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  ٣٠     صفحه یز با مازيار را»نبرد کارگر«مصاحبۀ 

  سرمقاله

  فته است؟ريشۀ کشمکش ھای درونی رژيم در چه نھ

در ھفته ھای اخير کشمکش ھا و اخت<فات  درونی 
خود  به نژاد ھم احمدی رژيم چنان باK گرفته است که

 اين. کند دھن کجی" رھبر"به  ًعلنا تا داده جرأت

رھبر جمھوری "حتی روزنامه ھای مرتبط به  مسايل
برای نمونه ! را نيز نگران کرده است" اس<می ايران
، روزنامۀ جمھوری اس<می ١٣٩٠ تير ١٨روز شنبه 

اگر با : "در سرمقاله اش، خطاب به مسئوKن نوشت
گوش جان به حرف دل مردم گوش كنيد، به اين 
ّواقعيت خواھيد رسيد كه مردم از دعواھای سياسی و 

اين روزنامه، ." اندفشارھای اقتصادی خسته شده 
سياستمداران را متھم کرد که اين روزھا سرگرم 

 حاصل ھستند و دغدغۀ مردم و مناقشات بیمنازعات 
ھای نادرست، از وعده "را ندارند؛ در حالی که مردم 

 لجام گسيخته و از فقر و بيکاری و از گرانی
پيشتر، آيت هللا ." عدالتی، ناراحت و ناراضی ھستندبی

علی خامنه ای، نيز با اشاره به پاره ای از اخت<ف ھا 
واسته بود که نسبت به در بين مسئوKن، از آنان خ

ھاى انق<ب به كارھاى غيرمفيد سرگرم شدن دستگاه"
  ... مراقب باشند" ًو احيانا مضر

  ٢صفحۀ 
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  است؟ نھفته چه در ميرژی درونی ھا کشمکشۀ شير

  

در ھفته ھای اخير کشمکش ھا و اخت<فات  درونی رژيم 
 تا داده خود جرأت به نژاد ھم احمدی چنان باK گرفته است که

حتی روزنامه ھای  مسايل اين. کند دھن کجی" رھبر"به ً علنا
 را نيز نگران "رھبر جمھوری اس<می ايران"مرتبط به 
، روزنامۀ ١٣٩٠ تير ١٨برای نمونه روز شنبه ! کرده است

جمھوری اس<می در سرمقاله اش، خطاب به مسئوKن 
اگر با گوش جان به حرف دل مردم گوش كنيد، به : "نوشت

ّاين واقعيت خواھيد رسيد كه مردم از دعواھای سياسی و 
اين روزنامه، ." اندفشارھای اقتصادی خسته شده 

سياستمداران را متھم کرد که اين روزھا سرگرم منازعات و 
 حاصل ھستند و دغدغۀ مردم را ندارند؛ در حالی مناقشات بی
 لجام گسيخته و ھای نادرست، از گرانیاز وعده "که مردم 

." عدالتی، ناراحت و ناراضی ھستنداز فقر و بيکاری و بی
ه به پاره ای از پيشتر، آيت هللا علی خامنه ای، نيز با اشار

اخت<ف ھا در بين مسئوKن، از آنان خواسته بود که نسبت به 
ًھاى انق<ب به كارھاى غيرمفيد و احيانا سرگرم شدن دستگاه"

  .مراقب باشند" مضر

علنی شدن اين اخت<فات از زمان اخراج مصلحی، وزير 
. اط<عات جمھوری اس<می، به دست احمدی نژاد آغاز شد

ًقانون نانوشته، وزارت اط<عات تماما ملک بر اساس يک 

خامنه ای محسوب می شود و وزير اين وزارتخانه را او 
ًاخراج وزير از سوی احمدی نژاد مشخصا . انتخاب می کند

دھن کجی او به خامنه ای بود، که البته طی تنھا چند ساعت 
پس از آن موج . اين اخراج به دستور خامنه ای بی اثر شد

ديدی از سوی حاميان و باند خامنه ای به راه مطبوعاتی ش
افتاد، در اين ميان کيھان ھم با ادبيات ھميشگی خود برای 

خط و نشان کشيد و سرنوشت بنی صدر را " جريان انحرافی"
درگيری ھا به مجلس نيز کشيده . به آن ھا خاطرنشان کرد

شد، به طوری که صد نماينده خواستار طرح سؤال از رئيس 
  . دندجمھور ش

، چند تن "جريان انحرافی"در عين حال تحت عنوان مقابله با 
اين . از نزديکان احمدی نژاد دستگير و از کار برکنار شده اند

ھفته، بار ديگر غ<محسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوۀ 
جريان "قضائيه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اين 

 فرھنگی و ، دستگيری افرادی در سازمان ميراث"انحرافی
. را تاييد کرد" شخصی در موزه ملی ايران"گردشگری و 

آزاده اردکانی، دارای ليسانس ميکروب شناسی و رئيس 
، که اين ھفته شايعه دستگيری او (!)پيشين موزۀ ملی ايران 

تقويت شد، از افراد نزديک به اسفنديار رحيم مشائی و حميد 
ھوری به شمار بقائی، رئيس دفتر و معاون اجرايی رئيس جم

  .می رود

در مقابل، بنا به گزارش پايگاه اط<ع رسانی رياست 
 تير، ١٩جمھوری ايران، محمود احمدی نژاد روز يکشنبه، 

در جلسۀ ھيئت دولت محور كار دولت را ت<ش صادقانه و 
مخلصانه برای مردم دانست و تأکيد کرد که ھيئت وزيران 

و با فضاسازی و دھند كه ديگران بنشينند اجازه نمی "
او ." غوغاساKری برای آنان دستور كار روزانه تھيه كنند

