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ي^ک هفت^ه اس^ت ک^ه آغ^از ش^ده         قحمله نظامی دولت بوش به عرا
و » عليه تروري^زم «از منظر سران دولت آمريکا اين تهاجم   . است

. اس̂^ت» آزادی و دمکراس̂^ی«و » دف̂^اع از حق̂^وق بش̂^ر «ب̂^ا ه̂^دف 
ص^دام،  » ج^ايگرينی «ظاهرًا قرار اس^ت ک^ه ب^ا اي^ن حمل^ه نظ^امی و               

به منطقه خاور ميانه و سراس^ر جه^ان ب^از           » آرامش«و  » امنيت«
دع̂^ای س̂^ران دول̂^ت آمريک̂^ا ته̂^اجم ب̂^ه خ̂^اک ع̂^راق ب̂^ه   ب̂^ه ا. گ̂^ردد

  . از تروريزم طراحی شده است»  پيش گيری«منظور 
ب^رای درک وض^عيت    . اما؛ واقعيت ها، خالف اين استدالل ها اس^ت        

̂^ا       کن̂^ونی جه̂^انی و جن̂^گ اف̂^روزی هيئ̂^ت ح̂^اکم آمريک̂^ا م̂^ی باي̂^د ب
  . انگيزه های واقعی هيئت حاکم آغاز کرد

  ٢بقيه در صفحه 
                                              

  
 

 
 
 

   کاریلالمل سازمان بين
  نهادی برای خنثی کردن مبارزات کارگری

  
  مراد شيرين

  
» سازمان بين المللی کار«ی   سفر چند ماه پيش هيئت مشاوره

)ILO»  جنبش ی عطفی در تاريخ  به ايران نقطه) ».او. ال. آی
.  نافرجام بيست و چهار سال پيش بودی ايران پس از انقالب کارگری

 سپتامبر تا سوم اکتبر ٢٧سفر اين هيئت، که از ای   عدهاز يک سو،
 در ايران بود، را به عنوان قدم مهمی در اعمال ٢٠٠٢سال 
خانه «(های مماشات جوی خود ديده، و هم در درون رژيم  سياست
 ، اعضای مجلس،»کانون عالی شوراهای اسالمی کار«، »کارگر

» اپوزيسيون«و هم در )  و غيره»صاحبنظران مسايل کارگری«
شروع به ، )و همقطرانش» بنياد کار«(ی خارج از کشور  کارگری

 لذا اين نوع .اند ايجاد و تشديد توهمات در مورد اين نهاد کرده
 ی کارگری» اپوزيسيون« و شرط دی بی قي تبليغات رژيم، و پشتيبانی

ی  نامههايی مانند   نگاشتن استمداد نامه، منجر به».او. ال. آی«از 
 که ١٣٨١ آبان ٣٠مورخ  (ناخوزستسازی  کارگران لولهدردناک 

 کارگران .شود می) اخيرًا در سايتهای متفاوت اينترنت توزيع شد
کرده و پس » گله«به اين نهاد در مورد رژيم  ستمدادسازی با ا لوله

وليه خود يعنی  ايک الی دو سال است که حقوق”از توضيح اينکه 
 با احترام بيش از “دستمزد های ماهيانه مان را دريافت ننموده ايم

کارگران ! را تحت فشار قرار دهدکنند که اين نهاد، رژيم  حد تمنی می
 ناديده گرفته و از اين نهاد خواهان  در اصل قدرت خود راسازی لوله
  !ندوش میی به مشکالت خود گرسيد

  ٢بقيه در صفحه 
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  امپراطوری ّشر
  

١بقيه از صقحه   
 

  ئت حاکم از جنگ افروزیانگيزه های واقعی هي
  

بديهی است که يکی از انگيزه ه^ای مه^م حمل^ه نظ^امی آمريک^ا ب^ه             
ش^رکتهای  . خاک عراق دسترسی ب^ه من^ابع نفت^ی اي^ن کش^ور اس^ت              

مع^اون رئ^يس   » ديک چينی«که (نظيرِ اسو، تکزاکو، هالی برتون   
 ه̂^زار دالر در س̂^ال از آن ش̂^رکت ٦٠٠جمه̂^ور آمريک̂^ا  در ح̂^دود 

و ساير شرکتها نفتی از توفيق اين تهاجم نظامی ؛ )حقوق می گيرد
دينف̂^ع ب̂^وده و درآم̂^د نفت̂^ی خ̂^ود را ب̂^رای س̂^ال ه̂^ای س̂^ال اف̂^زايش  

اما علت اصلی حمله نظامی بر خالف نظر بسياری از . خواهند داد
انگي^زه اص^لی را بايس^تی       .  نيست» نفت«صرفًا  فعاالن ضد جنگ،    

  .کا جستجو کرددر بحران اقتصادی عميق نظام امپرياليستی آمري
 ١١ م^اه پ^يش از  واقع^ه     ١٨ (٢٠٠٠اقتصاد آمريکا از به^ار س^ال        

، پس از يک دهه رونق اقتصادی، دچ^ار بح^ران عميق^ی     ) سپتامبر
نشانه اي^ن بح^ران اقتص^ادی در س^قوط ت^دريجی ب^ازار ب^ورس                . شد
ک̂^ه ش̂^امل س̂^هام بس̂^ياری از ش̂^رکتهای     ) Nasdac(» نس̂^دک«

داو ج^ونز   « نمايان ش^د؛ همچن^ان       توليدی به ويژه  کامپوتری بود،     
 زي^ر ض^رب بح^ران    ) Dow Jones Industrial(» اينداس^تريال 

 ٣ در ح̂^دود ٢٠٠١ب̂^ازار ب̂^ورس نس̂^دک ت̂^ا س̂^ال . اقتص̂^ادی رف̂^ت
 ٤امروز اين رق^م ب^ه   . تريليون دالر از ارزش خود را از دست داد        

بسياری از س^هام داران، س^رمايه ه^ای    . تريليون دالر رسيده است  
تولي^د ص^نايع ب^زرگ  س^ير نزول^ی را      . را از دس^ت دادن^د  کالن خود  

آغ̂^از ک̂^رده و بيک̂^اری ب̂^ی س̂^ابقه ای گريب̂^ان ک̂^ارگران و کارکن̂^ان    
ميزان بيکاری، چند ماه پيش از . کارخانه ها و شرکت ها را گرفت

تنه^ا در  .  درص^د اف^زايش ياف^ت      ٥ درصد به    ٣، از   ٢٠٠١سپتامبر  
. ف^ر بيک^ار ش^دند    ميلي^ون ن ٢مدت دو سال رياست جمهوری ب^وش     

  ١.اين ارقام حداقل در دو دهه گذشته بی سابقه بوده اند
جن^اح  » نئ^و ليب^رال   «سياس^تهای   » طاليی«دوره اخير، پايان دوره     

محافظ̂^ه ک̂^ار، ک̂^ه توس̂^ط ريگ̂^ان آغ̂^از ش̂^ده و در دوره ب̂^وش پ̂^در   
ادامه يافته و پس از فروپاشی شوروی تحکيم يافته بود، را نشان 

̂^ا آغ̂^از   .م̂^ی ده̂^د   ̂^ا ب ̂^ام نقش̂^ه ه̂^ای    ام دوره بح̂^ران اقتص̂^ادی، تم
در نتيج̂^ه، در دوره .  درازم̂^دت دول̂^ت آمريک̂^ا ب̂^ه ب̂^ن بس̂^ت رس̂^يد 

 س̂^پتامبر، نظري̂^ه پ̂^ردازان هيئ̂^ت ح̂^اکم آمريک̂^ا ١١پ̂^يش از واقع̂^ه 
را برای حل اي^ن بح^ران   » نوينی«دست بکار شده تا سياست های      

ام^ا سياس^ت ه^ای ط^رح ش^ده، چن^دان            . عميق اقتصادی ارائه دهن^د    
اينها سياست هايی بودند که از دو دهه پيش و به . ين نيز نبودندنو

̂^ان هيئ̂^ت  ١٩٩٠وي̂^ژه پ̂^س از فروپاش̂^ی ش̂^وروی از س̂^ال      در مي
» دکت^رين ب^وش  «آنچ^ه ام^روز   . حاکم آمريکا در جريان ب^وده اس^ت    

  .نام گرفته است؛ ريشه در اين نظريات دارد
ک^ل   ام^روز  ک^ه    ٢»ش^اهين «ي^ا جن^اح     » محافظه ک^اران ن^وين    «جناح  

مقام های اجرايی هيئت حاکم را در کابين^ه ب^وش در دس^ت گرفت^ه،                 
از دهه پيش بر اين ب^اور ب^ود ک^ه ب^رای جل^وگيری از بح^ران ه^ای                  

 در آمريک̂^ا، م̂^ی بايس̂^تی ک̂^ه پ̂^س از دوره  ١٩٣٠اقتص̂^ادی نظي̂^ر 
جن^^^گ س^^^رد و فروپاش^^^ی بل^^^وک ش^^̂^رق، ب^^^ه ش^^^کل ي^^^ک س^^̂^ويه        

)unilateral ( ه^ا ی اص^لی   مه^ره .  به مسايل جهان برخورد کرد 

                                                 
ا زي^را آم^ار رس^می دول^ت آمريک̂     .  اين آمار به مراتب باال ت^ر اينهاس^ت  - ١

  . دبيکاری پنهان را در نظر نمی گير
  http://ir.mondediplo.com مقاالت لوموند ديپلوماتيک- ٢

̂^وويچ      ̂^ال واف ̂^د پ ̂^ه اف̂^ردی مانن ̂^رداز اص̂^لی  (اي̂^ن نظري ̂^ه پ  –) نظري
 مع̂^اون رئ̂^يس جمه̂^ور؛  -مع̂^اون دونال̂^د رامس̂^فيلد؛ ريچ̂^ارد چين̂^ی 

 مشاور رئيس جمهور؛ - وزير دفاع؛ ريچارد پرل-دونالد رامسفيلد
اين باند سياسی در مقاب^ل  .  وزير امور خارجه؛ هستند -کالين پاول 

̂^اح  ̂^وتر«جن^ ̂^د » کب^ ̂^ه م^ ̂^ويه   ک^ ̂^دين س^ ̂^ادل و چن^ ̂^وردی متع^ افع برخ^
)multilateral ( به مسايل جهانی بودند، قرار گر فت.  

