 در  جزئی  اقتصادی  مبارزات  پيروزی  برای  حتی  بلکه

 . سطح محلی

 می . ۶۹  تنها  که  است  جايگاهی  کارگر٬  طبقۀ  رهبری
 تواند از خالل شرکت جستن در مبارزۀ واقعی اين طبقه٬
 ه موفقيت در تبديل شدن به جريان هدايت کننده و سازماند

 از ساده ترين مبارزۀ اقتصادی اين طبقه  در هر موقعيتی
 مبارزۀ  ترين  الوصول  صعب  و  دشوارترين  تا  گرفته

 با ادعا کردن٬ رقابت های خرده بورژوايی و . سياسی آن
 به رهبر  تبديل  بزرگنمايی و اغراق هيچ کس نمی تواند

 . شود

 چارچوب . ۷۰  در  اساسًا  اقتصادی  روزمرۀ  مبارزۀ
 های  برای محدوديت  اما  گيرد٬  می  قرار  موجود  نظم

 بسيج کردن تودۀ رو به رشد کارگران در مبارزه٬ حياتی
 اهميت است  حائر  ترين . و  مهم  کارگری٬  های  اتحاديه

 سازمان های توده ای طبقۀ کارگر در نظام سرمايه داری
 هستند و همچنان تابه امروز نيز اين جايگاه تاريخی خود

 اند  حفظ کرده  که . را  هيچ شکل ديگری از سازمان چرا
 قرار  توده ای کارگران ايجاد نشده است تا به جای آن ها

 . بگيرد

 تحت شرايط خاصی که در آن طبقۀ کارگر در حالت . ۷۱
 عقب نشينی قرار دارد٬ گرايش اتحاديه ها به الحاق شدن

 به  رسيده اثبات در نظام سرمايه داری٬ يک حقيقت تاريخًا
 ی کارگری است که پس از قرار اما اين بوروکراس . است

 دولت  دستگاه  در  ها٬  اتحاديه  رأس  در  خود  دادن
 به طور کلی  و نه اتحاديه ها  می شود . بورژوايی ادغام
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 با  پيکار  و  گرايشات  قبيل  اين  عليه  مبارزه  راه
 بوروکراسی اتحاديه ها٬ ترک کردن اتحاديه ها و تشکيل

 کارگری "  و عقيم  بردن باال . نيست " سازمان های جديد
 به سطح سازمان های توده ای مبارزه٬  مجدد اتحاديه ها
 کردن مشکالت  و بهانه  ها  اتحاديه  فرار کردن از  با  نه
 اين  حل  برای  مبارزه  به  شدن  وارد  با  بلکه  جاری٬
 اين  سنگينی  مقابل  در  شدن  تسليم  بدون  مشکالت

 . مشکالت٬ امکان پذير است

 از طريق رو . ۷۲  را  خود  کارگر مبارزۀ  ش هايی طبقۀ
سازگار با طبيعت اين مبارزه پيش می برد و هدايت می

 کردن . کند  جايگزين  با  بورژوايی  خرده  های  جريان
 جای  به  خود  ماجراجويانۀ  های  روش  و  ها  سازمان
 مبارزۀ  به  نهايی  تحليل  در  طبقه٬  اين  ای  توده  مبارزۀ

 . طبقاتی ضربه می زنند

سنت ما

 المل . ۷۳  بين  مبارزۀ  که  اصلی  خط  کارگر آن  طبقۀ  لی
 مبارزات بی شمار  خالل  از  هدايت می کند٬  را  جهانی

 سال و فدا شدن جان هزاران کمونيست در راه ۱۵۰ طی
 است  شکل گرفته  خّط . اين آرمان٬  از  هنوز  کسانی که

 انگلس٬  مارکس٬  با  المللی پيروی می کنند٬  انقالبی بين
 لنين٬ رزا لوکزامبورگ و تروتسکی به ثمبۀ رهبران مهم

 . بنيان گذار سنت مارکسيستی توافق دارند

 دادن . ۷۴  سازمان  برای  انگلس  و  مارکس  های  تالش
 زنجير  که  ای  واسطه  های  حلقه  و  کمونيست٬  اتحاديۀ
 انقالبی را از زمان بين الملل اول تشکيل می دهند؛ حزب
 چهار  دورۀ  در  سوم  الملل  بين  لنين٬  زمان  بلشويک در

 چپ  اپوزيسيون  اول٬  ها  شويک بل ( کنگرۀ  به ) لنينيست
 پس از  استالينيسم  عليه  مبارزه  به  رهبری تروتسکی که
 بين  چپ  اپوزيسيون  متعاقبًا  و  زدند٬  دامن  لنين  مرگ

 المللی ( المللی  کمونيست بين  ميراث عمومی ) اتحاديۀ  و
 که تالش شده بود ( ايدئولوژيک بين الملل چهارم  سياسی

 شود  ايجاد  تروتسکی  دورۀ  در  اين ) تا  همۀ  سننی ؛  ها
 . هستند که ما خود را بر پايۀ آن استوار می کنيم
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 علل شکست انقالب اکتبر علل شکست انقالب اکتبر

 مازيار رفيق سخنرانی دوم متن پيش رو قسمت : ميليتانت
 پالتاک رازی  اتاق  مارکسيسم « در  جهت » احيای  است؛
 ٬ رجوع ۵۰ شمارۀ العۀ بخش اول٬ به نشريۀ ميليتانت مط
 . کنيد

*** 

 بخش را من به ترتيب زير درنظر گرفته ام٬ البته ۴ اين
 کسان ديگری هستند که ممکن است به گونه ای ديگر به

 فکر کردم که اين مسأله برخورد بکنند٬ به همين دليل من
 اين تقسيم بندی مسأله را به لحاظ جنبه هايی از انقالب که
 حتی مخالفت قرار گيرد٬  يا  نقد  مورد حمايت٬  می تواند

 . ساده و روشن تر خواهد کرد

 داخلی٬  جنگ  و  انقالب  سالهای  تا ۱۹۱۷ بخش اول٬
۱۹۱۹ 

 بلشويک٬  حزب  تاريک  سالهای  تا ۱۹۲۰ بخش دوم٬
۱۹۲۱ 

 ت  سالهای  در بخش سوم٬  دموکراسی  احيای  الش برای
 ۱۹۲۸ تا ۱۹۲۲ روسيه٬

 ارتجاع  سالهای  يا  انقالب  سياه  سالهای  بخش چهارم٬
 ۱۹۹۱ تا ۱۹۲۸ بوروکراسی٬

بايد ۱۹۱۹ تا ۱۹۱۷ در مورد بخش اول يعنی سال های
 انقالب اکتبر  که  واضح مشخص کرد  طور روشن و  به
 و يکی از دموکراتيک ترين انقالب هايی بود که رخ داد

 حزب بلشويک يکی از دموکراتيک ترين احزابی بود که
 کارگری  جنبش  درون  در  را  دخالتش  مقطع  آن  در
 صورت داد و خط دخالتگريش کامًال منطبق با منافع توده

 . های کارگر بود

 وقتی که از لنين سؤال می کنند که تعداد ۱۹۱۲ در سال
 در حزب  نفر  چند  چقدر است و  در روسيه  بلشويک ها

 د٬ لنين پاسخ می دهد که من اطالع دقيقی در دست هستن
 به بعد اختناق حاکم بوده٬ ولی ۱۹۰۶ ندارم٬ چون از سال

 از انگشتان دست هم تجاوز  شايد  آن ها نمی کرده تعداد
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 خود ! است  و  بود  انگشت شمار  بلشويک ها  يعنی تعداد

 اما . رهبران حزب بلشويک هم به اين مسأله اذعان داشتند
 اين حزب به يکی از بزرگترين ۱۹۱۷ فوريۀ در انقالب

 تاريخ  اساس آماری که  بر  و  احزاب آن زمان مبدل شد
 تاريخ نويسان بلشويک٬ تروتسکيست  نويسان مستقل  نه

 ارائه داده اند٬ در انقالب  و آنارشيست و يا کسان ديگر
 حدود ۱۹۱۷ فوريۀ  در  بلشويک چيزی  حزب  يا ۲۵ ٬
 . از پيشروان کارگری هزار نفر عضو داشته٬ متشکل ۲۶

 اکتبر  و  فوريه  اکتبر ۱۹۱۷ بين  انقالب  از  قبل  ماه  دو
 حدود  در  عضو هزار ۲۴۰ حزب بلشويک چيزی  نفر
 . داشت که از آن حمايت می کردند

 انقالب اکتبر حزب بلشويک چيزی نزديک به آستانۀ در
 است هزار ۴۰۰  داشته  کارگری  از . عضو  اين درواقع

 حزب  دشمنان  از  يکی  شود زبان  می  بيان  . بلشويک
 بنابراين بحثی که رفقای آنارشيست هم در آن دوران و هم

 کردند  می  عنوان  بعد  دوران  اين  در  که  اين  بر  مبنی
 قليلی  يک عدۀ  و  است  بوده  کوچکی  يک حزب  حزب
 آمدند و کودتايی صورت گرفت و بلشويک ها ربطی به

 غيره  و  نداشتند  کارگر  طبقۀ  لحاظ  حزب  از  کامًال
 اين حزب با وجود تعداد اعضايی . ريخی بی اساس است تا

 که داشت٬ يکی از دموکراتيک ترين تشکيالتی بود که ما
 ايم  ديده  کارگری  جنبش  درون  در  های . تاکنون  جناح

 اين حزب بودند  درون  در  جناح  مختلفی  راست٬  جناح
 و حتی در بسياری از موارد بحث های  ميانه٬ جناح چپ

 اين حزب براساس . نی می شد درون حزب بلشويک عل
 سال مبارزه در درون جنبش کارگری قدرت و اعتبار ۲۵

 زمانی که طبقۀ کارگر تصميم به تسخير قدرت . پيدا کرد
 وجود  مختلفی  احزاب  کارگر  طبقۀ  درون  در  گرفت٬

 بلشويک ها٬ منشويک ها و اس آرها و بخش چپ : داشتند
 گراي  اقسام  و  انواع  و  آنارشيست ها  و  ش های اس آرها

 با ( زمانی که در شوراهای کارگری . مختلف کوچک تر
 به  کارگری ۱۰ نزديک  عضو  تسخير ) ميليون  مسئلۀ ٬ 

 شوراهای  در  که  کارگرانی  اکثريت  شد٬  مطرح  قدرت
 بلشويک يعنی  حزب  نظر  که  رأی دادند  بودند  کارگری

 شوراها " شعار  به  دهی " قدرت  سازمان  بوده  درست
 بسياری از گرايشات درون . تسخير قدرت را انجام دادند

 شوراهای کارگری مخالف تسخير قدرت بودند٬ بسياری
 بودند  مردد  و  درواقع چوب الی . متزلزل  بسياری حتی

 می گذاشتند و اجازه نمی دادند که اين بحث  چرخ کارها
 ها جلو برود٬ منتها اکثريت آراء يعنی چندين ميليون نفر٬

 کارگر  شوراهای  و  کارگر  طبقۀ  در نمايندگان  مستقر  ی
 گونه  اين  بنابراين  به حزب بلشويک رأی دادند؛  روسيه

 ناگهان از " اقليت " نبود که حزب بلشويک٬ به عنوان يک
 درست  فريب بدهد؛  کارگر را  آسمان فرود بيايد و طبقۀ
 و  کرد  پيدا  اعتماد  حزب  اين  به  کارگر  برعکس طبقۀ

 . حزب بلشويک را حزب خودش دانست

 انقالبی بود که تحت رهبری شوراها بنابراين اين انقالب٬
 بلشويک٬  حزب  ولی  حزب بلشويک صورت گرفت؛  و
 نمايندگان  بلشويک٬  حزب  کارگران  درواقع  يعنی

 بودند  کارگری  حزب . شوراهای  واقع  در  حزب  اين
 در  برعکس  بلکه  نبود٬  شوراها  برای  گيرنده  تصميم

 بين  موارد  از  از ۱۹۱۹ تا ۱۹۱۷ بسياری  بسياری
 خ  گرفتند تصميمات را  کارگری  شوراهای  بر ( ود  حتی

 لنين  نظرات حزب بلشويک و  مسألۀ ). خالف  جمله  از
 که در واقع با " نه صلح٬ نه جنگ " جنگ با آلمان و شعار

 اکثريت  نظر لنين و  خود  بود؛  شده  اتخاذ  توافق شوراها
 حزب بلشويک اين بود که شعار صلح بايد داده شود و در

 قع نظر شوراها اعمال می ليتوفسک در وا  برست ۀ معاهد
 حزب . شد  نظر  و  کشيد  درازا  به  بحث  اين  ماه  چندين

 بنا بر نظريه تروتسکی  بلشويک رد شد و نظر شوراها٬
 گرفت  قرار  تأييد  يک ( مورد  صرفًا  تروتسکی  که  چرا

 به ميدان مبارزه گذاشته باشد  پا  تازه  . روشنفکر نبود که
 کارگری  شوراهای  شناختند ۱۹۰۵ از  می  را  در . او

 يکی از رهبران شورای کارگری پترزبورگ بود ۱۹۰۵
 عنوان  به  علت  اين  به  و  داشتند  او  از  قبلی  شناخت  که
 بريست  صلح  معاهده  برای  کارگری  شوراهای   نماينده

 آلمان رفت  در اين ). ليتوفسک به  مثال های ديگری هم
 مورد وجود دارد که شايد بهترين آن ها٬ موضوع مجلس

 باشد  د . مؤسسان  مجلس من  به  کوتاهی  اشارۀ  اين جا  ر
 فوق٬  بندی  تقسيم  نخست  دورۀ  به  که  کنم  می  مؤسسان

 مجلس مؤسسان . ٬ مربوط می شود ۱۹۱۹ تا ۱۹۱۷ يعنی
 کرنسکی به ۱۹۱۷ در واقع در فوريۀ  يعنی زمانی که ٬ 

 گرايشهای  ساير  و  بلشويک ها  طرف  از  رسيد٬  قدرت
 در  هم  گيری  يک رأی  و  شد  مطرح  غيره  منشويک و

 در اين . رد مجلس مؤسسساِن آن دوره صورت گرفت مو
 با  اکثريت آراء ها٬ به عنوان نمايندگان " ار . اس " مجلس٬
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 يکی  دهقانان عمومًا مرفه در جامعۀ روسيه٬ بود؛ ضمنًا

 اس آرها . از رهبران اس آرها٬ وزير دولت کرنسکی بود
 حدود  در  چپ ۳۰۰ چيزی  جريانات  و  داشتند  رأی

 از " ار . اس "  تنها  بودند ۳۹ ها  برخوردار  تعداد . رأی
 و تعداد آرای منشويک ها حدود ۱۶۸ آرای بلشويک ها٬

 بنا بر اين تعداد و رای گيری که شد . رأی بود ۲۰ تا ۱۸
 بر اساس نيروهايی که اينها داشتند و اين نيروها در ماقبل

 پس از انقالب اکتبر لنين . از انقالب اکتبر تعين شده بود
 اين مجلس ديگر لزومی ندارد٬ چون بر اين اعتقاد بود که

 اند  گرفته  قرار  قدرت  در  نقدا  کارگری  اما . شوراهای
 جناح راست بلشويک ها به رهبری کامنوف موافق بودند

 بگيرد  شکل  مجلس موئسسان  با . که  هم  ارتباطاتی  آنان
 بودند . اس  گرفته  ها  عمال . ار  اين ً ولی  اين تصميم  که

 خير  يا    شود  فراخوانده  ع ٬ مجلس  شوراهای به  هده
 ی دادند أ شوراهای کارگری ر ً نهايتا . کارگری گذاشته شد

 مجلس  اين  شود ۱۹۱۸ ۀ ژانوی ۵ که  اين . فراخوانده
 گرايش  تمام  شامل  که  بود  شد ها مجلسی  هيئت : می

 ۳۹ ار ها . نفر٬ جناح چپ اس ۲۹۹ ارها که . نمايندگی اس
 نفر که ۱۸ ها هم نفر و منشويک ۱۶۸ ها نفر٬ بلشويک

 مهمی که پيش آمد مسألۀ اما . جلسه شرکت کردند در اين
 يک قطعنامه  کارگری  طرف شوراهای  از  که  بود  اين
 پيشنهادی اونجا مطرح شد که اين قطع نامه پيشنهادی در
 جريانات  که  اصلی  موضوع  و  شد  اعالم  مردود  واقع
 راست گرا در مجلس موئسسان خواهان آن بودند اين بود

 ک  شوراهای  به  قدرت  شعار  اعالم که  ملغی  بايد  ارگری
 بايد عمده و اصلی مؤسسان بشه و شعار قدرت بر مجلس

 پذيرش . شود  که اين مورد  نظر واضح بود  از اين نقطه
 بودند٬  در دست گرفته  قدرت را  شوراهای کارگری که

 ار های چپ . هيئت نمايندگی اس . د نمی توانست قرار بگير
 و نيم و غيره سالن را ترک کردند و بعدش هم يک روز

 ها بحث صورت گرفت و بعد هم درش بسته در غياب آن
 گرديد جا در واقع انحالل مجلس موئسسان اعالم شد و آن

 و هيچ قيام توده ای و اعتراضات توده ای هم در حمايت
 نپيوست  وقوع  به  آن  طبق . از  هيچ ۀ يعنی  کارگر

 بنابراين از لحاظ حقوقی . اعتراضی به اين موضوع نکرد
 م  لحاظ  از  در واقع و  مجلس تأسيس نطقی  مؤسسان اين

 اما در . يک مسأله ثانوی بود و مسأله مهم و عمده ای نبود
 عين حال اعتراضاتی از طرف ساير جريانات انقالبی که

 اين  به  لوکزامبورگ  بخصوص رزا  جهان  سراسر  در
 بنابراين به نظر من اين مسأله ای که پيش آمد . واقعه شد

 ن  انقالب  اساسی  مسأله  اين يک  از  و  باشد  توانست  می
 نقطه نظر مورد تائيد بسياری از جريانات چپ گرای آن

 ها در واقع از جمله آنارشيست ً مثال . دوران قرار گرفت
 تأييد عمًال سهيم بودند و اين را در اين بسته شدن مجلس

 مجلس . کردند  شدن  بسته  من  نظر  آن مؤسسان به  در
 نظر اي  اساسی دوران موجه بود و از اين نقطه  نمی راد

 گرفت شود  آن  آن . به  از  ما ولی  که  خواهيم جايی  می
 ايران درس  از اين اتفاق کسب کنيم٬ هايی در ارتباط با

 اين است که به غير مورد توجه قرار گيرد چيزی که بايد
 در جامعه نيز اقشار مختلفی ٬ کارگر در جامعه طبقۀ از

 ر کارهای در انقالب روسيه کارگرهايی که د . خواهند بود
 ميليون ۱۰ صنعتی و غيره شاغل بودند چيزی در حدود

 حدود . بودند نفر  در  خورده ۱۲۰ اما  و  دهقان  ميليون
 ها هم نماينده خودشان و اين بودند بورژوازی در جامعه

 داشتند  بودند واقع منشويک در ( را  اقشار  اين  نماينده  ). ها
 ای نظير کشور ما  کشوری است ٬ ايران ٬ در جامعه  که

 غير ع  عظيم  های  توده  اين  بايد  انقالب  افتاده٬  قب
 دهد  سازمان  نيز  را  از . پرولتری  يکی  بنابراين

 داشت  نظر  در  بايد  که  است موضوعاتی  بايد اين  که
 در  پرولتاری  غير  مختلف  تجمعات  اين  برای  نهادهايی

 تواند که می مؤثری يکی از نهادهای به وجود آيد؛ جامعه
 پرچم انقالب و پرولتاريا جلب اين اقشار را به انقالب و

 بايد ٬ از اين نقطه نظر . است مؤسسان مجلس ً دقيقا ٬ بکند
 اخصی  توجه  مقوله هميشه  اين  برخورد . شود به  البته

 اکتبر بطور منطقی و اصولی و بلشويک  در انقالب  ها
 ما . حقوقی درست بود  که اآلن البته  نيستيم  موقعيتی  در

 منتهی به نظر من . کرديم جا بوديم چه می بگوييم اگر آن
 ها انتخابات که  دهقان گذاشتن يک رفراندم برای اين ً مثال
 مجلس برگزار جديد  و  که مؤسسانی کنند  دهند  تشکيل

 توانست خواهان تدوين اساسنامه و قانون اساسی باشد٬ می
 تا به غير از پرولتاريا٬ توده های وسيعی . مثمر ثمر باشد

 درگير  هستند  جامعه  در  که  از . بشوند هم  يکی  بنابراين
 توجه به اين شود از اين دوران گرفت هايی که می درس

 در گير کردن ٬ برای دوران انقالبی آتی موضوع است که
 مهمی  موضوع  سرنوشتشان٬  تعيين  در  جامعه  اکثريت

. است
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٤٦   و و " " سوسياليسم در يک کشور سوسياليسم در يک کشور " " وری وری ئ ئ ت ت : : استالينيسم استالينيسم
 " " انقالب دو مرحله ای انقالب دو مرحله ای " "

 تا  اعتباری  بی  وجود  استالينيسم با  و  ريخی  مائوئيسم٬
 ضربات مهلک و غيرقابل چشم پوشی آن به بدنۀ جنبش
 کارگری و کمونيستی در جهان٬ هنوز هستند بسياری که
 با چنگ زدن به نقل قول هايی از آثار  سعی می کنند تا

 ٬ تئوری " مالمکتبی " مارکس٬ انگلس و لنين٬ به شيوه ای
 مارکس  عنوان  زير  را  خود  پوسيده  و های  توجيه  يسم

 با اين وجود٬ ورشکستگی اين ديدگاه از . مجددًا احيا کنند
 و مبارزات نظری و عملی مارکسيست  يک سو و نقدها
 اندازه  به  ديگر٬  سوی  از  استالينيسم  عليه  انقالبی  های

 بگيرد  بايد  البته  و  است  گرفته  صورت  در . کافی  ولی
 شرايط فعلی٬ چه در داخل ايران و چه در سطح جهانی٬
 شاهد گرايش نسل جوان به سوی مارکسيسم و جناح های

 بنابراين به جای اتالف وقت برای . چپ آنارشيسم هستيم
 با دوستان استالينيست و مائوئيست٬ بايد به وجوه " بحث "

 مشترک و غيرمشترک ميان مارکسيسم و چپ آنارشيست
 رشد (  به  رو  جريان  دو  عنوان  سپس ) به  و  بپردازيم٬

 ا  و  کنيم ناکارايی ها  نقد  را  به هر . شتباهات جريان دوم
 حال آن چه در ادامه می خوانيد٬ مجموع بحث هايی است
 و  با شماری از مائوئيست های ايران صورت گرفته  که

 است  شده  ارائه  در مورد . در قالب يک مقاله  آينده٬  در
 . مسأله آنارشيسم و جناح های مختلف آن بحث خواهد شد

 آرام نوبخت

 " سوسياليسم در يک کشور " ريزه کردن استالين و تئو

 جزوه  نخست در  لنينيسم " استالين  ( اصول  ۱۹۲۴ ٬ مه "
 به روشنی اين ايده را که می توان سوسياليسم ) چاپ اول

 : را در يک کشور بنا کرد٬ رد کرده بود

 قدرت "  استقرار  و  بورژوازی  قدرت  سرنگونی  اما
 پيروزی ا پرولت  که  نيست  معنا  آن  به  يک کشور  در  ريا

 است  شده  تضمين  سوسياليسم  اساسی . کامل  وظيفه
 سوسياليستی  سوسياليسم  توليد  چنان  سازماندهی  هم

 گردد  محقق  بايد  که  ايست  های . وظيفه  تالش  بدون  آيا
 اين وظيفه می  کشور پيشرفته٬  مشترک پرولترهای چند
 نهايی  پيروزی  به  توان  می  آيا  و  شود  محقق  تواند

 برای سرنگونی . ی توان سوسياليسم دست يافت؟ خير٬ نم
 اين  و  کافيست  کشور  يک  های  تالش  بورژوازی٬

 کند  می  اثبات  ما  انقالب  تاريخ  که  برای . چيزيست
 توليد  سازماندهی  برای  سوسياليسم٬  نهايی  پيروزی
 سوسياليستی٬ تالش های يک کشور٬ به ويژه يک کشور
 دهقانی مانند روسيه٬ ناکافی است؛ به همين خاطر٬ تالش

 پرول  ضروری های  و  الزم  پيشرفته  کشور  چند  ترهای
 ) ۱ ( " است

 کتاب  در  او  سپس  لنينيسم " اما  مسائل  بخش " درباره ٬ 
 عنوان ( ششم  يک " زير  در  سوسياليسم  پيروزی  مساله
 البته ") کشور  و  زيرکانه٬  را  خود  پيشين  تزهای  همان

 اصطالح  به  طلبانه٬  کند " تعديل " فرصت  در . می  او
 نويسد  می  مذکور  فصل  " شروع  لنينيسم جزوه :  اصول

 نخست ۱۹۲۴ مه (  چاپ  در ) ٬  بندی  فرمول  دو  شامل
 می  کشور  يک  در  سوسياليسم  پيروزی  مساله  مورد

 کامال صحيح است و نياز به شرح " ٬ و تز نخست " شود
 . ) ۲ ( " ندارد

 همان  يعنی  دوم٬  بندی  فرمول  به  اشاره  در  سپس  او
 از جزوه  ابتدا  نقل شد٬ می اصول لنينيسم پاراگرافی که

 " گويد  منتقدين :  اظهارات  عليه  دوم  بندی  فرمول  اين
 اين " و " ايراد شد ] ... [ لنينيسم٬ عليه تروتسکيست ها  تا

 بندی مزبور در آن مقطع فرمول  اما فقط تا اين حد  حد
 خدمت معينی کفايت می ) ۱۹۲۴ مه (  بی ترديد  و  نمود٬

 ) ۳ ( ". انجام می داد

 پرسد  می  جا  همين  در  ب " او  فرمول  اين  ندی ضعف
 و سپس به شکل تحريف آميزی چنين پاسخ می " چيست؟

 : دهد

 ضعف اين فرمول بندی در آنست که دو مساله متفاوت "
 به يک مساله واحد تبديل می کند  امکان يعنی مساله : را

 که  ساختن سوسياليسم به وسيله تالش های يک کشور را
 با اين مساله درهم می آميزد که  بايد به آن پاسخ مثبت داد

 دارد  وجود  پرولتاريا  ديکتاتوری  آن  در  که  کشوری  آيا
 می تواند خود را بدون يک انقالب پيروزمند در شماری

 بازگشت به تماما از کشورها٬  در مقابل مداخله و متعاقبًا
 که به اين پرسش بايد پاسخ  نظم قديم تضمين کند يا خير

. ) ۴ ( ". منفی داد
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 ه تعديل و اصالح من بر اين اساس ب " و ادامه می دهد که

 نام  با  خود  در جزوه  بندی٬  فرمول  و اين  اکتبر  انقالب
 روسيه  های  کمونيست  های  ) ۱۹۲۴ دسامبر ( تاکتيک

 تعديل ". پرداختم  اصالح و  اين  تحريف ( نتيجه  ) بخوانيد
 پاراگراف اول در  که  اين بار " اصول لنينيسم " اين بود

 : اين گونه عنوان شد

 و "  بورژوازی  قدرت  سرنگونی  قدرت اما  استقرار
 پيروزی  نيست که  معنا  آن  به  در يک کشور٬  پرولتاريا

 پرولتاريای کشور پيروز٬ . کامل سوسياليسم تضمين شده
 کردن  رهبری  نتيجه  در  و  خود  قدرت  تثبيت  از  پس
 کند  بنا  جامعه سوسياليستی را  بايد  و  . دهقانان٬ می تواند

 طر  اين  از  توان  می  معناست که  بدان  اين  آيا  ب ي اما  ه ق
 آيا  يعنی  دست يافت؟  نهايی سوسياليسم  و  پيروزی کامل

 نيروهای تنها يک کشور ] اتکا به [ اين بدان معناست که با
 تثبيت و آن کشور را  واحد می توان نهايتًا سوسياليسم را

 به نظم [ به طور کامل در مقابل مداخله و متعاقبا بازگشت
 نيست ] قديم اين برای . تضمين کرد؟ خير٬ اين بدان معنا

 نياز  کشور  چند  کم  دست  در  انقالب  پيروزی  به  امر٬
 ساير . است  انقالب در  حمايت  و  توسعه  دليل٬  همين  به

 پيروزمند  يک وظيفه حياتی پيش روی انقالِب  کشورها٬
 ) ۵ ( ." است

 بخش٬  دو  به  را  مساله  تحريف آميزی  شيوه  به  استالين
 کشور " يعنی  يک  در  سوسياليسم  پيروزی  و " امکان
 نهايی سوسياليسم به وسيله تالش های مشترک پيروزی "

 تفکيک کرد و آن را به " پرولتاريا در چند کشور اروپايی
 داد  ارتباط  دروغين . لنين  درستی جعلی و  به  تروتسکی

 به ( بودن اساس چنين بحثی را به لحاظ تاريخی نشان داد
 با اين حال٬ استالين هنوز در ). اين مورد بازخواهم گشت

 : جبور بود تا اعالم کند اين مقطع هم م

 برای پيروزی "  سوسياليسم٬ کامل نياز به گفتن ندارد که
 عدم بازگشت به نظم قديم٬ تالش های کامل برای تضمين

 است  ضروری  کشور  چند  پرولترهای  به . متحدانه  نياز
 از انقالب  بدون حمايت پرولتاريای اروپا  که  گفتن ندارد

 ا در مقابل يورش و ما٬ پرولتاريای روسيه قادر نمی بود ت
 ) ۶ ( ..." حمالت عمومی تاب بياورد

 نوامبر  در  استالين  نهايتًا  اعالم ۱۹۲۶ ولی  قاطعانه
 پيروزی سوسياليسم :" کرد  که  را  ايده  اين  حزب همواره

 در يک کشور٬ به معنای امکان بنا نمودن سوسياليسم در
 به وسيله  می تواند  وظيفه  آن  که  اين  و  است٬  آن کشور

 کشور واحد تکميل شود٬ نقطه عزيمت خود نيروهای يک
 ) ۷ ( ) ۱۹۲۶ نوامبر ۱۶ مندرج در پراودا٬ " ( قرار می داد

 به قول ميشل لووی٬ به راستی که اين نمونه بارزی است
 فرصت  بسيار  خصوصيت  نظريه از  های پردازی طلبانه

 حقيقت يا خطا بر اساس واقعيات : موجود در آثار استالين
 ای در خدمت اين چون وسيله هم شوند٬ بلکه تعيين نمی

 در مجادالت  اندازه  تا چه  که  يا " کافی " امر قرار دارند
 استفاده "  اين . هستند " قابل  اين به  به  يک تئوری  ترتيب

 شود که وضعيت عينی تغيير تلقی نمی " نادرست " جهت
شود٬ بلکه به اين جهت که نيازهای کرده يا بهتر درک می

 . ) ۸ ( اند نموده مبارزه ايدئولوژيک تغيير

 که  گويد  نمی  جهت  بی  تئوری " تروتسکی  مبنای
 تفسيرهای  به  سو  يک  از  کشور٬  يک  در  سوسياليسم
 از  و  لنين٬  های  نوشته  از  جمله  خط  چند  آميز  سفسطه

 از  اسکوالستيک  تفسير  به  ديگر  توسعه ' سوی  قانون
 شود ' ناموزون  می  خالصه  اين . ٬  از  صحيح  تفسير  با

 م  های  قول  نقل  و  کامال قانون  نتيجه  به  ما  آن٬  با  رتبط
 برداشت  که  ای  نتيجه  همان  به  يعنی  رسيديم٬  مخالفی
 و  استالين  جمله  من  ما٬  همه  و  لنين  انگلس٬  مارکس٬

 توسعه ناموزون و پراکنده . ٬ بود ۱۹۲۵ بوخارين تا سال
 پراکنده  و  ناموزون  ناهمزمان٬  خصلت  داری٬  سرمايه

 ام  شود٬  می  موجب  را  سوسياليستی  وابستگی انقالب  ا
 تنها  نه  ديگر٬  يک  به  گوناگون  کشورهای  شديد  بسيار
 بلکه  يک کشور٬  در  سوسياليسم  ساختن  سياسی  امکان

 . ) ۹ ( " حتی امکان اقتصادی آن را نيز از ميان می برد

 پيشينۀ تاريخی بحث و جعليات استالين

 سوسياليسم " يکی از انتقادات درست تروتسکی به تئوری
 . تاريخی اين بحث بازمی گشت ٬ به پيشينه " در يک کشور

 ابداعات  از  تئوری٬  اصطالح  به  اين  که  داد  نشان  او
 در تقابل ) ۱۹۲۴ در سال ( شخص استالين  بوده و ضمنا

 مستقيم با مفهوم انقالب نزد لنين و بلشويک ها قرار داشته
. است
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 در مقام  روال هميشه  به  گيری " استالين٬  چنين " توجيه ٬ 

 : ادعا کرد

 م که مساله بناکردن ساختمان اقتصاد من تصريح می کن "
 در  لنين  سوی  از  نخست  کشور٬  يک  در  سوسياليستی

 من تصريح می کنم که در . مطرح شد ۱۹۱۵ اوايل سال
 لنين  آن زمان٬ هيچ کسی به جز تروتسکی به مخالفت با

 يعنی . برنخاست  زمان٬  آن  از  که  کنم  می  تصريح  من
 اليستی در ٬ مساله بناکردن ساختمان اقتصاد سوسي ۱۹۱۵

 مورد  کّرات در مطبوعات ما و حزب ما  يک کشور به
 هفتمين پلنوم سراسری کميته اجرايی " ( بحث قرار گرفت

 ) ۱۰ ( ) ۱۹۲۶ بين الملل کمونيست٬

 خود٬  موضع  از  حمايت  برای  استالين  نوشته  همين  در
 از لنين به ترتيب تاريخ مطرح کرده  تعدادی نقل قول را

 ساخت سوسياليسم در " امکان " است که در آن ها لنين از
 يک کشور صحبت به ميان آورده و به عالوه توضيح داده
 او  مخالفت با  به  تروتسکی  برخی مواقع٬  در  چگونه  که

 تو گويی مخالفت و نقد٬ در انديشه استالين ( پرداخته است
 ). محسوب می شده است " معصيت " و " جرم "

 می زند چنگ " نقل قول " در اين جا استالين به حدودا پنج
 که در اين  نخستين مورد آن . تا موضع خود را اثبات کند

 کرد  خواهم  اکتفا  ذکر همين يک مورد  به  ای  جا  مقاله
 سال  در  لنين  از  اياالت " پيرامون ۱۹۱۵ است  شعار

 اروپا  بلشويک ها " متحده  مرکزی  ارگان  سوسيال ( در
 : لنين می نويسد ). دموکرات

 به يک شعار مجزا٬ به شعار اياالت متحده جهان٬ به مثا "
 زحمت می تواند شعار درستی باشد؛ نخست به اين دليل
 که با سوسياليسم ادغام می شود٬ و دوم آن که ممکن است
 پيروزی  امکان  عدم  بر  مبنی  نادرست  برداشتی  به

 توسعه . منجر شود ] ... [ سوسياليسم در يک کشور واحد
 سرمايه  مطلق  قانون  سياسی٬  و  اقتصادی ناموزون

 پيروزی . يست دار  که  شود  می  نتيجه  همه  اين  از
 سوسياليسم ابتدا در چند يا حتی يک کشور سرمايه داری

 ممکن است  پس . مجزا  آن کشور٬  پرولتاريای پيروزمند
 توليد  سازماندهی  و  داران  سرمايه  از  يد  خلع  از

 باقی جهان٬ جهان ] در وطن [ سوسياليستی خود  ٬ بر ضد
 ط  خاست٬  بپاخواهد  داری٬  در سرمايه  ستم  تحت  بقات

 به  کرد٬  خواهد  جلب  خود  آرمان  به  را  کشورها  ساير
 دامن  کشورها  آن  در  داری  ضدسرمايه  هايی  خيزش
 نظامی  نيروی  با  لزوم  صورت  در  حتی  و  زد٬  خواهد
 و دولت های آن ها وارد عمل  عليه طبقات استثمارکننده

 ) ۱۱ ( ." خواهد شد

 تروتسکی در همان سال  جوابيه  به  يعنی سپس استالين ٬ 
 روزنامه ۱۹۱۵  در  مندرج  ما " ٬  ( سخن " Nashe 
Solvo ( اشاره می کند و  با ژستی پيروزمندانه٬ و البته 

 " ٬ می گويد " مالمکتبی "  می بينيد که در آن زمان رفيق :
 لنين از سوی هيچ کسی به جز تروتسکی مورد مخالفت

 به وضوح می دانست " ٬ چرا که تروتسکی " قرار نگرفت
 مقاله  در  لنين  امکان که  و  پيروزی سوسياليسم  از  خود

سازماندهی توليد سوسياليستی در يک کشور صحبت می
 ) ۱۲ ( " کند

 کتاب  در  لنين " تروتسکی  از  پس  سوم  الملل  به " بين
 های ارائه شده از سوی " نقل قول " و " اسناد " تفصيل اين

 دهد  می  بحث قرار  مورد  را  نقل . استالين  با  ارتباط  در
 : قول فوق٬ او می نويسد

 از ميان تمام ادبيات پربار مارکسيستی و گنجينه نوشته "
 ناديده گرفتن همه سخنان٬ نوشته  يک سره  های لنين٬ با
 حزب و  برنامه  گرفتن  ناديده  با  کارکردهای لنين٬  و  ها
 اعتقاداتی که  گرفتن  ناديده  با  و  سازمان جوانان٬  برنامه
 در دوران انقالب اکتبر  استثنا  رهبران حزب بدون  تمام

 اظهار داشتند٬ با ناديده گرفتن آن چه خوِد نويسندگان ] ... [
 و نيز در  ۱۹۲۴ برنامه يعنی استالين و بوخارين تا سال