چندين بار باند خامنه ای را به افشای برخی مسائل تھديد کرد 
و گفت در صورت ادامۀ حم<ت به او و کابينه اش، 

در عين حال . موضوعات را با مردم در ميان خواھد گذاشت
 اص<ح طلبان اصولگرايان با نشان دادن چراغ سبز به

پشت پرده با رھبران آزادی برخی از زندان و مذاکرات (
خواھان ھر چه بيشتر منزوی شدن باند احمدی نژاد در ) آنان

برای بازارگرمی و ظاھر سازی، . انتخابات مجلس ھستند
نيز تأسيس گشته که " پايداری"و " ايستادگی"جبھه ھای 
  .ی بنشيندًنھايتا بر کرس" رھبر انق<ب"سياست ھای 

به . درگيری ھای اخير، پای سپاه را ھم به وسط کشيده است
عنوان مثال، احمدی نژاد در بخشی از سخنان خود در ھمايش 
راھبردھای نوين در پيشگيری و مبارزه با قاچاق کاK و ارز 

 تيرماه سال جاری به طور زنده از شبکۀ خبر ١١که روز 
بعاد واردات صدا و سيما پخش شد، برای نشان دادن ا

دو ھزار "غيرقانونی، به قاچاق سيگار اشاره کرد و گفت 
ھمه ... ميليارد تومان فقط مصرف سيگار است در ايران

قاچاقچيان درجه يک دنيا را به طمع می اندازد، چه رسد به 
کنايه " برادران قاچاقچی"، که اين "برداران قاچاقچی خودمان
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ش تند سردار جعفری، ای معنادار بود از سپاه و موجب واکن
  .ّفرماندۀ کل سپاه پاسداران گرديد

قابل ذکر است که اگرچه اخت<فات در درون طيف 
به ھيچ " رژيم"ّتازگی دارد، اما در درون " اصولگرايان"

شايد تا به حال، به خصوص پس از . وجه پديده ای تازه نيست
ّتثبيت جمھوری اس<می، درگيری ھای درونی حاکميت تا به 

 اندازه شديد و علنی نبوده است؛ درگيری ھای اين دوره اين
ّاما به حدی جديست، که جناح ھای حاکميت ت<ش چندانی  ّ ّ ّ

رژيم سرمايه داری ايران از .  برای پنھان نمودن آن نمی کنند
ابتدا دارای تناقضی اساسی در درون خود بوده و تا امروز 

يم از ذات تناقض اساسی اين رژ. اين تناقض حل نگشته است
ھرگز " جمھوری اس<می. "خود رژيم سرچشمه می گيرد

يک نظام سرمايه داری متعارف، مشابه با آن چه در 
. کشورھای سرمايه داری غربی مشاھده می کنيم، نبوده است
در دل رژيم ھمواره دو جناح در مقابل يک ديگر صف آرايی 

، "متعارض"جالبست که منطق ھر دو جناح . کرده اند
ولو اين که با قرار گرفتن پشت (يه داری محض است سرما

با اين وجود، جناح ). آن را تقبيح کنند" اقتصاد اس<می"
ًسنتا در سطح سياسی اخت<فات و " اصولگرا"موسوم به 

" اص<ح طلب"منازعاتی با غرب دارد، در حالی که جناح 
ًشديدا خواستار آنست که جمھوری اس<می خود را با 

ّام ھای سرمايه داری غربی ھمسو کند و تا حد معيارھای نظ

ًدقيقا می توان اين (را کاھش دھد " منازعات"امکان اين 

 اقتصادی موسوی به ھنگام -موضوع را در مواضع سياسی
 و پس از آن ٨٨رقابت برای انتخابات رياست جمھوری 

او و تيم مشاورينش از يک سو نسبت به تحريم . م<حظه کرد
ًارجی ھشدار می دادند و از سوی ديگر علنا ھا و فشارھای خ

از نفس طرح ھای تعديل ساختاری ھمچون حذف سوبسيدھا 
ّاين تناقض و دوگانگی بر اساس وضعيت ). دفاع می کردند

 اس<می ھمواره - عينی و ذات متناقض رژيم سرمايه داری
برای نمونه از روزھای نخستين انق<ب، . ظاھر گشته است
 بھشتی بر عھده گرفتند، و -ّول را خمينینمايندگی گرايش ا
و متعارف با عرف ھای بين المللی " معتدل"نمايندگی جناح 

ھمواره بخشی از سرمايه داری برای .  يزدی-را بازرگان
ّحفظ منافع درازمدت نظام اس<می راھی جز توسل به غرب  ّ

منطق سرمايه داری جھانی . و نظام امپرياليستی نمی يافت
تناقض را در ايران در طی بيش از سه دھه به ھمواره اين 

در پيش افرادی نظير . شکل عريانی به نمايش گذاشته است
رفسنجانی، خاتمی، موسوی و غيره که خود زمانی از سران 

بوده اند؛ برای حفظ بقای ) يا اقتدارگرا(جناح اصول گرا 
به بيان . روی آورند" اص<ح طلبانه"رژيم، به سياست ھای 

مامی اص<ح طلبان فعلی در ايران، زمانی خود از ديگر، ت
بدنۀ قدرت و اصولگرايان صاحب منصب بوده اند، که امروز 

را در ايجاد ) ًو نتيجتا بقای خود(راه ادامۀ حيات رژيم 
تغييرات در ساختار اقتصادی می بينند، و برای نيل به آن، 
ز مجبور به حمايت از برخی آزادی ھای نيم بند بورژوايی ني

  .ھستند

در واقع سياست ھای اخير اسفنديار رحيم مشائی و 
؛ چنين "روحانيت"ھمراھانش از جمله احمدی نژاد، در مقابل 

به سخن ديگر، می توان اع<م کرد . منطقی را دنبال می کند
ّاما در عين ! شده است" اص<ح طلبان"که احمدی نژاد نيز از 