 ب^ه ش^کل علن^ی ارائ^ه     ١٩٩١اين نظريات توسط اي^ن بان^د از س^ال        
ب̂^رای نمون̂^ه ريچ̂^ارد چين̂^ی، وزي̂^ر دف̂^اع وق̂^ت در کابين̂^ه . داده ش̂^د

 در  ١٩٩١ فوريه   ٢١بوش پدر، خطاب به کميسيون دفاع سنا در         
  :مله نظامی به عراق چنين اظهار داشتآستانه ح

اين جنگ پيش درآمدی بر نوع منازعاتی است که ما احتم^اًال در       «
غي^ر از آس^يای جن^وب    ....عصر جديد با آن سروکار خواهيم داش^ت   

غرب^̂^ی، م^̂^ا در اروپ^̂^ا، آس^̂^يا، اقي^̂^انوس آرام و آمريک^̂^ای الت^̂^ين و   
روه^ای  ما باي^د سياس^ت ه^ا و ني    . مرکزی نيز منافع عمده ای داريم     

خود را به شکلی س^ازمان ده^يم ک^ه ق^ادر باش^ند در آين^ده از ب^روز             
̂^ان را     ̂^ا س^̂^ريعًا آن^ چن^̂^ين خط^̂^رات منطق^̂^ه ای جل^̂^وگيری ک^̂^رده و ي^

  .»سرکوب کنند
̂^تانه جن^^̂^گ فوري^^^^ه       ̂^ات در آس^^ ̂^ن نظري^^ ̂^ه اي^^  و دوره ١٩٩١گرچ^^

شکوفايی اقتصادی آمريک^ا تعي^ين کنن^ده نب^ود؛ ام^ا در اواخ^ر ده^ه               
قتص^ادی، اي^ن نظري^ات تقوي^ت گش^ته و در         با آغاز بحران ا    ١٩٩٠

  جورج بوش با تقلب انتخاب^اتی آش^کار ب^رای اج^رای           ٢٠٠٠سال  
 در ٢٠٠١ س^پتامبر  ١١اتفاق . سياست های اين جناح انتخاب شد  

       ای ب^^̂^ود  ک^^̂^ه ب^^̂^ه منظ^^̂^ور ب^^̂^ه اج^^̂^را گذاش^^̂^تن واق^^̂^ع مانن^^̂^د هدي^^̂^ه
هايی که بيش ي^ک ده^ه ت^دارک دي^ده ش^ده ب^ود، از آس^مان          سياست

^̂  س̂^پتامبر را س̂^ازمان داده باش̂^د؛   ١١چنانچ̂^ه ب̂^ن الدن  . ازل ش̂^دن
  . بيشترين خدمت را برای اجرای برنامه های اين باند، انجام داد

̂^وان نظري^^ات       ١١پ̂^س ار   س^^پتامبر هم^^ان مواض^^ع؛ اکن^^ون ب^^ه عن
اس̂^تراتژی امني̂^ت «: رس^می دول̂^ت آمريک̂^ا در س̂^ندی تح̂^ت عن̂^وان 

  :فرموله شد  به اين صورت ٣»ملی اياالت متحد آمريکا
حف^̂^ظ و ت^̂^امين هژم^̂^ونی ب^̂^ال من^̂^ازع نظ^̂^امی آمريک^̂^ا در   -١

  .جهان به عنوان تنها ابر قدرت نظامی
̂^امی       -٢ ̂^ه نظ^^ ̂^رای حمل^^ ̂^ا ب^^ ̂^ت آمريک^^ ̂^ق دول^^ ̂^ادگی مطل^^ آم^^

عليه هر کشوری و نيروئی در جه^ان ک^ه           » پيشگيرانه«
 .امنيت و منافع ملی آمريکا را به مخاطره می اندازد

̂^ه هرآمريک̂^ا از معافي̂^ت آمريک̂^ائی ه̂^ا در خ̂^ارج از     -٣ گون
  .  محکوميت جنايی بين المللی

تهاجم ب^ه خ^اک افغانس^تان و پ^س از آن ع^راق، آغ^از اجراي^ی اي^ن            
  . برنامه را  در سطح جهانی به نمايش می گذارد

̂^يم اي^̂^ن سياس^̂^ت    ̂^تای تحک^ ̂^ا در راس^ ̂^امی دول^̂^ت آمريک^      بودج^̂^ه نظ^
 س̂^پتامبر ١١بودج̂^ه نظ̂^امی آمريک̂^ا از  .  ط̂^رح ري̂^زی ش̂^ده اس̂^ت  

 ميلي^ارد دالر اف^زايش يافت̂^ه   ١٦٠ت^ا ب^ه ام^روز نزدي̂^ک ب^ه      ٢٠٠١
̂^ا درخواس^̂^ت ي^̂^ک بودج^̂^ه  . اس^̂^ت ̂^ارد دالری از کنگ^̂^ره ٧٥ب^  ميلي^

 ميلي^̂^ارد دالر ٣٥٩ ، اي^^ن رق^^م ب^^ه    ٢٠٠٣ م^^ارس  ٢٥آمريک^^ا در  
رسيده است، و به احتمال قوی در هفته های آتی به چند برابر آن          

̂^د رس^̂^يد ̂^امی و ش̂̂̂  . خواه^ رکتهای در ع^̂^ين ح^̂^ال مجتم^̂^ع ه^̂^ای نظ^
ش̂^رکت ه̂^ايی نظي̂^ر  .  نظ̂^امی نق̂^دًا دس̂^ت ب̂^ه ک̂^ار ش̂^ده ان̂^د  -ص̂^نعتی

نورت روپ، الکهيد، جن^رال دينامي^ک و بوئين^گ، تولي^دات نظ^امی           
   ٤.خود را افزايش داده اند

ب^رای اس^تقرار    » امپراطوری ّش^ر  «با آغاز اين سياست ها، اکنون       
نظام استثمارگرايانه ای در سراس^ر منطق^ه و جه^ان، ش^کل گرفت^ه         

                                                 
  ٢٠٠٢امبر  سپت١٠تايمز  نيويورک - ٣
  ٢٠٠١ سپتامبر ٢٢ نيويورک تايمز - ٤
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امپراط̂^وری ای ک̂^ه ب̂^رای رف^ع بح̂^ران درون̂^ی خ̂^ود از ه̂^يچ  . اس^ت 
̂^د      ̂^از نخواه^^د مان  حت^^ی اگ^^ر اس^^تقرار اي^^ن    -س̂^رکوب  و ارع^^ابی ب

به کشتار جمعی مردم بيگناه منطقه منجر » شيطانی«سياست های 
  .گردد

  
     ٥»امپراطوری ّشر«صدام توسط » جايگرينی«
  

̂^اليزم آمريک̂^ا، غ̂^رض      ̂^ردازان امپري ̂^ه پ ̂^ر خ̂^الف نظري  از ته̂^اجم ب
نظامی عليه عراق ريشه کن کردن اختناق و ارعاب مردم عراق و 

ص̂^دام حس̂^ين خ̂^ود از   . آزادس̂^ازی  مل̂^ت کردس̂^تان ع̂^راق نيس̂^ت    
بر مصدر » سيا«همدستان و نزديکان دولت آمريکا بوده و توسط 

. قدرت نشست، و موقعيت سياسی خود را تا کنون حفظ کرده است
ن̂^گ اي̂^ران و ع̂^راق، دونال̂^د   در بحبوح̂^ه ج١٩٨٣ ن̂^وامبر ٢٦در 

 وزير دفاع فعلی از طرف رونالد ريگان به ديدار ص^دام           -رامسفيلد
رفت تا او را مجهز به مواد شيميايی ، م^واد بيولوژي^ک و وس^ايل          

 از س̂^وی ارت̂^ش ١٩٨٨اي̂^ن م̂^واد در م̂^ارس . ي̂^دکی موش̂^ک، کن̂^د
عراق عليه کردها در حلبچه به کار گرفته شد ک^ه  منج^ر ب^ه م^رگ       

  . از مردم  زحمتکش ُکرد شد تن ٧٠٠٠

  
  

علت دشمنی دولت آمريکا با صدام بر اساس تجاوزات غير انسانی 
او بر عليه مردم عراق نيست،  بلکه تنها متکی بر اختالفات ناشی 

). مانند اختالفات درونی ي^ک خ^انواده   (از مسايل درونی آنها است      

                                                 
 و بررس̂^ی س̂^اير دول̂^ت ه̂^ای   ، در اينج̂^ا منظ̂^ور دول̂^ت آمريک̂^ا اس̂^ت  - ٥

 آمريک^ا و چ̂^ه مخالف^ان جن^گ؛ از حوص^له اي̂^ن     دانچ^ه متح̂   ،امپرياليس^تی 
اما قاب^ل ذک^ر اس^ت ک^ه تم^ام دول^ت ه^ای امپرياليس^تی و               . بحث خارج است  

خود دست کمی از دول^ت آمريک^ا نداش^ته و      » سازمان ملل متحد  «همچنان  
در مق̂^االت . در اي̂^ن ويران̂^ی و جن̂^گ اف̂^روزی ب̂^ه ش̂^کلی س̂^هيم ب̂^وده ان̂^د    

ب^رای بح^ث در    .پرداخت^ه م^ی ش^ود   .  ان. بعدی به نقش اين دولت ها و ي^و     
̂^ه      ̂^ود ب^^^^^^ ̂^وع ش^^^^^^ ̂^رائيل رج^^^^^^ ̂^ا و اس^^^^^^ ̂^ه آمريک^^^^^^ ̂^ورد رابط^^^^^^  م^^^^^^
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ه پ^س  دولت آمريکا وعده های بسياری به رژيم ص^دام داده ب^ود ک̂       
 س^ال جن^گ   ٨به دنبال . از جنگ ايران و عراق به آنها عمل نکرد 