 می گفتند٬ دو نقل قول از لنين يکی از مقاله  همين سال
 اروپا  متحده  اياالت  به  راجع  سال  او  در  شده  نوشته

 ته نوش  تعاون و ديگری مقاله ناتمامش در مورد  ۱۹۱۵
 در  که پس از مرگش به چاپ رسيد ۱۹۲۳ شده در سال

 قرار گرفته  استفاده  ملی مورد  سوسياليسم  از نگره  دفاع
 و اوايل سال ۱۹۲۴ نگره هايی که در اواخر سال . است

 اصطالح ۱۹۲۵  به  با  مبارزه  های  نيازمندی  دليل  به
 اين دو نقل . به وجود آمد " تروتسکيسم "  هر چيزی که با

 خطی  چند  باشد قول  تضاد  و  در  مارکسيسم  کل  يعنی
 کنار گذاشته شده است  لنينيسم  به  اين دو نقل . يک سره

 و به شکلی  ای مصنوعی استخراج شده قول که به گونه
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 گرفته  قرار  تفسير  سوء  مورد  کارانه  دغل  و  افراطی
 است٬ به مثابه پايه های يک نظريه تجديدنظر طلبی ناب

 زی نمی شناسد٬ مورد که برآيندهای سياسی آن حد و مر
  ما در اين جا شاهد تالشی هستيم . استفاده قرار گرفته اند

 برای پيوند  با شيوه های مکتب گرايانه و سفسطه جويانه
 با  سره  يک  که  ای  شاخه  با  مارکسيسم  درخت  دادن
 اگر پيوند بگيرد به  مارکسيسم بيگانه است٬ شاخه ای که

 ز ميان خواهد ناچار تمام درخت را مسموم می سارد و ا
 ) ۱۳ ( ." برد

 تروتسکی در مورد ادعای مشخص استالين مبنی بر اين
 مساله بناکردن ساختمان اقتصاد سوسياليستی در يک " که

 مطرح ۱۹۱۵ کشور٬ نخست از سوی لنين در اوايل سال
 : ٬ می نويسد " شده است

 است که "  شده  پذيرفته  جا  اين  پيش از پس در  سال تا
 سياليسم در يک کشور يادی ٬ هرگز از مساله سو ۱۹۱۵

 بود  کنند . نشده  نمی  جرات  بوخارين  و  استالين  بنابراين
 خصلت  مورد  در  حزب  و  مارکسيسم  های  سنت  همه

 اين نکته . جهانی انقالب پرولتاريايی را به زير پا بگذارند
 باشيم  به خاطر داشته  لنين . را  ببينيم  اما  برای " بگذاريد

 آن چه چيزی ۱۹۱۵ در سال " اولين بار  را در تضاد با
 چه که مارکس٬ انگلس و خود او پيش از اين گفته بودند٬

 ) ۱۴ ( ." مطرح ساخت

 اشاره به نقل قولی که استالين از  تروتسکی در اين جا با
 می آورد٬ " شعار اياالت متحده اروپا " مقاله لنين با عنوان

 : می نويسد

 اين که پيروزی "  تنها  بود؟  از اين همه چه  لنين  مقصود
 ياليسم٬ به معنی برقراری ديکتاتوری پرولتاريا٬ ابتدا سوس

 در يک کشور امکان دارد و اين کشور به همين دليل در
 گرفت  خواهد  قرار  داری  سرمايه  جهان  دولت . برابر

 پايداری  حمالت  برابر  در  بتواند  که  آن  کارگری سوای
 توليد " کند و به تهاجم انقالبی دست بزند٬ ابتدا ناچار است

 در وطن سازمان دهد سوسيالي  ٬ يعنی بايد اداره " ستی را
 اند٬  شده  گرفته  داران  سرمايه  از  که  را  هايی  کارخانه

 به " پيروزی سوسياليسم " اين . سازمان دهد؛ همين و بس
 و  دست آمد  به  در روسيه  ابتدا  ديديم  ای که  همان گونه
 برابر  در  خود  از  دفاع  برای  کارگری  دولت  نخستين

 ابتدا  جهانی  شد مداخله  در " ناچار  توليد سوسياليستی را
 يا به سخن ديگر شرکت هايی از نوع " وطن سازمان دهد

 آورد " تماما سوسياليستی "  وجود  بر اين پايه مقصود . به
 لنين از پيروزی سوسياليسم در يک کشور خيال پردازی

 آن هم يک  جامعه سوسياليستی خودبسنده در يک کشور
 ) ۱۵ ( " نبود  کشور واپس مانده

 قول ت  نقل  استدالالت و  به  همين کتاب خود  روتسکی در
 به  بود٬  شده  ارائه  استالين  سوی  از  که  ديگری  های
 ها  آن  ذکر  از  جا  اين  در  که  دهد  می  پاسخ  تفصيل

 . خودداری می کنم

 تئوری  مخرب  پيامدهای  و  يک " نتايج  در  سوسياليسم
 " کشور

 ٬ " سوسياليسم در يک کشور " از اين به اصطالح تئوری
 شد بالفا  منتج  استالينيستی  مهم  سياسی  آموزه  دو  : صله

 جنبش کارگری  بناکردن  نخست٬  به  را  تمرکز خود  که
 ساختمان سوسياليسم در يک کشور٬ مثال اتحاد شوروی٬

 می بايستی در هر زمان٬ خود را با  معطوف کرده است
 انطباق و وفق " تمرکز " هر آن چه که به نفع اين  است٬

 خاطرست ک . دهد  همين  استالينيست ها به  بينيم  می  ما  ه
 دچار يک رشته چپ و راست " هميشه به قول تروتسکی٬
 از تقابل با امپرياليسم تا : ) ۱۶ ( " رفتن های متناقض بوده اند

 مبارزه  از حمايت ظاهری از  آن٬  با  مماشات  سازش و
 به موارد آن ( طبقه کارگر تا خيانت کامال آشکار به آن ها

 خالصه٬ نتيجه بالواسطه اين به طور ). اشاره خواهم کرد
 آموزه آنست که توسعه اقتصادی يک کشور٬ پيش از هر

 انقالب  المللی  سياست بين  بر  مقدم  و  همان ( چيز  يعنی
 بلشويک ها  انداز  گيرد ) چشم  می  آموزه٬ . قرار  دومين

  انقالب ملی " يعنی اين که . انقالب است " مرحله بندی "
 وق " دموکراتيک  از  پيش  بايد  می  انقالب الزامًا  وع

 دقيقا به خاطر همين تئوری می . سوسياليستی تکميل شود
 به  ها  استالينيست  چگونه  که  ملی " بينيم  ٬ " بورژوازی
 به عالوه شما اين ( خصلت و نقش انقالبی تقديم کرده اند

 برخی  چگونه  که  ايد  مطرح کرده  را  بجا  پرسش بسيار
 های  مانند " تروتسکيست " گروه  کسانی  از  دفاع  دام  به

 افتاده اند که سعی خواهم در بحث های نص راهللا و غيره
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 توضيح  را  آن  علت  موضوع  همين  با  پيوند  در  بعدی

 ). دهم

 اين  چيزی جز شکست جنبش " تئوری های " پيامد  ناب٬
 جهانی  کارگر  طبقه  به  آشکار  خيانت  و  جهان  در  چپ

 است  سال . نبوده  در  اندونزی  مورد  نمونه٬  عنوان  به
 دردآوردن ۱۹۶۵  حال  درعين  و  ترين  واضح  از  يکی

 تز  خيانت های  و  ورشکستگی  که  هاييست  نمونه  ترين
 با افزايش تنش . دهد را نشان می " انقالب دو مرحله ای "

 ها ميان کارگران و دهقانان٬ و آغاز خيزش هايی توده ای
 رهبری  مشی  خط  سوکارنو٬  ضعيف  رژيم  عليه
 و سازمان  های مردم  در بين توده  استالينيست در پکن٬

 ای آن ها   ) PKI ( يعنی حزب کمونيست اندونزی  توده
 و مترقی خود " بورژوازی ملی " اين بود که آن ها بايد با
 شوند  يک جبهه  اکتبر٬ . وارد  ماه  در  که  بود  اين  نتيجه

 طی  دهقانان٬  و  کارگران  از  نفر  ميليون  يک  به  قريب
 کودتايی که به وسيله ژنرال سوهارتو و با برنامه ريزی

 کودتايی که . ای انجام شد٬ قتل عام شدند . آی . سازمان سی
 هرچند سوکارنو را کنار زد٬ اما جنبش کارگری را درهم

 آمدن ديکتاتوری نظامی وحشی شکست  و به روی کار
 . سوهارتو منجر شد

 ٬ استالينيست ها را به " انقالب دومرحله ای " همين تئوری
 عناصر به اصطالح " جبهه خلقی " شرکت در  با  همراه ٬ 

 مرحله و فاز اول " پيشبرد " بورژوازی٬ برای " مترقی "
 از  بسياری  رفتن  ميان  از  به  و  کرده  تشويق  انقالب

 است نيروهای  شده  منجر  مبارز  و  عنوان . صادق  به
 شد  منجر  که  بود  تئوری  همين  کمونيست " مثال٬  حزب

 دهه " امريکا  طی  استالينيست٬  حزب  يک  عنوان  به ٬ 
 منطقًا ۱۹۳۰  و  پرزيدنت روزولت بپردازد  از  دفاع  به

 کانديداهای  از  هم  دموکرات " مترقی " امروز  حزب
 ايران سياست های حز . حمايت کند  در  ب توده همچنين

 نسبت به قوام السلطنه٬ سپس نسبت به دکتر مصدق و در
 و جناح  فدائيان با " اکثريت " نهايت همکاری حزب توده

 خمينی و غيره٬ همه ريشه در اين نظريات انحرافی رژيم
 . داشته و از علل اصلی شکست انقالب ايران٬ بوده اند

 اين حال تروتسکی در مقاله  " استالينيسم و بلشويسم " با
 : به درستی می نويسد که ) ۱۹۳۷ (

 تکذيب "  را  مارکسيسم  اصول  تنها  نه  استالينيسم٬  تجربه
 به طريقی معکوس تاييد می نمايد  . نمی کند٬ بلکه آن را
 مکتب انقالبی که اتخاذ مواضع صحيح٬ در تمام موقعيت
 آموزد٬  می  پرولتاريا  به  را  آن  از  فعال  استفاده  و  ها

 پيرو  ضمانت  حامل  که  است  نيست واضح  ليکن . زی
 درنظر  منفرد  نبايستی به عنوان يک رويداد  پيروزی را

 محتوای دورنمای يک عصر تاريخی . گرفت  آن را  بايد
 برپايه يک اقتصاد متزلزل  نخستين دولت کارگری . ديد

 به ژاندارمری استالينيسم بدل  و در محاصره امپرياليسم
 مرگ و زندگی را . گشت  راستين٬ مبارزه  ولی بلشويسم

 ) ۱۷ ( " عليه اين ژاندارمری بسيج کرد

 تروتسکی و انقالب مداوم

 ٬ هنوز بحث ۱۹۱۷ طی چند سال منتهی به انقالب اکتبر
 جنبش  مختلف  گرايشات  ميان  پويايی  و  سرزنده  های

 بر سر  بين " خصلت " کارگری روسيه  رابطه  انقالب و
 . طبقات در اين انقالب٬ جريان داشت

 مداوم " تئوری  سال تروتسک " انقالب  در  نخست  نيز  ی
 کرد ۱۹۰۴  پيدا  انقالب مداوم٬ ضمن آن که می . توسعه

 روسيه٬  کارگران  روی  پيش  عينی  وظايف  پذيرفت
 وظايف انقالب بورژوا دموکراتيک است٬ اما با اين حال
 توضيح می داد که چگونه در يک کشور عقب مانده در

 به طور الينفکی به " بورژوازی ملی " عصر امپرياليسم٬
 يای فئوداليسم از يک سو و به سرمايه امپرياليستی از بقا

 قادر  اکيدا  نتيجه  در  و  است  خورده  گرده  ديگر  سوی
 . نيست که وظايف تاريخی خود را به انجام برساند

 گنديدگی ليبرال های بورژوا و نقش ضد انقالبی آن ها در
 اين  انقالب بورژوا  پيش از  که  چيزی بود  دموکراتيک٬

 مارکس در . ارکس و انگلس قرار داشت هم مورد توجه م
 عنوان  زير  خود  انقالب " مقاله  ضد  و  " بورژوازی

 : می نويسد ) ۱۸۴۸ دسامبر (

 و آهسته "  بزدالنه  آن چنان بی رمق٬  بورژوازی آلمان٬
 با  هراسناک رويارويی  لحظه  در  است که  يافته  توسعه
 با  مهيبی  طرز  به  را  خود  مطلقه٬  استبداد  و  فئوداليسم

 به پرولتاريا  اجتماع شهری وابسته  بخش های  تمامی  و
بورژوازی با . عقايد و منافع پرولتاريا٬ رو به رو می ديد
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 خويش  مقابل  در  خود٬  سر  پشت  در  طبقه  اين  داشتن

 ديد  می  را  اروپا  تمام  پروس٬ . دشمنی  بورژوازی
 سال  در  فرانسه  بورژوازی  ای ۱۷۸۹ برخالف  طبقه ٬ 
 در  جديد  اجتماع  کل  نماينده  که  و نبود  سلطنت  برابر

 قديم  اشرافيت  اجتماع  نمايندگان  اين  . باشد  يعنی
 و به  بورژوازی به سطح نوعی طبقه حقوقی تنزل کرده
 همان وضوح از مردم متمايز گرديده بود که از سلطنت٬
 مشتاق به تقابل با هر دو دشمن٬ نامصمم عليه هر يک از

 ر پشت آن ها٬ زيرا که هميشه اين دو را يا در پيش و يا د
 خود می ديد؛ متمايل به خيانت به مردم و سازش با نماينده
 متعلق به  که خود را  از آغاز٬ زيرا  تاجدار اجتماع قديم
 عليه اجتماعی  اجتماع قديم می ديد؛ يک اجتماع جديد را
 خودش بود  منافع  تجديد  بلکه  قديمی نمايندگی نمی کرد٬

 شسته در داخل اجتماعی کهنه؛ پشت فرمان يک انقالب ن
 قرار  آن  سر  پشت  در  مردم  که  آن  خاطر  به  نه  بود٬
 . داشتند٬ بلکه بدان جهت که مردم آن را به جلو می رانند
 نه بدان سبب که پيشگام عصر  در رأس يک جنبش بود٬
 بدطينتی  که  جهت  بدان  فقط  بلکه  بود٬  جديد  اجتماعی

 ) ۱۸ ( " قديمی را نمايند

 تيجه تالش مارکس توضيح می دهد که بورژوازی نه در ن
 های انقالبی خود٬ بلکه به دنبال جنبشی توده ای که در آن

 : هيچ گونه نقشی ايفا نمی کرد٬ به قدرت رسيد

 بورژوازی پروس به رأس قدرت دولتی پرتاب شد٬ اما "
 نه آن طور که می خواست از طريق معامله صلح آميز با

 ) ۱۹ ( " سلطنت٬ بلکه از طريق يک انقالب

 انگلس در  بورژوا مارکس و  انقالب  دموکراتيک  دوره
 ضد  و  بزدالنه  نقش  افشای  به    رحمانه  بی  اروپا٬  در

 ها . انقالبی بورژوازی پرداختند  آن  در همين دوره٬  اما
 بيش از پيش نيز به نياز طبقه کارگر برای اتخاذ و حفظ

 نه فقط از ليبرال های  يک سياست استقالل کامل طبقاتی
 دمو  از  چنين  هم  بلکه  مرّدد بورژوا٬  کرات های هميشه

 . پی بردند  خرده بورژوا

 رابطه  به  نسبت  را  خود  موضع  انگلس ابتدا  مارکس و
 خرده  های  دموکرات  و  کارگران  انقالبی  حزب  ميان

 لندن٬ " ( خطابيه به اتحاديه های کمونيست ها " بورژوا در
 : چنين اعالم کرده بودند ) ۱۸۵۰

 گونی اش اين حزب به اتفاق آن ها عليه جناحی که سرن "
 کند  می  مبارزه  خواستارند٬  که . را  زمان  هر  ولی٬

 به سمت تثبيت وضع خود  بورژوا  دموکرات های خرده
 ) ۲۰ ( " . روند٬ حزب کارگران عليه آنان برخواهد خاست

 دستخوش  بعد  سال  دو  تقريبًا  طول  در  موضع  همين  اما
 . تغيير می شود و جای خود را به استقالل طبقاتی می دهد

 انقالب " انگلس در بخشی از اثر خود با نام به همين جهت
 : می نويسد ) ۱۸٥۲  ۱۸٥۱ " ( و ضد انقالب در آلمان

 بيرون "  در  انقالبی  واقعا  يا  پرولتری  حزب  موفقيت
 تنها ] ... [ کشاندن توده کارگران از زير نفوذ دموکرات ها

 اما در زمان . به صورت بسيار تدريجی صورت پذيرفت
 ی رهبران دموکرات کار مناسب٬ ترديد و ضعف و بزدل

 يک  از را  يکی  بتوان گفت که  اکنون  شايد  و  کرد٬  سره
 نتايج عمده تشنج های سال گذشته٬ اينست که طبقه کارگر
 هرجا به صورت چيزی شبيه به توده های عظيم متمرکز
 در  را  آنان  دموکرات هايی که  نفوذ  بند  از  کامال  باشد٬

 های  سال  اشتباها ۱۸۴۹ و ۱۸۴۸ طول  سمت  و به  ت
 ) ۲۱ ( ." مصايبی بی پايان کشاندند٬ رهاست

 جزوه  در  لنين  که  است  درسی  همان  تاکتيک " اين  دو
 به ) ۱۹۰٥ " ( سوسيال دموکراسی در انقالب دموکراتيک

 : اين شکل بازگو می کند

 نبايد "  ای هم  يک سوسيال دموکرات هرگز برای لحظه
 سوسياليسم٬  برای دستيابی به  پرولتاريا  که  فراموش کند

 زير عليه حتی دموکرات ترين و جمهوری خواه ترين ناگ
 طبقاتی  مبارزۀ  به  هم  بورژوازی  خرده  و  بورژوازی

 زد  که سوسيال . دست خواهد  می شود  نتيجه  اين جا  از
 و بی چون و چرا٬ حزبی جداگانه٬  دموکراسی بايد حتمًا

 ) ۲۲ ( " مستقل و صريحًا طبقاتی باشد

 آن  از  انگلس  مارکس و  صحبت می همان موقعيتی که
 . کردند٬ در دوره کنونی نيز به وضوح قابل مشاهده است

 پا " بورژوازی ملی "  دير  بسيار  در کشورهای مستعمره
 به عرصه تاريخ گذاشت؛ يعنی زمانی که جهان پيش از
 قدرت های امپرياليستی  شمار معدودی از  وسيله  اين به

 به همين دليل٬ بورژوازی ملی قادر نبود . تقسيم شده بود
نقشی مترقی ايفا کند و در حقيقت تمامًا به عنوان زائده تا
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 آمد  دنيا  به  سابق  استعماری  های  بورژوازی . قدرت

 و  آسيا  ضعيف٬ ارتجاعی و منحط در کشورهای افريقا٬
 به  شديدًا  جامعه٬  راندن  پيش  برای  التين٬  امريکای

 بورژوازی . سرمايه خارجی و امپرياليسم وابستگی دارد
 ران رشته٬ نه فقط با سرمايه خارجی٬ ملی از طريق هزا

 بلکه همچنين با طبقات مالک و زمينداران بزرگ ارتباط
 و  ارتجاعی  بلوک  يک  که  است  طبقه  همين  با  و  دارد
 می  تشکيل  را  پيشرفت  و  ترقی  هرگونه  عليه  سنگری

 پرولتاريا٬ در اتحاد با فقرای شهری و دهقانان . دهد  تنها
 جامعه را از طريق به فقير٬ است که می تواند مشکالت

 و  ها  امپرياليست  از  يد  خلع  قدرت٬  گرفتن  دست
 برمبنای خطوط  جامعه  کردن گذار  آغاز  و  بورژوازی٬

 . سوسياليستی٬ حل کند

 پرولتاريا٬ با قرار گرفتن در رأس جامعه و هدايت کردن
 آن  بورژوازی شهری ( اقشار تحت ستم  خرده  ) از جمله

 به دست بياورد  قدرت را  تعويق می تواند  و وظايف به
 به ويژه اصالحات ( دموکراتيک را  افتاده انقالب بورژوا

 به انجام ) ارضی٬ ايجاد اتحاد و رهايی از سلطه خارجی
 با اين حال٬ پرولتاريا پس از کسب قدرت نبايد در . برساند

 اين جا متوقف شود٬ بلکه در عوض بايد آغاز به اجرا و
 سل  مانند  سوسياليستی٬  اقدامات  از تکميل  مالکيت  ب

 دموکراتيک  نظارت  تحت  سازی  ملی  داران٬  سرمايه
 از آن جا که . کارگران٬ کنترل کارخانجات و غيره٬ نمايد

 واحد  کشور  يک  در  تنها  تواند  نمی  وظايف  به  اين
 حل گردد٬ حرکت  خصوص در يک کشور عقب مانده

 انقالب  آغاز  خود  سوسياليستی  وظايف  انجام  سوی  به
 و " مداوم " بنابراين٬ انقالب به دو معنا . جهانی خواهد بود

 بورژوا : است " پيگير "  وظايف  از  که  آن   نخست
 وظايف سوسياليستی تداوم  با  دموکراتيک آغاز و همراه
 پيدا می کند؛ و دوم اين که از يک کشور آغاز می شود و

 اين درس بزرگ است . در سطح بين المللی ادامه می يابد
 بيش از  انگلس نيز  مارکس و  آغاز که  از  قبل  قرن  نيم

 از سوی تروتسکی٬ کسب " تئوری انقالب مداوم " تدوين
 : و اعالم کردند

 منافع و وظيفه ما ايجاب می کند که انقالب را تا زمانی "
 تمامی طبقات کم  قدرت خارج که  وبيش متملک از دايره

 پرولتاريا  تسخير  به  هنوز  دولتی  قدرت  و  نگرديده

 نه  کاری ميان پرولتاريا درنيامده است٬ تا زمانی که هم
 بلکه در تمامی کشورهای اصلی جهان   در يک کشور٬
 چنان رشد يافته باشد که رقابت ميان آن ها پايان پذيرد؛ تا

 دست  که  دست زمانی  در  اصلی  نيروهای مولده  کليه  کم
 است٬  نگرديده  متمرکز  پيگيرانه کارگران  و  وقفه  بی

 دهيم  تغيير . ادامه  صرفا  برای ما٬  مالکيت مساله  شکل
 جامعه  التيام  و  طبقاتی  تضادهای  تخفيف  خصوصی٬
 کنونی نيست٬ بلکه ازبين بردن مالکيت خصوصی٬ محو

 تاکيد از " ( طبقات و بنيان گذاری يک جامعه نوين است
 ) ۲۳ ( ) من است

 مواضع  به  پاسخ  ترين  کامل  مداوم٬  انقالب  تئوری
 جنبش  راست  جناح  جوشايانه  مماشات  و  رفرميستی

 تئوری انقالب . بود  يعنی منشويک ها  روسيه کارگری
 دومرحله ای از سوی منشويک ها و به عنوان چشم انداز

 کرد  پيدا  توسعه  انقالب آتی روسيه  نسبت به  ها  اين . آن
 می گويد  وظايف انقالب٬ : تئوری اساسًا  از آن جايی که

 بورژوا  انقالب  تکاليف  و  وظايف  دموکراتيک  همان
 الزامًا بايد به دست بورژوازی است٬ رهبری انقالب نيز
 باشد  دموکراتيک  و  با . ملی  لنين  بخش٬  اين  مورد  در

 به  قادر  روسيه  های  ليبرال  که  داشت  توافق  تروتسکی
 دموکراتيک نيستند و اين وظيفه تنها  انجام انقالب بورژوا

 فقير  دهقانان  با  اتحاد  در  پرولتاريا  وسيله  به  تواند  می
 گردد  دنبال . انجام  با  مارکس لنين  از  روی  حزب " که  ه
 را " دموکرات  از " بورژوايی  تر  خطرناک  مراتب  به

 کارگران  برای  سابق  های  بود " ليبرال   توصيف کرده
 متحد  از  فرسنگ ها  بورژوازی روسيه  که  داد  توضيح
 ضد  جبهه  در  ناگزير  و  دارد  فاصله  کارگران  با  بودن

 گرفت  سال . انقالب قرار خواهد  همين جهت لنين در  به
 : ٬ نوشت ۱۹۰۵

 منافع  که  آن  محض  به  کلی٬  طور  به  بورژوازی٬
 و محدودش برآورده گردد٬ و به محض آن  خودخواهانه

 و هم اکنون هم " ( َرم کند " که از دموکراسی هميشگی اش
 ٬ ناگزير به سوی ضدانقالب٬ به !) است " رميدن " در حال

 سوی حکومت مطلقه روی خواهد آورد و عليه انقالب و
) ۲۴ ( . به عمل خواهد زد عليه مردم دست
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 انقالب  اين  که  بود  قرار  لنين٬  نظر  از  طبقه٬  کدام  اما

 : دموکراتيک را رهبری کند؟ او پاسخ می دهد  بورژوا

 ماند  دهقانان " مردم " می  و  پرولتاريا  يعنی  پرولتاريا . ٬
 هدف نهايی  تا  اطمينان  با  قادرست  که  ايست  طبقه  تنها

 رد٬ به مراتب از پيش رود٬ زيرا راهی را که در پيش دا
 رود  می  فراتر  دموکراتيک  اين . انقالب  که از  روست

 مقدم  صفوف  در  جمهوری٬  برای  مبارزه  در  پرولتاريا
 پيکار می کند و آن نصايح ابلهانه و بی ارزشی را که می
 تحقير  بورژوازی را َرم نداد٬ با  تا  گويد بايد مراقب بود

 ) ۲۵ ( . تمام رد می کند

 و  ها  سخنرانی  تمامی  نقش در  لنين٬  های  نوشته
 دموکرات٬ بارها و بارها  ضدانقالبی ليبرال های بورژوا

 او ۱۹۱۷ با اين حال تا سال . مورد تأکيد قرار می گيرد
 انقالب  از  قبل  تا  روسيه  کارگران  که  نداشت  اعتقاد

 گرفت  خواهند  قدرت را  غرب٬  در  يعنی ( سوسياليستی
 از  پيش  تا  تروتسکی  فقط  که  اندازی  چشم  سال همان

 مورد دفاع قرار داده بود و نهايتًا به طور کل در ۱۹۱۷
 . لنين لحاظ شد تزهای آوريل همان سال کمًال در

 به همين خاطرست که لنين در مقاله بسيار قابل تاملی به
 اکتبر " مناسبت  انقالب  سالگرد  ( چهارمين  در "  مندرج
 شماره " پراودا " روزنامه  مورخ ۲۳٤ ٬  سال ۱۸ ٬  اکتبر
 : می نويسد چنين ) ۱۹۲۱

 بورژوا "  خرده  های  دمکرات  هم  و  ها  آنارشيست  هم
 و اس (  نمايندگان روسی اين يعنی منشويک ها  که  آرها٬

 العاده زيادی به ميزان فوق ) المللی هستند تيپ اجتماعی بين
 درباره رابطه بين انقالب بورژوا  بر هم   مطالب در هم

 سوسياليستی  انقالب  و  می ) پرولتری يعنی ( دمکراتيک
 اين چهار سال صحت استنباط ما طی . گفتند و می گويند

 در مورد  و صحت حساب ما  در اين باره  از مارکسيسم
 گرديد  تأييد  کامال  گذشته  های  انقالب  انقالب . تجربه  ما

 از هر کس ديگر  بورژوا  بهتر  فرجام دمکراتيک را  به
 رسانديم  بالانحراف . خود  و  استوار  کامل٬  آگاهی  با  ما
 می رويم و می دانيم که پيش سوسياليستی بسوی انقالب

 از انقالب بورژوا  چين  ديوار  دمکراتيک  اين انقالب را
 معين خواهد کرد که تا فقط مبارزه جدا نمی کند٬ می دانيم
 به پيش برويم و کدام ) آخراالمر ( چه حد موفق خواهيم شد

 فوق  و بخش اين وظيفه  کرد  خواهيم  اجرا  العاده عالی را
 هايمان را برای خود تحکيم خواهيم پيروزی کدام بخش از

 ) ۲٦ ( " . نمود

 : و ادامه می دهد

 دمکراتيک را  ولی برای آن که فتوحات انقالب بورژوا "
 جلوتر  بايست  می  کنيم٬  تحکيم  روسيه  های  خلق  برای

 رفتيم  جلوتر  و  انقالب . برويم  به  مربوط  مسائل  ما
 و  بورژوا  در جريان عمل  در اثنای راه٬  دمکراتيک را
 کار سوسياليستی عمده و واقعی " محصول فرعی " بمثابه

 ما می ] ... [ . خودمان حل می کرديم پرولتاری  و انقالبی
 بورژوا  اصالحات  که  کرديم  ثابت  عمل  در  و   گفتيم
 يعنی  پرولتری  انقالب  فرعی  محصول  دمکراتيک٬

 " . سوسياليستی است

 پيروزمند  انقالب  خود  را  مداوم  انقالب  تئوری  صحت
 در واقع همان طور که تروتسکی . تأييد کرد ۱۹۱۷ اکتبر

 پيش بينی کرده بود٬ طبقه کارگر روسيه ۱۹۰٤ در سال
 آن ها . پيش از کارگران غرب قدرت را به دست گرفت

 دموکراتيک را  تمامی وظايف و تکاليف انقالب بورژوا
 انجام  و بالفاصله ملی سازی صنايع و  انجام رساندند  به

 . تی را در دستور کار قرار دادند وظايف انقالب سوسياليس
 در اين فاصله٬ بورژوازی نقشی آشکارا ضد انقالبی ايفا
 کرد و اين پرولتاريا٬ در اتحاد با دهقانان٬ بود که آنان را

 داد  انقالبی . شکست  فراخوانی  طی  ها  بلشويک  سپس
 و  گيری  درس  به  را  آنان  جهان٬  کارگران  به  خطاب

 لنين به خوبی می . مودند پيگيری راه اين انقالب تشويق ن
 پشرفته  کشورهای  در  انقالب  پيروزی  بدون  که  دانست
 کشوری  در  انقالب  خصوص آلمان٬  به  داری٬  سرمايه
 عقب ماننده همچون روسيه قادر نخواهد بود تا به صورت

 متعاقبًا رويدادهای بعدی . منزوی٬ به بقای خود ادامه دهد
 تحليل مطلقًا صحيح بوده  که اين  تأسيس . است نشان داد

 ٬ به مثابه حزب جهانی انقالب ) کمينترن ( بين الملل سوم
 اندازی  چشم  يک چنين  عينی  بارز  نمود سوسياليستی٬

 . بود

 و  لنين  مواضع  سر  بر  قويًا  سوم  الملل  بين  چه  چنان
 تروتسکی باقی می ماند٬ در آن صورت پيروزی انقالب

 بود  شده  تضمين  تاکنون  های . جهانی  سال  متأسفانه اما
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 سازندگی کمينترن٬ با ضد انقالب استالينيستی در روسيه

 ضدانقالبی که پس از به دست گرفتن کنترل . همراه بود
 در اتحاد شوروی٬ از طريق تئوری های محافظه کارانه

 ارتجاعی مانند  در يک کشور " و  اتحاد " و " سوسياليسم
 کشور  مترقی  و  ملی  بورژوازی  با  کمونيست  احزاب

 تأثيرات مخر " خود  بر احزاب کمونيستی سراسر ٬  بی را
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 بحران مائوئيزم در چين بحران مائوئيزم در چين

 منتشر » کندوکاو « مقالۀ زير نخست در نشريۀ : ميليتانت
 ) باز می گردد ۱۳۵۳ آغاز کار اين نشريه به آذرماه ( شد

 هايی  بحث  دنبال  به  اکنون٬  مائوئيسم و  پيرامون  که
 درگرفته است٬ برای اولين بار در نشريۀ ميليتانت مورد

 . بازانتشار قرار می گيرد

 رويدادهای  ترين  مهم  شاهد  چين  گذشته٬  ماه  چند  در
 . بوده است ۶۸  ۶۶ سياسی خود پس از انقالب فرهنگی

 مرگ مائو تسه دون٬ رهبر انقالب چين که در طی سال
 ب نقشی کليدی در صحنۀ سياسی های پيش و پس از انقال

 در  بزرگی  واقعۀ  گمان  بی  است٬  کرده  ايفا  کشور  اين
 آيد  می  به شمار  ای . تاريخ انقالب چين  هفته  هنوز چند

 خبر  که  بود  نگذشته  او  سوگواری  مراسم  از  بيش
 شانگهای " دستگيری  نفرۀ  چهار  چيانگ چينگ٬  " باند

 طالح همسر مائو٬ و سه تن ديگر از رهبران جناح به اص
 به  ۱۹ " راديکال "  خيانت  نظير  گوناگونی  های  جرم  به

 سازش با  به  تمايل  کاپيتاليستی و  راه  پيروی از  کشور٬
 شوروی٬ محافل سياسی بورژوازی " سوسيال امپرياليزم "

 حيرت واداشت  به  نيروهای مترقی سياسی را  . غربی و
 قراردادهای بزرگ اقتصادی متعددی  گذشته٬  ها  اين  از

 کشو  و  به بين چين  داری در همين هنگام رهای سرمايه
 است  رسيده  گرايشات . امضا  نشريات  و  سخنگويان

 رنگارنگ سياسی٬ هرکدام بنا به فهم خود از جريان های
 اند  تحليل کرده  به طور . حاضر در چين اين اتفاقات را

 و از اين رو تحکيم " راديکال " کلی تصفيۀ رهبران جناح
 اصطالح  به  ديگر٬  جناح  ها م " موقعيت  رو  با " يانه ٬ 

 شد؛  رو  به  رو  المللی  بين  بورژوازی  عمومی  استقبال
 در  قوا  توازن  تغيير  اين  آنان  نظر  نقطه  از  که  زيرا
 رهبری دولت چين٬ به اغتشاشات مزمن سال های پس از
 انقالب پايان خواهد داد٬ از تکرار کشمکش های انقالب

 " ميانه رو " و " راديکال " در اين مقاله استعمال القاب ۱۹
 رهبری  در  موجود  جناح  دو  مشخص کردن  برای  تنها
 توصيف  برای  نه  و  است  گرفته  صورت  چين  دولت

 ماهيت . سياسی خط مشی آنان  در مقاله سعی خواهد شد
. سياسی اين دو جناح روشن گردد
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 فرهنگی جلوگيری خواهد کرد٬ دوران آرامش و پرثباتی
 با  برای تجارت چين  را  و راه  بار آورده  برای چين به

 . غرب هموار خواهد ساخت

 به  تسليت  پيام  ارسال  از  پس  شوروی  دولت  رهبران
 مناسبت مرگ مائو به حزب کمونيست چين همچنان در
 . مورد وقايع اخير در اين کشور سکوت اختيار کرده اند
 مناسبات  بهبود  برای  اکنون  هم  که  شوروی  رهبران
 دولت يوگسالوی در تالش ديپلماتيک به  با  سياسی خود
 سر می برند٬ به دقت تحرکات دولت چين را در صحنۀ
 شايد متعاقب سقوط  سياست بين المللی زير نظر دارند تا

 از  مناسب  ای  لحظه  در  چين  دولت  ها٬  خر " راديکال
 به " شيطان  کشور  دو  سياسی  تيرۀ  روابط  و  بيايد  پايين

 ولی از همه جالب تر٬ واکنش متضاد . تدريج سامان يابد
 اخير  وقايع  به  دون  تسه  مائو  های طرفدار انديشۀ  گروه

 نظر خوشی نسبت به . است  هم  قبًال  که  ها  آن  چندی از
 کمونيست  حزب  تحوالت داخل  و  چين  سياست خارجی
 پس از انقالب فرهنگی نشان نمی دادند٬ تصفيۀ رهبران

 انقالب چين ارزيابی راديکال ها را نقطۀ عطفی در تاريخ
 سازمان ( GOP مثًال به زعم دو سازمان فرانسوی . کردند

 چپ  دهقانان  و  کارگران  رولوسيون ) کمونيستی  و

) Revolution ( کمونيستی   گروه  سوئدی  سازمان  و
) FK ( از   ناشی  که  کاپيتاليزم٬  احيای  سمت  گرايش به ٬ 

 سياسی  يد  خلع  با  هاست  رويزيونيست  آمدن  کار  روی
 ها  است راديکال  شده  آلمانی . تسريع  گروه " سازمان
 است " کمونيستی  گرفته  موضع  تر  قاطعانه  : حتی

 باشد٬ کودتای راست "  حول جزئيات وقايع هر چه  رو ها
 عقبگرد شديدی است ) Hua KuoFeng ( فنگ  هوا کو

 اهميت . برای انقالب چين و در نتيجه برای انقالب جهانی
 ب  است  برابر  کم  دست  عقبگرد  اين  سرنوشت تاريخی  ا
 حزب کمونيست شوروی  کنگرۀ  بيستمين  ( شوم  از "  نقل

 ). ۷۶ اکتبر ٬ ۱۸ " مبارزات کارگران "

 مائو  انديشۀ  پيرو  های  گروه  قبيل  اين  چه  آن  وليکن
 مصرانه تأکيد می کنند اينست که مائو تسه دون خود هيچ
 و  ها  رويزيونيست  آمدن  کار  روی  در  مسئوليتی  گونه

 کاپيتاليزم "  چين " احيای  دوش ندارد در  های . بر  گروه
 توجيه  به حال سعی در پيروی يا  ديگر مائوئيستی که تا
 سياست های داخلی و خارجی حزب کمونيست چين داشته