ل اقتدارگرايان به حال بايد تأکيد کرد که گرايشاتی که از د
مواضع اص<ح طلبانه روی می آورند، به ھيچ وجه نشانی از 

ّندارد، حتی اگر با مزورانه ترين " دموکراسی"و " ترقی"
به عنوان مثال، اقدام (تاکتيک ھا خ<ف اين را تظاھر کنند 

با طرح تقکيک " مخالفت"ًکام< ھدفمند احمدی نژاد در 
ستگی اساتيد طی نامه ای به جنسيتی در دانشگاه ھا و بازنش

ّ؛ در واقع آنان برای بقای کليت نظام جمھوری )وزير علوم
  .ت<ش می کنند

خطری که اين اوضاع در پی دارد، حمايت جوانان و حتی 
او در برابر " ايستادگی"روشنفکران از احمدی نژاد به دليل 

بر . برای تضعيف رژيم است" تاکتيکی"خامنه ای، و يا 
استدKKتی، با حمايت از و تقويت جناح احمدی اساس چنين 

نژاد، جناح خامنه ای سقوط خواھد کرد و اين موضوع، 
ّمسير را برای سرنگونی کل رژيم آسان می کند؛ بنابراين 
ّصرف حذف روحانيت، به تنھايی يک قدم رو به جلو است ِ .
سؤال اينجاست که در شرايطی که چنين نزاعی ميان باند ھای 

. گرفه و علنی شده است، موضع ما چگونه بايد باشدرژيم در 
به اعتقاد ما حمايت از ھر يک از طرفين اين درگيری، چه به 
عنوان تاکتيک و چه به عنوان استراتژی، اشتباھی محض و 

ھيچ يک از اين گرايش ھا مترقی و . خطايی مھلک است
  .  دموکرات نيستند و نبايد به آنھا دل بست

ِتخابات دھم رياست جمھوری، شرکت ھمانطور که در ان
صرف در انتخابات در حمايت از موسوی و خاتمی اشتباه 
ّبوده، به ھمان درجه شرکت غيرفعال در انتخابات دورۀ نھم 
مجلس و انتخاب گرايشات مخالف موجود درونی ھيئت حاکم  

  .به عنوان بديل سياسی واقعی نيز  اشتباه خواھد بود
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ز اين باند ھا، بلکه تبليغ و پيگيری ّراه حل ما، نه حمايت ا
آلترناتيوی راديکال و سوسياليستی در تماس با توده ھا و 
جوانان، و مطابق با شرايط عينی و سطح آگاھی و مطالبات 

علت اصلی حمايت بسياری از جوانان در دوره . آنان است
ھای گذشته از اص<ح طلبان، و حمايت احتمالی از احمدی 

ت مجلس آتی، نه از روی ع<قه به آن ھا و نژاد در انتخابا
پذيرش برنامه ھايشان، بلکه به دليل عدم حضور يک 

چنان چه يک بديل انق<بی و . ّآلترناتيو يا گرايش سوم است
راديکال، به شکل زنده و حاضر در اجتماع وجود داشته 
باشد، بسياری از جوانان، به جای حمايت از جناح ھای رژيم 

و به اميد محقق شدن برخی از خواسته از روی اجبار 
تا زمانی که اين بديل تنھا روی . ھايشان، جذب آن خواھند شد

کاغذ ھای يادداشت و مقاKت انبار شده در کتابخانه ھا و 
آرشيوھا حاضر است، تا زمانی که چنين بحثی تنھا در محافل 
ّاينترنتی و مجالس بستۀ فعالين منزوی و دورافتاده از حقيقت 

معه در جريان است، اين آلترناتيو درون جامعه و ميان جا
تنھا راه دست يافتن به حمايت . جوانان ريشه نخواھد دواند

ّتوده ای و جوانان، حضور فعال درون اجتماع و ميان آن 
ّھاست، حضور در مبارزات روزمرۀ آن ھا، از ابتدايی ترين 

و اين امر . خواسته ھا تا خواست ھای سرنگونی طلبی
  .يازمند سازماندھی و تشکل يابی حرفه ای و انق<بيستن

جوانان و نيروھای مترقی جامعه بايد برای يک بديل انق<بی 
ّتوھم . ّبرای سرنگونی کل نظام جمھوری اس<می ت<ش کنند

داشتن نسبت به ھر يک از اين افراد و گرايشات راه را به 
رکت ش. سوی دمکراسی حقيقی و سوسياليزم مسدود می کند

در انتخابات دورۀ نھم مجلس تنھا برای رسيدن به اين اھداف 
به سخن ديگر، برای تحريم انتخابات، بايد . بايد صورت گيرد

ِبه سخن ديگر، تحريم فعال .  انتخابات شرکت کردرونددر  ّ
ّفعاليت برای افشای ھر دو جناح . انتخابات را بايد سازمان داد

ّبل تماميت رژيم، تاکتيکی رژيم و ارائۀ آلترناتيوی در مقا
  . است که می توان از آن بھره برد

  

  »رانيای انق<بی ھا ستيمارکس شيگرای ريدبی شورا«

 ١٣٩٠ تير ٢٨

  

  به بھانۀ مسألۀ بيمۀ کارگران ساختمانی

  

  کيوان نوفرستی

ً گذشته، مسألۀ بيمۀ کارگران ساختمانی مجددا ھفتۀطی چند  ّ

 در زاری حکومتی ايلناآن گونه که خبرگ. مطرح شده است
در صورتی "  گزارش می دھد،  تيرماه سال جاری٢٧تاريخ 

که تکليف اجرای قانون بيمۀ اجباری کارگران ساختمانی 
مشخص نشود، مجلس در شھريور ماه رسيدگی به اين مسأله 