با ايران، بدهی مالی رژيم بعث به کشورهای اروپايی و عرب^ی ب^ه               
 ميليارد دالر بدهی عراق    ٣٠تنها  .  ميليارد دالر رسيد   ٨٥بيش از   

ق^ول و  .  به کويت و امارات متحد عربی و عربس^تان س^عودی ب^ود           
بن^ی ب̂^ر ح^ل مس^ايل م^الی ع^راق و ايج̂^اد      قراره^ای دول^ت آمريک^ا م   

̂^دام     ̂^ژه ب^̂^رای ص^̂^دام در دني^̂^ای ع^̂^رب و غي^̂^ره هيچک^ موقعي^̂^ت وي^
 ژوئي^̂^ه ٢٥چن^̂^د م^^اه قب^^ل از ته^̂^اجم ب^^ه کوي^^ت در     . ب^^رآورده نش^^د  

صدام در مالقات ويژه خود با سفير آمريکا در بغ^داد، خ^انم    ١٩٩٠
 زايپري̂^ل گليپس̂^ی، پ̂^س از ط̂^رح مطالب̂^ات و ش̂^نيدن پاس̂^خ منف̂^ی ا   

ح^اال اي^ن اس^ت دس^تمزد ع^راق ک^ه       «: ريک^ا اع^الم ک^رد ک^ه      سوی آم 
ثبات منطقه را حفظ کرده و آن را از غرق شدن در موج بی سابقه 
̂^ا از       ̂^د ک^̂^ه آمريک^ ̂^ما م^̂^ی گوئي^ ̂^ت؟ ش^ ̂^اد گراي^̂^ی نج^̂^ات داده اس^ بني^

حت^ی پ^يش    » دوستانش حمايت خواهد کرد، اين است حمايت شما؟       
» دوس^تان  «از حمله نهايی به خاک کويت، صدام چ^راغ س^بزی از            

  ٦.آمريکايی خود دريافت کرد
بدين ترتيب اشغال کويت توسط صدام و حمله نظامی دولت آمريکا 

 آغاز شد و منجر به بيرون راندن صدام از کويت ١٩٩١در فوريه 
اما در عين حال دولت آمريکا هنوز قصد سرنگونی ص^دام را          . شد

را ايجاد زيرا بديل حکومتی و نزديک تر از صدام به خود . نداشت
  جايگرينی  نهسياست دولت آمريکا تاديب صدام بود و. نکرده بود

خطر سرنگونی صدام برای دولت آمريکا به مراتب بيشتر از . وی
زي̂^را س̂^رنگونی ص̂^دام م̂^ی توانس̂^ت ب̂^ه    . حف̂^ظ وی در ق̂^درت ب̂^ود 
منجر ) شيعيان در جنوب و کردها در شمال(حکومت های توده ای 

ز طغي^ان ه^ای مردم^ی در س^اير نق^اط      گردد، که اين خود زمين^ه س^ا     
  .  منطقه می شد

اما، اکن^ون چ^ه؟ ب^ديهی اس^ت ک^ه ام^روز دول^ت آمريک^ا تص^ميم ب^ر             
زي^̂^را از ي^̂^ک س^̂^و در ده^̂^ه پ^̂^يش . ج^̂^ايگزينی ص^̂^دام گرفت^̂^ه اس^̂^ت

سرکش̂^ی ص̂^دام را نتوانس̂^ت مه̂^ار کن̂^د و او را مانن̂^د س̂^ابق ک̂^امًال  
ا ب̂^ه تح̂^ت کنت̂^رل ق̂^رار ده̂^د؛ واز س̂^وی ديگ̂^ر هيئ̂^ت ح̂^اکم آمريک̂̂    

سياست های نوينی برای کنترل منطقه خاور ميانه همراه با تقويت 
های صدام حسين،  مانند  » جايگزين«اما؛  .  رسيده است  ٧اسرائيل

در افعانس̂^تان، از دس̂^ت نش̂^اندگان آمريک̂^ا ب̂^رای  » حام̂^د ک̂^رزای«
 ني^روی  ٣٢.  استثمار کارگران و تحميق زحمتکش^ان خواهن^د ب^ود         

اتحاد ملی «عراق، عمدتًا متشکل از به اصطالح اپوزيسيون دولت 
̂^راق   »کنگ^̂^ره مل^̂^ی ع^̂^راق «و ) اعض^̂^ای س^̂^ابق ح^̂^زب بع^̂^ث (» ع^

چن^د م̂^اه  ) ليب^رال ه^ای طرف^دار جن̂^اح ش^اهين هيئ^ت ح̂^اکم آمريک^ا      (
جلسه «انگلستان، جلسه ای تحت عنوان » ويلتون پارک«پيش در 
هر يک از اين جناح ها حتی . به بحث و تبادل نظر نشستند! »مادر
حزب «اری طالبانی، بارزانی و آيت اهللا محمد باقر حکيم از با همک

ق^ادر ب^ه ح^ل مس^ئله دمکراس^ی در ع^راق             » اعالی انق^الب اس^المی    
تاريخ معاصر نشان داده است که هر گون^ه مماش^ات    . نخواهند بود 

. با امپرياليزم آمريک^ا در منطق^ه ب^ه ض^رر زحمتکش^ان خواه^د ش^د             
جن̂^گ، نش̂^ان داده ش̂^ده ب̂^رای نمون̂^ه در هم̂^ين هفت̂^ه نخس̂^ت آغ̂^از 

اس̂^ت ک̂^ه دول̂^ت آمريک̂^ا سياس̂^ت ح̂^ذف نيروه̂^ای ک̂^رد را در پ̂^يش   
از هم اکنون روشن است که پس از صدام؛ حکوم^ت    .  گرفته است 

وابسته به آمريکا هيچ امتيازی به کردها و ساير زحمتکشان اعطا 
  .  نخواهد کرد

                                                 
 - ) Front Line(  آمريک^ا  ٦ برنام^ه ه^ای مس^تند تلويزي^ونی کان^ال      - ٦

  ٢٠٠٣مارس 
برای بحث مفص^ل ت^ر در م^ورد رابط^ه دول آمريک^ا و اس^رائيل رج^وع         - ٧
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    ١٣٨٢ فروردين ١١ - ١٤  سال ١٢٤ارگر سوسياليست  ک
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٤

  
  مبارزات مستقل مردم عليه ارتجاع در منطقه

  
) و بريتاني^ا (زينی صدام توس^ط دول^ت آمريک^ا    بديهی است که جايگ   

تش̂^کيل ي̂^ک . ب̂^ه نف̂^ع ک̂^ارگران و زحمتکش̂^ان ع̂^راق نخواه̂^د ب̂^ود  
̂^ان ت̂^داوم ب̂^رای       جبه̂^ه س̂^وم علي̂^ه دخال̂^ت نظ̂^امی آمريک̂^ا و همچن

در . سرنگونی رژيم بعث، امروز در دستور روز قرار گرفته اس^ت    
هفته نخست جنگ دولت آمريکا و متحدانش خوب درک کردند ک^ه       

دم زحم̂^تکش ب̂^ا آغ̂^وش ب̂^از از آنه^ا اس̂^تقبال نم̂^ی کنن̂^د؛ گرچ̂^ه  م^ر 
م^ردم زحم^تکش ش^يعه نج^ف        . خود از مخالفان دولت صدام هستند     

ديگ̂^ر اعتم̂^ادی ب̂^ه وع̂^ده ه̂^ای آمريک̂^ا  «ب̂^ه خبرنگ̂^اران گفتن̂^د ک̂^ه 
ک^ارگران  . »ندارند، زيرا بار گذشته آمريکا پشت آنها را خالی کرد      

راق، ب^يش از ي^ک ده^ه    رد و شيعه جنوب ع  عراق و زحمتکشان کُ   
پيش، با ايجاد کميته های مستقل محلی در شهرهای عماره، زبير، 

در اين . ديوانيه، کربال و نجف راه مبارزه با  صدام را نشان دادند  
رژي̂^م ) پل^يس مخف^ی  (ش^هرها کميت^ه ه^ای محل^ی مراک^ز اس^تخبارات      

در ش^هرهای س^ليمانيه وراني^ه       .  صدام را به اش^غال خ^ود درآورن^د        
̂^ردم غ ̂^ه تش^^^کيل      م^ ̂^کار، ب^ ̂^ران سازش^ ̂^تقل از رهب^ ̂^رد، مس^ ̂^ور ک^ ي^

دس^ت زده و تم^ام ام^ور ش^هرها را در            ) نه^ لير(شوراهای مسلح   
پس از اين دوره ب^ود ک^ه س^ازمان ه^ای س^نتی          . اختيار خود گرفتند  

به ميدان آمده و ) جالل طالبانی و بارزانی و سايرين(جبهه مؤتلفه 
ب^ه ده^ه پ^يش نش^ان     تجر. حرکت ها را از مسير اصلی خارج کردند  

داد که در راس^تای س^رنگونی رژي^م ص^دام ت^وهم داش^تن نس^بت ب^ه             
  . دولت آمريکا و متحدانش خطا است

ايجاد جبهه س^وم، همچن^ان ب^ا متح^دان ب^ين الملل^ی اي^ن جبه^ه گ^ره                   
 ميليون نفر از مردم جهان ١٥در ماه پيش، بيش از . خورده است

ام^روز  . نشان دادندمخالفت خود به جنگ را در تظاهرات خيابانی        
̂^ره       در اکث̂^ر ش̂^هرهای آمريک̂^ای ش̂^مالی، اروپ̂^ايی، اس̂^تراليا و غي

̂^ان اس^^̂^ت   ̂^د جن^^̂^گ در جري^^ ̂^ياری از  . تظ^^̂^اهرات ض^^ ̂^ارگران بس^^ ک^^
کشورهای اروپايی در همبستگی با زحمتکشان عراق دست از کار 