 از طرفی . اند٬ فعًال در مخمصۀ دشواری قرار گرفته اند
 و  رويزيونيسم  ناگهانی  رسيدن  قدرت  به  توانند  نمی

 داری "  کنن " احيای سرمايه  چين اعالم  در  که را  چرا  د٬
 درجۀ يکبارۀ اينان حتی برای صفوف ۱۸۰ تغيير موضع

 نيست  قابل هضم  اين سادگی ها  چه ( خودشان نيز به  تا
 برای  ها " برسد  تثبيت قدرت ") خلق  ديگر  طرف  از  و

 ديروز به ميانه  در رهبری حزب کمونيست٬ که تا  رو ها
 بورژوازی  سردمداران  و  ها  رويزيونيست  عنوان

 ين سؤال را برای گروه های مذکور محسوب می شدند٬ ا
 شايد به راستی چين هم بمانند شوروی : مطرح می کنند

 است؟  احيای سرمايه داری گرديده  دچار سرنوشت شوم
 مائوئيست  های  گروه  از  دسته  اين  که  اينروست  از  هم
 باز ترجيح می دهند اجالتًا از اتخاذ موضع در اين باره سر

 . زنند

 به  نگاهی  جا  اين  نيست  نشريات بد  از  يکی  نظريات
 آذرخش . مائوئيستی وطنی بکنيم  سوم ( روزنامۀ   شمارۀ

 ٬ ويژه نامه ای به نقش مائو در ) ۱۳۵۵ مهرماه  سال اول
 در اين شماره پس . طی انقالب چين اختصاص داده است

 از آن که از نظريات نويسنده دربارۀ نقش خالق و سازندۀ
 شديم٬ در مورد مائو در مراحل مختلف انقالب چين باخبر

ره٬
 نف
ار
چه
ند 
 با
مۀ
حاک

 م
۱۹
۸۱
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 توطئۀ رويزيونيست های شوروی و رشد بورژوازی در

 خوانيم  می  حزب  " داخل  های :  سال  ۶۰ ٬ اوايل
 را  خود  واقعی  چهرۀ  شوروی  اتحاد  در  رويزيونيسم

 تأثير فعاليت مخرب امپرياليست ها و . آشکار می ساخت
 کمونيست  حزب  رهبری  در  کرملين  های  رويزيونيست

 ن ها پايگاه خود را در حزب٬ در آ . چين آشکار می گرديد
 و  بورژوازی ميان حزب جستجو نموده  و خفاگاه  پايگاه

 بودند  دسيسه ". يافته  بورژوازی با  پس نمايندگان  اين  از
 های گوناگون و ترويج عقايد ضد انقالبی خود به تقويت

 دون که " ولی . موقعيت خويش پرداختند  تسه  رفيق مائو
 مارکسيسم  از  دفاع  در جهان برافراشته لنينيس  پرچم  را  م

 پرولتاريای  تاريخی  تجربۀ  شکست  بندی  جمع  به  بود٬
 تحکيم  برندۀ  سالح  او  تابناک  انديشۀ  و  پرداخت  روس
 در  بورژوازی  طرد  و  مبارزه  و  پرولتاريا  ديکتاتوری

 گرديد  حزب  ها ". درون  رويزيونيست  اين٬  وجود  با
 اين کماکان به تبليغ مواضع ارتجاعی خود ادامه دادند تا

 بورژوازی " که  حزبی  رسم ( نمايندگان  که  چنان
 زير پرچم انديشۀ ) اپورتونيست ها و رويزيونيست هاست

 می  تدارک  را  حزب  رهبری  غصب  دون  تسه  مائو
  در برابر اين همه تدارک تئوريک " و سرانجام ." ديدند

 که  بود  انقالب  ضد  برای  وسيع  ايدئولوژيک  و  سياسی
 رود  اين  دون٬  تسه  مائو  و انديشۀ  خالقيت  سيال  خانۀ

 تاريخی  و  نظير  بی  قيام  قاموس  در  پرولتری٬  رهبری
 توده ها٬ در انقالب عظيم فرهنگی پرولتاريايی برخاست
 فرق  بر  را  پرولتاريا  ديکتاتوری  آهنين  مشت  و

 کوبيد  وی  حزبی  نمايندگان  و  شکست ... بورژوازی
 ديکتاتوری  دژ  به  يورش  از  پس  را  عظيمی  تاريخی

 بر  پيروزی دوران پرولتاريا  ساخت و  بورژوازی وارد
 آورد  ارمغان  به  پرولتاريا  برای  را  اين ." سازی  البته

 که  پيروزی از نقطه نظر نويسنده تعجبی هم ندارد٬ چرا
 مشکل گشاست و هر  دون کليد  تسه  مائو  انديشۀ  اصوًال

در سرتاسر تاريخ انقالب٬ دنباله : دردی را عالج می کند
 ر  انحرافات  انواع  اپورتونيزم٬ روان  چپ٬  و  است

 اسکوالستيزم٬  آليسم٬  ايده  فرماليزم٬  دگماتيزم٬
 از  دون  تسه  مائو  انديشۀ  وسيلۀ  به  غيره  و  رويزيونيزم

 اند  مائو . پای درآمده  انديشۀ  می رسد  نظر  به  اين جا  تا
 ناگهان  ولی اين تصوير٬  دون شکست ناپذير است؛  تسه

 کند  می  " تغيير  ايدئول :  اساس  فرهنگی  وژيک٬ انقالب

 در حزب و دولت٬ در  سياسی٬ سازمانی ضد انقالب را
 آيا بورژوازی برای هميشه . فرهنگ و توليد درهم کوفت

 گرديد؟  که " سرکوب  زيرا  است٬  منفی  آذرخش  جواب
 سوسياليسم يک دوران تاريخی طوالنی مملو از مبارزه "

 يعنی اگرچه کاربرد ". ميان پرولتاريا و بورژوازی است
 ت  مائو  ولی انديشۀ  کوفته٬  درهم  بورژوازی را  دون٬  سه

 برای . هنوز ممکن است بورژوازی پيروز از آب درآيد
 ياوه  اين  از  نويسنده  هدف  که  شود  می  واضح  خواننده

تبرئه کردن مائو و انديشۀ مائو تسه دون سرايی ها تنها
 ما فرض می . است " احيای کاپيتاليزم " در شرايط احتمالی

 از  پس  اکنون  هم  که  برای کنيم  ها  راديکال  تصفيۀ
 نويسنده٬ اين احتمال به واقعيت تبديل شده است و او ِمن

 شعار  باد حزب کبير کمونيست چين " بعد  علم " زنده  را
 کرد٬ چه در غير اين صورت در واقع شعارش  نخواهد

 چين "  رويزيونزم  باد  گشت " زنده  آذرخش . خواهد  حال
 انديشۀ جه طور است که : بايد اين مطلب را توضيح دهد

 اين  دون٬  تسه  مارکسيسم " مائو  در زمينۀ  تکامل  لنينيسم
 های مارکسيسم " ٬ اين " بخش انقالبات آزادی   تکامل ايده

 ديکتاتوری پرولتاريا٬ فرهنگ  در زمينۀ انقالب٬  لنينيسم
 فلسفه  و  اقتصاد  ايدئولوژی٬  اين " و  همۀ " ٬  حالل

 اين " مشکالت  باألخره  عليه " و  مبارزه  وسيلۀ  تنها
 بورژوازی رويزيو  و  های " نيزم  سال  طی  نتوانست ٬ 

 روند  با  مبارزه  سايۀ " رويزيونيستی " متمادی ٬ 
 دور " بورژوازی "  ميدان  از  شده  که  مدتی هم  برای  را

 بدارد؟ اگر نتيجۀ سال های سال پراتيک انديشۀ مائو تسه
 دون به رهبری خود وی اينست که چند هفته پس از مرگ

 ناگاه  ها " مائو٬  کرده٬ قد " رويزيونيست  غصب  را  رت
 آغاز نمايند٬ پس اصًال " ديکتاتوری بورژوازی "  خود را

 ها  انقالبی خلق  رهنمون  انديشه  اين  تواند  می  طور  چه
 در جامعۀ " باشد؟ البته آذرخش در جواب خواهد گفت که

 پرولتاريا  بورژوازی و  طبقاتی بين  سوسياليستی مبارزۀ
 دارد  فی السابق ادامه  در کمين بورژوازی همواره . کما

 نشسته است تا در فرصتی مناسب توطئه گرايانه به درون
 در رهبری غصب  قدرت را  شيادانه  و  کند حزب رخنه

 بدين خاطر رهنمون انقالبی انديشۀ مائو تسه دون در . کند
 اينست که بايد هميشه گوش به زنگ بود٬ بايد ديکتاتوری
 پرولتاريا را تحکيم کرد و هرچند وقت يک بار آن را بر

 کوفت  گر  دسيسه  بورژوازی  که ". فرق  آذرخش لکن
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 انديشۀ مائو تسه دون را تنها تئوری انقالبی عصر حاضر

 مارکسيسم  تکامل  را  آن  و  کرده  و  ارزيابی  لنينيسم
 انطباق آن با دنيای امروز می داند٬ دائمًا از جواب به يک

 اگر دستاوردهای ناشی از اعمال : " سؤال طفره می رود
 تئوری انقالبی موجود٬ درازمدت دستو  رالعمل های تنها

 توطئه  نتيجۀ  در  و  غفلت  اندکی  با  باره  يک  يا ( همه
 برباد روند٬ پس اصوًال کاربرد » بورژوازی « ) کودتای؟

 " تئوری انقالبی چه ثمری دارد؟

 تئوری  تنها  منطق مواضع گروه هايی که انديشۀ مائو را
 علی  که  معتقدند  و  شمارند  می  پرات انقالبی  يک اين رغم
 عليه  مبارزه  سال  ها  ده  ظرف  ٬ " بورژوازی " انديشه

 به چنين سهولت بر سر کار آيد " بورژوازی "  می تواند
 است؟ (  آمده  تئوری ) و  اصوًال  که  رسد  می  جا  آن  به ٬ 

 " بورژوازی " انقالبی بی فايده است و نمی توان از احيای
 و پس چرا اصوًال برای پيروزی انقالبی . جلوگيری کرد
 محکوم  روشن که  کنيم؟  می  مبارزه  است٬  شکست  به

 که  بررسی های اوضاع چين٬  است که ِاشکال اين گونه
 در تحليل نهايی امکان حفظ پيروزی های انقالب را نفی
 که  هاست  آن  حرکت  شروع  نقطۀ  حقيقت  در  کند٬  می
 قبل از هر چيز انديشۀ مائو را انقالبی می نامند٬  اصوًال

 و دسيسه های بورژوازی را بعد می خواهند با ذهنيات مائ
 انقالبی  می گويند انديشۀ مائو  و دست آخر هم  کنند  افشا

 و هدفشان هم چيزی نيست . است به رغم آن چه پيش آيد
 به جز توجيه کيش شخصيت مائو و توجيه مواضع قبلی و

 خودشان  که . فعلی  آن  برای  بورژوازی  های  ايدئولوگ
 نگا  مخفی  را  بورژوازی  کنندۀ  استثمار  دارند٬ نقش  ه

 سطح  به  را  داری  سرمايه  جامعۀ  تضادهای  همواره
 روبنايی و به عوامل ذهنی تقليل می دهند٬ اين يا آن فرقه
 آن  مسئول مشکالت جامعه تشخيص می دهند٬ اين يا  را
 تحليل  از  مداومًا  و  دارند  می  اعالم  گناهکار  شخص را

 آذرخش هم . روابط زيربنايی شانه خالی می کنند  تحليل
 بوروکراسی مبنی  نقش  کردن  مخفی  و  تبرئه  بر

 متد  اوًال  که  تفاوت  اين  با  است  گونه  اين  از  مائوئيستی
 ايدئولوگ های بورژوازی را به فرط ابتذال می کشاند و
 مدعی است که با نيرنگ های بورژوازی شيوۀ توليدی به
 ناگهان از سوسياليستی به سرمايه داری بازمی گردد٬ و

 ن ادعا ناچار به تحريف اصول ابتدايی ثانيًا برای اثبات اي
 تحريف  اصول  اين  از  استفاده  با  و  می شود  مارکسيسم

 شده می خواهد رنگ مارکسيستی هم به اثبات خود بدهد
 تا اگر کسی پرسيد اين مزخرفات را چه جور سرهم کرده
 ابتذال  قيمت  به  و  مارکسيسم٬  متد  با  بگويد  فورًا  ای٬

 برای مارکسيست . ه کند مارکسيسم٬ مواضع خود را توجي
 ها تحليل از روابط زيربنايی جامعه تنها با بررسی علمی

 است  ميسر  آن  زيربنايی  سياسی . روابط  های  قشربندی
 انعکاسی است از نيروهای  موجود در يک جامعه الزامًا

 بدين دليل جناح های حزب . اجتماعی درون همان جامعه
 اج  نيروهای  نمايندگان  بايد  می  چين  تماعی کمونيست

 اجتماعی  روابط  زائيدۀ  خود  که  شوند  محسوب  معينی
 در چين می باشند  روابط اجتماعی : موجود  يعنی زائيدۀ

 در  پس از سقوط حکومت ای که  انقالب و  طی دوران
 . به خود شکل گرفت ) ۱۹۴۹ در ( بورژوايی کومينتانگ

 به همين خاطر بررسی ماترياليستی بحران کنونی چيزی
 تاريخی  بررسی ريشه های اجتماعی نمی تواند باشد مگر

 . اين نيروها و تکاملشان در فراشد انقالب چين

***** 

 حزب کمونيست چين و دهقانان  ۱

 چنين  هم  و  مائوئيستی  بوروکراسی  عمدۀ  خصوصيات
 از  چين٬  انقالب  فراشد  خود  در  دون  تسه  مائو  انديشۀ

 ما اين جا . به بعد٬ شکل گرفت ) ۲۷  ۱۹۲۵ ( شکست دوم
 از انقالب چين نمی شويم و فقط وارد جزئيا  ت اين دوره

 در  ابتدا  کمونيست  حزب  که  ای  ويژه  نقش  بيان  به
 کنيم  می  بسنده  نمود٬  ايفا  شهرها  سپس در  و  . روستاها
 های  سال  در  سياست های مهلک حزب کمونيست چين

 به ۲۷  ۱۹۲۵  سوم  الملل  بين  طرف  از  مستقيمًا  که
 می  تحميل  کمونيست  حزب  بر  استالين  شد رهبری

 حزب (  انحالل  طريق  از  بورژوازی  با  طبقاتی  ائتالف
 کومينتانگ  بورژوايی  حزب  در  شکست ) کمونيست

 در شهرهای بزرگ صنعتی چين  فاحشی برای پرولتاريا
 قتل عام بی رحمانۀ ده ها هزار کمونيست در . به بار آورد

 شانگهای توسط چيان کای چک٬ ضربه های سختی که
 حزب  کودتاگرانۀ  های  به ( کمونيست سياست    بنا  باز

 بر پيشگامان ۳۳  ۱۹۲۷ در سال های ) دستورات استالين
 و سردرگمی و  آورد٬  در مراکز شهری وارد  پرولتاريا
 خط مشی جنايت کارانۀ حزب کمونيست در رخوتی که
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 مبارزات  که  شد  باعث  کرد٬  ايجاد  پرولتاريا  صفوف

 خاموش گردد  موقتًا  شهرها  کارگران در  مرکز . سياسی
 در ثقل  طوالنی  نسبتًا  مدتی  برای  طبقاتی  مبارزات

 روستاهای پهناور چين دور از مراکز ارتجاع کومينتانگ
 در سرتاسر دورۀ انقالب . که در شهرها بود٬ قرار گرفت

 دوم چين حزب کمونيست کوچک ترين تالشی برای بسيج
 و متشکل کردن دهقانان فقير٬ بسط مبارزات طبقاتی در

 مالکا  عليه  انجام روستاها  باألخره  و  بورژوازی ده  ن و
 طرفی  از  و  بود٬  نياورده  عمل  به  ارضی  اصالحات
 جنبش خود به خودی دهقانی از ضربات کومينتانگ نيز

 بود  مانده  با . مصون  يارانش  همراه  به  دون  تسه  مائو
 مشاهدۀ جنبش خودبه خودی دهقانی و نيروی عظيمی که

 رد٬ برخالف اين جنبش می توانست برای انقالب فراهم آو
 برخالف  نيز  و  چين  کمونيست  حزب  رسمی  رهبری
 کمينترن استالينيستی اصالحات ارضی را از طريق تقسيم
 تکاليف عمده  از  يکی  را  دهقانان  ميان  مالکان  اراضی

 پس از شرکت در مبارزات ۱۹۲۸ در سال . ارزيابی کرد
 دهقانی در هونان٬ مائو تجربۀ خود را در مورد اوضاع

 آ  ها٬  چنين روستا  ها  آن  تشکيالت  و  دهقانان  گاهی
 شوراها در کليۀ سطوح ساخته شدند٬ : " توصيف می کند

 اغلب توده های کارگری و دهقانی٬ . ولی اغلب فقط اسمًا
 . و حتی اعضای حزب معنی شوراها را درک نمی کنند
 کارگران٬  نمايندگان  های  کنگره  جاها٬  بسياری  در

 ندارند  وجود  سربازان  و  و در . دهقانان  روستا  سطح
 اجرايی  های  کميته  منطقه٬  سطح  در  حتی  و  ناحيه٬

 انتخاب می شوند  ها  نحوی توسط توده  به  ولی . شوراها
 ميتينگ های توده ای به صورت بدی تشکيل می گردند٬
 بحث واقعی و هيچ تربيت سياسی در آن ها  هيچ  يعنی٬
 به  طلبان  فرصت  و  روشنفکران  گيرد٬  نمی  صورت

 غا  ها  آن  شوند آسانی در  ها . لب می  ها [ آن  نمی ] توده
 چيست٬  يک شورا  بفهمند  بفهمند [ توانند  که ] نمی توانند

 سربازان  و  دهقانان٬  کارگران٬  نمايندگان  عالی کنگرۀ
 است و اين که کميتۀ اجرائيه تنها يک ارگان ترين مرجع

 تشکيالتی برای آن هنگامی است که کنگرۀ نمايندگان در
 ی اين بزرگ ترين اشتباه در نواحی مرز . مجلس نيست

 است  تشکيالت سياسی  کنگره . بر سر  جاهای ديگر  در
 های نمايندگان وجود دارد٬ ولی آن ها فقط به مثابۀ ارگان
 نظر  در  اجرائيه  های  کميته  انتخاب  برای  موقتی  های

 گرفته می شوند؛ کميته هايی که پس از انتخابات قدرت را
 . ه ها نمی کنند متمرکز می کنند و ديگر صحبتی از کنگر

 دليلش . تشکيالت واقعی شورا وجود دارد٬ ولی به ندرت
 اينست که آموزش و تبليغات ما در مورد شورا به عنوان

 است  ناکافی  سياسی  جديد  سيستم  بد . يک  عادات
 به  فئوداليستی  دوران  از  که  آمرانه٬  و  ديکتاتورمآبانه
 آگاهی  در  حتی  و  ها  توده  آگاهی  در  هنوز  جامانده٬

 به اعضا  ی معمولی حزب ريشه دارد و نمی توان آن را
 آن چه توده های مردم به طور ... يک باره از ريشه کنند

 می فهمند٬ » دولت کارگران٬ دهقانان و سربازان « کلی از
 قدرت  به  هنوز  ها  آن  زيرا  است٬  اجرائيه  کميتۀ  همين
 کميتۀ  فقط  که  کنند  می  تصور  و  اند  نبرده  پی  شوراها

 از اين پس ... دارای قدرت واقعی است اجرائيه است که
 در رهبری ارگان های دولتی  حزب بايد وظيفۀ خود را

 ٬ سياست ها و اقدامات متخذه را از طرف حزب انجام دهد
 ارگان های دولتی  به وسيلۀ  استثنای کار تبليغاتی بايد  به

 منتخب آثار جلد اول٬ تأکيد ." ( به موقع اجرا گذاشته شوند
 ). از ماست

 مشاهده می مائو  از تجربۀ شخصی خويش مشکالتی را
 در  دهقانان٬  ميان  در  شوراها  ساختن  راه  در  که  کرد
 ناچيز  آگاهی  سطح  با  و  روستايی  افتادگی  عقب  محيط

 خصلت غيراشتراکی شيوۀ توليد در . دهقانی وجود داشت
 روستاها و گرايش های خرده بورژوايی و فردگرايانه ای

 آن بود که دهقانان فقط در که از آن منتج می شد٬ موجب
 وظيفۀ تمرکز . سطح محلی قادر به سازماندهی خود باشند

 مبارزه در سطح منطقه يعنی تشکيل شوراها می بايد به
 ولی . دست حزب کمونيست و ارتش سرخ اجرا می گشت
 اول . دو نکتۀ بسيار مهم ديگر از نقل قول باال هويدا است

 افکار مائو زنده بود و آن که هنوز تجربۀ انقالب اکتبر در
 که  دانست  می  خوبی  به  مرجع لذا  ترين  عالی  شوراها

 ها  آن ها می باشند و متعلق به قدرت توده  در . خود  اما
 چه کارگری و عين حال مائو نقش سازماندهی شوراها٬

 اين فهمی . ٬ را به عنوان وظيفۀ حزب می ديد چه دهقانی
 نادرست بود  در . کامًال  در و ۱۹۰۵ در روسيه چه  چه

 به ۱۹۱۷  کارگران  های  توده  خود  وسيلۀ  به  شوراها
 مستقل  کامًال  وجود آمدند٬ ارگان های تشکيالتی شوراها
 و  رولوسيونر  سوسيال  منشويک٬  بلشويک٬  احزاب  از

شوراها که در واقع هم نقش تصميم گيری و . غيره بودند
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 هم نقش اجرای مهم ترين برنامه های سياسی و اقتصادی

 دارند در مراحل پيش از پيروزی انقالب نطفه را به عهده
 های دولت کارگری آينده را تشکيل داده٬ وسيلۀ مبارزات
 عليه  فقير  دهقانان  و  سربازان  کارگران٬  طبقاتی

 پس از . بورژوازی و ساير نيروهای ارتجاعی می باشند
 پيروزی انقالب شوراها ماشين قهر طبقۀ کارگر و ساير

 بورژوازی  عليه  دهند زحمتکشان  می  تشکيل  به . را
 از  بورژوازی  بر  پرولتاريا  ديکتاتوری  ديگر  عبارتی
 نمايندگان  های  ارگان  عنوان  به  شوراها  قدرت  طريق

 اين . کارگران٬ سربازان و دهقانان فقير صورت می يابد
 وسيلۀ لنين در  به  " دولت و انقالب " نقش حياتی شوراها

 اها در به تفضيل تشريح شد و در زمان حيات لنين شور
 بلشويک  حزب  از  تشکيالتشان  که  حالی  در  شوروی٬
 های  توده  و  کارگر  ديکتاتوری طبقۀ  عامل  بود٬  مستقل

 بودند  بورژوازی  بر  طبقۀ . زحمتکش  حزب  وظيفۀ
 در  حزب  برنامۀ  حول  آژيتاسيون  و  تبليغ  کارگر٬

 کارگری  غيره ( شوراهای  های . است ) و  کنگره  در
 انتخابی  نمايندگان  شوراها٬  مختلف سراسری  صفوف

 کارگران٬ سربازان و دهقانان فقير٬ که به وسيلۀ اين توده
 ها قابل عزل و تعويض اند٬ بر اساس رأی گيری به روی
 اتخاذ  برای اجرا  واحدی را  برنامۀ  برنامه های مختلف٬

 سازمان انقالبيون حرفه ولی از آن جا که حزب . می کنند
 استقال ای  ها٬  توده  تمام  سازمان  نه  و  کامل است٬  ل

 از ارگان های حزب بسيار شوراهای توده ای تشکيالتی
 زيرا هرگاه ارگان های حزب در تشکيالت . حياتی است

 شوراها جذب گردند٬ خطر آن می رود که قدرت تصميم
 دست بخش  در  يعنی  دست حزب٬  در  اجرايی  و  گيری
 ويژۀ  در شرايط  و  يابد  تمرکز  کارگر  طبقۀ  کوچکی از

 کارگر  مبارزات  اوضاع فروکش  افتادگی  عقب  ی٬
 گرايشات  زندگی٬  مايحتاج  کمبود  و  اجتماعی

 در اوضاع مشخص چين بايد . بوروکراتيک شدت گيرند
 افتادۀ  عقب  محيط  پرولتارايی٬  پيشگامان  رفتن  بين  از
 شرايط  اين  بر  نيز  را  دهقانان  نازل  آگاهی  و  روستايی

 جذب ارگان های حزبی در شوراهای ۲۰ . ويژه اضافه کنيم

 در روسيه عوامل متعددی ديگری نيز کمک به تشديد ۲۰
 بوروکراسی کردند  اند . رشد  شکست انقالب از آن جمله

 اروپا  صنعتی  مراکز  و ( در  آلمان  در  ويژه  به

 عمل دهقان  حوزۀ  بوروکراتيک در  گرايشات  تشديد  و  ی
 از  پس  مائو  خود  زبان  از  را  کمونيست  سال ۶ حزب

 : فعاليت در روستاها بشنويم

 متذکر "  بايد  لکن  است٬  يافته  تکامل  دموکراسی شوراها
 . در خيلی جاها هنوز بسيار ناکافی است ] دموکراسی [ شد

 باله مبارزه عليه بوروکراتيزم قاطعانه صورت پذيرد و ز
 بايد دور ريخته شود  اين زباله٬ . ميان شوراها و توده ها

 است  فرمانروايی  و  برای . بوروکراتيزم  که  هايی  آن
 شوراها کار می کنند٬ می بايد وظايف شوراها را بر پايۀ

 دهند  انجام  قانع کردن مردم  از . بسيج و  نمی بايد  آن ها
 کنند  استفاده  فرمانروايی  و  بايد . متدهای زور  ها  به آن

 اين  نبايد  و  کرده  توجه  مردم  پيشنهادهای  و  تقاضاها
 ." تقاضاها و پيشنهادها را از نظر دور بدارند

 برخالف نقل قول قبلی٬ اين جا ديگر مائو تأکيد نمی کند
 خواسته های توده  باالترين مرجع بيان کنندۀ  که شوراها
 ها هستند٬ بلکه اين بار شوراها را به مثابۀ پيشقراول توده

 شوراها به وسيلۀ خود حزب اداره در واقع . می شمرد ها
 می شدند و از اين رو سازمان های پيشگام توده ها بودند

 ها  توده  های خود  سازمان  نه  همان . و  طرف ديگر  از
 هم  بوروکراتيک  های  گرايش  داشتيم٬  انتظار  که  طور
 نقش  که  دهد  می  هشدار  مائو  و  اند  کرده  فراوان  رشد

 وراها بايد به نحو غير بوروکراتيک پيشگام متشکل در ش
 پذيرد  شرايط . انجام  خاطر  به  شد  گفته  که  همچنان  البته

 روستايی و فقدان موقتی جنبش کارگری٬ مائو می بايد از
 محلی  تشکيالت  کردن  متمرکز  برای  حزبی  تشکيالت

 به عبارت ديگر مائو مجبور بود . دهقانان استفاده می کرد
 کمونيست را  حزب  برای " نشين جا " موقتًا  کارگر  طبقۀ

 جا . رهبری کردن جنبش دهقانی کند  اين  به  مسأله  لکن
 نمی شود  اين ضرورت موقتی موجب دو انحراف . ختم

 شد  مائو  مشی  خط  در  نقش : اساسی  از  مائو  فهم  اوًال
 ديگر از نظر مائو شوراها به عنوان . شوراها تغيير کرد

 در وا  و  نمی رفتند  به شمار  ها  توده  به سازمان خود  قع
 با  چندانی  تفاوت  و  بوده  ها  توده  پيشگام  سازمان  حکم

 منع ) مجارستان  و  سال جنگ داخلی  اثرات مهلک سه ٬ 
. تشکيل جناح در حزب بلشويک
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 همان طور که خواهيم ديد اين . ارگان های حزبی نداشتند

 شوراهای  مورد  در  شوراها  سيستم  از  مائو  جديد  فهم
 نشان می دهد  ثانيًا٬ . کارگری به طرز بارزتری خود را

 برای طبقۀ ۲۱ اين پروسۀ جانشين کردن حزب کمونيست
 اوضاع عقب افتادۀ روستاها٬ بدون آگاهی از کارگر تحت

 آن  کردن  برطرف  برای  سعی  بدون  و  آن  خطرات
 يافت  شکست . صورت  از  پس  کارگری  جنبش  اگرچه

 سال  ولی در  در رخوت بود٬  مدت ها  برای  خود  فجيع
 و ( ۱۹۳۳  روستاها  به  کومينتانگ  تهاجم  از  قبل  مدتی

 مبارزات کارگری دو ) راهپيمايی طوالنی به شمال  باره ٬
 لکن مائو هيچ گونه تالشی برای . در شهرها آغاز گشت

 با  ها  آن  هماهنگ کردن  مبارزات و  اين  کردن  متشکل
 پس از راهپيمايی طوالنی به شمال . جنبش دهقانی نکرد

 نيز بارها حزب کمونيست فرصت داشت تا در مبارزات
 کارگران در شهرها شرکت کرده٬ آن ها را رهبری داده

 مبارزات د  با  کند و  های ( هقانان متحد  سال  در  ويژه  به
 که شکست ژاپن و برخاستن جنبش کارگری ۴۷  ۱۹۴۶

 طريق  از  دهقانی  مبارزات  بسط  برای  مناسب  فرصتی
 آلی بين  گسترش اصالحات ارضی بود و هماهنگی ايده
 دولت  سرنگونی  برای  دهقانان  و  کارگران  مبارزات

 نيست بی ميلی حزب کمو ). کومينتانگ به وجود می آورد
 . برای شرکت در مبارزات کارگری البته بی دليل نيست
 تحت  که حزب کمونيست شوراهای دهقانی را  از آن جا
 در  موجود  قدرت  تنها  صورت  به  خودشان٬  کنترل
 که  بود  نيرويی  تنها  می کرد٬  عمل  روستاهای مربوطه
 دهقانان٬  مبارزات  سازماندهی  طريق  از  توانست  می

 د  بين  مالکان  اراضی  نرخ تقسيم  تعيين  و  فقير  هقانان
 اقشار  کليۀ  بين  در  را  خود  قدرت  اجاره٬  و  ماليات

 ارگان های مختلف حزبی در واقع . روستايی اعمال کند
 بازی می  در روستاها  نقش يک دولت بوروکراتيک را
 کرد  می  اجرا  و  اتخاذ  مختلف را  تصميمات  که  . کردند
 امتيازات اجتما  عی خودکفايتی اين دولت بوروکراتيک و

 و سياسی ای که بوروکراسی حزبی در ارگان های دولتی
 از  حزب  رهبری  اصوًال  که  شود  می  سبب  بود  دارا
 سازماندهی  و  مبارزات  در  مداخله  عينی  ضرورت

 مقصود ما آن جناح از حزب است که با رهبری مائو ۲۱
 . در روستاها فعاليت داشت

 فروکش موج مبارزات کارگری . کارگران روگردان باشد
 عامل  خود  بعد  به  دوم  انقالب  شکست  از  شهرها  در

 پتان  حزب٬  که  بود  آن  برای  طبقۀ ديگری  انقالبی  سيل
 کلی  به  انقالب  فراشد  در  آن  شرکت  اهميت  و  کارگر

 . صرف نظر کند

 نتايج متضادی در برداشت  در روستاها  مائو  از . تجربۀ
 يک طرف مائو به اهميت ويژۀ تکليف اصالحات ارضی
 مبارزات  کردن  متشکل  با  و  برد  پی  چين  انقالب  در

 که د  ر شهرها دهقانی توانست تداوم مبارزات طبقاتی را
 و مبارزه  ملحوظ دارد  در روستاها  بود  پاره گشته  موقتًا

 لکن از طرف ديگر مائو برنامه و . را همچنان ادامه دهد
 شرايط  ماندگی  عقب  تسليم  را  کمونيست  حزب  کارکرد
 روستايی چين کرد٬ به طوری که سال ها فعاليت در ميان
 حزب  برنامۀ  و  مائو  انديشۀ  بر  منفی  تأثيراتی  دهقانان
 قبول  مورد  رضايت٬  احساس  با  که  گذاشت  کمونيست

 . بوروکراسی حزبی قرار گرفت

 اين  نتايجی که  از تجارب شخصی و  مائو٬ صرف نظر
 تحت تأثير عامل ديگری  تجارب حاصل می کرد٬ اساسًا

 داشت  قرار  انحرافات . نيز  از  برخی  به  مائو  اگرچه
 کمينترن که سبب شکست انقالب دوم چين شد واقف بود٬

 لی هرگز نتوانست قاطعانه از کل انحرافات استالينيستی و
 يکی از اين انحرافات که در مائو باقی ماند . کمينترن ببرد

 و در عملکرد حزب نقش مهمی داشت٬ همانا درک مائو
 از نظر مائو اگرچه می توان . از يک حزب انقالبی بود

 از داخل و يا خارج حزب حتی به رهبری حزب هم انتقاد
 . لی هرگز نبايد اين رهبری مورد سؤال واقع شود کرد٬ و

 مثًال يکی از معيارهايی که انتقادات درست را از غلط و
 اين  که  اينست  دهد٬  می  تميز  بد  از  را  خوب  انتقادات

 بايد رهبری حزب کمونيست را تقويت کند و نه " انتقادات
 ٬ چهار ۱۱۹ . ص " ( اين که آن را نفی يا تضعيف گرداند

 ) در مورد راه حل صحيح تضادها : رسالۀ فلسفی

 که  انتقادی رواست مگر آن  هر  اينست که  مائو  مقصود
 به مخاطره  موقعيت رهبری حزب کمونيست را  بخواهد

 فهم استالينيستی از يک حزب کمونيست . اندازد  اين دقيقًا
 جناح رهبری . است  يارانش٬  و  لنين  بلشويک ها٬  برای

کراتيک که حزب کمونيست می بايد پس از يک بحث دمو
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 های  برنامه  مبنای  بر  و  حزب  اعضای  کليۀ  شرکت  با
 جناح های مختلف حزب در کنگره های حزبی صورت
 تا  ای که  اعضای حزب برای دوره  رأی  می گرفت با

 در فاصلۀ بين . کنگرۀ بعدی ادامه داشت٬ انتخاب می شد
 يعنی ( دو کنگره اگرچه اقليت می بايست خط مشی حزب

 به مرحلۀ اجرا درآورد٬ ولی در داخل را ) برنامۀ اکثريت
 حزب دارای حق هرگونه انتقاد از اکثريت٬ از جمله حق

 معنی تشکيل جناح از طرف اقليت . تشکيل جناح٬ می بود
 اينست که جناح اقليت خواستار تغيير مشی حزب يعنی بر
 دست گرفتن رهبری به  در  و  اکثريت٬  رفتن جناح  کنار

 ب بلشويک٬ حق برکنار در حز . وسيلۀ جناح اقليت است
 از جانب جناح اقليت ) جناح اکثريت ( کردن رهبری حزب

 از  های مختلف حزبی  دليل جناح  اين  به  و  بود  موجود
 ولی پس از فوت لنين با . حقوق مساوی برخوردار بودند

 بوروکراسی استالينيستی در داخل حزب بلشويک٬  رشد
 شد  منع  استالين  وسيلۀ  به  کلی  به  جناح  تشکيل  : حق
 بدل  استالينيستی  بوروکراسی  به  بلشويکی  دموکراسی

 در . مائو اين فرم حزب استالينيستی را عينًا برگزيد . گشت
 عين حال شرايط ويژه ای که قبًال از آن نام برديم و وجود
 فرم  چنين  اين  اتخاذ  به  بوروکراتيک٬  های  گرايش

 مناطق آزاد " بنابراين در . تشکيالتی حزبی قوت می داد
 تحت نه " شده  دهقانان  انتخابی  نمايندگان  شوراهای  تنها

 بلکه خود  بوروکراتيک بودند٬  کنترل حزب و در نتيجه
 دست  در  را  دولتی  تام  قدرت  که  هم  کمونيست  حزب

 . داشت٬ به شدت بوروکراتيک بود

 حزب  بوروکراسی  دموکراسی٬  فقدان  از  نظر  صرف
 کمونيست ويژگی های ديگری نيز داشت که نتيجۀ برنامه

 بورژوايی های  خرده  و  مانده  عقب  محيط  در  حزب
 به عبارت ديگر نتيجۀ سياست های مانور  بود٬  روستاها

 به  جز  ضد طبقاتی  واحد  جبهۀ  دورۀ  در  خصوص
 سوی . ۱۹۴۱ تا ۱۹۳۷ امپرياليستی  از  چين  اشغال

 امپرياليزم ژاپن٬ بوروکراسی شوروی را از خطر تجاوز
 انداخت  وحشت  به  شوروی  به  به . ژاپن  دستورات بنا

 فوری استالين٬ حزب کمونيست می بايد به هر قيمت که
 ائتالفی نوينی  جبهۀ  ژاپن وارد  چيانکايچک عليه  با  شده

 ميان . شود  چين  واقع  در  ژاپن  اشغال  دوران  در
 کومينتانگ٬ ژاپن و حزب کمونيست به سه قسمت تقسيم

 تحت فشارهای استالين حزب کمونيست می بايد . شده بود

 رضايت  از برای  ائتالفی٬  جبهۀ  حفظ  و  چيانکايچک
 شده " اصالحات ارضی در  تحت ادارۀ " مناطق آزاد  که

 پشتيبانی  حتی  تا  کند  نظر  صرف  داشت٬  قرار  جنوب
 . نيز جلب گردد " فئودال های مترقی " بورژوازی ده و

 حزب  ارضی  اصالحات  سياست  فشارها٬  اين  دنبال  به
 يافت  تعديل  و : کمونيست  بورژوازی  اراضی  تقسيم  از