و به ع<وه در متن " را در دستور کار خود قرار خواھد داد
مين أسازمان ت"ت که خبر از قول عليرضا محجوب آمده اس

 کارگران مشمول دارای ۀاعی موظف است برای ھماجتم
 بيمه صادر ۀچ بيمه تشکيل داده و دفترۀ پروند،کارت مھارت

بيمۀ کارگران ساختمانی " معضل"ّمطرح شدن مجدد ". کند
ّبرای حاکميت، فرصت خوبی به ما می دھد تا نگاھی دوباره 

ّ تا حد امکان از آن يک به سير اين درگيری ھا داشته باشيم و

در ابتدا ناگزير بايد اشاره ای . سری درس ھايی کسب کنيم
  :مختصر به پيشينۀ اين درگيری داشته باشيم

پس از دو سال مسکوت ماندن قانون بيمه ھای اجتماعی 
 مجلس شورای ٨٦ آبان ٩ّمصوب (کارگران ساختمانی 

، )١٣٨٩(گذشته ، سرانجام در ارديبھشت ماه سال )اس<می
 اين قانون از سوی وزيران ٥ و ٣ّآيين نامۀ اجرايی مواد 

ًعضو کميسيون امور اجتماعی و دولت الکترونيک، و ظاھرا 

حمايت از قشر "و " عدالت اجتماعی"در راستای برقراری 
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ً، تصويب و نھايتا آيين نامۀ اجرايی قانون مذکور از "کارگر

  . سوی رئيس جمھور اب<غ شد

وزارت كار و امور اجتماعی "ّوم اين قانون، ّبر اساس مادۀ س
موظف است نسبت به )  ای سازمان آموزش فنی و حرفه (

فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارھای ساختمانی، 
تا به اين " اقدام و كارت مھارت فنی برای آن ھا صادر نمايد

ترتيب، کارگر ساختمانی پس از دريافت کارت مھارت فنی 
رک Kزم و ثبت نام در يکی از شعب صندوق، با ارايۀ مدا

 درست در ھمين جا بود .تحت پوشش اين آيين نامه قرار گيرد
که مسئوKن سازمان تأمين اجتماعی ت<ش کردند تا با 

، از زير بار اجرای "كارت مھارت فنی"دستاويز قراردادن 
 ت<شی که ھم چنان به انحاء مختلف .قانون شانه خالی کنند

  .رد و امسال نيز شاھد آن ھستيمادامه دا

ّ با توجه به مادۀ پنجم قانون .ّاما ماجرا تنھا به اين جا ختم نشد ّ
ّمزبور، حق بيمۀ قابل پرداخت برای ھر واحد مسکونی، بر 

ّاساس ضريب حق بيمه، نرخ حق بيمۀ سھم کارفرما، ميزان  ّ

ّحق بيمۀ سھم کارگر ساختمانی و ميزان حق بيمۀ سھم  ّ

ّحاسبه می گردد، به طوری که حق بيمه، حداقل کارفرما م ّ

ّ درصد از حداقل دستمزد ماھانه را ٤ّ درصد و حداکثر ٢.٢

اين رقم در شھرھا و مناطق محروم کشور تشکيل می دھد و 
  .شود  درصدی برخوردار می۵٠ تا ٢٠ھای  از تخفيف

به ھمين جھت، ھنوز چند ماه از تصويب اين آيين نامه از 
" عدالت اجتماعی"و شيفتۀ " کارگردوست"سوی وزيران 
ما با واکنش تند شھرداران و بسيج آن ھا برای نگذشته بود که 

 به طوری که. جلوگيری از اجرای آيين نامه رو به رو شديم
 جمھور،  ای به رييس شھر کشور در نامه   ک<ن ٨شھرداران 

 ماندن قانون بيمۀ کارگران ساختمانی شدند  خواستار مسکوت
ّ برابری حق بيمۀ پرداختی از ٣٠ع<م کردند که افزايش و ا

اثرات منفی نظير افزايش " ھا طبق اين قانون،  سوی سازنده
و سازھای غيراصولی و غيرمجاز، کاھش تقاضای  ساخت 

وساز   و رکود بازار ساخت ،صدور پروانه و پايان کار
توقف اين "و بنابراين " مسکن را به ھمراه خواھد داشت

  ."  به نفع و ص<ح کشور استقانون

ّدر واقع استدKل اصلی آن ھا اين بود که اجرای مادۀ پنجم، 

ّيعنی پرداخت حق بيمه بر پايۀ متراژ ساختمان، به افزايش 

  .ًھزينه و نتيجتا قيمت ساختمان منجر می شود

ھمان طور که گفتم اکنون فرصت خوبيست تا با نگاه به مسألۀ 
از سال گذشته تاکنون چند نتيجه بيمۀ کارگران ساختمانی 

  : گيری جزئی، ولی مھم داشته باشيم

" افزايش ساخت و سازھای غير اصولی"از بھانۀ سطحی  -١
تو گويی پيش از اين قانون با سطح ناچيزی از (که بگذريم 

مخالفين ، )ساخت و سازھای غير استاندارد رو به رو بوده ايم
ھای اجتماعی کارگران اجرای آيين نامۀ اجرايی قانون بيمه 

) يعنی شھرداران، استانداران و شوراھای شھر(ساختمانی 
که الزام دريافت کنندگان جواز به پرداخت ردند استدKل می ک

ّحق بيمه با توجه به متراژ ساختمان، می تواند به افزايش 
اين استدKل از پايه بی اساس . قيمت ساختمان منجر شود

ازندگان گرامی، ھزينۀ بيمه را است، چرا که فقط کافيست س
از سود خود بپردازند تا بدين تريب منجر به افزايش قيمت 