̂^د  ̂^ونی جه̂^ان از متح̂^دان ک̂^ارگران ع̂^راق  و     . کش̂^يده ان م̂^ردم ميلي
  . زحمتکش کرد عراق هستند

ردم غي̂^ور ويتن̂^ام پ̂^س از ب̂^يش از ي^ک ده̂^ه جن̂^گ ب̂^ا امپري̂^اليزم  م̂ 
» امپراط^وری ّش^ر  « نش^ان دادن^د ک^ه    ١٩٧٥ آوري^ل   ٣١آمريکا در   

  . قابل شکست است
̂^ر « ̂^ز    » امپراط̂^وری ّش ̂^ان خ̂^ود را ني در اوج ق̂^درت نم̂^ايی، گورکن

ام^روز م̂^ردم جه^ان ب̂^ار ديگ^ر ب̂^ر س^ر دو راه̂^ی     . بوج^ود م̂^ی آورد 
̂^رار گرفت^^ه ان^^د   ̂^ا »بربري^^ت«: ق ̂^رون  . »سوس̂^ياليزم«  ي بربري^^ت ق

̂^ا سوس̂^ياليزم  -ص̂^نعتی-وس̂^طی چن̂^د ش̂^رکت ب̂^زرگ م̂^الی    نفت̂^ی؛  ي
  . متکی بر نيازهای آزادی خواهانه ميليونها  انسان شريف

سازماندهی مؤثر توده های وس^يع ميلي^ونی راه ب^ه سوس^ياليزم را       
  !به اميد آن روز. می تواند هموار کند

  
  !اهدستهای امپرياليزم از عراق کوت •
  !مرگ بر رژيم سرمايه داری عراق •
زنده باد مبارزات مردم ستم ديده عراق عليه استبداد  •

  !سرمايه داری
زنده باد مبارزات مليت ُکرد در راستای تعيين سرنوشت  •

 !خود تا سر حد جدايی
  

  
   و دو هزار و سيصد و هشتادهشت فروردين

  

 
  هزينه های اشغال عراق و حوداث جانبی آن

 ميليارد دالر ٧٥ کاخ سفيد از کنگره آمريکا درخواست اين هفته ،
ب^رای دولت^ی   . بيشتر جهت هزينه ی جنگ عليه م^ردم ع^راق نم^ود    

 تريلي^ون بودج^ه دارد، ممک̂^ن اس^ت هزين̂^ه    ٢ک^ه س^االنه بيش̂^تر از   
 ميليارد دالر بسيار کم به نظر برسد؛ ولی دولت بوش ب^رآورد              ٧٥

 ٣٠٤ ب̂^الغ ب̂^ر ، کس̂^ر بودج^ه ی ٢٠٠٣ک^رده اس̂^ت ک̂^ه ب^رای س̂^ال   
اين مس^اله ب^ه اي^ن معن^ی اس^ت ک^ه اي^ن        . ميليارد دالر خواهد داشت  

 ٦بدهی، به جمع کل بدهی های گذشته دولت بوش که تا کنون ب^ه         
 . ميليارد دالر رسيده است، افزوده خواهد شد٤٠٠تريليون و 

در گزارش اخيرش نوشت ک^ه اي^ن       » هيت روابط خارجی آمريکا   « 
 نف̂^ر از س̂^ربازان  ٧٥٠٠٠ن̂^امعلوم، کش̂^ور ممک̂^ن اس̂^ت ت̂^ا م̂^دت   

آمريکايی را در عراق نگ^اه دارد ک^ه هزين^ه س^رويس و نگه^داری          
 ميلي̂^ارد تخم̂^ين زده ش̂^ده  ٢٠اي̂^ن ارت̂^ش ب̂^زرگ س̂^اليانه ب̂^الغ ب̂^ر   

̂^تن بودج̂^ه          .اس̂^ت ̂^اال رف ط^^والنی ت^^ر ش̂^دن زم^^ان جن^^گ باع^^ث ب
اختصاص داده شده به آن خواهد بود اين مساله می تواند بر روی 

صادی شهروندان کشورهای حامی جنگ تاثيرات منفی وضعيت اقت
̂^ادی از حق̂^وق    . جب̂^ران ناپ̂^ذيری را گ̂^ذارد  ش̂^اغلينی ک̂^ه درص̂^د زي

       ماهيان^̂^ه خ^̂^ود را ب^̂^ه عن^̂^وان مالي^̂^ات ب^̂^ه دولته^̂^ای خ^̂^ود پرداخ^̂^ت  
م^ی کنن̂^د، در ص̂^ورت کس̂^ری بودج̂^ه دول̂^ت ش̂^ان ، ش̂^اهد اف̂^زايش  

ناتوان^ان و   حق^وق بيک^اران ،      . ماليات بر در آمد خ^ود خواهن^د ب^ود         
پناهندگان، سرويس های درم^انی هم^ه و هم^ه از ط^رف دولته^ايی               

  . که با بحرانهای اقتصادی مواجه شده اند، کاهش خواهد يافت
دولت بوش بر اين باور است که کشور عراق با دارا بودن ذخ^اير         
عظيم نفتی قادر است که عالوه بر پرداخت کليه هزينه های جن^گ    

قعيته̂^ای بس̂^يار ن̂^ادر اقتص̂^ادی ب̂^ه م̂^ورد  بعن̂^وان ي̂^ک ب̂^ازار ب̂^ا مو 
ب̂^وش پ̂^يش از انتخاب̂^ات  . اس̂^تفاده ی ش̂^رکتهای آمريک̂^ايی در آي̂^د 

رياست جمهوری آمريکا، به کليه شرکتهای بزرگ حمايت کننده ی 
کمپين انتخاباتی اش وع^ده داد ک^ه ب^ه زودی کم^ک آنه^ا را جب^ران         

ذاری خواهد کرد و امروز با تاراج ثروت طبيعی مردم عراق و واگ
اکثر مناقصه ها به اي^ن ش^رکتها ، اي^ن مس^اله م^ی توان^د ب^ه تحق^ق                 

̂^زرگ آمريک̂^ايی      . برس̂^د ̂^راون  « ب^^ه ط̂^ور مث^^ال ش̂^رکت ب ̂^وگ ب کل
ب^ود، خ^ارج از   » ديک چينی« که رياست آن قبال در دست   » بروت

هر گونه مناقصه، امتياز اطفای حريق در حوزه ه^ای نفت^ی ع^راق      
رارداد بالغ بر يک ميليارد و      ارزش اين ق  . را به عهده گرفته است    

دولت بوش در نظر دارد تمام . ميليون دالر برآورد شده است٥٠٠
̂^ن کش̂^ور        ̂^ين ش̂^رکتهای اي ̂^ی در ع̂^راق را ب ̂^زرگ نفت قراداده̂^ای ب

  . تقسيم و فقط دو قرارداد را به شرکتهای انگليسی واگذار کند
 انگليس^ی  –زسازی عراق ک^ه ب^ا بمبه^ای آمريک^ايی       با ی در رابطه 
 و بايد بوسيله پول م^ردم ع^راق مج^ددا س^اخته ش^ود ، اکث^ر           ويران

پروژه ها مربوطه در اختيار شرکتهای آمريکايی و وابستگان آنها 
     ب̂^ه ط̂^ور مث̂^ال هزين̂^ه بازس̂^ازی بن̂^در تج̂^اری  . ق̂^رار خواه̂^د گرف̂^ت

̂^ارد و  » ام القص^̂^ر«  ̂^ار ميلي^ ̂^ه ارزش چه^ ̂^ا  ٨٠٠ب^  ميلي^̂^ون دالر ب^
  .بس̂^ته ش̂^ده اس̂^ت  » اس̂^تودورينگ س̂^رويس « ش̂^رکت آمريک̂^ايی  

وحش خونخوار، بر سر پيکره ی در حال احتضار عراق به رقص 
و پايکوبی پرداخته و هريک به رسم قانون جنگل، قسمتی از اين             
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   کاریلالمل سازمان بين
  

   
  ١بقيه از صفحه 

  
در » هبرانر «اينده يا پانزده سال ی  اگر محصول زندگی

فراخوانی باشد ) و کانادا (اروپاموجود در ی بورژوايی  دموکراسی
ی  ی تمامی عتصاب و همچنين آزادیکه از حق بی قيد وشرط ا

 برای چه گويد،  سخنی نمی،ودهب جنگ طبقاتی زندانيان کارگرانی که 
شن بود که اين از همان اول روچنين فراخوانی انتشار می يابد؟  

عده يا به ماهيت واقعی اين نهاد آشنايی نداشته، يا بدتر از آن، با 
تا کارگران را در  سپرده  »فراموشی«وجود اين دانش، آن را به

  . مبارزه بر عليه بورژوازی خلع سالح کنند
 ٢٥که در شماره ای   مقاله» .او. ال. آی«برای توضيح ماهيت 

در ) ١٩٩٤، ژوئيه ١٣٧٣تير (» دفترهای کارگری سوسياليستی«
. انتشار يافته مجددًا انتشار می دهيم» .او. ال. آی«مورد ماهيت 

ی   به جوانب ديگر تاريخچه، نحوهاميدواريم که در مقاالتی ديگر
  . اين نهاد بپردازيم»اصول«کارکرد و 

  
 

*  *  *  
  

سازمان بين المللی کار از همان بدو پيدايش خود نهادی برای تحميق 
طبقه کارگر و کاناليزه کردن مبارزات آن در باطالقی رفرميستی و 

، »گرايی اصل سه جانبه«تصميمات آن بر اساس . بوروکراتيک بود
رژوازی همواره سه به هايی که رأی بو  عمدتًا از طريق کنفرانسکه

 اما، با اينکه ٨.شوند میکند، گرفته  يک بر رأی پرولتاريا غلبه می
به اين مسئله از ابتدا اشاره ) کمينترن(ی بين الملل کمونيست  رهبری
 نقش ».او. ال. آی« از بين رفتن بين الملل انقالبی به دليلداشت، 
 -ی طبقه کارگر ايفا کرده است  ی مبارزاتی ی در زندگیترمنسبتًا مه