 مترقی "  های  نيز " فئودال  مواردی  در  و  شد  جلوگيری
 م  به  دوباره  بود٬  گشته  تقسيم  قبًال  که  هايی  الکان زمين

 بگذريم از اين که اين گونه سياست ها تا . قبلی بازداده شد
 فقير  دهقانان  سرشکستگی  و  نااميدی  باعث  اندازه  چه
 گشت و يا تا چه اندازه مانع باال رفتن آگاهی سياسی آن ها
 و  ديگر ارتجاعی٬  اقشار  بورژوازی و  عليه  در مبارزه

 رآيند وخيم ترين ب . در نتيجه تجکيم بوروکراسی حزبی شد
 بود  حزب  خود  صفوف  در  اثراتش  مذکور  . مانورهای
 مالکان و عناصر بورژوازی که به وسيلۀ خط مشی جديد
 حزب نيرويی می افتند٬ به سهولت به داخل حزب رخنه
 می کردند و صاحب مقام های مهم اداری و نفوذ فراوان

 اين اوضاع و احوال قريب . در امور حکومتی می شدند
 از  سال  ده  داشت ۱۹۴۷ تا ۱۹۳۷ به  هينتن . ادامه

) Hinton ( سال   در  که  نويسد  ناحيۀ ۱۹۴۷ می  در
 چهل درصد ) Shansi ( و شانسی ) Lucheng ( لوچنگ

 مرفه  دهقانان  يا  مالک  های  خاندان  از  حزب  اعضای

ک
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 جالب اين جاست که وقتی حزب در ۲۲ . تشکيل شده بودند

 ٬ تحت فشار مبارزاتی دهقانان فقير و ۱۹۴۷ اواخر سال
 بار جهت  چيانکايچک آشتی ناپذير٬  ای عليه  توده  بسيج

 ديگر برنامۀ اصالحات ارضی راديکالی در پيش گرفت٬
 مالک  و  بورژوا  عناصر  جانب  از  غريبی  مشکالت  با

 مائو می نويسد که رشد ۱۹۴۷ در دسامبر . مواجه گشت
 به " ميليون نفر ۲۷ چند ده هزار تا " بی اندازۀ حزب از

 امکان داده که به ... هقانان مرفه بسياری از مالکان و د "
  ۱۶۵ . ٬ صص ۴ منتخب آثار٬ جلد " ( حزب ما رخنه کنند

 در نواحی روستايی آن ها " و يا دقيق تر ) انگليسی ۱۶۶
 کنترل  حزب را  حکومت و  تشکيالت مردم٬  از  تعدادی
 می کنند٬ ظالمانه از قدرت آن ها سوء استفاده می کنند٬

 سيا  کنند٬  می  حکمفرمايی  مردم  را بر  حزب  های  ست
 از توده  تحريف می کنند و بدين ترتيب اين تشکيالت را

 از اين که اصالحات ارضی کامل باشد٬ ] و [ ها جدا کرده
 موظف می . جلوگيری می کنند  را  ما  اوضاع وخيم  اين

 ازنو  و  داده  آموزش  را  خود  حزب  صفوف  که  دارد
 ). ۱۶۶ . ٬ ص ۴ منتخب آثار٬ جلد " ( سازمان دهيم

 می بينيم با تعديل برنامۀ اصالحات ارضی همان طور که
 " فئودال " حزب خطر آن می رفت که عناصر بورژوا و

 نه تنها در داخل حزب رخنه کنند٬ بلکه حتی در رهبری
 از  استفاده  با  گيرند٬  جای  حزبی  مختلف  واحدهای
 ميل و  به  بنا  دستورات رهبری حزب را  اختيارات خود

 اصوًال  يا  و  دهند  انجام  ها منافع شخصی  اجرای آن  از
 اين اوضاع و احوال ناهنجاری های فراوانی . سرباز زنند

 رفته  توانست  می  که  کرد  می  ايجاد  حکومتی  امور  در
 به  متزلزل کند و رفته يا  تعادل موجود در دولت را  ناگاه

 حتی موقعيت بوروکراسی در رهبری حزب را به خطر
 وقت يک بار رهبری مائو . اندازد  اين جهت هرچند  از

 حزب " کمپين های اصالحی " دست به  تا ظاهرًا  می زد
 از نفوذ اين عناصر پاک سازد  مثل جنبش اصالحی ( را

 البته اين کميپن ها با وجود ). ۴۸  ۴۷ و ۴۲  ۴۱ سال های
 به دهقانان فقير صورت می يافتند٬  تکيه  اين که اغلب با
 ولی در تحليل نهايی از طرف رهبری حزب هدايت می

 فقير نقش مستقل يا دموکراتيکی در آن ها شدند و دهقانان
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 کردند  نمی  عناصر . بازی  تصفيۀ  واقع  در  هم  هدفشان
 اصالح " ارتجاعی  قابل  عناصر " غير  فرهنگی  تعليم  و

 . بود " قابل اصالح " بورژوا٬ مالک٬ يا خرده بورژوازی
 فعلی  کارکرد  و  قبلی  سابقۀ  به  بنا  که  قابل " عناصری

 س از ديدن يک سری تشخيص داده می شدند٬ پ " اصالح
 ديکتاتوری  قبول  اصل  شناخت  نظير  فرهنگی٬  تعليمات

 حزب ( پرولتاريا  رهبری  برنامه ) يعنی  انجام  وظيفۀ  و
 مقام های  های حزبی٬ دوباره وارد حزب شده و چه بسا

 می کردند  ديگر اتخاذ  بار  در هر حال حزب . پيشين را
 خرده  بورژوايی٬  گرايش های  وجود  از  کامًال  گاه  هيچ

 خود ب  ميانی  های  کانال  در  بوروکراتيک  و  ورژوايی
 همواره سعی در ايجاد تعادلی ميان گرايش . شسته نمی شد

 های مستقل بوروکراتيک در ارگان های حکومتی تحمل
 می شد٬ مگر در زمانی که اختيار و قدرت اين گرايش ها
 رهبری  در  مرکزی  بوروکراسی  موقعيت  توانست  می

 قرار  الشعاع  تحت  را  موقعيتی . دهد حزب  چنين  در
 کمپين " بنابراين . رهبری مجبور به تثبيت خود می گشت

 اصالحی  که " های  بودند  های روشی  ناهنجاری  بر
 نهادند  می  کنترل  حزب  عملکرد  از  طرف . حاصله  از

 اصالحی " ديگر  های  شکل " کمپين  به  که  جا  آن  از
 دستورات رهبری حزب صورت  به  بنا  بوروکراتيک و

 ت مناسبی برای رهبری مائو بودند تا با می گرفتند٬ فرص
 رنگارنگ٬  داليل  و  گوناگون  های  اتهام  از  استفاده

 وار  رهبری بوروکراتيک  در  خود  مخالف  های  جناح
 و در نتيجۀ قلع و قمع جناح های حزب را نيز تصفيه کند

 در  را  قدرت بوروکراتيک خود  راست٬  مخالف چپ و
 بخشد  استحکام  حزب  در . رهبری  مثال  جنبش برای

 های  سال  مينگ ۴۲  ۴۱ اصالحی  ونگ ٬ ) Wang 
Ming ( جناح   که  حزب٬  رهبران  از  ديگر  تنی  و

 تشکيل داده و خواستار اجرای مو  استالينيستی حزب را
 به موی دستورات کمينترن بودند٬ به کلی از قدرت خود
 انقالب٬  پيروزی  از  قبل  تا  ترتيب  بدين  و  شدند  ساقط

 خود را در حزب تثبيت رهبری مائو قدرت بوروکراتيک
. کرد
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 بوروکراسی حزبی در ينان  ۲

 تصويری را که در بخش قبلی در مورد رشد بوروکراسی
 داليل آن ارائه نموديم٬ می توان و " مناطق آزاد شده " در

 به خوبی در نواحی شن کان نينگ واقع در اطراف ينان
 : مشاهده کرد

 تکامل ۱۹۴۱ تا ۱۹۳۷ از "  سرعت  به  حکومت چنان
 يافت که حتی بوروکراسی هم بيش از حد معمول انعطاف
 در  توليد٬  برای  فعاليت  در  عمومی  بسيج  از  بود٬  پذير

 غيره کماکان استفاده می شد٬ انتخابات٬ در اخذ ماليات٬ و
 فقدان  ارتباطات٬  ابتدايی  های  شيوه  کارشناس٬  کمبود

 شان را به اثبات رسانيده بود٬ شيوه هايی که زمان صحت
 و کمبود مايحتاج زندگی انتظام امور اداری را مشکل می

 مستقيم  فعاليت  سابقۀ  باألخره٬  و  ها [ ساخت٬  و ] توده
 کنتر ] وجود [  عليه  محلی  بوروکراتيک استقالل  مطلق  ل

 کرد  می  از . مقابله  که  چيزی  ترين  مهم  اين٬  وجود  با
 و ۱۹۴۱ تا ۱۹۲۷  يابنده  رشد  قدرت  يافت٬  تکامل

استقالل بوروکراسی و تمرکز امور اداری در دست آن
 . ۲۳ " بود

 : از کتاب ۱٤۸ صفحۀ ۲۳

Mark  Selden:  The  Yenan  way  in 
Revolutionary China 

 دسامبر "  خود ۱۹۴۱ در  تکامل  اوج  به  بوروکراسی ٬ 
 ۲۹ سرزمين تحت کنترل کمونيست ها در آن موقع . رسيد

 تشکيل می ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ناحيه با جمعيتی حدود  نفر را
 حدود . داد  مأمور حکومتی حقوق ۷٬۹۰۰ در اين هنگام

 بيش از  وقت وجود داشتند که  نفرشان ۱۰۰۰ بگير تمام
 ای٬  ناحيه  سطح  و ۴٬۰۲۱ در  مناطق  سطح  در  نفر

 نواحی فرعی٬ و بقيه در حکومت های شهری خدمت می
 ۱۹۳۸ ٬ و ۱۹۳۷ در " ؛ ) ۱۵۲ همان کتاب٬ ص " ( کردند

 حقوق ] ينان [ حکومت  روزانه٬  مايحتاج  تأمين  جز  به ٬ 
 دالر در ماه به سران ادارت ناحيه ای و ۵ کالنی به مبلغ
 ای می ۲ حقوقی به مبلغ  دادرسان منطقه  نيم به  دالر و

 ) ۱۵۴ . همان کتاب٬ ص ." ( پرداخت

 نخستين مطلبی که از تصوير باال جلب نظر می کند٬ رشد
 و به دست آوردن امتيازات مادی به وسيلۀ بوروکراسی

 امور حکومتی و در شرايط عقب ماندگی  کنترل  آن در
 در طی سال های . شديد اقتصادی و سياسی روستاهاست

 عقب  مناطق  در  و  دهقانان  ميان  در  حزب  فعاليت  سال
 افتاده٬ دور از شهرها٬ بوروکراسی کم کم به خود شکل

 قدرت حکو . گرفت  در اين بوروکراسی که  ت دس متی را
 و  بود  خود  مختص به  اجتماعی  منافع  صاحب  داشت٬
 برای حفظ امتيازات اجتماعی اش به ناچار سياست های

 گرفت  می  پيش  در  ای  کارانه  و . محافظه  سازش
 در روستاها " ملی " همزيستی مسالمت آميز با بورژوازی

 ی قبل از شروع جنگ داخلی و سياست های مانور طبقات
 چيانکاي  در ) ۱۹۴۷ ( چک با  مداخله  به  تمايل  عدم ٬ 

 اين  تبلور  همگی  آنان  سازماندهی  و  کارگران  مبارزات
 بود  حزب  بوروکراسی  کاری  از . محافظه  وليکن

 مائوئيستی  بوروکراسی  تاريخی  و  خصوصيات برجسته
 برای : است  حکومتی٬  امور  انجام  برای  ها  توده  بسيج

 اعمال برنامه های حزبی نظير اصالحات ارضی و برای
 بسيج د  و کومينتانگ احتياج به  ژاپن  عليه  مبارزه  و  فاع

 داشت  ها  آن  مبارزات  به  تکيه  و  ها  توده  از . عمومی
 حزب  طبقاتی  های  سازش  و  مانورها  ديگر٬  سوی

 می توانست باعث ) که قبًال از آن صحبت شد ( کمونيست
 بورژوازی  خرده  بورژوازی و  تقويت عناصر  و  رخنه

 شده٬ منجر به شکل ) و اين طريق در حکومت ( در حزب
 . گرفتن يک قشر ميانی بين رهبری حزب و توده ها شود
 با  قول مائو توأم بود  که به  شکل گيری اين قشر ميانی٬
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 حزب٬  رهبری  دستورات  انجام  از  ها  آن  سرپيچی
 مانورهای  از  ناشی  هايی  نابسامانی  و  ها  ناهنجاری
 مزبور را تشديد می کرد و امکان می داد که در لحظه ای
 حساس رابطۀ ميان رهبری حزب و توده ها قطع شود٬ و
 در نتيجه٬ اجرای سياست های حزبی که بر رشد قدرت
 بورژوازی کنترل می نهاد٬ متوقف گردد٬ تعادل طبقاتی
 که به وسيلۀ حزب حفظ می شد٬ از ميان برود و سرانجام
 حزب  شده٬  قدرت  صاحب  حکومت  در  بورژوازی

 يری از اين خطرات بود برای جلوگ . کمونيست منحل شود
 با استفاده از برنامه های  که رهبری حزب می بايد دائمًا

 کادرها٬  آموزش  اصالحی " تعليمی٬  های  به " کمپين  و
 رابطۀ  حکومتی٬  امور  در  ها  توده  درگيری  کلی  طور
 به  مستقيمًا  کرده٬  حفظ  ها  توده  با  نزديکی  و  مستقيم

 . سل شود مبارزات آن ها عليه تحکيم اين قشر ميانی متو
 خطر به قدرت رسيدن خرده بورژوازی و بورژوازی در
 حزب٬ که به خاطر خط مشی حزب به طور عينی وجود
 داشت٬ آن چنان فکر و ذهن مائو را در سال های انقالب
 اشغال کرده بود و آن چنان تأثری در انديشۀ او داشت که
 حتی زمانی که با پيروزی انقالب طبقۀ بورژوازی داغان

 وز مائو سايۀ بورژوازی را در خارج و در داخل شد٬ هن
 آن  و  ديد  می  حزب  در  قدرت  غصب  کمين  در  حزب
 هنگام که مدت ها پس از انقالب قشر نوينی از تکنوکرات
 و  گرفت٬  شکل  خود  به  بوروکرات های صنعتی  و  ها
 پيکر  را  قشر  اين  مائو  يافت٬  حزب  در  نمايندگانی

 ق در کمين قدرت بورژوازی ای انگاشت که کما فی الساب
 . نشسته بود و سايه اش آن قدر در افکار او زنده بود

 حزب کمونيست چين و طبقۀ کارگر  ۳

 در بخش های پيشين نقش حزب کمونيست در روستاها و
 تکامل بوروکراسی را که قسمتی از آن محصول اجتناب
 اقشار  بورژوايی  خرده  خصلت  و  عينی  شرايط  ناپذير

 ول انحرافات رهبری حزب دهقانی و قسمت ديگر محص
 داديم  قرار  مطالعه  مورد  بود٬  نبايد . کمونيست  ولی

 بوروکراتيزه شدن انقالب چين را فرآوردۀ اجتناب ناپذير
 بوروکراتيک بودن ارگان های حکومتی در روستاها٬ يا
 دهقانی بودن ارتش سرخ  بوروکراتيک بودن حزب و يا

 ه شده يا نشدن عامل تعيين کننده در بوروکراتيز . بيانگاريم
 در  کارگر  طبقۀ  نقش  و  شرکت  چگونگی  همانا  انقالب

 تسخير قدرت  از  بعد  در مرحلۀ  نهايی انقالب و مراحل
 به . بود  قادر  دهقانی  اقشار  برخالف  که  کارگر٬  طبقۀ

 و  کارگری  دموکراتيک  شوراهای  در  خودسازماندهی
 ساير  و  سياسی خود  و  نيروی مبارزاتی  کردن  متمرکز

 اقشار بوروکراتيک اقشار ستمديد  و  بورژوا  عليه طبقۀ  ه
 طريق  از  قدرت  گرفتن  دست  به  با  توانست  می  بود٬
 شوراهای سراسری کارگری و دموکراتيزه کردن ارگان
 آخرين  در  انقالب  شدن  بوروکراتيزه  از  دولتی  های

 ضّد  کند نبردهای  پيش گيری  سياست . بورژوازی لکن
 . قع گشت های حزب کمونيست مانع وقوع چنين راهی وا

 های  در ۴۷  ۴۶ سال  کارگری  جنبش  برخاست  دورۀ
 فشارهای  تحت  که  کمونيست  حزب  بود٬  شهرها
 با  مذاکرات  گرماگرم  در  امريکا  و  ديپلماتيک شوروی
 چيانکايچک برای تشکيل حکومت ائتالفی بود٬ مصرانه
 انجام اصالحات ارضی و بسيج مبارزات توده ای را عليه

 اين سياست محافظه کارانه . کومينتانگ به تعويق انداخت
 مبارزات  هماهنگ کردن  فرصت طلبی برای  باعث شد

 دو سال جنگ داخلی ميان . دهقانی و کارگری هدر رود
 پروژۀ  شکست  از  پس  که  کومينتانگ  و  سرخ  ارتش
 بر  سختی  ضربات  شد٬  آغاز  ائتالفی  حکومت  تشکيل
 که  طوری  به  آورد؛  وارد  شهرها  در  کارگری  جنبش

 پيروزی  هيچ هنگام  کارگر  کومينتانگ طبقۀ  بر  نهايی
 نداد  نشان  خود  از  محسوسی  حرکت  و  حزب . مبارزه

 از طريق دهات محاصره کرده بود  کمونيست شهرها را
 و برای پيروزی نهايی بر چيانکايچک احتياج به حمايت

 کار سياسی ميان کارگران آغاز . کارگران شهری داشت
 . به دست آمد شد و پشتيبانی طبقۀ کارگر از ارتش سرخ

 تعداد زيادی از کارگران به عضويت حزب درآمدند٬ ولی
 و  کارگر  طبقۀ  خودسازماندهی  برای  تالشی  گونه  هيچ

 رهبری محافظه کار حزب٬ . تشکيل شوراها به عمل نيامد
 نگريست  می  دهقانان  چشم  به  نيز  را  در . کارگران

 را  حزب  خودسازماندهی٬  در  دهقانان  ناتوانی  روستاها
 داش  را برآن  دهقانان  پرولتاريا٬  جانشين  مثابۀ  به  که  ت

 کند  را . متشکل  خود  شوراهای  کارگران  شهرها  در
 در . نداشتند  کارگر  طبقۀ  مستقل  و  قاطع  شرکت  عدم

 انکشاف  ناموزونی  از  منتج  که  قدرت٬  تسخير  مرحلۀ
 باعث تشديد  بود٬  کارگران  و  تاريخی مبارزات دهقانان

 ت " جانشينی " نقش  در  بار  اين  پرولتاريا٬ حزب٬ شکل



 دورة دوم دورة دوم - - ششم ششم سال سال - - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ ارديبهشت و خرداد ارديبهشت و خرداد - - ۵۱ ۵۱ شمارة شمارة

٦٦ 
 برای . گشت  دهقانان٬  سازماندهی  در  حزب  استراتژی

 شد  گرفته  کار  به  نيز  از . سازماندی پرولتاريا  مائو  فهم
 روستايی  ماندۀ  عقب  مناطق  در  که  دهقانی٬  شوراهای
 و  ها  توده  پيشگام  های  سازمان  عنوان  به  يافت٬  تکوين
 نيز  کارگری  شوراهای  به  حزب  ادارۀ  و  کنترل  تحت

 با اين اختالف که چون از نظر مائو حزب . داده شد تعميم
 ديگر  اصوًال  اين رو  از  بود٬  پرولتاريا  پيشگام  سازمان

 می بايد که : احتياجی به شوراهای کارگری وجود نداشت
 های پرولتر در  پيشگامان طبقۀ کارگر در حزب و توده
 شوند  متشکل  حزب  کنترل  تحت  های  . اتحاديه

 انقال  شدن  منت ب بوروکراتيزه  همين  از  هم  شد چنين  : ج
 قدرت دولتی به جای اين که در دست شوراهای نمايندگان

 چنان که در روسيه ( انتخابی توده های کارگر قرار گيرد
 در دست حزب کمونيست که خود به شدت ) قرار گرفت

 . بوروکرايتک بود تمرکز يافت

 کارانۀ حزب پس از تسخير قدرت  سياست های محافظه
 حزب . تحکيم بوروکراسی کمک می کرد چنان به نيز هم

 بورژوايی  دولت  کردن  متالشی  از  بعد  که  کمونيست
 و  دموکراتيک نوين  جامعۀ  ساختن  کومينتانگ در صدد

 بورژوازی  با  ائتالف طبقاتی  ملی " ملی " حفظ  از  بود٬
 بورژوازی  صنايع  به " ملی " کردن  کرد٬  خودداری

 گسترش صنايع خصوصی کمک کرد٬ در موارد متعددی
 بورژوازی  عليه  مبارزه  از  را  برای " ملی " کارگران

 خود  سياسی  های  آرمان  يا  اقتصادی  منافع  کسب
 بدين ترتيب قدرت بورژوازی نه تنها از لحاظ . بازداشت

 افزايش يافت  هم  لحاظ سياسی  از  بلکه  تی ح . اقتصادی٬
 که صنايع خصوصی ملی شد٬ حزب  پس از جنگ کره

 داران  مديريت هم را " ملی " کمونيست سرمايه  در  چنان
 گذاشت  باقی  اقتصادی  بزرگ  های  واحد  اين . اين  در

 گويد  می  مائو  " مورد  اعضای :  که  اين  عين  در
 خصوصی  مشترک  های  واحد  در  دولتی  بورژوازی

 مسئوالن تشکيالتی شده اند و از استثمارکنندگان دارند به
 مردم کارکن که با کار خود امرار معاش می کنند٬ تبديل

 با اين وجود هنوز نرخ بهرۀ ثابتی در قبال سهم می شوند٬
 سرمايۀ خود در اين واحدهای مشترک دريافت می دارند٬
 بری  های استثمار  ريشه  از  را  هنوز خود  ها  آن  يعنی٬

 اند  قابل . نکرده  فاصلۀ  کارگر هنوز  و طبقۀ  آن ها  ميان
 احساسات و عادات روزانه  ايدئولوژی٬  ای در  مالحظه

 هار رسالۀ فلسفی مائو٬ دربارۀ راه از چ ۱۰۶ ص ( " است
 در بخش های آينده به نقش اين گونه ) صحيح حل تضادها

 شده که هنوز غرامت ملی عناصر بورژوازی بوروکرات
 باز  کردند٬  می  دريافت  را  خود  سابق  صنايع  کردن

 گشت  ماهيت . خواهيم  بر  اضافه  کنيم  خالصه
 های  سياست  دولتی٬  های  ارگان  بوروکراتيک حزب و

 ديگری در " رم ن "  بورژوازی٬ عامل مهم  مائو در مورد
 ۲٤ . رشد بوروکراسی در سطح سياسی و اقتصادی بود

 و  روسيه  انقالب  شدن  بوروکراتيزه  فراشد  ميان  تفاوت
 شوراهای  اکتبر  انقالب  در  چيست؟  در  چين  انقالب
 در  سربازان قدرت را  و  دهقانان  دموکراتيک کارگران٬

 پيروزی  آغاز  در  و  انقالب بوروکراتيک دست گرفتند٬
 يک کشور عقب . نبود  انقالب در  ماندن  منزوی  با  ولی

 : در اين باره می گويد ) J. P. Harrison ( هريسن ۲٤

 ٬ اقتصاد شهری نيز ملی شد۵۶ ٬  ۵۵ در طول سال های "
 به دست گرفت ۹۰ دولت کنترل  . درصد کليۀ صنايع را

 در شوروی٬ به ۳۰ و ۲۰ لکن بازهم برخالف سال های
 ه همکاری داده می شد زير بورژوازی اجاز اعضای سربه

 مقايسۀ . و بورژوازی به عنوان يک طبقه از ميان نرفت
 های  سياست  با  کمونيست  حزب  شهری  های  سياست

 عمدتًا . روستايی آن در اصالحات ارضی بسيار گوياست
 اقتصادی  کارشناسان  کليۀ  از  استفاده  نياز  خاظر  به
 قشر مديران تحت  موجود٬ بورژوازی ملی چين به مثابۀ

 انقالب . ل دولت باقی ماند کنتر  بسياری از آن ها الاقل تا
 فرهنگی مشاغل قبلی خود را به عنوان مديران کارخانه و

 شان که دولت ملی مانند آن حفظ کردند و در ازای سرمايه
 بنابراين٬ . درصد بهره می گرفتند ۵ اش کرده بود تا نرخ

 خرده ۱۵ برای  دهقانان٬  پرولتاريا٬  اتحاد  اصل  سال
 بعضی از سرمايه . ژوازی و بورژوازی ملی حفظ شد بور

 به  کماکان  ديگر  نقاط  شانگهای و  دوران داران در  مانند
 . با پيشخدمت٬ شوفر و غيره : پيش از انقالب باقی ماندند

 فرهنگی٬  انقالب  در  وارده  اتهامات  به  بنا  عالوه  به
 غلبه  فرهنگی  و  آموزشی  زندگی  بر  بورژوا  فرزندان

 ". داشتند

J. P. Harrison: Long march to Power, p. 436
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 رفته  رفته  انقالب  نامطلوب٬  داخلی  شرايط  در  و  مانده
 دست  از  را  قدرت  بوروکراسی  و  گشت  بوروکراتيک

 برعکس در چين انقالب از همان . پرولتاريا غصب کرد
 بوروکراسی مائوئيستی . لحظۀ پيروزی بوروکراتيزه بود

 مناطق آزاده در شرايط مناسب و تحت ضرورت های در
 کومينتانگ رهبری  عليه  را  دهقانی  جنبش وسيع  عينی٬
 کرده و پس از شکست کومينتانگ قدرت را در سرتاسر

 گرفت  دست  در  بوروکراسی . چين  برخالف  لکن
 تحکيم  ای  توده  جنبش  شکست  متعاقب  که  استالينيستی

 م با رشد جنبش يافت٬ تثبيت بوروکراسی مائوئيستی همگا
 و پيروزی انقالب رخ داد  ای در روستاها  از اين . توده

 . رو فرق مهمی ميان اين دو بوروکراسی موجود است

 فراشد  در  استالينيستی  انقالب فروکش بوروکراسی
 مبارزاتی  نيروی  فرسايش  و  روسيه  سوسياليستی

 شد  پديدار  پرولتری  های  توده  و  برآيند . پيشگامان  خود
 ل انقالب اکتبر و پيشگام مبارز پرولتری٬ فراشد اضمحال

 از . و در عين حال عامل مؤثری در تشديد اين فراشد بود
 کامل  محو  مستلزم  بوروکراسی  موقعيت  تثبيت  رو  اين
 آثار  بردن  ميان  از  بلشويک٬  حزب  گذشته  های  سنت
 و  حزب  ميان  رابطه  انقطاع  و  ای  جنبش توده  هرگونه

 پيشگا  از طريق گردن زدن  ها  پرولتری بود توده  در . م
 موجوديت خود  چنين شرايطی بوروکراسی برای تحکيم
 مقتدر  و  عظيم  تشکيالت  سازماندی  به  ناچار
 مقابلۀ  در  و  ها  توده  از  مستقل  که  شد  بوروکراتيکی
 مستقيم با آنان٬ جايگزين هرگونه دخالت فعال توده ها در
 يا  سياسی  اجتماعی٬  امور  اجرای  يا  گيری  تصميم

 مرحلۀ . ند اقتصادی بود  بوروکراسی در  از طرف ديگر
 اجتماعی  ماهيت  و  يافت  تولد  سوسياليسم اش ساختمان

 فرم ويژۀ بنای سوسياليسزم در شوروی پيوند  با  مستقيمًا
 پايه های عينی بوروکراسی استالينيستی در منافع . داشت

 ساختمان  استالينی  مدل  تحت  که  بود  سرشاری  مادی
 عم  فقر  شرايط  در  و  کارگر٬ سوسياليزم  طبقۀ  ومی

 صفوف مختلف بوروکراسی در حزب٬ دولت و صنعت٬
 در عوض از . و اقشار تکنوکرات از آن برخوردار بودند

 ها٬  کارخانه  در  فشرده  اجباری  کار  اعمال  طريق
 اشتراکی کردن اجباری اراضی دهقانان و اختناق پليسی
 عليه هرگونه سرپيچی دهقانان و کارگران٬ بوروکراسی

 و استالينيس  سياسی  کردن  مال  لگد  در  سعی  آگاهانه  تی

 کرد  می  زحمتکشان  ساير  و  کارگر  طبقۀ  . اقتصادی
 هرقدر شکاف بين بوروکراسی و توده ها بيشتر می شد٬
 منجمدتر  تر و  مستحکم  اندازه  به همان  بوروکراسی نيز

 گشت  سرکوب . می  برای  بوروکراسی  حال٬  عين  در
 که در فراشد کامل پيشگامان پرولتری و جنبش توده ای

 بودند٬ از لحاظ عينی نياز به  انقالب برخاسته  پيروزمند
 داشت  رهبری  سطح  در  سياسی  قدرت  شديد  . تمرکز
 در  چه  و  ها  توده  جانب  از  چه  مخالفت٬  بيان  هرگونه
 اختناق  که بر پايۀ  داخل حزب٬ موقعيت بوروکراسی را
پليسی استوار بود٬ به خطر می انداخت و از اين رو می

 از ميان بردن دموکراسی . به شدت سرکوب می شد بايد
 کارگری در شوراها می بايد با از ميان بردن دموکراسی

 ت  گرديد وأ حزبی  می  بناپارت . م  نقش  واقع  در  استالين
 بوروکراسی را ايفا می نمود که ميان جناح های مختلف

 . بوروکراسی تعادلی برقرار می کرد

 ای متفاوتی بوروکراسی مائوئيستی دارای خصوصيت ه
 پيدايش  تاريخی  فراشد  برآيند  باشد است که  اين . اش می

 يک انقالب اجتماعی به برخاست بوروکراسی در فراشد
 کشترش  و  ها  توده  بسيج  مستلزم  که  انقالبی  آمد٬  وجود
 داخلی  ارتجاع  و  امپرياليزم  عليه  آنان  طبقاتی مبارزات

 بوروکراسی در رهبری جنبشی جای داشت که پی . بود
 پی در معرض حمالت کومينتانگ و ارتش ژاپن قرار در

 گرفت  فوری . می  نابودی  حکم  به  جنبش  اين  شکست
 به دليل حّدت مبارزات طبقاتی . بوروکراسی نيز می بود

 اجتماعی٬  امور  دادن  سامان  جهت  مبرم  نياز  و
 حتی برای حفظ موجوديت خود  بوروکراسی مائوئيستی

 ان و جنبش توده ای نيز مجبور به تکيه بر مبارزات دهقان
 و در نتيجه مجبور به حفظ رابطه ای نزديک با توده ها و
 بسيج دائمی آن ها بود٬ به طوری که رهبری بوروکراسی
 نمی توانست بدون مداخلۀ فعال توده ها در امور اجتماعی

 اجرای (  نحوۀ  حول  ها  گيری  تصميم  برخی  شرکت در
 طري  از  حزبی  تصميمات  اجرای  حزبی٬  های  ق برنامه

 غيره  و  عمومی  تعادل ) بسيج  وجود  بدون  نتيجه  در  و
اين . انعطاف پذيری ميان بوروکراسی و توده ها عمل کند

 ضرورت عينی٬ ضعف تاريخی و ساختاری بوروکراسی
 تحکيم  و  رشد  که  جايی  تا  داشت  دربر  را  مائوئيستی
 و  ماند  می  باقی  محدود  بسيار  ناچار  به  بوروکراسی

رت يک قشر کامًال مستقل و انجماد بوروکراسی به صو
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 از طرف . بی ارتباط با توده ها از دايرۀ امکان خارج بود

 مرحلۀ  در  که  استالينيست  بوروکراسی  برخالف  ديگر
 ساختمان سوسياليزم شکل گرفت٬ بوروکراسی مائوئيستی
 مالکان٬  عليه  ای  توده  سياسی  مبارزات  درون  در

 د٬ نقش بورژوازی و قدرت های امپرياليستی به وجود آم
 رهبری سياسی و فرماندهی جنبش توده ای عهده دار بود
 و منافع اجتماعی اش دقيقًا در گروی انحصار اين رهبری

 در  ديگر  عبارت  به  داشت٬  قرار  فرماندهی  جانشين و
 . کردن خودش برای طبقۀ کارگر

 گونه  مائوئيستی هيچ  بوروکراسی  پنداشت که  نبايد  البته
 نين تصّوری به وضوح با ماهيت منافع مادی دارا نبود٬ چ

 ولی بايد اذعان . بوروکراسی به طور کلی در تضاد است
 بوروکراسی  اين  منافع  در  کننده  تعيين  عامل  که  کرد

 اش حداکثر بسيار حيثيت سياسی اش بود و امتيازات مادی
 بود  دائمی . جزئی  بسيج  برای  مائوئيستی  بوروکراسی

 تحريک آگاهی  با  تنها  آنان اقشار دهقانی که  انقالبی در
 به  برای تثبيت نقش خود  در عين حال  و  داشت٬  امکان
 مثابۀ رهبری سياسی و جانشين پرولتاريا که تنها با جلب
 می  يافت٬  تحقق می  امکان  ها  همبستگی توده  و  اعتماد
 می  نزديک  ها  توده  با  بيشتر  چه  هر  را  خود  بايست
 به  ها  آن  با  داد٬  فرامی  گوش  آنان  مسائل  به  ساخت٬
 همدردی می نشست٬ و حتی به منظور ابراز همبستگی با
 توده های فقير هرگونه امتياز مادی را برای خود منع می

 امتيازات . کرد  و  ها  انگيزه  بوروکراسی٬  اين  ديدگاه  از
 مفرط مادی کادرهای بوروکرات دولتی يا حزبی رابطۀ
 و  نمود  می  دار  لکه  را  ها  توده  و  رهبری  ميان  پاک

 آ  ميان  توانست شکافی  می  که  آورد  می  وجود  به  دو  ن
 سيستم حکومتی حزب کمونيست شود  شدن  . موجب فلج
 بدين دليل رهبری مائوئيستی اگرچه به اقشار بوروکرات
 امتيازات مادی و اختيارات اداری اعطا می کرد٬ لکن از
 انگيزه  عليه  مبارزه  به  نيز  کمپين های اصالحی  طريق

 ولتی و حزبی برمی های مفرط مادی اقشار بوروکرات د
 خاست و از انجماد اين اقشار در قالب قشری کامًال جدا
 مستقل  اختيارات  و  امتيازات  صاحب  و  ها  توده  از

 بوروکراسی مائوئيستی و . جلوگيری می نمود  واقع٬  در
 در رأس آن مائو نقش بناپارتی را داشت که ميان توده ها
 از  حزبی  و  دولتی  بوروکرات  اقشار  و  يک طرف  از

 . رف ديگر تعادلی برقرار می کرد ط

 » » نود و نه درصد نود و نه درصد « « ٬ در مقابل ٬ در مقابل » » يک درصد يک درصد « «

 مايکل رابرتز

 آرمان پويان : ترجمه

 وال استريت ٬ شعار کارزار ضّد " درصد هستيم ۹۹ ما "
 امريکاست  محض . در  نابرابری  به  واقع  در  شعار  اين

 دارد  اشاره  جامعه  اين  بستر  در  ثروت  و  طبق . درآمد
 رصد بااليی صاحبان ثروت در اياالت د ۱ آخرين ارقام٬

 بر  بالغ  به ۲۰ متحده٬  قريب  و  درآمد  کّل  ۳٥ درصد
 . درصد تمامی ثروت امريکا را در اختيار خود دارد

 بانک  در  کنيکل  آرتور  های  تخمين  آخرين  با  مطابق
 امريکا  سال ) ۱ ( مرکزی  در  ثروت ۲۰۰۷ ٬  خالص ٬ 
 ثروت  هرگونه ( صاحبان  کسر  از  پس  ثروت  کل  يعنی

 درصد کل ۳۳.۸ تريليون دالر٬ معادل ۲۲ تقريبًا ) هی بد
 امريکا  خالص  دالر ٦٥ ( ثروت  است ) تريليون  . بوده

 درصد ۲۰۰٦ ٬ ۱ همچنين او تخمين می زند که در سال
 درآمد٬  صاحبان  به ۲۱.٤ بااليی  درآمد  کل  از  درصد

 است  داشته  اختيار  در  را  آمده  ساالنه ( دست  ۲ يعنی
 ٤ اگر ما ). تريليون دالری ۹ تريليون دالر از کل درآمد

 درصِد يعدی را هم به صاحبان ثروت اضافه کنيم٬ در آن
۳۷ درصد کل ثروت و ٦۰ صورت می بينيم که بالغ بر

 تعلق  جامعه  بااليی  درصد  پنج  به  درآمد  تمامی  درصد
 . داشته است

 در اين ميان٬ اين استدالل هم بيش از پيش رايج شده است
 علت مستقي  نابرابری٬  ). ۲ ( م و بی واسطۀ بوده است که

 اما اين حرف کمی عجيب است؛ دليل رکودها و بی ثباتی
 ٬ به نابرابری درآمدی ۱۹۷۰ سرمايه داری در طی دهۀ
 به عالوه٬ برداشت بسياری از . يا ثروت ارتباطی نداشت

 متعارف  آزاد [ اقصاددان  بازار  چنين ] مدافعين  خالف
 دم ثبات٬ نتيجۀ چيزی بود٬ يعنی به زعم آن ها رکود و ع