ًدر واقع تمامی اين باK و پايين پريدن ھا، دقيقا . مسکن نشوند

به ھمين جا بازمی گردد که آقايان ع<قه ای به کاھش سود 
ًبه ع<وه اين استدKل، صرفا . خود نداشتند و نخواھند داشت

ّ بوده است بر نقش واسطه ھا و دKKن بی حد و مرز پوششی

و ساخت و ) به ويژه سيمان(در عرصۀ مصالح ساختمانی 
ّساز مسکن و انداختن گناه تورم بخش مسکن به گردن 

  . کارگران ساختمانی شاغل در اين بخش

چکيدۀ (جالبست که بنابر گزارش اخير مرکز آمار ايران 
ونی شھر تھران در بھار اط<عات مربوط به معام<ت مسک

 تا بھار سال جاری ٨٨، می توان ديد که از بھار سال )٩٠
 متری ١٠٠ّمتوسط قيمت و اجاره بھای يک واحد مسکونی 

 درصد افزايش داشته ١٩١ و ٢٨در تھران، به ترتيب حدود 
ّيعنی رشد متوسط اجاره بھای يک خانۀ صدمتری در . اند

 برابر رشد قيمت آن بوده ًتھران طی دورۀ مذکور، تقريبا ھفت
سؤال اين جاست که چه کسانی از چنين رانت ھايی . است

منتفع می شوند؟ Kبد به زعم آقايان اين بار ھم کارگران 
  !  ساختمانی

 می تواند به راحتی ، ھر چند بی اساس، چنين استدKلیولی
طبقۀ کارگر را، برای مقطعی، رو در روی بخشی از خود، 

يعنی بخش وسيعی از . ختمانی، قرار دھديعنی کارگران سا
کارگران که دغدغۀ تأمين مسکن برای خود و خانواده ھايشان 
ّرا دارند، ممکن است تحت چنين استدKلی، در مقابل حق 

بخشی ديگر از ھم طبقه ای ھای خود قرار بگيرند و به زبان 
ايجاد انشقاق  ( سرمايه داریھميشگیديگر، بازيچۀ سياست 

در ھمين مورد، اگر کارگران .  شوند)ارگریدر صفوف ک
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ساختمانی به دليل واھمۀ ساير ھم طبقه ای ھای خود از 
ًافزايش قيمت ساختمان، مورد حمايت قرار نگيرند، نھايتا اين 

به ضرر آن ھا خاتمه خواھد يافت و " بازی سرمايه داران"
به . چنين واقعه ای، می تواند باز ھم در آينده تکرار شود

ن مثال، اگر در آينده رانندگان شرکت واحد برای افزايش عنوا
دستمزد وارد اعتصاب شوند، اين بار اع<م خواھد شد که 

اين درخواست، باعث افزايش ھزينۀ حمل و نقل عمومی می "
   ."شود

بايد تأکيد کرد که اين تداخل ظاھری در بين منافع بخش ھای 
ّمختلف طبقۀ کارگر، صرفا توھمی است که از  سوی سرمايه ً

در اين جاست که کارگران بايد . داری دامن زده می شود
ّبدانند منافع اقشار مختلف طبقۀ کارگر، جدا از منافع کل طبقۀ 

 مبارزۀ بدونبه ھمين جھت، . کارگر نيست و بالعکس
 يعنی مبارزۀ ھر قشر کارگر تنھا و تنھا برای منافع -متحدانه

ر رويی منافع بخش ھای ً می تواند بعضا به رو د-ھمان قشر
به اين ترتيب، باز اين قشر .  مختلف طبقۀ کارگر منجر شود

از کارگران، مورد حمايت ساير ھم طبقه ای ھای خود قرار 
به ھمين خاطر، ھيچ راھی به جز مبارزۀ . نخواھد گرفت

متحدانۀ کارگران برای حقوق خود و ساير ھم طبقه ای خود 
سأله که مبارزه کارگران می قبول اين مالبته  (وجود ندارد

بايد متحدانه و برای تمامی اقشار طبقۀ کارگر باشد، به معنی 
ّمقابله با فعاليت ھای سنديکايی و صنفی  که به دفاع از - ّ

در .  نيست-ّحقوق بخش معينی از طبقۀ کارگر می پردازند
ّواقع مارکسيست ھای انق<بی، از حق تشکيل سنديکا در 

در آن ّنفی قاطعانه دفاع می کنند، اما ايران و مبارزات ص
مانند پيگيری منافع اقشار  - ّمحدوديت ھای سنديکاليسم واحد 

ّمعين طبقۀ کارگر، و نه کل آن   ). را ھم افشا می سازند-ّ

ّ در تمام اين مدت، تشک<ت زرد کارگری از نوع خانۀ -٢

کارگر و غيره، مشغول چانه زنی و مماشات در باK بودند 
ً که با توجه به ماھيت اين نھادھا کام< منطقی موضوعی( ّ ّ

ّتجمع خود کارگران در مقابل تأمين اجتماعی بود که ). است
ھمين . فشار را برای پيگيری مطالبۀ آن ھا با�جبار باK برد

رژيم از " سوپاپ ھای اطمينان"موضوع، بار ديگر ترس 
  .حرکات مستقل کارگری را به وضوح نشان می دھد

برخورد دولت و ارگان ھای آن ھم می تواند نه فقط نوع  -٣
برای کارگران ساختمانی، بلکه برای کليۀ کارگران آموزنده 

آيين نامۀ اجرايی قانون ھمان طور که اشاره شد . باشد
 گذشتهديبھشت ماه سال ر امذکور، پس از دو سال تعليق، در

ًاما با گذشت تقريبا چھار ماه، ما ش. تصويب و اب<غ شد اھد ّ
 ذاتی  عملکردً دقيقااين.  بوديم"شرکا"واکنش تند شھرداران و 