به خصوص در کشورهايی که جنبش کارگری به دليل اختناق و 
  .سرکوب حقوقش بسيار محدود بوده است

، که در آن اکثر مهمترين، پرنفوذترين و بين الملل کمونيست
راديکالترين رهبران طبقه کارگر در سطح جهانی متمرکز شده 

به صراحت ، ها سنديکاليست-ی آنارکو منجمله بخش انقالبیبودند، 
در زمان جنگ ” .درک را بيان » . او. ال.آی«ی  ماهيت ارتجاعی

بورژوازی های کارگری به  طلب اتحاديه رهبران فرصت] جهانی اول[
های  الملل اتحاديه کنند که بين کردند، و حال سعی می خود خدمت 

 که بتوانند از آن به عنوان سالحی کارگری را دو باره احياء کنند
ی رو در رو بر عليه پرولتاريا استفاده  برای بورژوازی در مبارزه

، آن ابزار ٩»اتحاديه ملل«ی را که به »سازمان کار«آنان . ... کنند

                                                 
» بی طرف«ت بورژوازی حالتی به دول» گرايی اصل سه جانبه« با اينکه  ٨
ندگان آن دو رأی يدهد، به نما بين کارگران و کارفرمايان می» ميانجی«و 

ی کارگران از  در چنين چارچوبی، حتی اگر نماينده. شود داده میاختصاص 
ش برای پيشبرد و تحقق  راسخ و مواضعسوی خود آنان و به دليل مبارزه

او در مقابل دو رأی دولت و يک حقوق کل طبقه انتخاب شده باشد، رأی 
 !رأی بورژوازی بی اثر خواهد ماند

٩  The League of Nationsجنگ المللی که بعد از اولين  ، نهادی بين
ی کشورهای  آيی با اينکه صرفاً نهاد گردهم. ی امپرياليستی ايجاد شد انیجه

 هدف علنی آن) در ابتدا فقط کشورهای پيروز در جنگ(ت بود امپرياليس
نوين ی  با باالگيری. شد میعنوان “ بدست آوری صلح جهانی”همواره 

. دهند ، شکل میبودهداری، وابسته  سرمايه ی المللی ی نظام بين دزدی
ه کارگران را وادار به قبول  آنان، از طريق قوانينی کیدر هر کشور
کند، کوشش به  داری می ای نمايندگان دولت سرمايه نقش واسطه

 در همه جا آنان با .کنند میکارگری های    اعتصابسرکوب
به کارگران کنند که  هايی بحث می در مورد معاملهداران  سرمايه

  اين سند١٠“.دهند ماهر، به زيان رشد اتحاد طبقه کارگر، امتيازاتی 
  .اتخاذ کرد ١٩٢٠کمينترن در اوت سال را 

در شرايطی که ، »جنگ سرد« پايان پس ازخود بورژوازی نيز 
ای فروکش  برای دورههای کارگری  و قيام ات انقالبواضح بود که

برای مثال، . دشبيان ماهيت واقعی اين نهاد حاضر به ، دکرخواهند 
نيا، در تاريخ ، سخنگوی بورژوازی بريتا»تايمز مالی«ی  روزنامه
، ».او. ال. آی«پنجمين کنفرانس  ، زمان هشتاد و١٩٩٤ ژانويه ٣١

 در ١٩١٩اين سازمان، در سال ”: چنين نوشتدر مورد اين نهاد 
بهبود ] از طريق[ی اتحاد شوروی جوان  ضديت با نيروی جاذبه

کند تا صدای مشخص  همچنان کوشش می]. بنا شد[حقوق کارگران 
 !“.بعد از جنگ سرد برای خود پيدا کند در جهان و محترمی

 
اولين جنگ جهانی امپرياليستی و بحران عميق 

  ی جهانی یدار سرمايه
  

ی جهانی و رقابت هر چه شديدتر  داری بحران عميق سرمايه
کشورهای امپرياليستی باالخره منجر به اولين جنگ جهانی 

 ی کشتار و ويرانی.  شد١٩١٤-١٩١٨های  امپرياليستی در سال
مستعمرات رقيبان عظيم اين جنگ که برای دسترسی به سود کالن 

 ميليون کارگر و ٤/٨امپرياليست بود، منجر به کشته شدن 
مخارج اين .  ميليون زخمی از خود باقی گذاشت٢١زحمتکش شده و 
در آن ( ميليارد دالر ٢٠٩ی حاصله از آن بيش از  جنگ و ويرانی

برای پيشبرد و حل رقابت خود  بدينسان. شود  تخمين زده می)!زمان
ها کارگر و  ميليونجان ی کشورهای امپرياليستی  بورژوازی

  .داداد را ببمحصول کار آنان 
ها و  ها، قيام اما بحران و جنگ خود منجر به پيدايش شورش

ها در ارتش و  بی و شورشهای اعتصا شبجن. ندی شدمتعددانقالبات 
 در ١٩١٧در سال . يايی بسياری از کشورها صورت گرفتنيروی در

ی خود، دولت  پرولتاريا برای اولين بار در تاريخ مبارزاتیروسيه 
 انقالبات کارگری و تشکيل ١٩١٨خود را تشکيل داد و در سال 
مجارستان نيز -يشری ات پراطوریشوراهای کارگری در آلمان و ام

مجارستان و روسيه - سلطنت در آلمان، اتريش.ندصورت گرفت
ها و   در ايتاليا کارگران زمين١٩٢٠در سال . برانداخته شد

نسه جنبش وسيع در فراود قرار دادند و خحت تصرف ها را ت کارخانه
بريتانيا، که حتی در . شدتضعيف ارتش موجب ی کارگران  اعتصابی

                                                                               
 و بعد از جنگ دوم  کشورهای امپرياليست اين نهاد از هم پاشيدرقابت بين

در ای  لنين در مصاحبه. آن را جايگزين کرد» سازمان ملل متحد«جهانی 
 اتحاديه«ما مسلمًا بر عليه ”: در مورد اين نهاد چنين گفت ١٩٢٢سال 
حامل بسياری از مشخصات منشاء خود در » اتحاديه ملل«... هستيم » ملل

متوسل بوده و » قرارداد ورسای«جنگ جهانی بوده، آنقدر از نزديک به 
 تحت ها آنچنان از نبود هر نوع شباهتی به ايجاد برابری واقعی حقوق مليت

       ی امکانی واقعی برای همزيستی فاقد هيچ نوع] و[تأثير بوده، 
قابل درک بوده و » اتحاديه«که بينش منفی ما به ] بوده[مسالمت آميز 

 ٣٨٧، ص ٣٣  لنين، کليات آثار، جلد “.بيشتری ندارد به تفسير نيازی
  ).انگليسی(

، در »الملل سوم های کارخانه و بين ، کميته صنفیایه جنبش اتحاديه « ١٠
، »الملل سوم  اول بينی های چهار کنگره هيها و بيان طعنامهتزها، ق«کتاب 
 ).انگليسی (١١٢-١١٣ص  ص
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ای داشت  اع بود و مستعمرات آنچنان گستردهالمللی ارتج بينمرکز 
 شاهد ،(!)»کرد  در امپراطوری آن غروب نمی هيچوقتتابفآ«که 

دستگاه .  شدبسياری، به خصوص در اسکاتلند،ی  مبارزات کارگری
در  !کرد» اعتصاب«دولتی به تزلزل در آمد و حتی پليس لندن هم 

چنين شرايطی بورژوازی بريتانيا حق رأی همگانی را برای تمامی 
  . را برای اولين بار قبول کرد-ن  منجمله کارگران و زنا-افراد بالغ 
 کارگران و تشديد ها و انقالبات ها، قيام شورشی موج  با اوجگيری

ی کشورهای امپرياليستی  بحران اقتصادی و سياسی بورژوازی
 خود نيروی و  خود را به بعد موکول کند خونينرقابت که مجبور شد

دادن به با تن . کند» دشمن درونی«را صرف مبارزه و مهار کردن 
 توانست که   بورژوازی،ها همراه با سرکوبيک سلسله اصالحاتی، 

ی  بدين صورت مبارزه. های انقالبی و راديکال را شکست دهدجنبش
ی  منجر به آن شد که جنگ جهانی اول تا پيروزیی پرولتاريا  طبقاتی

کامل يک طرف، و شکست کامل طرف ديگر، پيش نرفت و به همين 
 عميقتر شد و ٣٠ی  جهانی در دهه ی داری يهدليل بحران سرما

  . ديگری شدی  امپرياليستی انیهباالخره منجر به جنگ ج
ی که بورژوازی همراه با سرکوب اعتصابات و »امتيازات«يکی از 

 کارگران، و برای مهار کردن مبارزاتشان، به پرولتاريا های شبجن
درو و «١٩١٨در سال . بود» سازمان بين المللی کار«داد، 

ای را  ی چهارده ماده ، رئيس جمهور آمريکا، يک برنامه»ويلسون
نهادی به عنوان به عنوان اساس صلح مطرح کرد، که شامل ايجاد 

اين قرارداد . درج شد» ورسای«بود، و در قرارداد » اتحاديه ملل«
 به امضاء رسيد، ١٩١٩ ژوئن ٢٨در » ورسای«که در کاخ 

 قوای جديد بين کشورهای قراردادی بود جهت تثبيت توازن
ی آن غارت کشورهای شکست خورده  امپرياليستی؛ و هدف اصلی

-ی اتريش راطوریپ، ام)»ورسای«در قرارداد (آلمان . بود
از طرف ) در قراردادهای ديگر( بلغارستان مجارستان، ترکيه و

 و فرانسه، مجبور به پرداخت مخارج های بريتانيا امپراطوری
  .جنگ شدندهنگفتی بابت غرامت 

 بخش بوده، که بخش اول آن شامل ١٥شامل » ورسای«قرارداد 
های ديگر در مورد  اکثر بخش. باشد می» اتحاديه ملل«پيمان ايجاد 