 است  بوده  کاهش سود  متعاقبًا  و  ملی  کل  افزايش درآمد
 رکود " از کتاب من با عنوان ۲۰ در اين مورد به فصل (

 کنيد " بزرگ  حاضر٬ ). مراجعه  حاضر  در  اما
 ادعا می کنند  اقتصاددانان مارکسيست بسياری هستند که
 بحران جاری٬ محصول دستمزدهای بيش از حد پايين٬ و

 س  است برعکس٬  باال  بسيار  موضوع . ودهای  اين يعنی
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 باالجبار  پايين  درآمدهای  صاحبان  که  شود  می  موجب
 به بروز  اين مسأله نهايتًا  بيش تر قرض کنند و درنتيجه

 بنابراين به نظر می رسد . بحران اعتباری منجر می شود
 در تغيير  داری می تواند  که علت اصلی بحران سرمايه

 ا . باشد  اين رويکرد  دست آخر مکشل  اينست که  لتقاطی
 باقی می ماند  مبهم  داری٬  باالخره : علت بحران سرمايه

 کاهش می ۱۹۷۰ اين دستمزدهاست که سود را مانند دهۀ
 ٬ به ۲۰۰۰ دهد٬ و يا دستمزدهای پايين است که مانند دهۀ

 سقوط تقاضا می انجامد؟

 نابرابری درآمد و ثروت٬ علت بحران های سرمايه داری
 بلکه  است نيست٬  آن  پيامدهای  از  يکی  سرمايه . قطعًا

 داری يا جامعۀ مبتنی بر سود خصوصی٬ به طور فزاينده
 ای در برآوردن نيازهای ما٬ ناکارامد و بی ثبات عمل می
 بوده  غيرعادالنه  و  نابرابر  هميشه  سيستم٬  اين  اما  کند؛

 يک . است  در  ثروت  و  درآمد  نابرابری  حقيقت٬  در
 جوامع  تمامی  خصلت  است جامعه٬  برده  طبقاتی  از

 مذهبی٬  های  کاست  تا  گرفته  آسيايی  استبداد  و  داری
 . فئوداليسم و يا سرمايه داری

 بنا به تعريف٬ نابرابری هميشه با جامعۀ طبقاتی همراهی
 در واقع بايد پرسيد که اگر نخبگان حاکم٬ از ثمرات . دارد
 يعنی ثروت ها و درآمد گسترده به همراه قدرت و  جامعه
 خاص موق  چرا  عيت اجتماعی  ديگر  نبودند٬  برخوردار

 بايد کسی می خواست که عضوی از طبقۀ حاکمه باشد؟
 در  ظاهرًا  که  هم  مذهبی  های  کاست  حتی  مگر  ضمنًا٬

 های  پاداش  به " اخروی " انتظار  و  بردند  می  سر  به
 مريدان خود هم چنين صبری را توصيه می کردند٬ برای

 ه پيش قدم نبوده اند؟ فقط بهره مندی از زندگی مادی هميش
 مساجد  مسيحی٬  کليساهای  ساير  و  واتيکان  به  نگاهی
 خاورميانه و کنيسه های يهودی بياندازيد و بعد به گذشته٬
 و  ها  آزتک  باستان٬  مصر  بر  حاکم  روحانيون  يعنی

 جامعۀ طبقاتی به آن . برويد  اينکاها در امريکای جنوبی
 ب  که  مازادی را  طبقۀ حاکم٬  واسطۀ زمان معناست که  ه

 تحت کنترل و نظارت  است٬  خلق شده  کار باقی جامعه
 دارند  نابرابری٬ در . خود  به آن معناست که  اين ها  همۀ

 تمامی جوامع طبقاتی٬ يک پيامد است و نه خصلت ويژۀ
 سيکل های ممتد رونق و  تا  داری که قادر باشد  سرمايه

 . رکود آن را توضيح دهد

 تا چه حد در توزيع ) امريکا و نه فقط اياالت متحدۀ ( جهان
 درآمد و ثروت نابرابر و غيرعادالنه است؟ جناب برانکو
 ميالنويچ در بانک جهانی٬ چندين سال وقت برای بررسی
 و مطالعۀ دقيق نابرابری جهانی صرف کرده و نتيجۀ آن

 است  کتاب و مقاله  نابرابری . هم٬ يک مجموعه  او  البتۀ
 که  ملت های مختلف٬  بين  در  نه  يک را  افراد  در ميان

 چه  در  شما  که  اين  هرچند  کند؛  می  محاسبه  کشور
 کشوری زندگی می کنيد٬ عاملی است بيش تر نابرابری

٬ ٥۷ ) درصِد بااليی ۱۰ ( نخبگان جهان . را تعيين می کند
 درصد تمامی درآمدهای ايجاد شده در جهان را در اختيار

 سال گذشته به سختی تکان ۱۰۰ دارند و اين نسبت طی
 است  ميالنويچ توضيح می دهد٬ . خورده  که  همان طور

 پيش بينی اقتصاددانان در تعارض با اين موضوع کامًال
 ثروتمندتر ی متعارف  با  می کردند  استدالل  است که  بوده

 نابرابری هم  خواهد کاهش پيدا الزامًا شدن يک اقتصاد٬
 . کرد

 ارائه ۱۹٥۰ سيمون کوزنتس٬ در اواسط دهۀ  چيزی را
 کوزنتس در . معروف است " منحنی کوزنتس " به کرد که

 صنعتی٬  واقع اين ايده را مطرح کرد که در جوامع پيشا
 يعنی جوامعی که همۀ افراد آن فقير هستند٬ نابرابری در

 پديدۀ صنعتی شدن . سطحی پايين قرار دارد  هنگامی که
 رخ می دهد٬ مانند بريتانيا در اوايل قرن نوزدهم و بعدها

 اقتصادها  قرن٬ باقی  همان  در  داری  سرمايه  مهم  ی
 . نابرابری ميان جمعيت شهری و روستايی رشد می کند
 مردم  ميان  شکاف  اقتصاد٬  يک  بلوغ  دنبال  به  سپس٬
 مؤثر  رفاه  دولت  شود٬  باريک می  روستايی  و  شهری
 نابرابری کاهش پيدا می واقع می شود و به اين ترتيب٬

 U مثل حرف ٬ " منحنی نابرابری کوزنتس " بنابراين . کند
 است  با . وارونه  که  برآنند  هم  رايج  های  تئوری  ساير

 گسترش تجارت جهانی٬ تقاضا برای کارگر غيرماهر در
 درآمدها  بنابراين  و  کند  می  افزايش پيدا  کشورهای فقير
 نسبت به کارگران غيرماهر در اقتصادهای بالغ باال می

 . رود؛ در نتيجه٬ نابرابری هم بايد کاهش پيدا کند

 کند خوب  می  رد  را  ها  نئوری  اين  دوی  هر  شواهد ٬ . 
 جهان  در  درآمدی  دنيا  نابرابری  شهروندان  بين   يعنی

 است  باال متوقف شده  سطح  اين  در  ضريب . باالست و
 های ( جينی  گروه  به  متعلق  ثروت  يا  درآمد  نسبت که
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 ٬ در سطحی باال در ) مختلف مردم را اندازه گيری می کند

 است  مانده  باقی  به نز ( جهان اين ). ۱۰۰ از ۷۰ ديک
 بريتانيا  و  صريب طی سی سال گذشته در اياالت متحده

 است  جهش داشته  هم  چين  در  و  رفته  ۱ بنابراين . باال
 جهان٬ در حال حاضر ) ثروتمندترين افراد ( درصد بااليی

 درصِد تمامی درآمد جهان را دريافت می کنند۱٥ ٬ تقريبًا
 تنها کمی ) مردم فقيرترين ( درصد پايين ۲۰ در حالی که

 ! درصد را در اختيار دارند ۱ بيش از

 دهۀ  تقريبًا ۱۹۸۰ از  در  درآمدی  نابرابری  اين سو٬  به
 است٬  داشته  داری رشد  سرمايه  مهم  اقتصادهای  تمامی

 اقتصادهای  در  خصوص  به  موضوع  اين  بازار " ولی
 و " آزاد  متحده  اياالت  مثل  آنگلوساکسون٬  اصطالح  به

 که در آن سهم يک درصد بااليی٬ از بريتانيا مشهود است
 دهۀ ۱۰ تقريبًا  اوايل  در  حدود ۱۹۸۰ درصد  ۲۰ به

 در اروپای قاّره ای٬ نابرابری . درصد افزايش يافته است
 است  بوده  دهۀ ۱ سهم  ثابت  اوايل  در  بااليی  درصد

درصد بود و اکنون اين اين نسبت کم و ۱۰ حدودًا ۱۹۸۰
 است  رقم  همان  مت . بيش  اياالت  درآمد در  متوسط  حده٬
 های  سال  بين  نرخ ۲۰۰۸ تا ۱۹۹۳ واقعی  با ٬ ۱.۳ 

 سهم  اگر  اما  کرد٬  رشد  قلم ۱ درصد  را  بااليی  درصد
 درصد در ۰.۷٥ بگيريد٬ در آن صورت نرخ رشد تنها

 بود  افزايش . سال  شاهد  بااليی٬  درصد  يک  درآمدهای
 که اين نرخ٬ ۳.۹  از ٥۸ درصدی در سال بود٬  درصد

 افزايش در  های کّل  سال  ميان  واقعی  تا ۱۹۹۳ آمدهای
 دهد ۲۰۰۸  می  تشکيل  های . را  دوره  طی  عالوه٬  به

 های  سال  طی  امريکا  اقتصاد  بزرگ  تا ۱۹۹۳ رونق
 طور ۲۰۰۰  همين  ساالنۀ ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۱ و  رشد ٬ 

 درصد ۱۰ درآمدهای يک درصد بااليی جامعه٬ بالغ بر
 حالی که  در  رشد ۹۹ بود٬  نرخ  از  تنها  پايينی٬  درصد

 . درصد در سال منتفع شد ۲.۷ تا ۱.۳

 به روزترين تحليل از نابرابری در جهان  جامع ترين و
 از  تعدادی  مشترک  مطالعۀ  با  اخيرًا  داری٬  سرمايه
 آنتونی  يعنی  حوزه٬  اين  پژوهشگران  ترين  سرشناس

 صورت ) ٤ ( و امانوئل سائز ) ۳ ( آتکينسون و توماس پيکتی
 اخير آن ها با عنوان در مقالۀ . گرفته و منتشر شده است

 بلندمدت تاريخی "  در بازۀ  مندرج در " باالترين درآمدها
 نشريۀ ادبيات اقتصادی٬ به باالترين سهم های درآمدی در

 است ۲۰ بيش از  چنين نتيجه . کشور نگاهی شده  آن ها
 طول  در  درآمدها  باالترين  سهم  که  اند  سال ۳۰ گرفته

 ای " گذشته٬  طور قابل مالحظه  است افزايش " به  . يافته
 سهم باالترين درآمدها در اوايل قرن بيستم٬ به ويژه طی

 تاحدودی ۱۹۳۰ دو جنگ جهانی و بحران بزرگ دهۀ ٬ 
 نابرابری به اين جهت در خالل جنگ ها و . کاهش داشت

 دستمزد  از  بيش  سود٬  که  کند  می  پيدا  کاهش  رکودها
 ضمنًا وقتی صنايع نابود می شوند و قيمت . سقوط می کند

 برای سهام  هم  ها  آن  از  حاصل  درآمد  کند٬  می  سقوط
 چرا که اين ( ثروتمندترين بخش جامعه کاهش پيدا می کند

 اقشار  ثروتمندترين  درآمد  بخش  ترين  بزرگ  موارد٬
 تشکيل می دهد  را  و نه باقی ما  نشان ). جامعه٬  يافته ها

 طول  در  که  دهد  تمامی ۳۰ می  در  و  گذشته  سال
 و همچنين چين و هند٬ آن کشورهای غربی انگليسی زبان

 که نصيب  و ۱ سهمی از درآمد  درصد بااليی ٥ درصد
 هم  اياالت متحده  و  کرده٬  افزايش پيدا  می شده٬  جامعه

 است  بوده  مسير  اين  دار  اروپای . طاليه  بين  اين  در
 نيز شاهد افزايش نابرابری * جنوبی و کشورهای نورديک

 ٬ ) ن و هلند فرانسه٬ آلما ( در سرزمين اصلی اروپا . بودند
 نداشت  وجود  افزايشی  گونه  به . هيچ  همچنين  آتکينسون

 به تعريف کسانی که درآمدی  بنا ۲۰ ثروتمندان جهانی٬
 برابر بيش تر از ميانگين درآمد جهانی در اختيار دارند٬

 ٬ اين افراد تنها ۱۹۹۰ در اوايل دهۀ . نگاهی داشته است
 کيل ميليون نفر را تش ۷ درصد از جمعيت جهان يا ۰.۱٤

 ميليون نفر در اياالت ۲ می دادند٬ که از اين تعداد بالغ بر
 ٬ جمعيت اين ۱۹۹۲ تا ۱۹۷۰ بين سال های . متحده بودند

 . دسته از افراد دو برابر گرديده است

 درآمدی ۱۰  با  امريکا٬  بااليی حقوق بگيران در  درصد
 دالر در سال٬ اکنون نيمی از کّل درآمد ۱۱۰۰۰ باالتر از
 درصد بااليی با ۱ . به خود اختصاص می دهند را ساالنه

 هزار دالر در سال٬ تقريبًا ٤۰۰٬۰۰۰ درآمدهايی بالغ بر
 دريافت می ۲۰۰۷ درصد تمامی درآمدها را در سال ۲٥

 درصد " اين . کردند  از ٬ ۱.٥ " يک  نفر  ۱٥۰ ميليون
 تشکيل می دهند  را  يکی از . ميليون حقوق بگير امريکا

 وهش مذکور به آن اشاره می آمارهايی که نويسندگان پژ
 بزرگ اخير٬  اينست که در طول رکود  درصد ۹۹ کنند

 سقوط  شاهد  متحده٬  اياالت  بگيران  حقوق  ۷ پايينی
يعنی بزرگ ترين سقوط ( درصدی درآمدهای خود بودند
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 ۱ کشف ديگر آنست که ). ۳۰ از زمان بحران بزرگ دهۀ

 درصد بااليی صاحبان درآمد۰.۱ ٬ درصد بااليی٬ و حتی
 با  مقايسه  را ٥ در  نفع  بيش ترين  جامعه  بااليی  درصد

 نابرابری در بين خوِد ثروتمندان هم رو به صعود . بردند
 در سال . است تا نهايتًا يک جماعت ابرثروتمند ايجاد شود

 بااليی٬ ۱۹۷۸  يک درصد  و ۹ ٬  تمامی درآمدها  درصد
 درصد بعدی درآمدها را به ترتيب ۱۲ پنج درصد بااليی٬

 ٬ ) درصد درآمد کل ۲۱ يعنی مجموعًا ( يار داشتند در اخت
 سال  تا  وجود  اين  بااليی۲۰۰۸ ٬ با  درصد  يک ٬ ۲۱ 

 بااليی٬  درصد  پنج  و  کّل ۱٥ درصد  از  ديگر  درصِد
 داشتند  در اختيار خود  را  درصِد ۳٦ مجموعًا ( درآمدها

 درآمدها  ترين ۱ بنابراين ). کل  بزرگ  بااليی٬ درصد
 به . ته به دست آورده است منافع را در طول سی سال گذش

 تنها ۱۹۷۸ درصد بااليی جامعه که در سال ۰.۱ عالوه٬
 اکنون سهم خود ۱  در اختيار داشت٬  را  درآمدها  درصد

 ! درصد افزايش داده است ٦ را به

 دليل اصلی اين تمرکز باالتر٬ افزايش عظيم درآمد متعلق
 های  کمپانی  و  ها  بانک  در  باال  رده  ارشد  مديران  به

 همين داستان در مورد بريتانيا هم صدق می . است بزرگ
 High ( در بريتانيا٬ کميسيون نظارت بر حقوق باال . کند

Pay  Commission ( دستمزدهای   که  شد  متوجه
 درصد افزايش ٦۳ به اين سو۲۰۰۲ ٬ کارفرمايان از سال

 ارشد  مديران  به  پرداخت  کّل  بين٬  اين  در  اما  يافت؛
 کرده ۷۰۰ کمپانی٬  رشد  سطح . بود درصد  برعکس٬

 حقوق کارگر متوسط در بريتانيا٬ قبل از احتساب تورم و
 . درصد باال رفت ۲۷ ماليات ها٬ تنها

 اين حد باالی نابرابری و به خصوص رشد سريع آن در
 شديد ۳۰ طول  رکود  شرايط  در  اکنون  گذشته٬  سال

 نگرانی استراتژيست  به  داری٬  سرمايه  بالغ  اقتصادهای
 شده است؛ البته نه به اين خاطر که آن های سرمايه مبدل

 علت بحران هاست  نابرابری٬  فکر می کنند  هرچند ( ها
 بلکه ) برخی در حال مطرح کردن چنين ادعايی هستند ٬ 

 تند  واکنش  از  ها  آن  که  جهت  اين  ها ۹۹ از  درصدی
 هراسند  در  يک درصدی ها  درنظر داشتن . نسبت به  با
 ن ترسی به راستی کارزار جهانی عليه ابرثروتمندان٬ چني

 رسد  می  نظر  به  گرانتام٬ . درست  جرمی  که  گونه  آن
 مؤسسۀ  در  گذاری  سرمايه  ارشد  گرانتام " استراتژيست

 " ٬ می گويد " مايو فن اوترلو  بدترين ترس من در مورد :
 از دست رفتن بالقوۀ اطمينان به رهبران و مؤسسات ما و

 سرمايه داری٬ اآلن در شرف تحقق است  مدت . خوِد  ما
 ايم ه  بوده  گودال  اين  کندن  مشغول  در . ا  بايد  حقيقتًا  ما

 تالش هايمان برای نجات سرنوشت کارگر متوسط٬ جدی
 خودمان . باشيم  که  بود  نخواهد  اين  بهتر  ما  برای  آيا

 بهترين تعادل  قاطعانه در مورد توزيع درآمد٬ چيزی که
 برای عدالت اجتماعی و بهترين مشوق برای کار را ايجاد

 تصميمی بگيريم؟ بازگشت به آن سطوح برابری می کند٬
 آيزن  دوايت  جمهوری  رياست  دوران  در  که  درآمدی

 وجود داشت٬ چه  اين رئيس جمهور مشخصًا چپی  هاور
 طور است؟ حتی لحظه ای فکر نکنيد که اين توزيع درآمد

 اقتصادی می شود  به نحوی مانع رشد  تر٬  دهه : عادالنه
 دوره ٦۰ و ٥۰ های  ترين  موفق  دستاوردهای ٬  های

 ." مداوم اقتصادی برای اياالت متحدۀ امريکا بوده اند

 است  مستلزم گسترش فقر  " ظهور ابرثروتمندان٬  مرکز .
 کار  و  کسب  و  اقتصادی  ( پژوهش های " CEBR ( در 

 بريتانيا٬ اعالم کرد که تورم رو به رشد به همراه افزايش
 تصرف  قابل  درآمد  که  معناست  آن  به  دستمزدها  ناچيز

 امسال خ  درصد سقوط خواهد کرد؛ يعنی بيش ۲ انوارها
 و اين . درصدِی سال گذشتۀ آن ۰.۸ از دو برابِر کاهش

 از  پس  وحشتناک  رکود  زمان  از  سقوط  ترين  بزرگ
 محسوب ۱۹۲۱ تا ۱۹۱۹ جنگ جهانی اول در سال های

 کنونی شاهد بوديم که نسبت ) بحران ( طی رکود . می شود
 ر از سوی مقامات رسمی٬ به فقرای امريکا٬ با وجود انکا

 جهش کرد  شش نفر  هر  از  به . يک نفر  فقر٬  کل  نرخ
 ميليون نفر رسيد که نسبت به ٤٦.۲ درصد معادل ۱.۱٥
 در سال ۱٤.۳ رقم  افزايش قابل مالحظه ۲۰۰۹ درصد

 ۲۰۰۷ نرخ فقر امريکا برای سال های . ای نشان می دهد
 سال ۲۰۱۰ تا  سه  دورۀ  از  سرعتی بيش تر  با  اکنون  ۀ ٬

 دهۀ  رکود  است ۱۹۸۰ اوايل  کرده  حال . صعود  در
 اين ٤٦ حاضر  که  برند  می  سر  به  فقر  در  نفر  ميليون

 است  رسيده  ثبت  به  رقم  حال . باالترين  در  فقر  نسبت
 سال  اندازۀ  است٬ يعنی باالترين سطح ۱۹۹۳ حاضر به

 تعداد امريکائيان فاقد پوشش بيمۀ . تاکنون ۱۹۸۳ از سال
. ميليون نفر می رسد ٥۰ درمانی اکنون به
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 محدود نمی  اما اين مسائل فقط به فقيرترين مردم امريکا

 طبقۀ به اصطالح متوسط امريکا نيز٬ که در حقيقت . شود
 تودۀ عظيم طبقۀ کارگر را تشکيل می دهد٬ از اواسط دهۀ

 به اين طرف شاهد افزايش در درآمدهای واقعی ۱۹۷۰
 سال  از  حتی  و  است  نبوده  ۲۰۱۰ ٬ تا ۲۰۰۰ خود
 سقوط کرد  ها  واقعی . درآمدهای واقعی آن  درآمد  ميانۀ

 در سال ** خانوارها  اوج ۱۹۹۹ نيز  نقطۀ  ٥۳٬۲٥۲ به
 دالر کاهش ٤۹٬٤٤٥ دالر رسيد و سپس سال گذشته به
 تاکنون مشاهده ۱۹۹٦ يافت؛ يعنی به سطحی که از سال

 در مورد کارگران مرد در اياالت متحده٬ روند . نشده بود
 اگر کارگران . ت به مراتب عريان تر است کلی و بلندمد

 پاره وقت درنظر گرفته شوند٬ در آن صورت خواهيم ديد
 به اين ۱۹۷۰ که ميانۀ حقوق واقعی مردان امريکايی از

 است ۲۸ سو٬  سقوط داشته و به سطوحی رسيده  درصد
 طبق يک مطالعۀ ! تاکنون مشاهده نشده ۱۹٥۰ که از دهۀ

 اوم در زير بار پرداخت جديد٬ يک سوم مردم امريکا مد
 دارند  قرار  ديگر *** بدهی  شدن٬  بيکار  صورت  در  و

. قادر به پرداخت اجاره يا بازپرداخت رهن نخواهند بود

 متوسط٬  های  خانواده  ثروت  عمدۀ  بخش  عالوه٬  به
 خالص  به  امريکا٬  جامعۀ  بخش  ثروتمندترين  برخالف
 بستگی دارد که آن هم در  آن ها  ارزش منزل رهن شدۀ

 ضربه خورد طول  شديدًا  هزينۀ تحصيالت . رکود  ضمنًا
 دستمزدهای  دانشگاهی  برای  ای  وسيله  هم  هنوز  که

 در طول  باالتر و زندگی بهتر در آينده تصور می شود
 داده های . يک دهۀ گذشته شاهد موج صعودی بوده است

 درصد از کل افراد جوان ۱٤.۲ سرشماری نشان داد که
 مسال همچنان در منزل والدين سال٬ ا ۳٤ تا ۲٥ بين سنين

 خود زندگی می کنند٬ در حالی که همين نرخ تا پيش از
 درصد ٬ ۱۱.۸ حدود ۲۰۰۷ آغاز رکود اقتصادی در سال

 قول . بود  به  و  درصد  نه  و  نود  مقابل  در  يک درصد٬
 : فرانسوی ها

plus ça change, plus c'est la même chose! 

 چه بيشتر هم مثل چيزها هرچه بيشتر تغيير می کنند٬ هر
 ! سابق باقی می مانند

 : پينوشت

 ادارات وزارات خزانه IRS نهاد  عنوان يکی از  به  که
 داری٬ مسئول بررسی درآمدهای دولت فدرال می باشد٬

 عوايد  که  کرد  اعالم  گذشته  کارگران ٥۰ روز  درصد
 سال  در  از ۲۰۱۰ اياالت متحده  تر  دالر ۲٦٬۳٦٤ کم

 ۱ افرادی با درآمد ساالنه بوده است٬ در حالی که شمار
 درصد ٬ ۱۸ حدود ۲۰۰۹ ميليون دالر يا بيش تر از سال

 است  داشته  يعنی . افزايش  درآمد٬  ميانۀ  ۲٦٬۳٦٤ رقم
 دالری در سال مقايسه ۳۹٬۹٥۹ دالر را با درآمد متوسِط

 دستمزد . کنيد  حقوق و  که  دهد  می  اختالف نشان  همين
 لغزي  ثروتمندتر  مزدبگيران  سمت  به  است شديدًا  به . ده

 دستمزدها  ميانۀ  سطح  تمامی ( عالوه  ميانی  نقطۀ
 تنها ) مزدبگيران  حاضر  حال  ميانگين ٦٦ در  درصِد

 يعنی  اين  که  است٬  متوسط  از ۷۲ درآمد  سقوط  درصد
 . ۱۹۸۰ سال

 : منابع

(1) Arthur Kennickell, "Ponds and Streams: 
wealth  and  income  in  the  U.S.  1989  to 
2007": 

http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/200 
9/200913/200913pap.pdf 

 : ه ٬ نگاه کنيد ب تنها به عنوان يک نمونه ) ۲ (

Nouriel  Roubini,  "The  instability  of 
inequality": 

http://www.economonitor.com/nouriel/2011/ 
10/17/fullanalysistheinstabilityof 
inequality/ 

(3) http://piketty.pse.ens.fr/index.php 

(4) http://elsa.berkeley.edu/~saez/

 : توضيحات مترجم

 نورديک *  Nordic ( کشورهای Countries ( شامل  ٬ 
منطقه ای در اروپای شمالی و آتالنتيک شمالی می شود
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 را که کشورهای دانمارک٬ فنالند٬ ايسلند٬ نروژ و سوئد

 ها  آن  به  وابسته  قلمروهای  همراه  اوالند٬ ( به  جزاير
 در زبان انگليسی٬ . دربر می گيرد ) گرينلند٬ جزاير فارو

 مترادف " اسکانديناوی " گاهی  عنوان  کشورهای " به
 ( نورديک  گرينلند "  استثنای  به  گردد٬ ) البته  می  استفاده

 عمومًا به تنها کشورهای " اسکانديناوی " ولی با اين وجود
 . نمارک٬ نروژ و سوئد اشاره دارد دا

 متحدۀ **  يااالت  سرشماری  مرکز  متدولوژی  طبق
 ٬ مبلغی است ) Median Income ( امريکا٬ درآمد ميانه

 که توزيع درآمد را ميان دو گروه برابر تقسيم می کند٬ به
 طوری که درآمد يک گروه٬ باالتر از اين مبلغ و درآمد

 مذک  مبلغ  از  تر  پايين  ديگر  بود گروه  خواهد  درآمد . ور
 Mean ( يا ميانگين درآمد ) Average Income ( متوسط

Income ( کل   درآمد  مجموع  تقسيم  با  است که  مبلغی ٬ 
 يک گروه به تعداد افراد و واحدهای آن گروه به دست می

 ميانه و ميانگين برای خانوارها و خانواده ها٬ بر پايۀ . آيد
 دار  قرار  ها  خانواده  و  خانوارها  که . د تمامی  حالی  در

 ميانگين و ميانه برای افراد٬ بر مبنای درآمد تمامی افراد
 . ساله و بيشتر٬ محاسبه می گردد ۱٥ ردۀ سنی

 : برای اطالع بيش تر رجوع کنيد به

http://www.business.gov/topics/research_res 
ources/market_research/census_bureau_faq 
.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Median_househ 
old_income 

 به کسانی " Paycheck to Paycheck " اصطالح ***
 دارد  صرف اشاره  اجبار  به  را  خود  درآمد  بخش عمدۀ

 هزينه های ضروری و تعهدات مالی خود می کنند٬ و به
 عالوه چون عمومًا فاقد پس اندازکافی هستند٬ در صورت
 بيکار شدن از عهدۀ بدهی های خود برنخواهند آمد و بيش

 . از سايرين ضربه خواهند خورد

http://www.investopedia.com/terms/p/paych 
ecktopaycheck.asp#axzz1oHktAfkv 

 داری داری ای از گنديدگی سرمايه ای از گنديدگی سرمايه نشانه نشانه : : بحران طوالنی بحران طوالنی

 مايکل رابرتز

 آرمان پويان : ترجمه

 داده  اقتصاد آخرين  وضعيت  مورد  در  پربسامد  های
 من در . ون برای ماه آوريل در دسترس است جهانی٬ اکن

 بخش اين  فعاليت  از  ترکيبی  شاخص  يک  های جا
 داری  سرمايه  مهم  اقتصادهای  خدمات در  و  مانوفاکتور

 می  قرار  استفاده  مورد  همان بر درواقع که دهم را  پايۀ
 خريد شاخص " اصطالح به  مديران  قرار ) PMI ( " های

 ا . دارد  مورد  شاخص در  بکارگيری اين  ياالت متحده با
  چنان در مرحلۀ رشد پايين می توان ديد که اين کشور هم

 رکود  نه رونق يا  منحنی  و  البته  هرچند که  قرار دارد٬
 . شاخص سير نزولی دارد

 های مانوفاکتور و شاخص ترکيبی از فعاليت بخش
 خدمات

 سيکل  پژوهش  مؤسسۀ  هفتگی  اقتصادی شاخص  های
) ECRI (  شاخص باال   به  نسبت  در که  و  پربسامدتر٬

 کم  آن  اطمينان  ميزان  است نتيجه  را  تر  موضوع  همين
. کند تأييد می
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 از اقتصاد اياالت متحدۀ امريکا ECRI شاخص هفتگی

 همين اوضاع جهان٬ به طور کلی٬ و ساير مناطق نيز به
 يک کشور باالی عدد PMI زمانی که مقدار  منوال است

 تر از چه پايين اط و چنان باشد٬ آن اقتصاد رو به انبس ۵۰
 . رقم مذکور باشد درحال انقباض است

 ۲۰۱۲ آوريل ): PMI ( شاخص مديران خريد

 رکود  با  يورو  منطقۀ  تنها  که  آنست  مؤيد شاخص
 روست و حتی بريتانيا هم هنوز در مرحلۀ رشد پايين به رو

 های اوليه از سطح قرار دارد؛ البته اين موضوع با تخمين
GDP که بيانگر ۲۰۱۲ ماهۀ نخست سال در سه بريتانيا 

 تعارض  در  است٬  کشور  اين  در  تکنيکی  رکود  وجود
 می  با ( گيرد قرار  مقالۀ من  به  توانيد  می  در اين مورد
 تکنيکی در بريتانيا " عنوان  ۲۰۱۲ ٬ آوريل ٬ ۲۵ " رکود

 کنيد  ارقام ). رجوع  اين  که  دارد  وجود  هم  احتمال  اين
GDP اندکی وضعيت مثبت بريتانيا٬ پس از تجديدنظر٬ 

 کند  پيدا  مناسب  که . و  می رسد  نظر  به  درمجموع٬  اما
 درحدود  نرخی  با  جهانی  سال۳ ٬ اقتصاد  در  درصد

 تقريبًا  نرخ  با  باقی کشورهای ۲ اياالت متحده  و  درصد
 نرخی کم  از جهان با  هستند ۱ تر  در حال رشد  . درصد

 برتر  اقتصادهای  جايگاه  که  دهد  می  نشان  زير نمودار
 هفت سر  گروه  داری  سال ) G7 ( مايه  اواخر  ۲۰۱۱ در

 . کجا بوده است

 " گروه هفت " واقعی کشورهای عضو GDP رشد

 ماهۀ ماهۀ يک سال نسبت به سه درصد تغييرات سه (
 ) سال پيشين همان

 سرمايه  بزرگ بهبود  رکود  دورۀ  به  نسبت  داری جهانی
 به اين ۱۹۳۰ ترين بهبود اقتصادی از دهۀ اخير٬ ضعيف

 ا  سرمايه . ست سو  حقيقت٬  جهانی در  کم دست  داری
 در يک رکود طوالنی  اقتصادهای سرمايه داری بالغ آن

 به . قرار دارد  هنوز سطح توليد  در بسياری از کشورها
 نرسيده  وقوع رکود٬  پيش از  در  خود  پيشين  اوج  نقطۀ

 و . است  شمالی  امريکای  در  داخلی  توليدناخالص  تنها
 با وجود . بحران خود رسيده آلمان است به سطح پيش از

 بزرگ٬  رکود  آغاز  زمان  از  سال  چهار  تقريبًا  گذشت
 نااميدی  باتالق  هم  هنوز  اروپا  کشورهای  باقی  و  ژاپن

 . سر می برند به

 از ۷ توليد ناخالص داخلی در بريتانيا و کشورهای گروه
زمان آغاز رکود
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 داری بيش از هر چيز گنديدگی محص شيوۀ توليد سرمايه
 است ديگر  يافی مانده کارخانه . ی روشن  بالاستفاده  يا  ها

 کم  قرار می اند و يا  استفاده  از ظرفيت توليدی مورد تر
 نفر بيکار هستند گيرند؛ ميليون  نرخ مشارکت نيروی ( ها

 سرمايه  مهم  اقتصادهای  در  حد کار  اين  تا  هرگز  داری
 است  نبوده  رفته ) پايين  بين  از  هميشه  برای  توليدات  و

 عميق پس . است  رکود  دهۀ " شکل W " از  اوايل  در
 به ۱۹۸۰  تا  برد  زمان  سال  سه  متحده  اياالت  اقتصاد ٬ 

 برسد که در صورت نبود رکود GDP همان سطحی از
 می  آن  حدودًا . رسيد به  بالقوۀ  دالری ۱ توليد  تريليون

 اين همان شکاف ميان توليد ( برای هميشه از دست رفت
 است ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۲ ای ه بالقوه و توليد واقعی بين سال

 ). که در نمودار زير نيز نشان داده شده

 اين  وخيم اما  مراتب  به  شرايط  است بار٬  نزديک به . تر
 بالغ بر ( تريليون دالر از توليدات ۱.۵  از ۱۰ يا  درصد

GDP بزرگ ) بالقوه   رکود  بين ۲۰۰۹  ۲۰۰۸ طی  از

 اين . رفت  صعيف اما  اقتصادی  بهبود  آنست بار  از  تر
 به همان سطحی که در صورت نبود رکود بايد می بتواند

 برسد  اکنون  حدود . رسيد٬  ساالنه  حاضر٬  حال  ۱ در
 به ) بالقوه GDP درصد از ۶ ( تريليون دالر از توليدات

 صورت دائم از دست می رود و نشانه ای از پرشدن اين
 ندارد  وجود  اقتصاد . شکاف  وضعيت  فقط  اين  ضمنًا

 نسبت به  است که  بهتری اياالت متحده  سايرين عملکرد
 . دارد

 همۀ علی  زدايی " رغم  از " اهرم  گرفته  صورت  های
 اضافی بدهی "  فروش " های  و  مشاغل  عظيم  کاهش ٬ 

 مهم دارايی  اقتصادهای  در  سود  رشد  بازهم  ها٬
 است داری هم سرمايه  در اياالت متحده . چنان آهسته  سود

 آهنگ ساالنۀ هم  در ۷ چنان با  اما  می کند٬  رشد  درصد
 هم آل  سود  ژاپن٬  و  بريتانيا  انقباض مان٬  با  اکنون
 . روست به رو

 سودهای شرکتی

 ماهۀ ماهۀ يک سال نسبت به سه درصد تغييرات در سه (
) مشابه سال قبل
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 نرخ . بحران در اروپا٬ به طور اخص٬ وضع حاّدی دارد
 درصد رسيده است؛ يعنی ۱۰.۹ بيکاری منطقۀ يورو به

 يری ارز مشترک يورو در باالترين سطح از زمان بکارگ
 . ۱۹۹۹ سال

 نرخ بيکاری رسمی در برخی کشورهای اتحاديۀ اروپا

 هم  طوالنی  رکود  توان گفت که  ادامه بنابراين می  چنان
 . دارد

 : منبع

http://thenextrecession.wordpress.com/2012/ 
05/03/thelongdepressionthewasteof 
capitalism/ 

 در بريتانيا در بريتانيا » » رکود تکنيکی رکود تکنيکی « «

 مايکل رابرتز

 سه داده  در  بريتانيا  اقتصاد  به  مربوط  نخست های  ماهۀ
 نشان ۲۰۱۲ سال  به ٬  اقتصاد  بازگشت  ) ۱ ( رکود دهندۀ

 " است  تکنيکی .  دهد رخ زمانی " رکود  توليد می  که
 سه  دو  طی  واقعی  داخلی  کاهش ناخالص  متوالی  ماهۀ

 که امروز اعالم GDP درصدی  ۰.۲ سقوط . داشته باشد
 در  را  بريتانيا  اقتصاد  واقع  در  همين شد٬  رکود " مقولۀ

 البته رقم اعالم شده٬ نخستين . جای می دهد ) ۲ ( " تکنيکی
 از  است سه GDP تخمين  امسال  اّول  ا . ماهۀ  ز بسياری

 از  پس  تخمينی  رقم  اين  که  گويند  می  تحليلگران
 تجديدنظرهای آتی به باالی عدد صفر خواهد رسيد٬ چرا

 تر از ميزان واقعی برآورد که ساخت و ساز و خدمات کم
 اند  اعالم . شده  رقم  بازهم  باشد٬  اين طور  حتی اگر  اما

 نرخ الزم برای  با  که اقتصاد بريتانيا  نشان می دهد  شده
  ری يا ايجاد مشاغل جديد در بخش خصوصی کاهش بيکا

 به منظور جايگزين کردن کاهش شديد مشاغل و خدمات
 اعمال  بريتانيا  سوی دولت ائتالفی  از  که  بخش عمومی