ً تشک<ت ظاھرا  از سوی که، دولت سرمايه داری استيک

به . دشووابسته به دولت ھوشمندانه پنھان می " کارگری"
 رئيس انجمن صنفی کارگران در ھمان گيرودارعنوان مثال 

حمايت کند دولت بايد :" بودساختمانی طی مصاحبه ای گفته 
 اين تلقی به ]...[فانه اکنون ّسأمت. تا اين مسائل از بين برود

 دولت بوده و می خواھند ۀوجود آمده که اين موضوع با اشار
وانمود کنند که دولت است که رو به روی کارگران ساختمانی 

ّاما واقعيت". ايستاده است . اوست برخ<ف گفته ھای ً تماماّ
واست نھادھايی مانند شھرداری ھا نوع برخورد دولت با درخ

و شوراھای شھر، قابل مقايسه با برخوردی است که در قبال 
درخواست اصناف بازار برای تعليق و ممانعت از اجرای 

 در .ماليات بر ارزش افزوده و ماليات اصناف صورت گرفت
ھر دو مورد، دولت به راحتی به توافقات و سازش ھايی 

ّبی ماھيت طبقاتی خود را نشان پنھانی روی آورد و به خو
  .داد

که نسبت به کارگران شاغل در ساير (کارگران ساختمانی 
برای کسب ) بخش ھا، دچار بيشترين سوانح کار می شوند

اعم از افزايش دستمزد، بھره مندی از بيمۀ تأمين (حقوق خود 
ناگزير ) ّاجتماعی، بھبود شرايط کار، امنيت شغلی و غيره

 -ّعنوان اولين و مھم ترين قدم در شرايط کنونی  شايد به -بايد
به سوی ايجاد تشکلی عمومی و مستقل از بورژوازی، و 
ّھمسو شدن با مبارزات روزمرۀ ساير ھم طبقه ای ھای خود 

  .حرکت کنند

  ١٣٩٠مرداد 
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   مفھوم تشکل ھای مستقل کارگریۀنکاتی دربار

  

کل ھای ًرفيق مازيار اخيرا مباحثاتی در مورد تش: پرسش
مستقل کارگری و نقش سنديکا ھا در جنبش کارگری ميان 

شما در اين مورد . ّبرخی از فعاKن کارگری باز شده است
در ابتدا . ّمقاKت متعددی در طی ساليان گذشته نگاشته ايد

توضيحاتی در مورد مفھوم  رايج تشکل مستقل از ديدگاه 
  .سازمان ھای سنتی بدھيد

" سازمان"يا " حزب" که - ان ھای سنتیاز ديدگاه سازم: پاسخ
ً عموما درک مشخص و مشترکی از -ًخود را نقدا ساخته اند

ّاز ديدگاه آنان فعاليت سياسی بر دو . طرح اين شعار دارند
. تقسيم می شود" دموکراتيک"و " کمونيستی"ّمحور خاص 

که مربوط به سازمان سياسی خود آنان " کمونيستی"ّاول، کار
ّس برنامه و تشکي<ت خاص خودشان متمرکز بوده و براسا

به زعم آنان گرايش ھای سياسی موجود دچار . شده است
ًبحران بوده و صرفا خود آنان ھستند که پاسخگوی نيازھای 

از اين رو از کارگران کمونيست می . جامعه می باشند
خواھند که به سازمان آنان بپيوندند و مبارزات سياسی و 

ّدوم، کار . ون سازمان آنان انجام دھندتشکي<تی را در در
تشکل ھای "است که شامل کار در درون " دموکراتيک"

. می شود) ّو ساير تجمع ھا" (مستقل کارگری
ھای اين سازمان ھا برای نفوذ و کسب مقام "کمونيست"
را " دموکراتيک"ّ، وارد اين تجمع ھا شده و دخالت "رھبری"

نين تشکل ھايی تنھا در به اعتقاد آنان چ. انجام می دھند
صورتی موفقيت نھايی خواھند يافت که به انحصار سازمان 

اعضای کارگر اين سازمان ھا در . آنان درآيند" کمونيستی"
ّواقع برای ساختن و پيش برد فعاليت ھای تشکل ھای 

" رھبری"کارگری به درون آن ھا نمی روند، بلکه برای 
و در مواردی ھم در . ساير کارگران به آن ھا راه می يابند

صورت عدم توفيق در ھدف ھای خود، به تخريب اين تشکل 
بديھی است که چنين روشی از مداخله نه . ھا دست می زنند

تنھا غيراصولی و انحصارگرايانه است، بلکه به تفرقۀ ھر چه 
کارگران متعلق به . ّبيشتر تجمع ھای کارگری منجر می شود

ای جدا بافته از کارگران در اين سازمان ھا خود را تافته 
تشکل ھای کارگری پنداشته و در مقابل، ساير کارگران به 

  .آنان به چشم افرادی جدا از خود می نگرند

  موضع مارکسيست ھای انق<بی چگونه است؟: پرسش

روش برخورد کمونيست ھای انق<بی در درون تشکل : پاسخ
ت ھا، از ديدگاه کمونيس. ھای مستقل کارگری چنين نيست

تشکل ھای مستقل کارگری ابزاری Kزم و ضروری اند و 
 حتی اگر تحت کنترل کمونيست ھا - گسترش و تکامل آن ھا

ّ به پيشبرد مبارزات ضد سرمايه داری کمک شايانی -نباشند

در نتيجه کمونيست ھای انق<بی ھمواره بايستی به . می کند
ون  بد-ّطور جدی در جھت ساختن و گسترش اين تشکل ھا

ھر چه تشکل ھای مستقل .  مبادرت کنند- توقع ھای لحظه ای
ًکارگری گسترده تر و متشکل تر باشند، نھايتا توازن قوای 