ی آلمان  های عظيم، محدوديت تعداد نيروهای نظامی پرداخت غرامت
بخش دوم در مورد مرزهای . نازل و غيره هستندبه سطحی بسيار 
به فرانسه » لورين«و » آلساس«های   آن استانآلمان است، که طبق

. ی ديگری به لهستان تعلق گرفت برگردانده شد و نواحی
، يعنی »شهری آزاد«به ) گدانسک فعلی در لهستان(» يگتسدان«

طبق مصوبات اين قرارداد . تبديل شد ،»اتحاديه ملل«ی  تحت اداره
ی  نطقهرا تسخير کرد و م» ندراينال«ی  منطقه» متفقين«ارتش 

 برای مدت پانزده - با معادن ذغال سنگ و ديگر امکاناتش -» زار«
اتحاديه « البته تحت پوشش ،های پيروز سال در اختيار امپرياليست

و (نا گفته روشن است که طبقه کارگر آلمان . گذاشته شد ،»ملل
مجبور به پرداخت مخارج اين ) ديگر کشورهای شکست خورده

  .شد) لشو امثا(» قرارداد صلح«
ی مستعمرات آلمان به  در بخش چهارم، با يک قلم، کليه

ها   سرنوشت ميليون وندداده شدتحويل » متفقين«های  امپرياليست
يک دزد امپرياليست زحمتکش در آفريقا و جزاير اقيانوس آرام از 

از “ اداره و رسيدگی” البته تحت نام -گشت ی ديگر منتقل   ا به دسته
  ١١.»اتحاديه ملل«طرف 

  

                                                 
متن اين قرارداد ). انگليسی (١١٩، ماده ٤، بخش »قرارداد ورسای « ١١

 /http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwiی  در سايت اسناد تاريخی
 .باشد موجود می

  »المللی کار سازمان بين«اهداف و اصول 
  

غارت آلمان و کاهش و ی  یريز پس از دوازده بخش در مورد برنامه
محدود کردن اختيارات آن، در بخش سيزده، رهبران کشورهای 

ی   به مسئله-های پيروز   يعنی امپرياليست-» غرب دموکراتيک«
مشکالت تحمل ها  که پس از سال ،وضع طبقه کارگر خود“ بهبود”

نمود،  سرکشی می» اربابان«اقتصادی و جنگ ديگر در مقابل 
ايجاد صلح » ه مللاتحادي«در صورتی که هدف ”. پردازند می

[!] همگانی بوده، و چنين صلحی فقط اگر بر اساس عدالت اجتماعی 
؛ و در صورتی که وجود شرايط کاری که  بنا گردددتوان باشد می

ای از افراد است و   فقر برای تعداد وسيعی و شامل چنان بی عدالتی
منجر به آشوب عظيمی شود و صلح و آرامش جهان را به خطر 

؛ ]ی طبقاتی و خطر انقالبات کارگری ی مبارزه گيری يعنی اوج[اندازد 
 يمظبرای مثال، با تن. بهبود چنين شرايطی فورًا ضروری است

ر معيارهای دولت نه صرفاً از طرف طبقه کارگر، بلکه ب[ساعات کار 
، منجمله استقرار حداکثر ساعات کار ]بورژوازی و مالکين سرمايه

 ،]مانند هر کاالی ديگری[ی کار  در روز و هفته، تنظيم عرضه
بر [، تعيين حقوق کافی برای زندگی !] [١٢جلوگيری از بيکاری

، حفاظت کارگر ]داری ی تورم از طرف دولت سرمايه حسب محاسبه
مه ديدن توسط کارش، حفاظت کودکان، جوانان و از بيماری و صد

ی مزايای سالمندی و مجروح شدن، حفاظت از منافع  زنان، تهيه
باشند، قبول اصول  کارگران زمانی که در کشور ديگری شاغل می

 شغلی و تکنيکی و ديگر آموزشی  کالت، سازماندهیآزادی تش
  ١٣“.اقدامات

اهداف «ز طريق آنها  و اصولی که اها در آخر اين بخش اين روش
ه نکته ها کارگر تأمين گشت، در ُن مسببين کشتار ميليون» واالی

  :اند خالصه شده
اصل محوری اين است که با کارگر نبايد به عنوان صرفًا يک ”: اول

“ ی کار تنظيم عرضه”اين با “ .کاال و يا جنس تجاری رفتار شود
داری نيروی  مايهی سر ، و در عمل در جامعهفوق کامًال تناقض دارد

 کند يداری میخر دار آن را  کار کارگر فقط يک کااليی بوده که سرمايه
  .تا بتواند با آن کاالی خود را توليد کند

يعنی [های قانونی  ی فعاليت حق آزادی تشکل برای تمامی”: دوم
برای !] داری را به خطر نياندازد ايی که ساختار نظام سرمايهه فعاليت

  !].؟[فرمايان کارکنان و کار
ی  حقوقی کافی برای نگاهداشتن سطح زندگی... پرداخت ... ”: سوم
اين توليد ارزش برای کارگران، بدون اينکه گفته شود که “ معقول

اضافه بوده که منجر به کاهش حقوق کارگران و وضع وخيم زندگی 
  .شود آنان می
به  ساعت در هفته ٤٨قبول هشت ساعت کار در روز و يا ”: چهارم

که هنوز هم در . باشد» .او. ال. آی«“ استانداردی که هدفعنوان 
  !بسياری از کشورها عملی نشده است

  .کند  ساعت را به عنوان وقت استراحت هفتگی توصيه می٢٤: پنجم
 که البته اگر پدران و -باشد  خواهان منع کار کودکان می: ششم

اش منتفی  مسئلهمادران کودکان حقوق کافی دريافت کنند ديگر 
ای  آينده«ی کمپينی مشخص، مانند   و دليلی برای سازماندهیباشد می

                                                 
 ١٨٠ به اعالم کرد که تعداد بيکاران در جهان» .او. ال. آی« اخيرًا  ١٢

 دليل اين که اين نهاد نتوانسته که در اين مورد کاری انجام !ميليون رسيده
ی کار در نظام  وجود ارتش ذخيره -ی بيکاری  ی مسئله دهد به ريشه

خواهان تداوم و » .او. ال. آی«نظامی که . گردد  بر می-داری  سرمايه
  .باشد تقويتش می

 .١٣، بخش »قرارداد ورسای « ١٣
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 برگزار ٢٠٠٢در ژوئن سال » .او. ال. آی«، که »بدون کار کودکان
  !کرد، وجود نخواهد داشت

اصل اينکه مردان و زنان بايد حقوق مساوی برای کار ”: هفتم
 در اکثر که هنوز حتی. کند را توصيه می“ مساوی دريافت کنند
  . استيز عملی نشدهنکشورهای پيشرفته 

شرايط مساوی و برابر برای کارگران خارجی را مطرح : هشتم
در آمريکا، يا ترک در آلمان، يا  که هر کارگر مکزيکی -کند  می

  .تواند بر آن قضاوت کند افغانی در ايران، و يا ايرانی در ژاپن می
تن قوانين حفاظت کارگران نظامی برای بازرسی و به اجرا گذاش: نهم

  ١٤.کند را عنوان می
بيش از نود و سه سال وقت » .او. ال. آی«با در نظر گرفتن اينکه 
   را عملی کند، ارانهمحدود و محافظه کهای  داشته که اين خواست

 به غير از آنان که خواهان تداوم - آن برای همه ی بی فايدگی
افشای ماهيت . باشد ر میآشکا - هدوی طبقه کارگر ب  مزدیی بردگی
امروز در دستور کار فعاالن جنبش » .او. ال. آی«جوی  مماشات
، فرای اينکه در حال حاضر در کدام کشور زندگی ی ايران کارگری
طب آنها هايی که مخا ها و فراخوان نامه. کنند، قرار گرفته است می
ان  به حق کارگرهای  حقوق و خواستبايست باشد، می» .او. ال. آی«

ی  ی مبارزه را به توده  بعدیی ای عنوان کنند که حلقه را به گونه
در آن مورد چه » .او. ال. آی« فرای اينکه -طبقه کارگر نشان دهند 

قدرت طبقه کارگر در ). يا، به احتمال زياد، ندهد(اقدامی انجام دهد 
ی جنگ طبقاتی نهفته  متمرکز و سازمانيافتههای  اتحاد آن در قشون

  !کنند  که از نيروی ديگری التماس و تمنی مییيها  نه در نامه-است 
  
 ٢٠٠٣ فوريه ٢٠ - ١٣٨١ اسفند ١

 

  پول و سرمايه
  )٣(و تأثير آن در ساختار اجتماعات بشری از ديرباز تا کنون 

  
آنچه که در اين بخش اهميت دارد، درک اين واقعيت است که نظام 

اسيم، شکلی نيس^ت ک^ه    سرمايه داری به شکلی که ما امروز ميشن       
از ابتدا، يعنی از زم^ان فروپاش^ی نظ^ام فئ^ودالی و روی ک^ار آم^دن          
نظام سرمايه داری وجود داشته اس^ت، بلک^ه پروس^ه ای ب^وده ک^ه             
̂^اء الزم را ب^̂^رای     در چه^̂^ارچوب خ^̂^ود رش^̂^د ک^̂^رده و مراح^̂^ل ارتق^
رسيدن به شکل عالی فعلی، يعن^ی مرحل^ه گلوباليزاس^يون گذران^ده           

  .است
.  ب^رای مبادل^ه، از ديرب^از در جوام^ع بش^ری معم^ول ب^ود           توليد کاال 

خود ميگويد که اينگون^ه تولي^د   » الفبای مارکسيزم «مندل در کتاب    
به ده تا دوازده هزار سال پيش برميگردد، ول^ی دوران ش^کوفايی           

 اين توليد که به ١.آن در پی انحطاط نظام ارباب ـ رعيتی آغاز شد 
 در آن زمان با آزادی صاحبان     معروف است » توليد خرده کااليی  «

» اقتصاد بازار«کاال در کار تجارت، شرايطی را بوجود آورد که به 
يعن^ی علي^رغم تقس^يم ک^ار موج^ود و نق^ش دولته^ای           . معروف است 