 کند  می شود  نمی  به همان . رشد  هم  قبًال  من  که  طور
 ساير  و  بريتانيا  اقتصادی  بهبود  ام٬  کرده  اشاره  کّرات

 بزرگ اقتصادهای رشديافتۀ سرمايه  داری پس از رکود
 ضعيف ) ۳ (  دهۀ ٬  بزرگ  بحران  دورۀ  از  بهبود  ترين

 ضمنًا٬ در مورد بريتانيا٬ اين . به اين سو است ) ۴ ( ۱۹۳۰
 به . تر از ساير اين کشورهاست بهبود به مراتب ضعيف
: نمودار زير نگاه کنيد
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 بخشی از علت اين که من می گويم رکود بريتانيا درحال

 است٬ به اين ۱۹۳۰ ران بزرگ دهۀ حاضر حادتر از بح
 بريتانيا مسأله بازمی گردد که بزرگ  ترين سقوط اقتصاد

 بريتانيا عمًال پيش . بوده است ۱۹۲۰ مربوط به اوايل دهۀ
 بزرگ دهۀ  بحران  وارد  اياالت متحده  آن که  ۱۹۳۰ از

 به يک  طوالنی " شود٬  و اين ) ۵ ( " رکود  بود؛  شده  وارد
 اقتصا  اکنون  که  چيزيست  سرمايه همان  مهم  داری دهای

 و ژاپن اکنون در آن  اياالت متحده٬ بريتانيا٬ اروپا  مانند
 دارند  رشد : قرار  انداز  چشم  با  طوالنی  رکود  يک

 . اقتصادی ناچيز

 : منبع

http://thenextrecession.wordpress.com/2012/ 
04/25/britainstechnicalrecession/ 

 : پانوشت

(1)  Recession 
(2)  Technical Recession 
(3)  Great Recession 
(4)  Great Depression 
(5)  Long Depression 

 آرمان پويان : ترجمه

 و توزيع ثروت و توزيع ثروت " " بازار آزاد بازار آزاد " "
 مايکل رابرتز

 آرمان پويان : ترجمه

 در مورد  پژوهش خود  ريکاردو و رابرت فرن هولتس٬
 در  و  کرده  روز  به  را  جهان  خانوارهای  ثروت  توزيع

 من طی چند مطلب . يکی از روزنامه ها منتشر نموده اند
 ام  کرده  صحبت  باره  اين  در  خود  مقالۀ مث ( پيشين  ًال

 و مطلب ۲۰۱۰ ۀ ي ژانو ۱۰ ثروتمندان و فقرا٬ : نابرابری
 ). ۲۰۱۱ اکتبر ۲۱ يک درصد در مقابل نود و نه درصد٬

 ريکاردو و رابرت فرن هولتس٬ مدلی را درمورد توزيع
 آن  در  که  اند  کرده  طراحی  جهان  خانوارهای  ثروت

 بازتوزيعی  مکانيسم  گونه  هيچ  شود  می  مانند ( فرض
 ی تغيير تأثير بازار سرمايه داری ا بر ) ظاير آن ماليات و ن

 ندارد  وجود  ثروت خانوار  توزيع  دو . بر  آن  های  يافته
 که  دهد  می  اين " نشان  غياب  ها [ در  توزيع ] مکانيسم

 ثروت بی ثبات است و در طول زمان به طور فزاينده ای
 تمامی ثروت به يک  تقريبًا  اين که  تا  متمرکز می شود٬

 بازارهای آزاد٬ اگر ! " خانوار منتقل شود  بيان ديگر٬  به
 افزايش تمرکز  به  خود  به  خود  شوند٬  رها  حال خود  به
 ثروت منجر خواهند شد؛ و اين که خانوارها تا چه ميزان
 ماهر و تحصيل کرده هستند و يا تا چه حد برای پس انداز
 بود  خواهند  اهميت  بی  موضوعاتی  کنند٬  می  آن . تالش

 ثروت  يا  پول  با  که  مقدار کسانی  کنند٬  می  آغاز  بيشتر
 می  باال  نابرابری  بنابراين  و  کنند  می  انباشت  بيشتری

 . رود

 رياضی  توضيح  يک  واقع  در  پژوهشگر  دو  اين
 برای شواهد تجربی به دست آمده از آثار ساير ) توصيفی (

 ثروت خانوارهای جهان٬  نابرابری  دربارۀ  پژوهشگران
 دهند  می  دست  تجر . به  شواهد  بهترين  از  بی٬ يکی

 ۲۰۰۹ گزارشی است که از سوی سازمان ملل در سال
 کشور ۲۰ در اين گزارش٬ بر مبنای داده های . منتشر شد

 جمعيت جهان و ٥۹ که  درصد ثروت آن را ۷٥ درصد
 دارايی های  نگاهی ۳۹ تشکيل می دادند٬ به  کشور دنيا

 بود  جهان٬ ( شده  خانوارهای  ثروت  توزيع  و  سطح
 سپتامبر  اقتصادی٬  مذکور ). ۲۰۰۹ ژورنال  گزارش

 که  داد  می  جهان۱۰ ٬ نشان  خانوارهای  بااليی  درصد
 درجۀ ۷۱ صاحب  و  بودند    جهان  ثروت  کل    درصد

 ثروت  ضريب جينی  نابرابری  اصطالح  حدود  به در
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 باال ( ۰.۸۰  شديدًا  سطح  يک  است ) يعنی  داشته  . قرار

 درصد بااليی خانوارهای جهان نيز ۱ ارزش دارايی های
 است ٥۱۸٬۳٦٤ به  رسيده  می  درصد ۱ . دالر

 امريکا٬  خانوارهای  ثروت ۳۳ ثروتمندترين  کل  درصد
 و  دارند  اختيار  در  اياالت ۲٥ را  درآمد  کل  از  درصد

 را  کنند " متحده  می  مؤيد ". کسب  مطالعات  اين  تمامی
 توزيع  نام  به  چيزی  هرگز  آزاد  بازارهای  که  آنست

 آورن  نمی  ارمغان  به  را  ثروت  يا  درآمد  به . د عادالنۀ
 عالوه٬ بدون دخالت اجتماعی٬ اين بازارها به طور مداوم
 . به افزايش سطح نابرابری در طول زمان کمک می کنند
 از  مارکس  مشاهدات  ترين  مهم  از  يکی  موضوع  اين

 بازارها به افزايش تمرکز : سرمايه داری را تأييد می کند
 البته در اين جا مارکس . و تراکم سرمايه منجر می شود

 اما به نظر می رسد . الکيت بر ابزار توليد اشاره دارد به م
 که صحبت او٬ مالکيت بر ثروت شخصی را هم دربر می

 . گيرد

 : توضيح مترجم

 در مورد مفاهيم  کاپيتال٬  مارکس در جلد نخست اثر خود٬
 چنين می نويسد  تمرکز و تراکم  پاره « : انباشت٬  پاره  اين

 سرمايه  تک  صورت  به  و  در شدن  متعدد  کل های  آمدن
 دافعه  نيروی  يا  اجتماعى٬  سرمايۀ سرمايۀ  اجزای  که  ای

 جذب شدن آن کنند٬ با نيروی اجتماعى بر يکديگر وارد می
 مقابل مى  به يکديگر٬  اين جذب يکديگر شدن . شود ها  اما

 و سرمايه  توليد  وسايل  سادۀ  تراکم  معنای  به  نه  ديگر  ها
 بلکه به معنای فرمانروايى بر کار٬ که همان انباشت است٬

 در حال کار٬ از ميان تراکم سرمايه  های پيشتر تشکيل شدۀ
 سرمايه  يد  خلع  ها٬  آن  فردی  استقالل  از رفتن  دار

 سرمايه سرمايه  شدن  تبديل  و  به دار٬  متعدد  کوچک  های
 سرمايه  است معدودی  بزرگ  با . های  پروسه  اين  تفاوت

 تغي  اين پروسه متضمن صرفًا  اينست که  قبل در  ير پروسۀ
 است  کار  حال  در  و  موجود  اجتماعى  سرمايۀ  و . توزيع

 ثروت  مطلق  رشد  را  تأثيرش  ميدان  وسعت  بنابراين
 . کند اجتماعى٬ بعبارت ديگر حدود مطلق انباشت٬ تعيين نمى

 در اين پروسه٬ سرمايه در يک جا و در دست يک فرد تودۀ
 شود به اين علت که در جای ديگر افراد بسياری عظيمى مى

 را  داده آن  دست  تمرکز . اند از  يعنی  اين  و
) Centralization ( سرمايه به مفهوم دقيق کلمه٬ در مقابل 

 » ). Concentration ( و تراکم ) Accumulation ( انباشت

 ٬ بخش ۲٥ سرمايه٬ جلد اول٬ ترجمۀ جمشيد هاديان٬ فصل
 htm  w.kapitalfarsi.com/f25/f25 http://ww.2 : دوم

 بحران اضافه توليد بحران اضافه توليد

 آرام نوبختی

 بخشی از  بحران مانيفست کمونيست در  به ٬   اضافه " ٬
 همان " توليد  يعنی  است؛  شده  اشاره  داری  سرمايه

 گاهی اوقات از آن به عنوان مساله تحقق يا  مفهومی که
 يابی  شود ) ۱ ( سامان  می  برده  نام  اضافه " مفهوم . هم

 توليد " يا ( " يد تول  که ") سرريز  آنست  خالصه  طور  به
 فروش  از  داران  سرمايه  ناتوانی  در  را  خود  بحران٬
 می  آشکار  اند٬  شده  توليد  اين  از  پيش  تا  که  کاالهايی

 ٬ مطلق به عبارت ديگر٬ اين اضافه توليد نه امری . سازد
 است٬ يعنی با قدرت خريد جامعه و توده مردم نسبی بلکه

 . مرتبط است

 مانيفست الب  که  کرد  يادآوری  بايد  جا  همين  در  ته
 . کمونيست٬ مسلما مهم ترين اثر اقتصادی مارکس نيست

 ٬ مارکس و انگلس هنوز مفهوم ۱۸۴۸ کما اين که در سال
 هم بسط نداده بودند و به همين خاطر می نيروی کار  را

 ٬ تماما اصول کمونيسم بينيم که انگلس در سرتاسر جزوه
 بنابراين . ت می کند و نه نيروی کار صحب " کار " از واژه

 نمی توان و نبايد انتظار داشت که بتوان تئوری بحران را
 تمامی استخراج کرد  به  اوليه  آثار  اين  از  اين . صرفا  با

 مفهوم  ما  اگر  توليد " حال  عنوان " اضافه  به  شکل " را
 يعنی شکل و صورتی که بحران با آن  بحران " پديداری

 علت " درک کنيم و نه  می کند خود را پديدار و آشکار
 در " بحران  نادرستی  چيز  هيچ  مطلقا  صورت  آن  در ٬ 

 در واقع ما . مورد اين فرمول بندی مانيفست وجود ندارد
 بايد به تناقض موجود ميان کارگران بيکار و ماشين آالت
 بالاستفاده در جامعه سرمايه داری٬ به عنوان علت فالکت

 کنيم  واگيردار " اين . نگاه  مارکس ( " مرض  قول  ) به
 خصلت ويژه سيستم سرمايه داريست که ساير نظام های

 به همين جهت مارکس . اجتماعی تاکنون فاقد آن بوده اند
 : ) ۲ ( می نويسند در مانيفست و انگلس

 با "  که  تجاری  های  بحران  به  کنيم  اشاره  است  کافی
 بازگشت ادواری٬ هربار تهديدآميزتر از پيش٬ موجوديت

 ب  به بوته آزمايش می گذارد سراسر جامعه  . ورژوايی را
 بخش عظيمی از محصوالت  تنها  نه  بحران ها٬  در اين
 خلق  قبال  که  توليدی  نيروهای  از  بخشی  بلکه٬ موجود٬
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 در اين بحران . به طور ادواری معدوم می شوند ٬ شده اند

 ها ناگهان مرض واگيرداری شيوع پيدا می کند که امکان
 غيرقابل تصور به نظر شيوعش در اعصار قبل محال و

 توليد  اضافه  واگيردار  مرض  يعنی  آمد؛  جامعه . می
ناگهان خود را در يک وضع بازگشت آنی به بربريت می

 يک جنگ . يابد  يا  قحطی٬  که  رسد  می  نظر  به  چنين
 ادامه حيات خانمان سوز همه  وسايل  تمام  جريان  جاگير٬

 . را قطع کرده و انگار صنعت و تجارت منهدم شده است
 و چرا؟ به دليل آن که جامعه دچار تمدن زيادی٬ وسايل
 وجود  دچار  نيز  و  صنعت زيادی  معاش زيادی٬  امرار

 " تجارت زيادی شده است

 اگر به اين پاراگراف نسبتا مشهور دقت کنيد٬ به وضوح
 يک پديده است و نه " توصيف " می بينيد که بحث بر سر

 چه " د که در واقع اين جمالت به ما می گوي . آن " توضيح "
 . رخ داد " چرا " رخ داد٬ نه اين که " چيزی

 او . دارد آنتی دورينگ انگلس مشابه همين رويکرد را در
 در اثر ديگرش با نام  در قسمتی از نوشته خود٬ که عينا

 هم تکرار شده " سوسياليسم تخيلی و سوسياليسم علمی "
 : ) ۳ ( است٬ می نويسد

 که نخستين به بعد٬ يعنی زمانی ۱۸۲۵ در واقع از سال "
 به  تجاری  صنعتی و  جهان  سرتاسر  عمومی در  بحران
 هر ده سال يک بار توليد و مبادله  وقوع پيوست٬ حدودا
 وحشی  بيش  و  کم  اقوام  و  متمدن  مردم  تمام  ميان  در

 آن ها دستخوش اختالل گشته است  داد و ستد . وابسته به
 اشباع می شوند  بازارها  محصوالت . متوقف می گردد٬

 پول نقد . بار می شوند و به فروش نمی رسند به وفور ان
 ا  شود٬  می  ها ناياب  کارخانه  رود٬  می  بين  از  عتبار
 می گردند  معاش . تعطيل  وسايل  محتاج  کارگران  انبوده

 بيش از حد وسايل معاش توليد  می شوند٬ چرا که آن ها
 کرده اند٬ ورشکستگی به دنبال ورشکستگی و ويرانی از

 ". پی ويرانی می آيد

 ٬ س به اين نکته اشاره می کند که اصوال توليد کاالها انگل
 فروش برسد٬ و  بيش تر از آن چيزيست که می تواند به

 به قول مارکس  و  است؛  يک تضاد  تضاد " اين مشخصا
 کارگران به مثابه خريداران : در شيوه توليد سرمايه داری

 اهميت دارند  برای بازار  فروشندگان . کاال  مثابه  ولی به

 که نيروی کار است٬ گرايش جامعه سرمايه کاالی خود
 محدود  قيمت  حداقل  به  را  نيرو  آن  که  است  اين  داری

 ادواری که توليد سرمايه داری تمام : تضاد ديگر  سازد
 نيروی خود را به حرکت درمی آورد٬ معموال به صورت

 نمودار می گردند٬ زيرا هيچ گاه سرريز توليد دوره های
 توانن  نمی  توليد  قرار امکانات  استفاده  مورد  نحوی  به  د

 کرد٬  ارزش توليد  بزرگی  حجم  تنها  نه  بتوان  که  گيرند
 به  آن را  سامان ولی فروش کاالها٬ . رساند سامان بلکه

 لذا  کاال يابی  و  ارزش پذيری سامان سرمايه٬  اضافه
 محدود است و اين محدوديت نه از جهت نيازمندی های

 ا  بلکه  ز احتياجات مصرفی جامعه به طوری کلی است٬
 مصرفی جامعه ای برمی خيزد که در آن اکثريت بزرگ

 فقير بماند  پيوسته  بايد  فقير است و  ( همواره  از "  تاکيدها
 ) ۴ ( ) من است

 است " مقطعی " بحران٬ در واقع حل  مارکس . اين تضاد
 ارزش اضافی " در  های  ( تئوری  دوم "  نويسد ) جلد  می
) ۵ ( : 

 همبسته "  جنبۀ  دو  اين  تول [ استقالل  فروش يعنی  و  يا يد
 قهرا ] همان سامان يابی  تنها می تواند  مثابه خود ٬  به  را

 فقط در بحران است که . نشان دهد يک پروسه ويرانگر
 را٬  وحدت خود  قادرند  ها  های ] يعنی [ آن  وحدت جنبه
 اثبات رسانند  به  مرحلۀ . مختلف را  اين دو  استقاللی که

 ق  می کنند٬  نسبت به يک ديگر پيدا  هرا مرتبط و مکمل٬
 بنابراين٬ بحران٬ وحدت اين دو مرحله را . نابود می شود

 سازد  می  آشکار  اند٬  شده  مستقل  ديگر  يک  از  ." که
 ) تاکيدها از خود مارکس است (

 جا  اين  در  شود٬  می  مالحظه  که  طور  همان  بنابراين
 شکل پديداری " به عنوان حالت عمومی٬ " اضافه توليد "

 نه " بحران  اين حال٬ . بحران " علت " مطرح است و  با
 بحران  تئوری  توليد " مدافعين  ( اضافه  واقعا "  اگر  البته

 سعی می کنند تا ) ناميد " تئوری بحران " يک بتوان آن را
 خالف اين  مارکس٬  های  نوشته  از  شماری  بر  تکيه  با

 دهند  نشان  را  گيری  نقل . نتيجه  پرکاربردترين  از  يکی
 قول ها برای اين گروه٬ آن جاست که مارکس می نويسد

) ۶ ( :
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 غايی "  تمايل علت  وجود  با  واقعی٬  های  بحران  تمامی

 توليد سرمايه داری به توسعه نيروهای مولده٬ همواره فقر
 ماند؛  می  باقی  مردم  های  توده  شدۀ  محدود  مصرف  و

 که  است  جامعه  مطلق  مصرف  تنها  نيروهای [ گويی
 ) تاکيد از من است ". ( را محدود می کند ] مولده

 در يکی از پيش از هرچيز بايد گف  تنها  ت که اين جمله٬
 به  مربوط  فصل  واقعی " سه  سرمايه  پولی و  " سرمايه

 پيدا  را  مارکس فرصت آن  است و متأسفانه  شده  استفاده
 را  سرمايه  از  جلد  اين  خود٬  حيات  دوره  در  تا  نکرد

 از . ويرايش کند  انگلس و  وسيلۀ  به  واقع  در  سوم  جلد
 . ) ۷ ( نوشته های مارکس جمع آوری و تنظيم شد

 اما به هر حال در بدايت امر٬ به نظر می رسد که استفاده
 نظر اين گروه از سوی مارکس٬ " علت غايی " از عبارت

 تاييد می کند  به همين خاطر برای روشن کردن اين . را
 بررسی کرد  اين عبارت را  خود  ناگزير بايد  . موضوع٬

 ( علت " واژه " Reason ( آلمانی   کلمه  از  جا  اين  در
" Grund ) " ترجمه شده است و هگل در ) معنای بنيان به 

 ٬ " ماهيت به مثابه بنيان وجود " خود٬ بخش " منطق " کتاب
 می نويسد  " در اين باره  مالحظاتی از اين دست٬ منجر :
 اليب  که  شد  آن  فاعلی به  علل  ميان  causae ( نيتس

efficientes ( و علل غايی ) causa finalis ( تمايز قائل 
 ی٬ به عنوان مفهومی که علل شود٬ و بر جايگاه علل غاي

 اگر ما همين . فاعلی قرارست به آن منجر شوند٬ تاکيد کند
 و  حرارت  نور٬  صورت  آن  در  کنيم٬  اتخاذ  را  تمايز

 غايی  علل  نه  بود٬  خواهند  فاعلی  علل  علت : رطوبت٬
 است خوِد غايی٬  گياه  در واقع اين تمايز از . ) ۸ ( " مفهوم
 است٬ يعنی علت ارسطو گرفته شده " علل اربعه " همان

 صوری  علت  و  فاعلی  علت  مادی٬  علت  مثال ( غايی٬
 وجود کوزه يک علت مادی دارد که خاک و گل است٬ و
 يک علت  و  است٬  کوزه  حقيقت  که  يک علت صوری
 فاعلی که کوزه گر است و يک علت غايی که کوزه برای

 است  نوشيدن  آب  آن  و  شده  ساخته  همين . ) ۹ ( ) آن  به
 ارسو  که  آن چه  حقيقت خاطر٬  در  ط علت غايی ناميد٬

 نهايت است  و  مقصود٬  منظور٬  البته . ) ۱۰ ( همان هدف٬
 علت و " تحت عنوان ما ه که امروز اين مفهوم با آن چه

 تاثير " معلول  زير  هيوم و  شناسيم٬ ديويد  کامال می
 متفاوت است و اشتباه گرفتن اين دو با يک ديگر است که

 ٬ اين علت غايی را به هر حال . ) ۱۱ ( گمراه کننده می شود
 . می توان تجسم ماهيت يا طبيعت يک شیء دانست

 اين که  بحران را " علت " بنابراين مارکس در گفته فوق٬
 داد  بحران رخ خواهد  کجا  و  زمانی  چه  توضيح  چرا٬

 دهد  يا . نمی  ذات  که  اينست  گويد٬  مارکس می  چه  آن
 انجامد  می  بحران  به  داريست که  سرمايه  . طبيعت نظام

 و طبيعت  گسترده  فقر  وجود  هم  داری  سرمايه  نظام
 است  کارگران  مصرف  ساختن  که . محدود  اين  اما

 علتی " و " چگونه "  چه  بحران می " به    طبيعت به  اين
 بررسی کرد  داری  سرمايه  ديناميسم  در  بايد  را  : انجامد

 . يعنی توليد برای سود و نه برای رفع نياز

 : پانوشت

 به معنای آنست ) Realization ( تحقق يا سامان يابی ) ۱ (
 يک شکل  به  خود  آل  ايده  و  بالقوه  حالت  از  چيزی  که

 سامان يابی ارزش٬ . مادی و واقعی تبديل شود  تحقق يا
 به  اعتبار٬  اضافی يا  قالب توليد  مبلغی در  يا  تبديل سود

 توليدکننده محصولی را . شکل پولی است  در توليد کاال٬
 د٬ در اصل نياز او توليد می کند که خود به آن نيازی ندار

 به طور اخص٬ . به وسيله مبادله يا فروش مرتفع می شود
 توليد سرمايه داری تنها زمانی می تواند سيکل بازتوليد
 به اتمام برساند و تکميل کند که نيروی  سرمايه داری را
 کار استفاده شود٬ محصول به فروش برسد و مبلغی نيز

 تحقق٬ فقط تا همان بنابراين مساله . برای آن دريافت گردد
 حدی که سرمايه داری پيشرفت می کند٬ تا همان حدی که
 مداوم  طور  به  را  خود  خارجی  و  داخلی  بازارهای

 بنابراين به طور خالصه . گسترش می دهد٬ رفع می شود
 می توان مساله تحقق را٬ مشکل سرمايه داری در يافتن

 : ک به . ن . برای خود تعريف کرد ) ها ( بازار
http://www.marxists.org/glossary/terms/r/e.h 
tm#realisation 
http://www.marxists.org/archive/pilling/wor 
ks/keynes/ch03.htm 

 انگلس٬ ) ۲ (  فردريک  و  مارکس  مانيفست " کارل
 پرسو٬ " کمونيست  طاليه  نشر  صابری٬  مسعود  ترجمه ٬ 

۴۴ . ٬ ص ۱۳۸۸ چاپ
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 سوسياليسم " فردريک انگلس٬ ) ۳ (  و  تخيلی  سوسياليسم

 م " علمی  ترجمه  و . ٬  روشنگران  انتشارات  قنبری٬
 ۱۱۰ و ۱۰۹ . ٬ صص ۱۳۸۴ مطالعات زنان٬ چاپ

 مارکس٬ ) ۴ (  ايرج اسکندری٬ " يه سرما " کارل  ترجمه ٬ 
 چاپ  فردوس٬  ج ۱۳۸۵ انتشارات  ص ۳ ٬ ٬ . ۱۳۹۹ ٬ 

 ۲۷۶ . پاورقی ش
(5) Karl Marx, “Theories of Surplus Value”, 
Part.II, Chap. XVII: 
http://www.marxists.org/archive/marx/work 
s/1863/theoriessurplusvalue/ch17.htm 
(6)  karl  Marx,  “Capital”,  Vol.3,  Part  V, 
Chap. 30: 
http://www.marxists.org/archive/marx/work 
s/1894c3/ch30.htm 

 بروکس٬ م ) ۷ (  مداوم؟ " يک  آرمان " بحران  ترجمه ٬ 
 : پويان

http://militaant.cloudaccess.net/20110613 
173837/354qq.html 
(8)  Mick  Brooks,  “Capitalist  Crisis  in 
Theory  and  Practice”,  collected  articles, 
www.socialist.net, Part 2, Chap. 2.2 

 ٬ ۱ ٬ ج " سير حکمت در اروپا " محمد علی فروغی٬ ) ۹ (
 ۳۷ . ٬ ص ۱۳٤٤ انتشارات کتابفروشی زوار٬
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 فقرا و ثروتمندان فقرا و ثروتمندان : : نابرابری نابرابری

 مايکل رابرتز

 پويان آرمان : ترجمه

 اخيرًا ربکا وايلدر٬ اقتصاددان٬ نگاهی داشته است به داده
 گزارش  جهانی " های  اقتصاد  انداز  ( چشم  صندوق بين "

 اکتبر  پول٬  ميزان ) ۲۰۰۹ المللی  طريق  اين  از  تا
 نابرابری و بی عدالتی در جهان را از نقطه نظر توزيع

 . درآمد نشان دهد

 را به عنوان او تعدادی از نمودارها و جدول های گزارش
 : شواهد خود می آورد و می نويسد

 جهانی اين جداول «  سرانۀ  درآمد ( توزيع فراوانی درآمد
 داده . کشور نشان می دهد ۱۸۲ را در ) تقسيم بر جمعيت

 قدرت  برابری  شاخص  به  جهانی  دالر  مبنای  بر  های
 اندازه گيری شده است تا تأثيرات جاری در ) PPP ( خريد

 . ل کند طول يک دوره را تعدي

 قويًا  ها  توزيع  اين  که  است  واضح  کامًال  خوب؛  بسيار
 توزيع درآمد ن به عالوه٬ نرمال نبود . چولگی مثبت دارند

  ۲۰۱٤ تا ۲۰۰٥ يعنی  جهانی٬ در طول دورۀ پيش بينی
 کند  نمی  پيدا  بينی ( بهبود  سال IMF پيش  ۲۰۱٤ به

 ). محدود می شود

 بهبودهای  يک سری  حقيقت٬  چشم " جزئی " در  می به
 ) Bottom ( و پايين ) Top ( مثًال فاصلۀ ميان باال : خورد

 درصد ۲۷٬۱٤۹ اگر کسی بتواند کاهش از ( کم شده است
 بداند ۲٦٬۱٦۲ به  معناداری  تغيير  را  مقولۀ ). درصد

 سطح جهانی٬  تا  گرفته  کشوری  از سطح  درآمد٬  توزيع
 است  رفاه  مسألۀ  با  مرتبط  های جدی  نگرانی  از   يکی

 ظاهرًا  که  تغيير چيزی  ها  زودی  اين  به  تا  نيست  قرار
 » . کند

 از  ميالنويچ٬  برانکو  که  را  چه  آن  وايلدر٬  توضيحات
 عنوان  با  کتاب خود  دقت در  به  اعضای بانک جهانی٬

" Worlds  Apart " کند   می  تأييد  بود٬  کرده  اين ( ثبت
 سال  سال ۲۰۰٥ کتاب در  روز ۲۰۰۷ منتشر و در به
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 رکود " اب من با عنوان در اين مورد نگاه کنيد به کت . شد

 ). ۲٥٦  ۲٥٥ . ٬ صص " بزرگ

 ميالنويچ نشان داد که نابرابری درآمدی و حتی مهم تر از
 درصد از ۸۰ يعنی ( بود ۸۰ به ۲۰ آن نابرابری ثروت٬

 ميلياردی جهان می بايد به عنوان فقير دسته ٦.٦ جمعيت
 بهبود٬ ) بندی می شدند  و نه  وخامت٬  و وضعيت رو به
 داشت  به حتی ( قرار  پررونق  کشورهای  شما  اگر
 و چين را BRIC اصطالح  هند  روسيه٬  يعنی برزيل٬ ٬ 

 بگيريد  لينچ ). درنظر  مريل  سال٬  سرمايه  هر بانک
 است  شده  اکنون ورشکسته  گزارشی  گذاری جهانی که
 می کند  ثروت جهانی منتشر  مورد  در  اين گزارش . را

 نابرابری رو به افزايش ثروت را نشان می دهد  که غالبًا
 فقط  در حدود  جمعيتی  با  يک بخش ابرثروتمند٬  آن  در

 درصِد کل دارايی های ۲٥ درصد کل مردم جهان٬ ۰.۱۳
 را در ) سهام٬ اواراق قرضه و حساب های بانکی ( مالی

 از طريق ! اختيار دارد  نه  ثروت خود را  اکثر اين افراد
 کار  يا  و  هوشمندانه  های  گذاری  سرمايه  يا  معامالت

 اهللا ( سخت  دريافت !) معاذ  ارث  عنوان  به  اساسًا  بلکه ٬ 
 اند  درمی . کرده  بيشتری  پول  جهت  اين  به  تنها  ها  آن

 آورند و ثروت بيشتری را تصاحب می کنند که در بدايت
 داشتند  اختيار  در  را  آن  تحقيق . امر  پروژۀ  عالوه٬  به

 سال  در  سوئد٬  ملل٬  سازمان  دانشگاه  در  توسعه  اقتصاد
 مراتب وح ۲۰۰۷  به  کرد تحليل  . شتناک تری ار منتشر

 ملل٬  سازمان  های  پژوهش  بااليی ۱۰ طبق  درصد
 درصد تمامی ثروت های٬ من ۸٥ جمعيت جهان٬ مالک
 و ضمنًا يک چهارم اين افراد تنها در . جمله امالک٬ است

 درصد فقيرترين مردم٥۰ ٬ . اياالت متحدۀ امريکا بوده اند
 ! درصد از ثروت جهان را در اختيار دارند ۱ فقط

 تحميل " با اين وجود هنوز می گويند که مارکس در مورد
 از سوی سرمايه داری٬ " فقر و فالکت بيشتر به کارگران

 . اشتباه می کرده است

 : توضيح مترجم
 تقارن تابع  چولگی در حقيقت معياری از وجود يا عدم وجود

 برای يک توزيع کامًال متقارن٬ چولگی صفر . توزيع می باشد
 ع نامتقارن با کشيدگی به سمت مقادير باالتر٬ و برای يک توزي

 سمت  به  کشيدگی  با  نامتقارن  توزيع  برای  و  مثبت  چولگی
 . مقادير کوچک تر٬ مقدار چولگی منفی است

 پول و سرمايه پول و سرمايه

 ) ) بخش دوم بخش دوم ( (

 سارا قاضی

 از ديرباز تا کنون و تأثير آن در ساختار اجتماعات بشری

 کار بر روی زمين  دوران رعيت با  ارباب پول در اين
 بسيار  سهم  محصول٬  چيدن  از  پس  بلکه  گرفت٬  نمی

 به ارباب تعلق می گرفت و ) درصد يا بيشتر ۷۰ ( بااليی
 . بخش ناچيزی به رعيت می رسيد

 روی زمين های يک ارباب از  بر  کار  که  نماند  ناگفته
 و  زن  کمک  با  رعيت  لذا  بود٬  خارج  فرد  يک  عهده

 ن٬ اين زمين ها را فرزندانش و با امکانات ناچيز آن زما
 هم  بعد  و  آبياری می کرد  می پاشيد٬  دانه  می زد٬  شخم

 نمود  می  آوری  جمع  را  سهم . محصول  نتيجه  در
 محصولی هم که به او تعلق می گرفت٬ می بايستی کفاف

 بکند  که . زندگی خانوادگی آن رعيت را  تاريخ نشان داد
 رعايای  اين  های  خانواده  نياز  گوی  جواب  ميزان  اين

 کتاب . نبود  در  را  وضعيت  اين  از  هايی  نمونه  مندل
 : آورده است » الفبای مارکسيزم «

 نابرابری های اجتماعی٬ مشابه آن چه در دنيای سرمايه «
 طول  در  که  پيشين  جوامع  همه  در  دارد٬  وجود  داری

 يعنی در  تاريخ در پی هم آمده اند نيز به چشم می خورد
 از آن در طول دورانی از حيات بشر که شرح مکتوبی

 در اواخر  اين جا شرح سيه روزی دهقانان فرانسوی را
 کتاب  از  هفدهم  ها " قرن  نويسنده " شخصيت  قلم  به

 : بازگو می کنيم " البروير " فرانسوی

 رها "  مذکر و مؤنث٬  می بينيم٬  حيوانات وحشی ای را
 از  سوخته  سراپا  و  کوفته  چروه٬  سياه  روستا٬  پهنه  در

 ه با سماجتی  شکست ناپذير آن آفتاب٬ چسبيده به زمينی ک
 اينان چيزی شبيه صدای آدمی دارند و هر . را می کاوند

 که راست می ايستند رخساری انسانی نمايان می  آن گاه
 شبان گاه به درون . سازند و در حقيقت اينان انسان هستند

 و  آب٬  نان جو٬  از  و  می خزند  هائی مغاک مانند  النه
." ريشه گياهان تغذيه می کنند
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 جشن  با  را  دوران  آن  دهقانان  تصوير  اين  کنيد  مقايسه
 های پر زرق و برق لوئی چهاردهم در کاخ ورسای٬ با

 چه . زندگی تجملی اشراف و ولخرجی های ثروت مندان
 . تصوير تکان دهنده ای از نابرابری های اجتماعی

 حاکم  آن  بر  رعيتی  نظام  های ميانی که  سده  جامعه  در
 اشراف معموأل نيم  نيمی از فرآورده بود٬  ی از کار و يا

 کردند  می  تصاحب  را  رعيت  دهقانان  بيشتر . های
 هزاران٬  بلکه  صدها٬  خود  زمين  روی  بر  اشرافيون
 بلکه  صدها٬  از  ساالنه  يک  هر  يعنی  داشتند٬  رعيت

 . هزاران٬ دهقان بهره می بردند

 کالسيک شرق  پارس٬ ( در جوامع  بابل٬  سومر٬  مصر٬
 غيره  و  چين  پايه ) هندوستان٬  بر  که  جوامعی  يعنی

 ها٬  خان  زمين٬  صاحبان  ليکن  بودند  کشاورزی استوار
 بودند  پادشاهان  يا  و  و ( روحانيون  ديوانيان  توسط  که

 شدند  می  نمايندگی  پادشاهی  خزانه  بر ) عاملين  وضع
 . همين منوال بود

 سال پيش در مصر دوران ۳۵۰۰ که " هجونامه حرف "
 از  تصويری  است٬  شده  نوشته  تحت فراعنه  دهقانان

 استثمار مامورين سلطنتی به دست می دهد٬ مأمورانی که
 انگل  و  موذی  حيوانات  به  را  ها  آن  ناراضی  دهقانان

 . تشبيه می کردند

 در يونان و روم باستان نيز جامعه بر پايه برده داری
 بود  شده  چنان سطح . بنا  به  فرهنگ اين جوامع  اين که

 از اين رو بود که برده ها واالئی دست يافت تا اندازه ای
 به انجام می رساندند و بدين تزتيب  کليه کارهای يدی را
 را  خود  وقت  از  زيادی  بخش  توانستند  می  شهروندان
 صرف فعاليت های سياسی٬ فرهنگی٬ هنری٬ و ورزشی

 ) ۶ ( » . کنند

 امپراطوری " ( شيوه توليد آسيايی " در جوامع موسوم به «
 . اری رخ داد شورش های بسي ) های شرق باستان

 بر  های بی شمار دهقانی انگ خويش را  قيام  در چين٬
 امپراطوری چين  بر  پياپی  که  هايی  تاريخ سلسله  پيکره

 اند  تعداد بسياری . حکومت کردند کوبيده  ژاپن نيز شاهد
 . قيام های دهقانی٬ به ويژه در سده هجدم٬ بوده است

 در يونان و روم باستان٬ يک رده پی در پی از شورش
 ی بردگان پديد آمد که مشهورترين شان را اسپارتاکوس ها

 اين شورش ها در سقوط امپراطوری روم . رهبری کرد
 بسزائی داشتند  پيکارهای . سهم  در ميان شهروندان آزاد

 بين  رباخوار٬  تجار  و  بدهکار  دهقانان  طبقه  بين  سختی
 ) ۷ ( » . دارندگان و بی چيزان رخ داد

 ٬ آن رعايا صاحب قطعه در نتيجه اين قيام ها و در آخر
 حاال ديگر می توانستند بر روی زمين . زمين خود شدند

 هم از فروش » خود «  را  کار کنند و صد درصد استفاده
 ببرند  تاکتيک . محصول خود  های بزرگ از  فئودال  اما

 از : ديگری برای سود بردن در اين مرحله استفاده کردند
 ای  لحظه  مبرم  نياز  علت  به  رعايا  که  جايی  خود٬ آن

 بازار  به  باالفاصله  را  خود  محصوالت  بودند٬  مجبور
 اين محصوالت را  و به فروش برسانند٬ فئودال ها  برده
 انباشته می کردند و در دوران  می خريدند و در انبارها
 با  رعايا  همين  به  را  محصوالت  همان  ها٬  آن  کميابی

 . قيمت گران می فروختند

 بشر  که  نماند  ناگفته  نيز  عصر در اين جا  » پول « وارد
 کرد  می  کاال  تبادل  کمتر  ديگر  و  بود  ضمن . شده  در

 پيشرفت  با  و  بود  رسيده  فرا  نيز  ماشينی  ابزار  عصر
 ابزار ماشينی٬ سطح توليد و نيز سطح زندگی مردم می