و عليه دولت سرمايه ) ّو کل چپ( به نفع طبقه کارگر -طبقاتی
بنابراين تخريب و يا مداخله در جھت .  تغيير می يابد-داری

 ھا، چنين تشکل تحميل غيراصولی عقايد خود بر اين تشکل
  .ھايی را در مقابل رژيم ھای سرمايه داری تضعيف می کند

ّموضع فعاKن کارگری که تعلقی به اين سازمان ھای : پرسش
  سنتی ندارند، چيست؟ 

ّگرچه اغلب فعاKن کارگری به روش ھای سازمان : پاسخ
 براساس تجربۀ خود، به خصوص -ھای سنتی آشنايی داشته و

ّ از آن فاصله گرفته اند، اما ھنوز به -ايران ٥٧پس از انق<ب 
علت ناروشنی در مورد مفھوم تشکل ھای مستقل کارگری و 
زمان و چگونگی طرح آن و رابطۀ يک حزب کارگری با 
چنين تشکل ھايی، تحت تأثير سياست ھای ھمين گروه ھا 
قرار گرفته و از ھمان روش ھای انحرافی به شکل ھای 

  .کنندمختلف دنباله روی می 

در واکنش به سياست ھا و روش ھای سازمان ھای سنتی، 
بسياری از مبارزان کارگری به اين نتيجه رسيده اند که مفھوم 

ّدر وھلۀ اول يعنی تشکل ھايی که " تشکل مستقل کارگری"
و . از سازمان ھای چپ باشند" جدا"و " مستقل"می بايستی 

" روشنفکران"از آن جايی که اکثر اين سازمان ھا به وسيلۀ 
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اند، پس "روشنفکران"ًبنياد گذاشته شده و يا اکثرا متشکل از 
مفھوم تشکل مستقل کارگری به طور مشخص يعنی تشکل 

از روشنفکران؛ تشکل ھايی که به وسيلۀ خود " مستقل"ھايی 
  .کارگران و برای خود کارگران ساخته شده اند

ه وسيلۀ ّاول، در اين که تشکل ھای مستقل کارگری بايستی ب
ساخته شود، ) و يا در ابتدا کارگران پيشرو(خود طبقۀ کارگر 
را " تشکل ھای کارگری"بديھی است که . نبايد ترديدی داشت

 نمی توانند به - ھر چند ھم انق<بی-"روشنفکر"ّيک عده 
ھم چنين تشکل ھای کارگری . طور واقعی تشکيل دھند

عنی نمی توانند بايستی مستقل از سازمان ھای سياسی باشند؛ ي
 ھر چند ھم -آن ھا را به زائده ای از يک يا چند سازمان چپ

ّاما اين واقعيت ھا به اين مفھوم نمی تواند .  تبديل کرد-انق<بی
ِ برای حفظ استق<ل اين تشکل -تلقی شود که به نحوی

 اعضای کارگر يک يا چند سازمان چپ حق دخالت - کارگری
 و -کل ھايی را نداشته باشندو يا فعاليت در درون چنين تش

  .زير سؤال می رود" استق<ل"گرنه 

چه به طور انفرادی و غيروابسته (واضح است که ھر کارگر 
به يک سازمان سياسی و چه وابسته به يک سازمان سياسی 

بايستی قادر باشد تا عضو يک تشکل ) با برنامۀ مشخص
ّفعاليت  ھمزمان با -کارگری شود و آزادانه و بدون محدوديت

 از عقايد و برنامۀ سازمان خود - در درون تشکل کارگری
ّکارگران آگاه، خود، براساس فعاليت و مبارزۀ . دفاع کند

اعضای درون تشکل ھای کارگری است که ھمرزمان شان 
چنان چه . را انتخاب می کنند و نه وابستگی سياسی آن افراد

يتی اعضای کارگر يک سازمان سياسی خاص آن چنان فعال
داشته باشند که از سوی ساير کارگران به اکثريت رھبری 
يک تشکل کارگری انتخاب شوند، نمی توان با روش ھای 

 زير لوای وابستگی به - بوروکراتيک و غيراصولی آنان را
  . محکوم و اخراج و يا منزوی کرد- يک سازمان خاص

اگر امروز جنبش کارگری ايران به چنين وضعيت اسفباری 
ه که يک سازمان کارگری که در برگيرندۀ بخش دچار شد

قابل م<حظه ی کارگران پيشرو باشد، وجود ندارد، اين امر 
از " تعلقات سازمانی نداشتن"نبايد به اين معنی تلقی شود که 

اگر سازمان ھای . محسنات يک کارگر کمونيست است
زده و ھيچ يک بديل انق<بی ای " راست"و " چپ"سياسی به 
ُاده اند، نبايد پيشروی کارگری را به اين نتيجه تشکيل ند

ً و صرفا -برساند که بدون برنامۀ سياسی و سازمان سياسی

 می توان انق<ب آتی را -متکی بر تشکل ھای مستقل کارگری
  .سازماندھی کرد

ّدوم، بنابر تجربۀ جنبش کارگری در سطح بين المللی، تشکل 
د و آن ھم استق<ل ًھای مستقل کارگری صرفا يک مفھوم دارن

اگر بورژوازی برای . آنان از سازمان ھای بورژوايی است
حفظ منافع خود تشکل ھای خود را به وجود می آورد، طبقۀ 

آنان که . خود را نياز دارد" مستقل"کارگر ھم تشکل ھای 
مدافع يک جامعۀ طبقاتی اند و به طور متشکل در يک 

 اند، نمی توانند در ّسازمان طرفدار رژيم سرمايه داری فعال
کارگران پيشرو در . درون يک تشکل کارگری راه داده شوند

جھت استق<ل خود از طبقۀ متخاصم بايستی اصرار داشته 
در (باشند و نه عقايد سازمان ھای کمونيستی متفاوت 