حاکم در قوانين و مقررات، اين روابط در بازار ميتوانست همواره 
 هيچگون̂^ه» تولي̂^د خ̂^رده ک̂^االيی «در دوران .  وج̂^ود داش̂^ته باش̂^د 

فشاری جهت ثروت اندوزی خصوصی بر فعاليت اقتصادی اعم^ال           
تأثير اي^ن وض^عيت اقتص^ادی ب^رای جامع^ه آن دوران،         . ٢نميگرديد

̂^د، جنب^^ه         فرهن^^گ خ^^ود را بهم^^راه آورد و مس^^ائلی ک^^ه پ^^يش ميام
خراف^ات، ج^ادو، بخ^ت و    . اتفاقی و خ^ارج از کنت^رل بش^ر را داش^ت        

د نق̂^ش تعي̂^ين کنن̂^ده  اقب̂^ال حت̂^ی ب̂^ر مس̂^ائل اقتص̂^ادی و رون̂^د تولي̂̂  

                                                 
 .٤٢٧ همانجا، ماده  ١٤

 ليکن اينها اساسًا و همواره برای ارضای «: مندل ميگويد. داشت
       نيازه^^^ای مب^^^رم جمع^^̂^ی هس^^^تند و ه^^^دف نه^^̂^ايی آنه^^^ا مبادل^^^ه ي^^̂^ا      

  » .ثروت اندوزی نيست
ب̂^ا تکام̂^ل ت̂^دريجی مالکي̂^ت خصوص̂^ی و ب̂^ا پيش̂^رفت تقس̂^يم ک̂^ار و  

در ) ع̂^یني̂^روی ک̂^ار جم(پي̂^دايش تولي̂^د افزون̂^ه ثاب̂^ت، ني̂^روی ک̂^ار  
در . واحدهايی ک^ه مس^تقل از يک^ديگر ک^ار ميکردن^د، تقس^يم گردي^د               

اين مرحله، کار خصوص^ی ب^رای تولي^د ب^ر ک^ار جمع^ی اولي^ه غلب^ه              
با بر کنار رفتن کار جمعی، ارزشهای اخالق^ی و رواب^ط ب^ين        . يافت

مالکي̂^ت خصوص̂^ی تولي̂^د و اب̂^زار تولي̂^د،  . انس̂^انها ني̂^ز تغيي̂^ر ک̂^رد
پاش^يدگی مناس̂^بات    از يک^ديگر و از ه̂^م باع^ث دوری اف^راد جامع̂^ه  

̂^د    ̂^طه گردي^ ̂^دون واس^ ̂^ات    «ب^ ̂^دها در حي^ ̂^راد و واح^ ̂^ر اف^ ̂^اال ديگ^  ح^
مناس^بات آن^ان    . اقتصادی دارای روابط مس^تقيم ب^ا يک^ديگر نبودن^د          

      از طري^̂^ق واس^̂^طه ه^̂^ای تب^̂^ادل محص^̂^والت کارش^̂^ان ش^̂^كل اکن^̂^ون 
  .می گرفت

 مبادله آن کاال محصول کار اجتماعی است که مقصود از توليد آن«
بوسيله توليد کننده است، و نه مصرفش بوسيله تولي^د کنن^ده و ي^ا         

ل̂^ذا اي̂^ن ش̂^رايط اجتم̂^اعی  . جم̂^اعتی ک̂^ه تولي̂^د کنن̂^ده عض̂^و آنس̂^ت 
اساسًا با شرايط اجتماعی ای که در آن کل توليدات ب^رای مص^رف          

   ٣».بالواسطه جماعت توليد کننده است، تفاوت دارد
ده های چهاردهم و شانزدهم در      شکوفائی اصلی اين نظام در س      «

و تا حدود (شمال و مرکز ايتاليا و همچنين در شمال و جنوب هلند 
اي^ن  . بوقوع پيوس^ت ) کمتری در انگلستان، فرانسه و آلمان غربی  

̂^اطق و   -ش̂^کوفائی نتيج̂^ه انحط̂^اط نظ̂^ام ارب̂^اب     رعيت̂^ی در اي̂^ن من
ر همچنين ناشی از اين واقعيت بود که ص^احبان کااله^ا ک^ه در ب^ازا          

به داد و ستد اشتغال داشتند، بطور کلی آزاد و از حق^وق کم^ابيش             
  ٤».برابری برخوردار بودند

  قانون ارزش
 ق̂^انونی را ک̂^ه ح̂^اکم ب̂^ر مبادل̂^ه کااله̂^ا اس̂^ت و ني̂^ز از طري̂^ق آن   «

حاکم بر توزيع نيروی کار و تمام نيروهای توليدی در شاخه ه^ای       
 ٥». ن̂^اميمم̂^ی " ق̂^انون ارزش"گون̂^اگون فعالي̂^ت تولي̂^دی اس̂^ت،   

کاالها بر حسب مقدار کاری که برای توليد آنها الزم اس^ت          «: مثال
محصول کار روزانه يک کشاورز با محص^ول ک^ار       . مبادله ميشوند 

̂^ه ميش̂^ود    ̂^ده مبادل ̂^ه ي̂^ک بافن ̂^د   . روزان ̂^دايش تولي ̂^دو پي ̂^ا در ب    دقيق
خرده کاالئی، زمانيکه تقسيم آار ما بين صنعت گران و روستائيان 

 ̂̂̂ ̂^يار ن^ ̂^وز بس^^ ̂^ياری از    هن^^ ̂^وز بس^^ ̂^ه هن^^ ̂^انی آ^^ ̂^ت، و زم^^       اقص اس^^
فعاليت های پيشه وری در مزارع انجام ميگيرد است ک^ه بوض^وح     
آشکار می شود که مبادله فقط بر پايه ی چن^ين براب^ری م^ی توان^د        

در غي̂^ر اينص^ورت اي̂^ن و ي^ا آن فعالي̂^ت تولي^دی ک̂^ه    . اس^توار باش^د  
 خود روبرو ميشد هنگام مبادله با معادلی نازل تر از ميزان واقعی  

̂^د  ̂^دار   . ف̂^ورا مط̂^رود ميگردي    ب̂^دين ترتي̂^ب در آن بخ̂^ش کمي̂^ابی پدي
اين کميابی موجب باال رف^تن قيم^ت م^ی ش^د، و بن^ابرآن               . می گرديد 

. معادلی که توليد کننده مذبور دريافت ميکرد نيز افزايش می يافت 
در نتيجه فعاليت های تولي^دی در ب^ين بخ^ش ه^ای مختل^ف تولي^دی             

در ازای .  دوباره برقرار می گرديدقانون برابریت داده، تغيير جه
  ٦».مقدار کار انجام شده، مقدار مساوی ارزش مبادله می شد

ق^انون ارزش باي̂^د در ع^ين ح̂^ال ب^ر طب̂^ق معياره^ايی عم̂^ل کن^د ک̂^ه      
 در نتيجه برابری روزهای کار در قانون ٧.برای همه يکسان باشد

اي^ن حال^ت در   . ی ک^ار ارزش مساوی است با توليد متوسط اجتم^اع       
جوام̂^ع پيش̂^ا س̂^رمايه داری ک̂^ارايی داش̂^ت، بخص̂^وص ک̂^ه در آن     
دوران پيش̂^رفت تکني̂^ک در زمين̂^ه ه̂^ای مختل̂^ف تولي̂^د بس̂^يار کن̂^د   

پ̂^س در آن زم̂^ان ارزش ک̂^اال ب̂^ر اس̂^اس مق̂^دار ک̂^ار    . انج̂^ام ميش̂^د 
  ٨.اجتماعی الزم برای توليدش مشخص ميگرديد
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  پول و سرمايه
يی، ه^ر ک^س محص^ول خ^ود را در ب^ازار       در دوران توليد خرده کاال    

ام^ا در   . برای مبادله با محصوالتی که خود توليد نميک^رد، مي^اورد          
نهاي^ت اي̂^ن روش مش̂^کالت خ̂^ود را داش^ت و ت̂^دريجًا ني̂^از ب̂^ه ي̂^ک   

پ^ول  . ب^ود » پ^ول «اي^ن وس^يله     . وسيله برای مبادله احس^اس ميش^د      
 پدي̂^ده ای ک̂^ه ت̂^ا ب̂^ه . پدي̂^ده جدي̂^دی در حي̂^ات اجتم̂^اعی انس̂^ان ش̂^د 

ام̂^روز، تعي̂^ين کنن̂^ده موقعي̂^ت اجتم̂^اعی اف̂^راد جامع̂^ه ش̂^ده اس̂^ت؛   
̂^دگی بش̂^ر بط̂^ور کل^^ی           ̂^ا نظ̂^م طبيع̂^ی زن ̂^ه باع̂^ث ش̂^د ت ̂^ده ای ک       پدي

 ي̂^ک طبق̂^ه اجتم̂^اعی جدي̂^د يعن̂^ی  «در اي̂^ن زم̂^ان . زي̂^ر و رو ش̂^ود
، مستقل و در تضاد با صاحبان کاالهای س^اده پدي^دار        پول صاحبان
    ي^^ا ت^̂^اجران خب^̂^ره در تج^̂^ارت  اين^̂^ان هم^̂^ان رب^̂^اخواران و . ميش^^ود 

  ٩».بين المللی هستند
با آن صنعتگر ) دالل، رباخوار، بانک(تفاوت بين يک صاحب پول 

̂^ول، ک^^اال را ميخ̂^رد ب^^رای        ̂^ا آن روس^^تايی در اينس̂^تکه ص̂^احب پ ي
ف̂^روش، در حاليک̂^ه ص̂^نعتگر ي̂^ا کش̂^اورز ميفروش̂^د ب̂^رای خري̂^دن  

 بداند کاال را صاحب پول در صورتی ميخرد که. مايحتاجی که ندارد
پس هدف او از خريد ارزش افزونه ثروت . ميتواند گرانتر بفروشد