 در مقطعی از زمان ديگر کشاورزی . رفت که تغيير کند
 و آن هم به شکل متداول آن٬ تنها ممر کار و ثروت نبود٬
 رشته  نيز  مختلف  آالت  ماشين  ساختن  شهرها  در  بلکه

 . ديگری از کار و درآمد شده بود

 بسيار  پرقدرت آن روزگار  های  برای فئودال  اين روند
 زيرا در برابر خود رقيبی می ديدند که عمًال . دردناک آمد

 جنگ ها و خونريزی . داشت دکان آن ها را تخته می کرد
ال ها و سرمايه های تازه های زيادی در اين راه بين فئود

 گرفت  در  اروپا  در  شهری  دارهای . وارد  سرمايه  اين
 ها مبارزات بين طبقاتی نوينی را در » بورژوا « شهری يا

 مندل در اين . کنار مبارزات طبقاتی دهقانان پايه گذاشتند
 : باره می نويسد

 فئودال «  مبارزات طبقاتی اربابان  های ميانين٬  در سده
 جماع  برابر  در  خرده را  توليد  پايه  بر  که  آزاد  ت های

 اين  درون  در  نيز  و  داد  قرار  بودند٬  استوار کااليی
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 جماعت ها پيشه وران در برابر تجار و پاره ای از پيشه
 وران شهری در برابر دهقانان اطراف شهر قرار گرفته

 اشرافيت . بودند  ميان  طبقاتی  مبارزات  ترين  سرسخت
 هايی خود از يوغ فئودالی فئودال و دهقانانی که در پی ر

 چهره های انقالبی اين ستيزها را . می کوشيدند در گرفت
 در مبارزات ژاکری ها در فرانسه٬ جنگ های وات تايلر
 جنگ  و  بوهم  در  هوسيت ها  جنگ های  انگلستان٬  در
 در آلمان به روشنی می توان  شانزدهم های دهقانی سده

 . ديد

 پيکارهای طبقاتی تاريخ بين سده های شانزده و هجده با
 و  ور  پيشه  استادان  ميان  بورژوازی٬  اشرافيت و  ميان
 شاگردان شان٬ ميان بانک داران و بازرگانان ثروت مند
 ... از يک سو و کارگران ساده شهرها از سوی ديگر و

 اين مبارزات گشاينده دوره انقالب های . مشخص می شود
 طبقاتی  مبارزات  و  نوين٬  داری  سرمايه  بورژوائی٬

 ) ۸ ( » پرولتاريا عليه بورژوازی بود

 انقالب فرانسه

 قرن  فرانسه  انقالب  با  اينکه  به ۱۸ تا  انقالب « که
 معروف است٬   فئودال های اروپا عمًال قدرت » صنعتی

 به  که  شهری  داران  سرمايه  به  را  » بورژوا « حاکميت
 شهرنشين (  باختند ) يعنی  اند٬  ترتيب٬ . معروف  اين  به

 پايا  فئوداليزم  به دوران  داری  سرمايه  نظام  و  يافته  ن
 . قدرت نشست

 که  بود  اين  دوران  اين  اين » بورژوازی « مشخصه  که
 طبقه جديد در جامعه اروپا بود٬ نيروی کار انسان ها را

 از آن جايی که . در برابر مقداری مشخص پول می خريد
 اين نوع کار کردن با برده بودن يا بر روی زمين ديگران

 به عبارت ديگر يا زمين خود کار کر  دن فرق می کرد ـ
 تنها چيزی که اين انسان ها داشتند٬ نيروی بدنی اشان بود

 » پرولتاريا « که به فروش می گذاشتند٬ به آن ها کارگر يا
 گويند  يا . می  داری  سرمايه  دوران  وارد  ما  لذا

 بورژواز را در » کاپيتاليزم «  شده و طبقه سرمايه دار يا
 . می بينيم » لتاريا پرو « برابر طبقه کارگر يا

 در دوران انقالب بورژوايی و در ابتدای روی کار آمدن
 نظام سرمايه داری٬ بورژوازی چهره ای انقالبی داشت و

 در حقيقت به کمک همان رعايای فقير که از دوشيده شدن
 شيره جان شان به وسيله فئودال ها٬ جان شان به لب شان

 فئوداليزم پيروز  در جنگ با  بود٬  در اين . شد رسيده  لذا
 ماهيت  دورانی  برای  و  ملی « مقطع  را » بورژوازی

 يعنی سرمايه دارانی که در جبهه مردمی قرار می . داشتند
 . گرفتند

 ريشه های نابرابری های طبقاتی

 بر خالف آموزش های معمول در جوامع سرمايه داری
 امروز٬ مالکيت خصوصی بر روی زمين و ابزار توليد

 طبقاتی شدن جامع  با و  و اساسًا  روندی طبيعی نبوده  ه٬
 دارد  تضاد  در صد  صد  و خصلت انسان ها  به . روحيه

 : همين دليل در کتاب مندل می خوانيم که

 طبقاتی «  تقسيم  نخستين  پيدايش  زمان  از  راستی٬  به
 زندگی  به  نسبت  را  خويش  دريغ  بارها  انسان  جامعه٬
 ای٬  يعنی در دوران اشتراکی قبيله  گروهی گذاشته اش٬

 است  داشته  رويايی . بيان  های  بيان  در  را  حسرت  اين
 نويسندگان يونانی و التين٬ در  نويسندگان چين باستان و

 طالئی " باره  بينيم " دوران  می  بشری٬  زندگی  . آغاز
 در  که  گويد  می  روشنی  به  رومی٬  شاعر  ويرژيل٬

 تقسيم " دوران طالئی "  ای همگانی  گونه  به  ها  فرآورده
 بدين  سخن  اين  و  شد  مالکيت می  که  است  معنی
 . خصوصی وجود نداشته است

 بسياری از فيلسوفان و دانشمندان نامی اختالفات طبقاتی
 هايی  طرح  دانسته٬  اجتماعی  پريشانی  منشاء  را  جامعه

 . جهت از ميان بردن آن فراهم ديدند

 افالطون٬ فيلسوف يونانی٬ منشاء بدبختی هايی را که بر
 و  گونه  بدين        گذرد٬  می  کند جامعه  می  " صف حتا :

 کوچک ترين شهرها به دو بخش تقسيم شده اند٬ شهر تهی
 دستان و شهر دارندگان و اينان با يکديگر همانند کسانی

 ." که با هم در جنگند رفتار می کنند

 فرقه های يهودی که در آغاز دوران ما گسترش يافتند و
نيز بنيان گذاران کليسای مسيحيت که در سده های سوم تا

 م ميالدی از همان سلوک پيروی می کردند٬ هر دو از پنج
هواداران سرسخت بازگشت به همگانی شدن فرآورده ها
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 نويسد . بودند  می  بارناب  " سن  خود :  دارايی  از  هرگز

 به  تو از معنويات خود  همان طور که  زيرا  سخن مگو٬
 مراتب  به  شوی٬  می  مند  بهره  اشتراکی  ای  گونه

 يز به گونه ای اشتراکی ضروريست که از ماديات خود ن
 سن سيپرين رساالت بسياری در دفاع از . بهره ور شوی

 توزيع برابر فرآورده ها در ميان همه انسان ها به رشته
 سن ژان کريستوم نخستين کسی بود که . نگارش درآورد
 برآورد  دزدی ." بانگ  يعنی  آگوستين ". مالکيت  سن  حتا

 و خشونت های ا  ريشه تمام ستيزها  جتماعی را نيز ابتدا
 ديدگاهش  بعدها  ولی  ديد٬  می  خصوصی  مالکيت  در

 . تعديل يافت

 اين سنت در سده های ميانی نيز ادامه يافت٬ به ويژه نزد
 نهضت  پيشروان  ميان  در  و  آسيس  از  فرانسيس  سن

 دينی  غيره : اصالح  وبکليف و  کاثاری٬  جان . آلبيژنيان٬
 نين بال انگليسی٬ از پيروان وبکليف در سده چهاردهم٬ چ

 بايد بندگی را از ميان برد و تمام انسان ها بايد : " می گويد
 آن . برابر باشند  می خوانند  را سروران ما  آنان که خود

 می کنيم مصرف می کنند  توليد  که ما  آن ها ..... چه را
 ." شکوه شان را مديون کار ما هستند

 سرانجام٬ در دوران معاصر٬ ما شاهد دقيق تر شدن هر
 گونه طرح ها٬ جهت ساختن جامعه برابری چه بيشتر اين
 اثر " نا کجا آباد : " از اين جمله اند آثار زير . خواه هستيم

 مور  آفتاب " ٬ ) انگليسی ( توماس  اثر " شهر
 و ) ايتاليائی ( کامپانال  آثار وراس داله  وصيت نامه ژان " ٬
 ). فرانسوی ( توسط مرلی " قواعد طبيعت " و " ميسلير

 علي  ها  انديشه  شورش  اين  کنار  های در  نابرابری  ه
 داده  رخ  شماری نيز  بی  واقعی  شورش های  اجتماعی٬

 يعنی خيزش های طبقات ستم کش بر عليه طبقات  است
 گر  مبارزات . ستم  تاريخ  طبقاتی  جوامع  همه  تاريخ

 می  هم  از  را  جوامع  اين  که  مبارزاتی  است٬  طبقاتی
 ) ۹ ( » . درد

 . ت نابرابری طبقاتی نيس " نابرابری اجتماعی ضرورتـا «
 يک " مثال  و  ساده  يک کارگر  ميان  مزد  اختالف دست

 کارگر متخصص اين دو را در دو طبقه مختلف اجتماعی
 » . قرار نمی دهد

                                                                            
                                                                         
                                                                            

                                                . 

 . چند مثال اين تعريف را روشن می کند

 در بلژيک٬ برای اين که کسی سرمايه دار بزرگی بشود
 می بايد به ازاء هر کارگری که استخدام می کند دست کم

 يک . سرمايه ای برابر يک ميليون فرانک به کار اندازد
 که  کوچک  گي ۲۰۰ کارخانه  می  کار  به  را  رد کارگر

 فرانک نياز  ميليون  صد  برابر  ای  سرمايه  به  دست کم
 هزار ۲۰۰ اما در آمد خالص يک کارگر هرگز از . دارد

 يک کارگر حتا پس . فرانک در سال افزون تر نمی شود
 از پنجاه سال کار و بدون خرج حتا يک شاهی از دست
 مزدش باز هم نمی تواند پول بسنده ای گردآورد تا تبديل

 دا  سرمايه  يکی از . ر شود به  يعنی کار دست مزدی که
 ويژگی های اساسی ساختار اقتصاد سرمايه داری است٬
 طبقه  دو  به  را  داری  سرمايه  اجتماع  مستمر  طور  به

 يکی طبقه کارگر که از راه : متفاوت تقسيم می کند اساسًا
 و  گردد  توليد  وسايل  دارنده  تواند  نمی  آمدش هرگز  در

 احب وسايل توليد است و ديگری طبقه سرمايه دار که ص
 اين  خود٬  سود  از  بخشی  مجدد  گذاری  سرمايه  راه  از

 . مالکيت را گسترش می دهد

 درست است که در کنار سرمايه داران برخی از تکنيسين
 ها می توانند به مقام مديريت شرکت ها دست يابند٬ ولی
 آن  حال  است٬  آموزش دانشگاهی نياز  به  کار  برای اين

 در صد دانشجويان ۷ تا ۵ ی اخير تنها که در طول دهه ها
 اند  های کارگری بوده  بلژيک فرزندان خانواده  در . در

 . بيشتر کشورهای امپرياليستی شرايط به همين گونه است

 کارگران و چه  در آمد  خاطر  به  چه  نهادهای اجتماعی٬
 بدليل نظام آموزش عالی٬ مانع از دست يابی کارگران به

 اين نهادها تقسيم طبقاتی . وند مالکيت سرمايه داری می ش
 شکل  همين  به  آن  ادامه  موجب  کرده٬  حفظ  را  جامعه

 نيز که . امروزی می شوند  آمريکا  اياالت متحده  در  حتا
 به نمونه های  فرزندان کارگران شايسته " اغلب با اشاره

 اند  شده  سخت کوشی ميليونر  با  بالند٬ " که  می  خود  به
نود در صد مديران نتايج يک بررسی نشان داده است که
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 کل شرکت های مهم از خانواده های سرمايه دار بزرگ

 . و ميانه اند

 بدين ترتيب مشاهده می شود که در طول تاريخ نابرابری
 . های اجتماعی در نابرابری های طبقاتی تبلور می يابند
 در هر يک از اين جوامع می توان طبقه ای توليد کننده

 کار خود به تمام ج  امعه زندگی می بخشد٬ و يافت که با
 : نيز طبقه ای حاکم که از قبل کار ديگران زندگی می کند

 در يک سو دهقانان و در سوی ديگر روحانيون٬ اربابان
 و مباشرين در امپراطوری های شرق؛

 بردگان و برده داران در يونان و روم باستان؛

 رعيت ها و اربابان فئودال در سده های ميانين٬

 ) ۱۰ ( » . يه داران در جامعه بورژوائی کارگران و سرما

 به هر حال٬ شرايط ايجاب می کرد که بر خالف خواسته
 چه  هر  شدن  طبقاتی  به  رو  اوليه  بشری  جوامع  انسان٬
 بيشتر رفته و در پی بی عدالتی هايی که به دنبال داشت٬

 کننده  توليد  طبقه  های  ادامه ( انسان  برای  که  آنان  يعنی
 بايد کار می کرد  در مقابل انسان های ) ند حيات خود  را

 که ضبط و کنترل کل توليدات جامعه را دست ( طبقه حاکم
 . قرار دهد ) خود گرفته بودند

 دائمی  خطر  ايجاد  باعث  دائمی٬  طبقاتی  دشمنی  اين
 شد  طبقه . شورش می  شورش٬  اين  از  جلوگيری  برای

 اين . حاکم قشری را مانند سپر به دور خود به وجود آورد
 تنها  نه  که  می قشر  مردم  جنگ با  شورش به  در هنگام

 رفتند٬ بلکه برای حکام وقت جاسوسی کرده و قوانين را
 بر مردم تحميل می کردند٬ از مزايای خاصی برخوردار
 می شدند که آن ها را تشويق به باقی ماندن در آن سمت

 تبديل به دستگاهی شدند که به . می کرد  اين قشر تدريجًا
 منا  از  دفاع  در  منظم  طبقه طور  عليه  بر  حاکم  طبقه  فع

 ای به نام . زحمت کش٬ فعال بود  که پديده  اين گونه شد
 . شکل گرفت » دولت «

 هايخل هايم تاريخ نويس٬ پيدايش نخستين شهرها را در «
 " دنيای باستان چنين وصف می کند  بخش عمده جمعيت :
 قشری ممتاز است .... در مراکز جديد شهری متشکل از

 يعنی از طريق ضبط افزونه توليد کار ( که از قبل ماليات
 کند ) مندل  کشاورزی  می  کاهنان٬ . زندگی  اليه  اين

 کارمندان٬ مأمورين . خوانين و اشراف را شامل می شود
 و مستخدمين را نيز که به گونه ای غير مستقيم توسط اين

 ِ. اليه ممتاز تغذيه می شوند بايد به اين جمع افزود

 ترتيب پيدايش طبقات مت  اجتماعی بدين  متخاصم   مايز و
 پيدايش دولت را  يعنی طبقات توليد کننده و طبقات حاکم

 شود  می  از . موجب  حفاظت  جهت  اصلی  نهاد  دولت
 های  نابرابری  شرايط  يعنی  موجود٬  اجتماعی  شرايط

 است  توسط طبقات دارا٬ . اجتماعی  توليد  غصب وسايل
 ) ۱۱ ( » . تقسيم جامعه به طبقات را استحکام می بخشد

 به نکته ای که شايد به در  است تا  پايان اين بخش به جا
 بپردازيم  بماند٬  باقی  ما  ذهن  پس  در  سئوال  اين . شکل

 چگونه است که اين همه مبارزات بر : سئوال اين است که
 کنون موفق آميز  تا  عليه جامعه طبقاتی در طول تاريخ٬

 نبوده است؟

 و  مشترک  عامل  يک  مقطعی٬  داليل  از  نظر  صرف
 در طول تاريخ مبارزات طبقاتی وجود داشته است اساسی

اين . که عمومًا در بررسی شکست انقالبات از قلم می افتد
 نکته اساسی را می توان به اين گونه توضيح داد که برای
 ستم  از  جلوگيری  يعنی  انقالب٬  يک  تداوم  و  پايداری
 طبقاتی٬ جامعه می بايد بی نياز از فراهم آوردن مايحتاج

 بر  باشد اوليه  حيات  ادامه  توليد . ای  ديگر٬  عبارت  به
 می ) يا افزونه توليد ( اجتماعی و بخصوص توليد اضافی

 . بايستی به حدی برسد که کفاف کل افراد جامعه را نمايد

 آن اندازه  به  توليد  افزونه  اين  در جوامع ماقبل صنعتی٬
 ساير  و  گرسنگی  برابر  در  را  قبايل  افراد  کل  که  نبود

 تأمين  که . کند نيازها  انسانی  اجتماع  در  افراد  برابری
 . مبتنی بر فقر باشد٬ نمی تواند هدف بشر قرار گيرد

 در ادواری هم که توليد افزونه می توانست بدان سان باشد
 آيد٬  اجتماع در  در  مردم  کل  بيشتر  چه  هر  رفاه  به  که
 تا  و  داند  نمی  نياز  اين  به  اهميتی  زمان  حکام  متأسفانه

 ونه توليد در گسترش زندگی لوکس آن زمانی که اين افز
 کفاف می کرد٬  شان  طويل  های عريض و  کاخ  در  ها

. ديگر به نياز بقيه بهايی نمی دادند
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 طول  در  مختلف  اجتماعات  مردم  های  توده  نتيجه٬  در
 تاريخ٬  هميشه مجبور بودند تا برای گذران زندگی در حد
 برای رش  ها  آن  وقت آزاد  لذا  و  کنند  کار  د طاقت فرسا
 . فکری و فرهنگی نيز هيچ يا بسيار ناچيزی بوده است

 با نگاهی به اطراف خود به راحتی می بينيم که مثًال در
 انواع فروشگاه های کوچک و بزرگ مواد غذايی٬ انواع

 اين مواد غذايی گردآورده شده . مواد غذايی يافت می شود
 در  و مراکز فروش آن ها  ها  اين شکل در فروشگاه  به

 مان توليد اضافی يا افزونه توليد بوجود آمده است نتيجه ه
 و در حالی که فالن مأمور دولتی يا شخصيت اجتماعی٬
 جاها  اين  سيستمش به  آخرين  اتومبيل  با  را  خود  راننده
 انسان  هزارن هزار  فرستد٬  می  غذايی  مواد  برای تهيه
 گرسنه مجبور اند٬ دور بايستند و حسرت يک لقمه آن را

 سان های گرسنه تا زمانی که يک چنين نياز اين ان . بکشند
 تمرکز کردن  قادر به  اوليه در زندگی شان تأمين نشود٬

 . بر ساير مسائل زندگی نخواهند بود

 آن چه که به عمق اين بی رحمی و ستم انسان بر انسان
 آنانی  صرفًا  انسان های گرسنه٬  است که  اين  می افزايد

 آنانی هم که شاغل نيستند که بيکارند٬ بلکه در ميان شان
 دارند  وجود  اغلب روزانه . هستند ۱۶ ٬ ۱۷ اين شاغالن

 ساعت کار می کنند و دارای دو يا سه شغل هم هستند٬ اما
 افزونه  اين  آمدن  وجود  باعث به  که  ها  آن  کار  نيروی

 می شود٬ ) مثًال همان مواد غذايی که در باال گفتيم ( توليد
 غذاي  مواد  اين  از  کافی بردن  تا باعث سهم  ی نمی شود٬

 آنان مجبور نباشند اين چنين برده وار کار کنند و زندگی
 . شان محدود به کار کردن و خوابيدن نگردد

 توليدی٬  صنايع  بيشتر  چه  هر  پيشرفت  با  امروزه
 بخصوص با رشد تکنولوژی در زمينه وسائل توليد٬ توليد
 افزونه در سطح جهان در کليه موارد نياز٬ مثل خوراک٬

 مسکن٬ دارو و درمان٬ آموزش و پرورش٬ حتا پوشاک٬
 کار به حدی رسيده که انسان ها می توانند٬ با بکارگيری

 ساعت در روز ۴ يا ۳ نيروی جسمانی خود برای مدت
 از ( در رشته کارهای توليدی مختلف و مورد عالقه اشان

 بسيار  کارهای  تا  گرفته  غيرتخصصی  و  يدی  کارهای
 وعلمی  اضاف ) تخصصی  در توليدات  توليد  افزونه  يا  ی

 کليه زمينه های موجود و شناخته شده را به حدی برسانند

 به  نعمت  وفور  اين  و  بوده  فراوانی  جوامع  تمام  در  که
 . مصرف همگان رسد

 در جمع بندی از اين قسمت٬ اين طور می توانيم بگوييم
 عليه  ها  برده  شورش  که  اين  اساسی  داليل  از  يکی  که

 روی کار  داری به  به جای از بين برده  فئوداليزم  آمدن
 موجود٬  توليد  افزونه  که  بود  اين  انجاميد٬  طبقات  رفتن

 با برچيده . نمی توانست جواب گوی نياز همگان باشد  لذا
 شدن نظام ستم گر کهنه٬ نظام استثمارگر ديگری با کمی
 تخفيف به روی کار می آمد و بر مسند قدرت آنقدر باقی

 در  و  ديگر  بار  تا  اين می ماند  تر٬  جوان  نسلی  دوران
 قدر  آن  انسان٬  وسيله  به  انسان  استثمار  اسارت و  حلقه
 تنگ می شد تا عاقبت به انقالب و سرنگونی نظام وقت

 کشيد  انقالب . می  فئوداليزم٬  دوران  در  که  طور  همان
 رعايا با کمک سرمايه داران کوچک شهری٬ يا نيروهای

 . بورژوازی وقت٬ به پيروزی رسيد

 اری که در ابتدا کاالهای مورد نياز مردم را در سرمايه د
 اشکالی بهتر و مناسب تر٬ با استفاده از ماشين آالت توليد
 می کرد٬ اکنون قادر بود تا برای انسان های بيکاری که
 و دنبال کار بودند٬  بعد از انقالب به شهرها روی آورده
 ها  آن  به  بهتری  زندگی  نتيجه  در  و  کرده  درست  کار

 جبهه ل . بخشد  در  شهری  داران  سرمايه  اين  ابتدا  در  ذا
 ماهيت  و  گرفتند  قرار  ها  فئودال  برعليه  رعايا

 . را داشتند » بورژوازی ملی «

 در دوران رشد نظام سرمايه داری و پيشرفت صنعت و
 پديده پيش آمد  که دو  فراوانی افزونه ۱ : تکنولوژی شد  ـ

 يک  در  تنها  نه  مردم  کفاف همه  توانست  می  که  توليد
 باشد ک  جهان  سطح  در  که  ملی ۲ . شور  بورژوازی  ـ

 و تبديل به سرمايه  از دست داده  خصلت انقالبی خود را
. داری جهانی يا امپرياليزم گرديد
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۸۸   : : ی ی آموزش آموزش مطلب مطلب

 بخش دوم بخش دوم ٬ ٬ کمونيست کمونيست مانيفست مانيفست

 پرولترها و کمونيست ها

 رابط  مارکس به  بخش٬  اين  جنبش ۀ در  با  کمونيست ها
 پردازد؛  می  که پرولتری  کند  می  اعالم  بالفاصله  و

 حزب ٬ کارگر ۀ ست ها در مقابل ساير احزاب طبق کموني "
 دليل مارکس اين است که ". جداگانه ای تشکيل نمی دهند

 هيچ  و  ندارند  پرولتاريا  کل  از  منافعی جدا  کمونيست ها
 از خود  افتراقی  اصول  به گونه  تا  آورند  نمی  وجود  به

 شکل ۀ وسيل  را  پرولتاريا  جنبش  قالب گيری دهند آن  يا
 . بکنند

 ما  نظر  جا به  اين  حزب در  از  مارکس  ٬ منظور
 يعنی کمونيست . است " جنبش " بلکه ٬ نيست " تشکيالت "

 ندارند  در آن . ها جنبش ويژه ای جدا از جنبش پرولتاريا
 حزب  عنوان  تحت  ها  نهضت  به  که  بود  رسم  دوران

 رکس آلمان٬ ما ۱۸٤۸ ل انقالب ي مثًال٬ در اوا . اشاره کنند
 ارگان يۀ نشر  عنوان  به  را  دموکراتيک " خود  " حزب

 کند  می  وجود ٬ معرفی  حزبی  چنين  که  صورتی  در
 بود  دموکراتيک  جنبش  منظور  و  عالوه٬ . نداشت  به

 بيانيه  انتشار  زمان  همان  در  که  نشود  خود ٬ فراموش
 عضويت  و " کمونيست ۀ اتحادي " مارکس به  بود  درآمده

 نمی توانست مخالف ايجا  تشکيالت کمونيستی بنابراين  د
 . بوده باشد

 بار ۀ نکت  در  اگر  مشترک ۀ اول  با وجه  ها  کمونيست
 . هاست ويژگی آن ۀ دوم مارکس دربار ۀ سايرين بود٬ نکت

 در  گرايش ها  ساير  با  کمونيست ها  فرق  مارکس٬  نزد
 در اين است که کمونيست ها هميشه از ٬ جنبش پرولتری
 د و همواره در هر پرولتاريا دفاع می کنن ی منافع بين الملل

 . مرحله ای از جنبش٬ منافع کل جنبش را مد نظر دارند
 بنابراين کمونيست ها مصمم ترين و پيشرفته ترين بخش

 دهند  می  تشکيل  را  هيچ ) پيشگام بخش ( جنبش  در  و
 را  جنبش  نهايی  اهداف  و  حرکت  مسير  ای  مبارزه

 . فراموش نمی کنند

 پرولتاريا به يزم٬ از تشکيل مارکس به عنوان اهداف کمون
 سيادت ۀ مثاب  سرنگونی  برای  مبارزه  طبقه٬  يک

 مالکيت  الغای  و  سياسی  قدرت  تسخير  بورژوازی٬
 پس از . ل توليد اجتماعی نام می برد ي خصوصی بر وسا

 کمون پاريس٬ مارکس اضافه می کند که پرولتاريا ۀ تجرب
 چنگ  به  را  دولتی موجود  دستگاه  سادگی  به  تواند  نمی

 بر  آن  از  بلکه آورد٬  کند٬  استفاده  اهداف خود  تحقق  ای
 . بايد آن را در هم بشکند و دولتی جديد بنا سازد

 مارکس تأکيد می کند که اين نتيجه گيری ها به هيچ وجه
 مبتنی بر مجموعه ای از عقايد و اصول نيست که اين يا
 باشد  کرده  پيدا  تمايل  بدان  يا  کرده٬  کشف  متفکر  . آن

 صرف  ها  مناسبات کمونيست  مبارز ًا  از  ناشی  ۀ واقعی
 کنند  می  بيان  را  موجود  که . طبقاتی  واقعی  ای  مبارزه

 دارد  جريان  ما  چشمان  برابر  در  ۀ جنب . درست
 ٬ ضدايدئولوژيک تئوری های مارکس و نگرش علمی او

 است  نهفته  نکته  همين  آن . در  واقعيات٬  که بيان  طور
. و نه به شکل وارونه واقعًا هست
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 مبارز  طبق عا طبقاتی ۀ اين  سطح  به  را  پرولتاريا  ۀ قبت
 ارتقا  داد حاکم  را . خواهد  کارگری  قدرت  اين  تشکيل

 معنای  برای دموکراسی " مارکس به  نبرد  در  " پيروزی
 داند  مارکس مبارزه . می  که  دهد  می  نشان  عبارت  اين

 برای دموکراسی يکسان می  برای کمونيزم را با مبارزه
 رکس مبارزه اين است که نزد ما وضوع دليل اين م ؛ گيرد

 صرفًا  برای  مبارزه  معنای  به  نه  دموکراسی٬  برای
 حا  عين  در  بلکه  سياسی٬  برای دموکراسی  مبارزه  ل

 ٬ يعنی استقرار ی و اجتماعی اقتصاد ۀ دموکراسی در حوز
 اجتماعی مالکيت  توليد  ابزار  بر  هست جمعی  نيز  به . ٬

 همين خاطر٬ مبارزه برای سوسياليزم٬ يعنی مبارزه برای
 ٬ در عين حال م سوسياليس ز بورژوازی و استقرار خلع يد ا

 . مبارزه ای است برای رشد و گسترش واقعی دموکراسی

 بلکه از لحاظ ٬ نه از نظر روش  منسوخ ترين بخش بيانيه
 برنام  مطلب  به  مربوط  بخش  انقالبی ۀ شايد  اقدامات

 باشد  ع . پيشنهادی  کاربرد  اما٬  بيانيه٬  خود  قول  ملی به
 هم  در  برنامه  هم اصول  و  جا  به ۀ ه  بستگی  ها  زمان

 به  و  خاص دارد؛  زمان  آن  در  موجود  تاريخی  شرايط
 پيشنهادی تأکيد ۀ يل نمی توان در مورد اين برنام همين دل

 اما٬ همين جا نيز ذکر چند نکته ضروری . ويژه ای کرد
 و . است  دوم  الملل  بين  نظريات  برخالف  مارکس  مثًال

 ام  طلبان  تقس فرصت  روش  از  هرگز  برنام روزين  ۀ يم
 . استفاده نمی کند " حداکثر " و " حداقل " انقالبی به بخش

 پيشنهادی مارکس برنامه ای است ۀ از لحاظ روش٬ برنام
 انتقالی برای رسيدن از شرايط کنونی به جامعه ای که در

 او  قول  به  آزادان " آن  آزادان ۀ رشد  شرط رشد  فرد  ۀ هر
 در او بين برنامه برای خواست های فوری ". جمع باشد

 اهداف  ای برای  برنامه  داری و  چارچوب نظام سرمايه
 در روش بيانيه٬ . سوسياليستی در آينده تفاوت قائل نيست

 به  ضرورت گذار  خود  بايد  برای اهداف فوری  مبارزه
 . سوسياليزم را دربر داشته باشد

 ادامه دارد

 انتشار کتاب انتشار کتاب

 قسمت دوم و پايانی قسمت دوم و پايانی   فصل اّول فصل اّول

 موقعّيت سياسی شهر

 ا  می ين در  پيش  پرسش  اين  شهرهای آ جا  چرا  که  يد
 برخالف شهرهای غربی در عهد باستان و در  اسالمی٬
 نبودند  سياسی  مستقل  موجديت  دارای  وسطا٬  . قرون

 صاحب  از  نبودن گروهی  مورد  در  که  برآنند  نظران
 در  و  شده٬  اغراق  اسالمی  شهرهای  در  خودفرمانی

 رها٬ چنان نتيجه٬ موجوديت سياسی و خودفرمانی اين شه
 اين گروه عّلت . که وجود داشته٬ درنظر گرفته نشده است

 پژوهشگران بر  اتکای بيش از حّد  اين گونه برداشت را
 تاريخی می  منابع  از  تاريخ آن دسته  وسيلۀ  به  که   دانند

 های مرکزی تدوين شده است٬ نگاران وابسته به حکومت
 توجه  يکايک شهرها  محلی  تاريخ  به  اگر  که  برآنند  و

 شهر بيش  که  نظريه  اين  های  پايه  بسا  چه  بشود٬  تری
 با . موجوديت و استقالل سياسی نداشته است٬ سست شود

 ولی  دارد٬  زيادی  اهميت  محلی  منابع  بررسی  که آن
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 که  اند  نکرده  واقعّيت توجه  اين  به  نظريه  اين  هواداران
 در  مقامات محلی حکومت شهر را  حّتی در مواردی که

 اند٬ بازهم نظام مردم دست گرفته و اعالم  استقالل کرده
 ساالری در شهرها توسعه نيافته و حکومت مستقل محلی
 نماينده منافع مستقل اصناف شهری نبوده است٬ در نتيجه

 که چنان ) Citizen ( در شهرهای شرقی مفهوم شهروند
 شهرنشين  مفهوم  يا  و  بوده٬  باستان  عهد  شهرهای  در

) Burger ( طی ديده می شد٬ پديد که در اروپای قرون وس 
 کارکردهای برخی از صاحب . نيامد  نظران نيز می گويند

 زندگی شهری در دورۀ اسالمی چندان درهم آميخته است
 آن  برای  مشخصی  و  اصلی  يک وظيفۀ  توان  نمی  که

 نظران می گويند شهر برخی ديگر از صاحب . تعيين کرد
 اسالمی وظيفۀ معّين و مشخصی دارد و اين امر را می

 مفهوم تو  در  قدرت » مدينه « ان  که  سکونتگاهی  يعنی
 ديد  آشکارا  مستقر است٬  نيامدن . سياسی در آن جا  پديد

 عنوان اجتماعی همبسته و خودفرمان از اجتماع شهری به
 اجتماعی  شهروندان  تحوالت  در  پراهميت  نقشی  که

 به علت حضور قدرت سياسی در  غرب بازی کرده است
 ب  حکومت  فرمانی  زور  و  بوده شهر  شهری  جامعۀ  ر

 های . است  انجمن  رشد  مانع  شهر  در  دولت  حضور
 شهر  حکومت  تنها  نه  بودو  غيره  و  صنفی  خودفرمانی
 و  قوانين  شهرها  بلکه  نبود٬  مردم  برگزيدۀ  و  نماينده
 که  مستقلی  های  دادگاه  و  اساسی  قانون  و  مقررات

 نداشتند  نيز  باشد  شهرنشينان  ترتيب٬ . برگزيدۀ  بدين
 می از مشخصات پنجگانه ای که ماکس وبر شهرهای اسال

 و  بارو  برج و  تنها  است٬  آورده  خودفرمان  برای شهر
 بازار داشتند٬ ولی از انجمن های مستقل و قانون اساسی
 مشخص و دادگاه های متشکل از اهالی شهر و حکومت

 بی  بودند مستقل و رگزيدۀ مردم  از سوی ديگر۳۳ ٬ . بهره
 شهرهای اسالمی تاحّد ويژگی های اقتصادی و اجتماعی

 نيافتگی  توسعه  دربارۀ  را  مارکس  کارل  نظريۀ  زيادی
 تقسيم کار اجتماعی ميان کشاورزی٬ مبادالت و توليدات

 کند  می  تأييد  شهرهای ۳٤ . صنعتی  در  نيز  رو  همين  از
 و  مطلق  تمايز  از  توان  نمی  اسالمی  دورۀ  در  ايرانی

 ترين در نتيجه مناسب . کشاکش ميان شهر و ده سخن گفت
 » منطقۀ شهری « کار برد٬ مفهوم مفهومی که می توان به

 اقتصادی٬  سياسی٬  نفوذ  منطقۀ  و  شهر  شامل  که  است
 مذهبی و فرهنگی آن در روستاهای پيرامون  اجتماعی٬

 است که مجموعۀ بههم بسته و يکپارچه ای را تشکيل می
 . دهند

 شيوۀ توليد عشايری و پيامدهای آن

 ا  و  سياسی  نظام  از  موقعّيت گذشته  و  شهرها  قتصادی
 خود  نوبۀ  به  که  شهری  اجتماعات  در  اصناف  و  تّجار

 داری پديد می موانع تاريخی عمده ای در راه رشد سرمايه
 آورد٬ هجوم تورانيان به ايران از قرن پنجم تا قرن دهم و
 کنونی٬  اوايل قرن  ايرانی تا  بر جامعۀ  آنان  ادامۀ سلطۀ

 تو  ای در راه  و موانع اساسی تازه  اقتصادی جامعه  سعۀ
 ساخت  فراهم  بطن بازارها  . رشد سرمايه داری جديد از
 توليد  شيوۀ  عمدۀ  خصوصّيات  از  برخی  بخش  اين  در
 جامعۀ  بر  عشاير  نظامی  و  سياسی  سلطۀ  و  عشايری
 شهری و روستايی و بازتاب آن را بر رشد سرمايه داری

 . به اختصار برمی شمريم

 زمين ۀ سلجوقيان که ايران هجوم تورانيان به ايران٬ با غلب
 هجری به  پنجم  قرن  در  آغاز را  روی تورانيان گشودند٬

 گرديد و با هجوم قبايل مغول در قرن ششم٬ ابعاد گسترده
 تشکيل سلسله  تيمورلنگ و  ايلغار  با  و  ای يافت  تازه  و
 های آق قوينلو و قراقوينلو و سلطۀ قزلباشان تا قرن دهم

 وم اين قبايل ترکيب قومی و بدين گونه با هج . ادامه يافت
 اجتماعی جامعۀ ايرانی به توازن تازه ای رسيد و جمعّيت

 چهارم جمعّيت کشور قبايل تورانی و ايرانی به حدود يک
 به خاطر آن که شيوۀ توليد و زندگی عشايری . بالغ گرديد

 جا  تحّرک و  مستلزم  ايران٬  فالت  جايی مکانی در به در
 کوهستانی  العبور  صعب  به مناطق  فاتح  قبايل  است٬

 کنونی  قرن  اوايل  تا  پرتحّرک خود  نظام  سواره  اتکای
 سلطۀ  گونه  بدين  و  محفوظ داشتند  را  تفّوق نظامی خود
 سياسی و نظامی خود را بر جامعۀ ايرانی و بر اجتماعات
 تداوم  گوناگون  صور  به  کشور  روستايی  و  شهری

 ۳۵ . بخشيدند

 عشايری و  توليد  شيوۀ  دربارۀ  خلدون  نتايج ابن  و  اثار
 وی ابتدا در . سياسی و اجتماعی آن بيانی روشنگر دارد