  . اندوختن است، نه رفع نيازهايش
سرمايه اوليه يا پول، به ص^احب س^رمايه اي^ن امک^ان را مي^داد ک^ه          
خود را صاحب ارزش افزونه اجتماعی ک^ه بوس^يله ديگ^ران تولي^د            

  .شده بود، نمايد
  آغاز دوران سرمايه داری 

. ص^^رف داش^^تن س^^رمايه، آغ^^از دوران نظ^^ام س^^رمايه داری نب^^ود      
    هم^^^^انطور ک^^^^ه در ب^^^^اال آم^^^^د ت^^^^اجران و دالله^^^^ا در دوران پيش^^^^ا       

اي̂^ن س̂^رمايه ام̂^ا براحت̂^ی م̂^ورد . س̂^رمايه داری ني̂^ز وج̂^ود داش̂^تند
 ب^رای مث^ال   «. نش آسان بوددمخاطره قرار ميگرفت و از دست دا      

̂^ادر   ̂^ده چه^^ ̂^ه را در س^^ ̂^ا در فرانس^^ ̂^رد تمپالره^^ ̂^ام ب^^ . هم ميت^^̂^وان ن^^
بانکداران ايتاليائی ک^ه در س^ده چه^اردهم هزين^ه جنگه^ای ش^اهان               
انگليس را تأمين ميکردند، بخاطر آنکه اين پادش^اهان دي^ون خ^ود      

  ١٠».را نپرداختند سرمايه های خود را از دست دادند
سرمايه داری از آن زم^ان آغ^از ش^د ک^ه ص^احب س^رمايه، ص^احب                 

اي̂^ن مرحل̂^ه، تولي̂^د ک̂^اال ه̂^م از آن ش̂^کل  در . وس̂^ايل تولي̂^د ه̂^م ش̂^د
تولي^د اجتم̂^اعی اولي̂^ه خ̂^ارج ش^ده و رون̂^د تولي̂^د س̂^رمايه داری را   

سرمايه دار در اين زمان، صاحب وسايل توليد شده و . بخود گرفت
اين . کارگر استخدام ميکرد و توليدات خود را نظم و سازمان ميداد

. وج^ود مي^اورد  را ب» ارزش افزونه«ديگر توليد اجتماعی نبود که     
در اي̂^ن مرحل̂^ه . بلک̂^ه ارزش افزون̂^ه در رون̂^د تولي̂^د بوج̂^ود ميام̂^د

. ارزش افزونه تنها از طريق تص^احب درآم^د ديگ^ران ميس^ر اس^ت         
اما در آن زمان تنها بخشی از ارزش افزونه از طري^ق کش^اورزی           
   يا ص^نايع ت^أمين ميش^د، بخ^ش عم^ده اي^ن ارزش افزون^ه در نتيج^ه                   

 دزدی دريائی، غ^ارتگری و تج^ارت ب^رده در            ... خدعه و چپاول   «
̂^ائی، فرانس^̂^وی،     ̂^اجران ع^̂^رب، ايتالي^ ̂^روت اولي^̂^ه ی  ت^ ̂^يل ث^ تحص^

̂^دری، آلم̂^انی و انگليس̂^ی   ̂^ارت ديگ̂^ر   .  بدس̂^ت آم̂^د ١١»فالن ب̂^ه عب
سرمايه از طريق انتقال ث^روت و تجم^ع ث^روت اجتم^اعی در دس^ت                 

  .عده ای کسب گرديد
  ود ميايد؟ارزش افزونه در نظام سرمايه داری چگونه بوج

ارزش کاالی توليد شده بوسيله کارگران يک کارخانه ميبايد برابر  
ل^ذا  . باشد با ساعاتی که کارگران برای  تولي^د آن ص^رف ک^رده ان^د          

 س^اعت ط^ول   ٤ ي^ا  ٣اگر توليد يک کاال بوس^يله ي^ک ک^ارگر ح^دود             
ک̂^ار ک̂^ارگر ب̂^رای آن روز پاي̂^ان نميياب̂^د، بلک̂^ه او هم̂^واره   . بکش̂^د

̂^ه داده و  ̂^ار ميکن^^^د     ٨ادام^ ̂^ا بيش^^^تر ه^^^م ک^ در حاليک^^^ه .  س^^^اعت ي^
دستمزدی که برای تمام اين ساعات به او داده ميشود برابر اس^ت   

اس^تفاده کااله^ای   . با ارزش همان اولين کااليی که توليد ک^رده ب^ود     

بعدی ديگر به کارگر نميرسد، بلکه مستقيمًا ب^ه جي^ب ص^احب ک^ار            
  .ميرود

 منح^ای مبل^غ ف^روش      سود صاحب کار بر اساس جمع ک^ل مخ^ارج،         
مخ^ارج، نظي̂^ر مخ^ارج تهي̂^ه وس^ايل تولي̂^د و م̂^واد    . تعي^ين ميگ̂^ردد 

. اولي̂^ه، مق̂^دارهای ث̂^ابتی هس̂^تند ک̂^ه از جي̂^ب س̂^رمايه دار مي̂^رود    
ميزان دستمزد و آن توليد اضافه است که در قبال فروش سود آور 

يعن̂^ی ه̂^ر چ̂^ه مي̂^زان دس^تمزد پ̂^ايين ت̂^ر باش̂^د، هزين̂^ه تولي̂^د  . اس^ت 
يين تر ميايد و هرچه ساعات کار کارگر بيش^تر باش^د،      اولين کاال پا  

در ب^ازار ام^ا   . ميزان کاالی مجانی برای صاحب کار بيشتر ميش^ود     
قيم̂^ت ف̂^روش تم̂^ام اي̂^ن کااله̂^ا ب̂^ر اس̂^اس هزين̂^ه تولي̂^د اول̂^ين ک̂^اال  

در نتيج^ه ص^احب ک^ار از ک^االی        . بعالوه درصد سود تعيين ميگردد    
بقي^ه کااله^ای او ص^رفًا       اولی سود ميبرد، در حاليکه قيمت فروش        

ارزش افزونه در نظام سرمايه داری از اين . به سود تبديل ميشود
  .طريق کسب ميگردد

اين شيوه توليد سرمايه داری ناشی از سه تحول بنيادی در وضع         
  :اقتصادی و روابط اجتماعی انسانها شد

 ج̂^دائی تولي̂^د کنن̂^دگان از وس̂^ايل تولي̂^د و وس̂^ايل ام̂^رار   -   ال̂^ف«
اي^ن ج^دائی در کش^اورزی از طري^ق اخ^راج دهقان̂^ان      .  دمع^اش خ^و  

کوچک از زمين هايی ک^ه در اختي^ار تي^ول داران ب^ود و تب^ديل اي^ن              
و در ب̂^ين ص̂^نعتگران ب̂^ا تالش̂^ی  . زمينه̂^ا ب̂^ه مرات̂^ع انج̂^ام پ̂^ذيرفت 

تعاونی های سده های مي^انی، و از طري^ق تص^احب زمينه^ای بک^ر             
تراکی در کشورهای خارجی، و تصاحب خصوص^ی زم^ين ه^ای اش̂           

  .روستاها و غيره
 شکل بندی يک طبقه اجتماعی که مالکي^ت ب^ر وس^ايل تولي^د      -   ب

پي^دايش اي^ن    . يعن^ی ب^ورژوازی جدي^د     : را به انحصار خود در آورد     
طبقه قب^ل از ه^ر چي^ز مس^تلزم انباش^ت س^رمايه در ش^کل پ^ولی آن              
است و نيز بعد تحول وسايل توليد که قيمت آنها را چن^ان ب^اال ب^رد        

 پول در اختيار - فقط کسانيکه مبالغ قابل مالحظه ای از سرمايهکه
انق^الب ص^نعتی در س^ده       . دارند ميتواند ب^ه اي^ن وس^ايل دس^ت يابن^د           

هيجدهم که تولي^د آت^ی را ب^ر پاي^ه ی مک^انيکی ک^ردن ص^نعت ق^رار                
  .داد، تحول مذکور را به نحوی قطعی به انجام رسانيد

 دگرگونی نتيجه ظهور طبقه ای اين:  تبديل نيروی کار به کاال-   ج
است که به جز نيروی کارش چيز ديگری در مالکيت خ^ود ن^دارد،    
و مجب̂^ور اس̂^ت ک̂^ه ب̂^رای ادام̂^ه زن̂^دگی خ̂^ود ني̂^روی ک̂^ارش را ب̂^ه  

  .صاحبان وسايل توليد بفروشد
ب^ه  ) در هلن^د (عريضه ای که در اواخر سده ش^انزدهم در لي^دن          

مردم^ی  : "دي^د اس^ت  تحرير در آم^د ش^رح گوي^ايی از پرولتاري^ای ج         
تهيدست و محتاج که تعداد کثيری از آنان سختی بار معيشت زن و 
̂^ار        فرزن^̂^دان را ني^̂^ز ب^̂^ه دوش ميکش^̂^ند، و ج^̂^ز آنچ^̂^ه از طري^̂^ق ک^

  ١٢."دست ها عايدشان ميشود، دارائی ديگری ندارند
  
  »توليد خرده کااليی« ـ قصل چهارم، بخش دوم ١
  »ع نياز و توليد برای مبادلهتوليد برای رف« ـ فصل چهارم، بخش يکم ٢
   ـ همانجا٣
  »توليد خرده کااليی« ـ فصل چهارم، بخش دوم ٤
  »قانون ارزش« ـ فصل چهارم، بخش سوم ٥
   ـ همانجا  ٦
   ـ همانجا٧
   ـ همانجا٨
  »ظهور سرمايه« ـ فصل چهارم، بخش چهارم ٩
  »از سرمايه تا سرمايه داری« ـ فصل چهارم، بخش پنجم ١٠
  »ارزش افزونه چيست؟«رم، بخش ششم  ـ قصل چها١١
  »شرايط پيدايش سزمايه داری نوين« ـ فصل چهارم، بخش هفتم ١٢

  
  ادامه دارد