 گويد  می  انسان  زندگی  در  توليد  شيوۀ بايد « : اهمّيت
 دانست که تفاوت عادات و رسوم و شئون زندگانی مردم

 ) اقتصاد ( در نتيجۀ اختالفی است که در شيوۀ تأمين معاش
تعاون و چه اجتماع ايشان تنها برای . خود پيش می گيرند
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 به  راه  در  و همکاری  معاش است؛  وسايل  آوردن  دست

 آغاز می  البته در اين هدف از نخستين ضروريات ساده
 گونه اجتماعات ابتدايی و ساده٬ نوعی تالش و کنند و اين

 مرحلۀ  به  رسيدن  و  شهرنشينی  مرحلۀ  از  پيش  فّعاليت
 است  کامل  که ۳۶ » تمّدن  دوستۀ « وی سپس می گويد  دو

 که  می مزبور  ها  پرورش حيوان  و  کشاورزی  کار  به
 و صحراها به  سر برند و پردازند٬ مجبورند در دشت ها

 برگزينند  را  اختصاص ... زندگی صحرانشينی  بنابراين
 و  امری ضروری  نشينی  باديه  به  مزبور  طوايف  يافتن

 است  تکامل ۳۷ » . اجتناب ناپذير بوده  ابن خلدون در بيان
 به شهرنشينی می  نشينی  ولی هنگامی که « : گويند باديه

 توسعه يابد و در توانگری و ... وضع زندگی همين طوايف
 ای برتر از ميزان نيازمندی برسند٬ آن  به مرحله   رفاه

 آرامش  به  را  آنان  نوين٬  وضع  سکونت وقت  و  طلبی
 برای به  و  بيش گزيدن وامی دارد  ميزان  تر دست آوردن

 يک  با  نياز  ضرورت و  حّد  ک از  می  همکاری  نند ديگر
 شهرهای ...  گذاری  بنيان  و  ها  خانه  توسعۀ  صدد  در  و

 عادات  و  رسوم  سپس  آيند٬  برمی  بزرگ  و  کوچک
 و از اين ... توانگری و آرامش زندگی آنان فزونی می يابد

 ای برای به  کار شهرنشينان دسته  دست آوردن معاش به
 . صنايع می پردازند و گروهی بازرگانی را پيشه می کنند

 م  و  ها  حرفه  مشاغل و  به  نسبت  شهرنشينان  شاغل
 مقرون  و  بارورتر  زيرا چادرنشينان  است٬  رفاه  به  تر

 ضروريات در می  زندگانی آنان از حّد  عادات و رسوم
 گذرد و امور معاش به تناسب وسايلی که در دسترس آنان

 ۳۸ » . هست٬ ترقی می کند

 ابن خلدون برتری شيوۀ توليد شهری را بدين گونه تشريح
 کند  اجتماعات « : می  به  نسبت  نشين  باديه  اجتماعات

 شهرهای کوچک و بزرگ متناقض است٬ زيرا کليۀ امور
 برای  است٬  نياز  در اجتماع مورد  که  الزم  ضروری و
 باديه نشينان فراهم نيست و تنها ممکن است در سرزمين
 هايی که جايگاه سکونت ايشان است٬ زمينۀ کشت و کار

 اساسی ف  ليکن وسايل  شود٬  بيش يافته  آن الحت که  ها تر
 آن نواحی ناياب است  در  هم ... مربوط به صنايع است٬

 چنين فاقد دينار و درهم می باسند٬ لکن اجناسی را که می
 توان به پول تبديل کرد از قبيل محصوالت کشاورزی و

 در اختيار دارند ... حيوانات اهلی يا فرآورده های آن ها
 اينست که آن ها را با . که مورد نياز شهرنشينان می باشد

 با اين تفاوت که نياز باديه . درهم و دينار تعويض می کنند
 نشينان به شهريان در امور ضروری است٬ ليکن شهريان
 غيرضروری احتياج دارند  تجّملی و  وسايل  آنان در  . به
 نشينان از لحاظ حفظ موجوديت خويش به  بنابراين باديه

 ۳۹ » . فرمانبری کنند و ناگزيراند ... شهريان نياز دارند

 که  پيدايش شهرنشينی  با  خلدون  ابن  نظر  به  گونه  بدين
 معيشت  شيوۀ  دو  است٬  نشينی  باديه  تداوم  با  همگام

 ديگر قرار می گيرند٬ عشايری و شهری رو در روی يک
 در حالی که هر کدام از جهتی بر ديگری تفوق و برتری

 و زندگی شهری از جهت اقتصادی و . دارد  توليد  شيوۀ
 در حالی  عشايری برتری دارد٬  توليد  فرهنگی بر شيوۀ
 که شيوۀ توليد و زندگی عشايری از جهت روحيۀ جمعی
 عصبّيت  يا  خاندان و طايفه  فداکاری در راه  و  تعاون  و
 و  پرخاشگری  و  دالوری  موجب  که  ايلی  و  خانوادگی

 جويی است٬ بر شيوۀ توليد و زندگی شهری رجحان سلطه
 اين رو٬ هر . دارد  گاه جامعۀ شهری در دوران زوال از

 رو قرار می گيرد عصبّيت روياروی قبايل و طوايف کوچ
 آن  و  مغلوب آنان می شود  کند٬  آنان درگيری پيدا  با  و
 طوايف بر جامعۀ شهری حکومت پيدا می کنند و در شهر

 گزينند  می  شهرها . سکنی  در  طوايف  آن  اسکان  لکن
 نسل  نسل ( موجب تباهی عصبّيت آنان در طول سه  هر

 گرديده و در نتيجه هنگام رويارويی با قبايل و ) سال ۴۰
 آنان  مقهور  دالور  و  طوايف و عصبّيت های پرخاشگر

 حلقه . می شوند  گمان ابن خلدون اين سير  تاريخ٬ به  وار
 نشينان هم چنان در جريان رويارويی شهرنشينان و باديه

 . ادامه می يابد

 آن که ابن خلدون برخی از جنبه  ها و ابعاد شيوه های با
 با  را  آنان  رويارويی  و  ايلی  و  شهری  معيشت  و  توليد

 دو يک  به  لکن  کرده٬  تحليل  بررسی و  درستی  به  ديگر
 توجه نکرده است  اساسی چنان که بايد يکی تمايز . نکتۀ

 روستايی  توليد  شيوۀ  عشايری با  توليد  ديگر ∗ ميان شيوۀ  و

 توليد باديه ناديده گرفتن ∗  توليد تمايز شيوۀ  نشينی و شيوۀ
 جوامع روستايی از سوی اين  آنست که  خاظر  خلدون به

 نشين  باديه  طوايف  و  قبايل  بيشتر  وی  بررسی  مورد
 عربستان و باديه نشينان سرزمين های خالفت غربی بوده

. مداری و کشاورزی می پرداخته اند اند که توامًا به دا
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 ری و سپاهيگری مردان عشاير و قبايل مبانی اقتصادی و معيشتی دالوری و پرخاشگ

 سپاهيگری و دالوری مردان عشاير به ظور . است رو کوچ
 توليد عشايری نشأت  های اساسی شيوۀ  از شالوده  عمده

 چرا که شيوۀ توليد و تقسيم کار در جامعۀ ايلی . می گيرد
 به  مربوط  وظايف  عمدۀ  بخش  که  است  ای  گونه  به

 آورده های دامی و نيز نگاهداری و تربيت دام و تهيۀ فر
 هم  جنبی  گليم صنايع  و  بز  موی  از  چادر  بافندگی  چون

 بافی و قاليچه بافی و ديگر مصنوعات از پشم گوسفندان
 به زنان و کودکان واگذار می شود٬ در حالی که نگاهبانی
 از اموال خاندان و حفظ و حراست مراتع و چراگاه های

 يالق و قشالق طبيعی در پهنه های وسيع قلمرو ايلی در
 است٬  سوارکاری  و  جنگاوری  تخصص در  نيازمند  که
 اگر نه تنها وظيفه٬ بلکه وظيفۀ عمدۀ مردان طايفه ها می
 و  سهولت  به  که  اسبانی  به  اتکا  با  که  مردانی  گردد؛
 ارزانی پرورش می يابند٬ نيروی سوارنظام پرتحّرکی را

سو بنابراين شيوۀ توليد عشايری از يک . تشکيل می دهند
 اماکن تجهيز نيروی کار اضافی مردان برای سوارکاری
 سوی٬  ديگر  از  و  سازد  می  فراهم  را  سپاهيگری  و
 مستلزم تجهيز سپاهيان برای دوام و بقای زندگی ايلی می

 و زندگی روستايی مستلزم . باشد  توليد  که شيوۀ  حال آن
 کار مردان در مزارع و خدمات جنبی ديگر است که مانع

 ني  شدن  می آزاد  جنگی  خدمات  برای  اضافی  کار  روی
 گذشته از آن يکجانشينی در مقايسه با کوچ روی از . باشد

 امنّيت بيشتری برخوردار است٬ به خصوص آن که غالبًا
 بارو  ديوار و برج و  با  را  در مناطق پرخطر٬ روستاها

 از اين گذشته تجربۀ کشور ما نشان می . حفاظت می کنند
 درت و منزلت ايالت و عشاير دهد که ثروت و درآمد و ق

 از  بيش  مراتب  به  ايران  تاريخ  آخر  هزارۀ  در  ايران
 عوامل  از  خود  که  است  بوده  سرزمين  اين  روستاييان
 اساسی تمايز  ميان جوامع ايلی و روستايی در اين دوران

 . به شمار می آيد

 پنجم  قرن  از  که  ايران  بر  تورانيان  سلطۀ  گونه  بدين
 کنو  قرن  اوايل  تا  نتايج هجری  و  اثار  داشت٬  ادامه  نی

 روابط  و  ايران  تاريخ  های  ويژگی  در  پراهميتی
 گانۀ ايلی٬ شهری و روستايی و شالوده های اجتماعات سه

 گذارد  برجای  ايرانی  جامعۀ  اقتصادی  و  سلطۀ . سياسی
 و  شهری  اجتماعات  بر  ايلی  جوامع  نظامی  و  سياسی
 را روستايی موجب سکون اقتصادی در جامعه گرديد٬ زي

 سبب کندی  توليدات کشاورزی و  مانع رشد  از يک سو
 شد  شهری  اجتماعات  به  آن  ديگر ∗ جريان  سوی  از  و

 درون  توسعۀ  و  برای رشد  زای سرمايه محدوديت هايی
 از نظر سياسی نيز . داری از بطن بازارها فراهم ساخت

 حضور پرقدرت عشاير در جامعه و ادغام آنان در نظام
 ن نهادهای قدرت مرکزی که در سياسی٬ نوعی توازن ميا

 پديد  عشايری  نيروهای  و  داشت٬  کهن  ای  سابقه  ايران
 سياسی  رشد  راه  در  مضاعفی  موانع  نتيجه  در  و  آورد
 چرا  نمود؛  داری مّلی در اجتماعات شهری برپا  سرمايه
 اجتماعات  بر  آنان  سلطۀ  و  نيرومند  عشاير  حضور  که

 نع اساسی شهری٬ روستايی و ايلی در منطقۀ نفوذشان٬ ما
 برای تداوم سلطۀ کامل قدرت مرکزی که از لوازم رشد و
 توسعۀ سرمايه داری است٬ پديد آورد و جريان سرمايه را
 سبب  و  ساخت  دشوار  داری  سرمايه  ماقبل  دوران  در
 و  کشاورزی  های  زمينه  در  توليدی  های  فعاليت  کندی

 مبادالت صنايع  دشواری  و  کندی  موجب  نيز  و  دستی
 ۴۰ . يد بازرگانی گرد

 ناامينی : موانع داخلی رشد سرمايه داری

 موانع داخلی رشد سرمايه داری در دورۀ قاجار به طور
 کلی از خصوصيات بنيانی نظام سياسی و اقتصادی ايران
 نشأت می گرفت که در طی قرون متمادی با نوسان هايی

 بود هم  پابرجای  وضع . چنان  قاجاريه  دورۀ  در  لکن
 به نوبۀ خود اين موانع را شّدت خاصی پديده آمده بود که

 معايب نظام . می بخشيد  بدين معنی که حکومت قاجارها
 های نيرومند مرکزی و معايب نظام های ملوک الطوايفی
 برای رشد سرمايه داری  شرايط الزم  را٬ از نظر ايجاد
 های  ناايمنی  ايجاد  با  و  بود  آورده  گرد  درخود  مستقل٬

 سرما  توسعۀ  و  رشد  مانع  که گوناگون  صنعتی  داری  يه
 نيازمند ثبات و امنّيت است می گرديد و تنها روزنه هايی

  از مهم . برای رشد سرمايه داری تجاری باز می گذاشت
 ترين موانع رشد سرمايه داری ملی در اين دوران ناليمنی
  شديد مردم به طور عموم و ناليمنی تّجار و کسبه و پيشه

 بود  خاص  طور  به  که . وران  فريزر  اوايل جيمز  در

 اجتماعات ∗  با  عشايری  اجتمعات  رقابت  سبب  به
. روستايی بر سر توزيع اراضی ميان مراتع و مزارع
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 دوران قاجار از ايران ديدن کرده است٬ در اين باره می

 : گويد

 مانع عمدۀ بهبود و رونق کشور ايران ناايمنی جان و مال
 سرشت  از  که  است  سرزمين  اين  مردمان  ناموس  و
 حکومت و نيز از انقالب هايی که چنين حکومتی به طور

 گيرد  می  نشأت  آنست  معرض  در  وضع . مداوم  اين
 صنعتی همواره  توليد  راه  در  مردم  های  کوشش  مانع
 توليد کااليی که ساعتی . است  که هيچکس دست به  چرا

 ۴۱ . بعد از چنگش بدر برند٬ نخواهد زد

 بر  فاسد  حاکمۀ  دستگاه  و  خودکامه  حوکمت  سلطۀ
 و  اموال  بر  گوناگون  فشارهای  اعمال  سبب  بازاريان٬

 ارها نمونه هايی از اين فش . حقوق تجارتی آنان می گرديد
 يکم٬ مصادرۀ اموال تّجار بزرگ که : از اين قرار بودند

 هزار تومان از ۸۰۰ از شواهد مشهور آن مصادرۀ حدود
 سلطنت  اوايل  در  دارالضرب  امين  محمدحسين  حاج
 مظفرالدين شاه به بهانۀ سوء استفاده در ضرب مسکوکات

 اموال ۴۲ . است  از  ای  بخش قابل مالحظه  مصادرۀ  دّوم؛
 برخی از حّکام و در مواردی سوی شاه٬ درگذشتگان از

 از روحانيون  برخی  سوی  گويد . از  می  : اعتمادالسلطنه
 شنيدم تاجر دهدشتی حاجی عبداللطيف نام مرده٬ وزير «

 تجارت٬ شبانه عريضه عرض کرده بود که اين مرد يک
 همان شب حکم شد امين السلطان بفرستد . کرور نقد دارد

 چنين می هم » . ل کند حاجی محمد حسن برود تحصيل پو
 مذکور شد حاجی ابوالفتحبلور فروش که دويست « : نويسد

 و  حال شاه  به  خوشا  فوت شد٬  هزار تومان مکنت دارد
 شد  عالوه  ها  راه    ساير  به  هم  را  اين ۴۳ » . وزيرش که

 سّوم؛ خودداری حّکام و عّمال بلندپايۀ ديوانی از پرداخت
 کرد  می  دريافت  تّجار  از  که  بود  هايی ۴۴ . ند قرضه

 بنجامين نقل کرده است که يکی از تّجار اصفهان که از
 آن  وصول  به  موفق  داشت و  السلطان طلب زيادی  ظل
 نشده بود٬ به ناصر الدين شاه متظلم می شود و فرمانی از
 اميد  به  و  برای وصول طلب خود دريافت می دارد  شاه

 ظل السلطان . فراوان آن را به ظل السلطان ارائه می دهد
 بزرگی داشته در خ  دل  بايد  تو  می گويد  و  می شود  شم

 باشی که جرأت و جسارت چنين عملی را به تو داده باشد
 برای  و  درآورده  را  او  دل  تا  کند  می  امر  بالفاصله  و

 چهارم٬ خودداری از . ۴۵ مشاهدۀ حجم آن به حضور آورند

 پرداخت بهای کاالهايی که از تّجار خريداری می کردند
 های  نمونه  از  ميرزا که  کامران  استنکاف  آن  برجستۀ

 از  که  بود  هايی  شال  بهای  پرداخت  از  السلطنه  نايب
 بود  کرده  خريداری  کرمانی  رضای  پنجم٬ . ۴۶ ميرزا

 غارت کاروان ها و بازارها از سوی شاهزادگان و قشون
 دولتی بود که از موارد آن غارت کاروان حامل پوست از

 دکان در بازار ۸۰۰ سوی شاهزاده اجالل الدوله و غارت
 شکايت  نيز  و  الدوله  اقبال  سربازان  سوی  از  اصفهان

 الواط و سرباز « طالب از مغشوش بودن شهر و اين که
 مال کسبه را غارت می برند  به گفتۀ . ۴۷ می باشد » علنًا

 رئيس پليس٬ دارالخالفۀ تهران دويست نفر پليس دارد و
 فوج «  سربازهای  از  دزد  پانصد  و  هزار  مقابل  در
 السلطنه م  به ۴۸ . » خصوص نايب  تّجار  از  اّخاذی  ششم؛

 پيشکش و تعارف و  عناوين و بهانه های گوناگون مانند
 امروز » « اعتماد السلطنه می گويد . تأمين مخارج قشون

 حاجی . شاه کار غريبی کرده اند چون جوانی و ولخرجی
 خيال  به  بودند٬  شنيده  حسين صراف شيرازی را  ميرزا

 تشريف ببرند٬ اقًال يک دو هزار تومان اين که اگر آن جا
 در ۴۹ » . خانۀ صراف تشريف بردند ... پيشکش خواهند داد

 که  است  آمده  ديگری  ماليات « سند  پول  از  عالوه  حاال
 برای  از  رعايا  و  عّمال  و  تّجار  به  هم  پول  حسابی
 مصارف جنگ حواله شد و گرفته شده و می شود٬ احدی

 هفتم؛ اعمال فشار ۵۰ » . قدرت ندارد يک کلمه حرف بزند
 برابر  در  ايستادگی  صورت  در  بازاريان  و  تّجار  بر

 مدارک تاريخی نشان . زورگويی های حکومت  و  اسناد
 و  تّجار  بر  خودکامه  حکام  فشار  اعمال  که  دهند  می
 بازاريان محدود به امور مالی نبود٬ بلکه هرگاه که آنان
 و  به چون  برابر حکام  در  خود  برای احقاق حقوق حقۀ
 برمی خاستند٬ با مجازات های سنگين و تحقيرآميز  چرا

 روبه هم  تبعيد  و  زندان  فلک٬  و  چونب  می چون  رو
 پاسخ ظل السلطان به عريضۀ تّجار اصفهان در ۵۱ . شدند

 به خوبی روحيۀ » قرارداد رژی « باب اعتراض به عقد
 نماياند  می  را  ناصری  از « : حکام  که  را  ای  عريضه
 ارسال کر  جمعه  شما طريق امام  گرديد٬  واصل  بوديد  ده

 به  و  شده  احضار  دارالخالفه  به  که  هستيد  مستحق
 فلک شويد  و  چوب  خود  ناشايست  اعمال  در . مجازات

 واقع بايد سر از تن شما جدا کرد تا آن که هيچکس قادر
اّما به خاطر . نباشد که در امور حکومت چون و جرا کند
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 می  شما  تقصير  از  بار  اين  جمعه  امام  گذريم٬ احترام

 و  ناشايست  اعمال  از  پس  اين  از  که  آن  بر  مشروط
 برداريد  دست  حکومت  فرامين  با  اعليحضرت . مخالفت

 شاه مالک الرقاب همۀ اهالی ايران و اموال آنان هستند و
 هيچ . بهتر از هر کس از منافع رعايای خود آگاهند  شما

 برويد و در فکر . حقی برای ابراز چنين مخالفتی نداريد
 خو  ناشايست کار  اعمال  گرد  که  آن  بدون  و  باشيد  دتان

 ۵۲ » . بگرديد٬ فضولی در اين گونه امور را موقوف کنيد

 تّجار٬ چوب و  از موارد مشهور رفتار ناشايست حّکام با
 و  قند  تّجار عمدۀ  هاشم قندی و اسماعيل خان٬  فلک سيد
 حاکم تهران در آغاز جنبش  شکر به دستور عالءالدوله٬

 دهاشم را تاهنگامی که تعهد کتبی بر سي . مشروطيت است
 نگاه  تهران  زندان حاکم  در  شکر داد  و  کاهش بهای قند

 ۵۳ . داشتند

 از  که  داری  سرمايه  رشد  داخلی  موانع  از  ديگر  يکی
 گرفت٬  می  نشأت  سياسی  نهادهای  و  حکومت  سرشت

 مثال در چهل . ناايمنی عمومی در کشور بود  عنوان  به
 اه که اوضاع کشور به سال نخستين سلطنت ناصرالدين ش

 بود٬  آرام  نسبی  از ۱۶۹ طور  مسلحانه  قيام  و  شورش
 مردم  و  شاهزادگان  محلی٬  متنفذين  خوانين٬  سوی
 چهار شورش  متوّسط حدود  به طور  صورت گرفت که

 بود  سال  هر  ناايمنی ۵۴ . در  اين  اساسی  عوامل  از  يکی
 وجود ايالت متعدد و پراکنده بودن آنان در مناطق مختلف

 ايالت و عشاير که غارت زدن کاروان های . بود کشور
 مشروع  امتيازات  از  را  خود  سلطۀ  قلمرو  در  تجاری
 خويش می دانستند٬ معموًال امنّيت راه های تجارتی را به
 می  غارت  را  تّجار  التجارۀ  مال  و  انداختند  می  خطر

 از . کردند  نيز  شهرها  بلکه  تجارتی  های  راه  تنها  نه
 های دزدان در امام نبودند و دايمًا دستبرد سارقان و دسته

 داشتند  قرار  عناصر  گونه  اين  بر ۵۵ . در معرض چپاول
 در  ايران٬  در  بريتانيا  سياسی  نمايندگان  گزارش  طبق

 های  سال  های . ه ۱۳۳۰ تا ۱۳۲۶ فاصلۀ  شرکت  ق٬
 انگليسی  تّجار  و  قرار ۶۴ تجارتی  راهنزنی  مورد  بار

 مورد به ٬ ۱۵ مورد آن به وسيلۀ عشاير ۴۲ گرفته اند که
 روستائيان٬  و ۳ وسيلۀ  راه  قراوالن  وسيۀ  به  ۴ مورد

 ۵۶ . مورد ناعلوم بوده است

 ناصرالدين شاه خود به آثار و نتايج نامطلوب ناايمنی های
 در  ديوانی  عّمال  و  حّکام  نامشروع  دخالت  از  ناشی

 : فعاليت های اقتصادی اشاره ای روشنگر دارد

 مگر  نمی شود٬  حاصل  عامه  امنّيت اطمينان  امنّيت . به
 چون چنين ... فرع قانون است و قانون الزمه اش اجرا

 خواهد  حاصل  اطمينان  جهت  هر  از  عامه  قلوب  شود٬
 کرد و در آن وقت طبيعت مخلوق و طبيعت آب و خاک٬
 آن چه در مورد مکنون و مخفی دارند روز به روز در

 آب ها جاری می . معرض ظهور و بروز خواهند رسانيد
 آباد شود  ها  زمين  معادن . و  و  کند  می  ترقی  صناعات

 از زير خاک بيرون . استخراج می شود  پول های مردم
 معادن ايران کم نيست٬ ولی اهل محل٬ آن ها ... می ايد

 همان  نشود٬  ها  اسباب زحمت آن  که  اند  کرده  کور  را
 مال  طور  همين  شود٬  می  تاراج  رعيت  مال  که  طور

 و اندازه٬ هيچ در کار نيست٬ حّد ... ديوان به هدر می رود
 سال  پنج  اقًال  کنند٬  جاری  آبی  اگر  که  بدانند  مردم  بايد

 اگر کسی چيزی اختراع می کند٬ منافع . ماليات می دهند
 اوست  حق  و . آن  شود  نمی  کاری  داخل  کسی  حاليه

 ۵۷ . خرجی که نفع عامه در آن باشد٬ نمی کند

 ايران  جامعۀ  که  بود  احوالی  و  اوضاع  چنين  در در  ی
 دوران فرمانروايی قاجارها پابه عرصۀ روابط بين المللی
 کشور  جنوب  و  شمال  در  استعماری  نيروهای  و  نهاد

 بر کشور ما تحميل کردند  از . شرايط نيمه استعماری را
 اجتماعی درون  نيروهای  برخوردهای  بعد  به  اين زمان
 تعيين  عوامل  خارجی٬  استعمارگر  نيروهای  با  کشور

 ماهّيت و مسير تحوالت سياسی٬ اقتصادی کنندۀ طبيعت و
 . و اجتماعی جامعۀ ايرانی را تشکيل می دهند

 : حواشی

 برای آگاهی از مفهوم شهر نگاه کنيد به مقالۀ نگارنده  ۱
 ويژگی های تاريخی شهرنشينی در ايران « تحت عنوان

 اسالمی  در » دورۀ  اجتماعی ٬  علوم  اول٬ . نامۀ  دورۀ
 ۱۴  ٬ ۱۱ ص ) ۱۳۵۳ تيرماه ( ۴ شمارۀ

 اخوه  ۲  شهرداری . ابن  احکام ( آئين  فی  القربة  معالم
 بنياد فرهنگ : ترجمۀ دکتر جعفر شعار٬ تهران ). الحسبة
.۱۳۴۷ ايران٬
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 تحويلدار  ۳  حسين خان  اصفهان . ميرزا  به . جغرافيای

  ۲۳۶ ص . ۱۳۴۱ ابن سينا٬ : تهران . کوشش ايرج افشار
۲۴۰ 

 تحويلدار  ۴  کالنتر  ا . عبدالرحيم  به . صفهان جغرافيای
 تهران  ستوده٬  منوچهر  انتشارات مؤسسۀ : کوشش دکتر

 .۱۳۴۲ مطالعات و تحقيقات اجتماعی٬

 برای اطالع بيشتر از سيمای شهرهای اسالمی٬ نگاه  ۵
 نگارنده  مقالۀ  به  تاريخی شهرنشينی « کنيد  ويژگی های

 ۲۴  ٬ ۱۸ ص » در ايران٬ دورۀ اسالمی

 شاردن شاردن٬  ۶  محمد . سياحتنامه  . عباسی ترجمۀ
 چاپ دوم٬ : تهران  چهارم٬  مجلد  ٬ ص ۱۳۵۰ اميرکبير٬
۳۶۴ 

 دستورالکاتب فی تعيين . محمد بن هندوشاه نخجوانی  ۷
 دانش٬ : مسکو . المراتب  انتشارات  ج ۱۹۷۶ ادارۀ ٬ ۲ ٬ 

 ۱۶۰  ۱۵۹ ص

 کمپفر  ۸  ايران . انگلبرت  شاهنشاه  دربار  ترجمۀ . در
 مّلی : تهران . کيکاووس جهانداری  آثار  ۱۳۵۰ ٬ . انجمن

 ۱۰۶ ص

 اعتمادالسلطنه  ۹  حسن  اآلثار . محمد  و  : تهران . المأثر
 ۲۴۲  ۲۲۷ ق٬ ص . ه ۱۳۰۶ چاپ سنگی٬

 اعتمادالسلطنه  ۱۰  حسن  کوشش خوابنامه . محمد  به ٬ 
 ؛ احمد ٬ ۴۳ ص ۱۳۴۸ طهوری٬ : محمود کيترايی٬ تهران
 کرمانی  االسالم  مجلس . مجد  انحالل  از ( تاريخ  فصلی

 و تحشيۀ محمود ). انقالب مشروطيت ايران تاريخ  مقّدمه
 ؛ عبدالعلی ٬ ۱۵۰ ص ۱۳۵۱ . پور٬ دانشگاه اصفهان خليل

 الممالک  الغرور . اديب  افشار . دافع  ايرج  کوشش  . به
 ص ۱۳۴۹ خوارزمی٬ : تهران  کلنل ؛ ۸ ٬  خاطرات

 تهران . کاساکوفسکی  کتاب های : ترجمۀ عباسقلی جلی٬
 ۱۵۴  ٬ ۷ ص ۱۳۴۴ سيمرغ٬

 زوار٬ : تهران . رات خاطرات و خط . مهديقلی هدايت  ۱۱
 ٬ ۲۷۵ ص ۱۳۴۴

 : نگاه کنيد به اين کتاب  ۱۲

George N. Curzon. Persia and the Persian 
Question. London, 1892, Vol. 1, p.167 

 ايران  ۱۳  ملی  ملی . بانک  بانک  سالۀ  سی  تاريخچۀ
 ٬ ۱۹ ص ۱۳۳۸ : تهران . ايران

 ؛ ۲۲۷ ص . تاريخ کاشان . عبدالرحيم کالنتر ضرابی  ۱۴
 ۱۳۴۷ ٬ زوار٬ : تهران . تاريخ رجال ايران . دی بامداد مه
 ص ۳ ج  شيرازی٬ ۱۴۱ ٬  فرصت حسينی  آقای  ميرزا  ؛

 ۵۰۴ ق٬ ص . ه ٬ ۱۳۱۲ بمبئی؛ چاپ سنگی٬ آثار عجم

 فسائی  ۱۵  حسينی  حسن  ناصری . ميرزا  . فارسنامه
 سنگی٬ : تهران  ج . ه ۱۳۱۳ چاپ  ص ۲ ق٬  ؛ ۶۰ ٬

 ۲۰۲ ص . خاطرات و خطرات

 فراها  ۱۶  حسين  کوشش حافظ . سفرنامه . نی ميرزا  به
 تهران٬ : تهران . فرمانفرمايان  ۱۳۴۲ ٬ انتشارات دانشگاه

 ۳۷  ۳۶ ص

 ۷۷ و ٬ ۲۶ ٬ ۲۷ ص فارسنامۀ ناصری  ۱۷

 : به کوشش حميد سياح٬ تهران . خاطرات حاج سياح  ۱۸
 ٬ ۱۱۶ ص ۱۳۴۶

 تاريخ و جغرافيای دارالسلطنۀ . شاهزاده نادر ميرزا  ۱۹
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 هژدهم  سدۀ  پايان  تا  کشاورز . باستان  کريم  . ترجمۀ

 ٬ ج ۱۳۴۶ مؤسسۀ مطالعات و تحقيقات اجتماعی٬ : تهران
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 رفيعا  ۲۷  مد تقی به کوشش مح . دستور الملوک . ميرزا
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During  the  18 th . And Early 19 th .  Centuries” 
In Central Asiatic Review. Vol. XI, No. 3, 
1963, pp. 30821 

 ۳۱۸  ۳۱۵ همان مقاله٬ ص  ۳۰

 ۳۱۸ همان مقاله٬ ص  ۳۱

 از  ۳۲  غربی  گيلدهای  و  شرقی  اصناف  ميان  تفاوت
 معالم القربة فی احکام الحسبة نقدی که نگارنده بر کتاب

 است  شده  اخذ  به . نوشته  کنيد  برخی ويژگی های « نگاه
  ۵ شمارۀ . کتاب راهنمای ٬ » شهرنشينی در دورۀ اسالمی

 ۲۵۷  ٬ ۲۵۱ ص ) ۱۳۴۸ مرداد و شهريور ( ۶

 : نگاه کنيد به  ۳۳

Max  Weber.  Economy  and  Society.  New 
York:  Bedminster  Press,  1968,  Vol.  3,  pp. 
122630 

 : نگاه کنيد به  ۳۴

Karl  Marx.  PreCapitalist  Economic 
Formation.  ed.  by  E.  Hobsbawm.  New 
York: International Publishers, 1964, p. 78 

 : نگاه کنيد به  ۳۵

John  Masson  Smith  Jr.  “Turanian 
Nomadism and Iranian Politics”. In  Iranian 
Studies. Vol. XI, 1978, pp. 5781 

 ترجمۀ محمد پروين . مقّدمه عبدالرحمن بن خلدون٬  ۳۶
 ٬ ۱ ٬ ج ۱۳۴۵ بنگاه ترجمه و نشر کتاب٬ . گنابادی٬ تهران

 ۲۲۵ ص

 ۲۲۶ همان کتاب٬ ص  ۳۷

 ۲۲۷  ۲۲۶ همان٬ ص  ۳۸

 ۲۹۳  ۲۹۲ همان کتاب٬ ص  ۳۹

 : برای بحث جالبی در اين زمينه نگاه کنيد به  ۴۰

Leonard  M.  Helfgott.  “Tribalism  as  a 
Socioeconomic  Formation  in  Iranian 
History”.  In  Iranian Studies. Vol. X, Nos.
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۹۷ 
12,  WinterSpring  1977,  pp  3661; 
Reinhold  Loeffler.  “Tribal  Order  and  the 
State:  The  Political  Organization  of  Boir 
Ahmad.” In Iranian Studies. Vol. XI 1978, 
pp.  145172;  James  Reid.  “The  Qajar 
Uymaq in the Safavid Period, 15001722” In 
Iranian Studies, Vol. XI, 1978, pp. 117144

 : نگاه کنيد به  ۴۱

James Fraser. Narrative of  a Journey into 
Khorasan  in  the  Years  1821  and  1833. 
London: Longmas, Green and Co., 1825, p. 
190 

 هدايت٬  ۴۲  خطرات مهيدقلی  و   ۱۰۰ ص . خاطرات
 کلنل کاساکوفسکی ۱۰۱  . کلنل کاساکوفسکی خاطرات . ؛
 ۱۷۰  ۱۶۷ ص

 حسن  ۴۳  خاطرات . اعتمادالسلطنه محمد  به . روزنامۀ
 ٬ ۴۷۵ ٬ ص ۱۳۵۰ امير کبير٬ : کوشش ايرج افشار تهران

 کرکانی ۵۳۱ ٬ ۴۷۶  مجداالسالم  احمد  انقالب . ؛  تاريخ
 ؛ ۱۰۴  ٬ ۱۰۰ ص ۱ سفرنامۀ کالت٬ ج : مشروطيت ايران

 ۳۳۸ ص . خاطرات سياح . حاج سياح

 ترجمۀ ذبيح اهللا . سه سال در ايران . کنت دو گوبينو  ۴۴
 خاطرات ؛ ۳۱ مطبوعاتی فرخی٬ ص : تهران . نصوری م

 ص . خاطرات کلنل کاساکوفسکی ؛ ۱۰۱ ص . و خطرات
 وزارات خارجۀ بريتانيا ( کتاب آبی ؛ ۱۵۶  ترجمۀ ) اسناد

 ٬ ۶۷ ص ۱ ج : تهران . سردار اسعد بختياری

 نگاه کنيد به کتاب بنجامين که نخستين سفير آمريکا  ۴۵
 . در ايران بوده است

S.  G.  W.  Benjamin.  Persia  and  The 
Persian.  Boston:  Ticknor  and  Company, 
1887, pp. 18687 

 اسناد . ظهيرالدوله  ۴۶  و  ايرج . خاطرات  کوشش  به
 خاطرات ؛ ٬ ۸ ص ۱۳۵۱ کتاب های جيبی٬ : تهران . افشار

 ص . خاطرات کلنل کاساکوفسکی ؛ ۳۴۰ ص . حاج سياح
۵۰  ۶۱ 

 ايران  ۴۷  مشروطيت  استقرار  م ( تاريخ  حرمانۀ اسناد
 انگلستان  خارجۀ  حسن ) وزارت  ترجمۀ  و  گردآوری ٬ 

 سينا٬ : تهران . معاصر  ص ۱۳۴۷ ابن  و ؛ ۵۷ ٬  خاطرات
 آبی ؛ ۵۴ ص . خطرات  ج کتاب  ص ۲ ٬  ناظم ۱۷۴ ٬  ؛

 به کوشش سعيد . تاريخ بيداری ايرانيان . االسالم کرمانی
 ٬ ص ٬ ۴ ج ۱۳۴۶ تهران بنياد فرهنگ ايران٬ . سيرجانی

۶۹

 ۱۰۵۳ ص . عتماد السلطنه خاطرات ا روزنامۀ  ۴۸

 ۷۷۵ همان٬ ص  ۴۹

 به . مجموعۀ اسناد و مدارک فرخ خان امين الدوله٬  ۵۰
 روشنی  اهللا  قدرت  و  اصفهانيان  کريم  تهران؛ . کوشش

 ٬ ۳۵۴ ص ٬ ۱ ج ۱۳۴۶ انتشارات دانشگاه تهران٬

  ٬ ۲۹۶ ص ۵ ج . تاريخ رجال ايران . مهدی بامداد  ۵۱
 السلطنه ؛ ۲۹۷  اعتماد  خطرات   ۹۷۴ ص ٬ روزنامۀ
۹۷۵. 

 اين متن ترجمه ای است از گزارش سياسی سفارت  ۵۲
 : انگليس٬ نگاه کنيد به اين سند

F0/60, 533, From Kennedy to Salisbury, No. 
210, September, 19, 1891 

 ۹۴  ٬ ۹۱ ص ۲ ج . تاريخ بيداری ايرانيان  ۵۳

 السلطنه٬  ۵۴  اعتماد  حسن  اآلثار محمد  و  چاپ . المأثر
 ۵۲  ۳۷ ق٬ ص . ه ٬ ۱۳۰۷ سنگی٬ تهران

 اعتمادالسلطنه  ۵۵  خاطرات  ؛ ۱۰۵۳ ص . روزنامه
 ۲۴۳ ص . تاريخ کاشان ؛ ۲۴۹ ص . خاطرات و خطرات

 ۲۱۶  ٬ ۲۱۳ ص ۵ ج . کتاب آبی  ۵۶

۸۰ ص . خاطرات و خطرات  ۵۷
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