  ).شرايطی که چنين سازمان ھای وجود داشته باشند

ث يک بح" روشنفکر"و " کارگر"ّسوم، بحث بر سر 
انتزاعی است که برخی به راه انداخته اند و ھيچ نتيجه ای جز 

بورژوازی . تفرقه انگيزی در صفوف جنبش کارگری ندارد
تقسيم کرده و " يدی"و " فکری"ًسنتا کار اجتماعی را به کار 

ّاين عده با . را صاحب امتياز قلمداد می کند" روشنفکران"

را صاحب " رانکارگ"ھمين روش از تقسيم کار، می خواھند 
در صورتی که ھدف بايد از بين بردن ھرگونه . امتياز کنند

مارکسيست ھای انق<بی به اين گونه . امتيازی در جامعه باشد
در جامعۀ سرمايه داری . تقسيم کار اجتماعی اعتقادی ندارند
). بورژوازی و پرولتاريا(دو طبقۀ اصلی وجود دارد 
عقايد . ژی طبقۀ حاکم استايدئولوژی حاکم در جامعه، ايدئولو

و تبليغات سرمايه داری در تمام سطوح جامعه من جمله مابين 
در نتيجه در چنين جوامعی خط . کارگران رخنه می کند

کليۀ . طبقاتی به طور سياه و سفيد تقسيم نمی شود
ّالزاما ضد انق<بی نيستند و ھم چنين کليۀ " روشنفکران" ً

د به طور يک پارچه واقف ّکارگران به منافع دراز مدت خو
برخی از کارگران تحت تأثير ايدئولوژی طبقۀ . نمی شوند

حاکم قرار گرفته، و برعکس برخی از روشنفکران به 
در نتيجه آن چه برای جنبش . صفوف طبقۀ کارگر می پيوندند

کارگری بايستی اھميت داشته باشد، اين نيست که چه کسی 
آن چه مھم است ، "روشنفکر"است و چه کسی " کارگر"

کسی که به منافع دراز " (مبارز انق<بی"اينست که چه فردی 
برای مثال در . است) ّمدت طبقه کارگر در عمل وفادار باشد

ّايران، کسی که يک روز در عمر خود کار يدی نکرده، اما 
خواھان سرنگونی رژيم و جايگزينی آن با حکومت کارگری 



 

 ميليتانت
   و پنجۀ چھلشمار

 ّ دورۀ دوم-پنجم  سال -١٣٩٠ مرداد
٩  

  

يک )  بر می داردو در عمل ھم در اين جھت گام(است 
است و از طرف ديگر فردی که تمام عمر " مبارز انق<بی"

خود کار مشقت آميز در کارخانه کرده و امروز در صف 
" مبارز انق<بی"حزب هللا قرار دارد و مدافع رژيم است يک 

  .نيست

اضافه بر اين، ھمان طور که در سازمان ھای سياسی ھم 
، در تشکل ھای "کارگر"وجود دارد و ھم " روشنفکر"

ّکارگری ھم پس از دوره ای عده ای از کارگران پديد می آيند 

تبديل می " رھبران حرفه ای"که ديگر کار يدی نکرده و به 
اتحاديه ھای کارگری در غرب بسياری از اين قبيل . شوند

را در درون خود ) يا بوروکرات(زده " روشنفکر"کارگران 
ھستند، چرا اعتراضی " نروشنفکرا"کسانی که مخالف . دارد

به حضور اين گونه عناصر در درون تشکل ھای کارگری 
نمی کنند؟ بديھی است که تقسيم بندی مبارزان کمونيست به 

يک بحث کاذب است که کمکی به " کارگر"و " روشنفکر"
 ھمان -اتحاد و استحکام صفوف کارگران پيشرو نمی کند

  .و يا عرب و عجمطور ايجاد تفاوت بين کارگر سفيد و سياه 

در " روشنفکران انق<بی"برخی می گويند که مخالفتی با 
" اکثريت"درون يک تشکل کارگری ندارند، به شرط آن که 

ًزيرا، اوK . اين ھم بحثی است غيرمنطقی. با کارگران باشد

ھم " روشنفکر"مگر قرار است در تشکل ھای کارگری 
سازمان سياسی وجود داشته باشد؟ کارگری که به وسيلۀ يک 

" روشنفکر"به درون يک تشکل کارگری می آيد که يک 
تشکل ھای کارگری بايستی از کارگران و نه . نيست

. روشنفکران تشکيل شوند و اين اصل نبايستی مخدوش شود
ّثانيا ھر تجمع ای که به وسيلۀ عده ای کارگر ساخته می شود  ً

  .نيست" تشکل مستقل کارگری"ًکه الزاما 

Kزم است، " روشنفکر"و " کارگر" که تمايز بين می گويند
چون تمام ب<ھا را روشنفکران بر سر جنبش کارگری ايران 
آوردند؛ و اگر کارگران به حال خود رھا شده بودند وضعيت 

ّمسبب . اين بحث ھم ناصحيح است. به اين وخامت نمی بود
اصلی شکست انق<ب ايران سياست ھای اشتباه سازمان ھای 

اين برنامه ھا . و برنامه ھای انحرافی آنان بوده است" چپ"
به درون جنبش کارگری نياوردند، " روشنفکران"ًرا صرفا 

عضو اين سازمان ھا به درون جنبش " کارگران"بلکه 
برای درس گيری از تجارب گذشته، . کارگری منتقل کردند

  .بايستی به ريشۀ مسألۀ پرداخت

و يا " سنديکا" محدود به ًچھارم، مفھوم تشکل کارگری صرفا
در اغلب نوشته ھا، از واژه ھای . اتحاديۀ کارگری نمی شود

به يک " سنديکای کارگری"و " تشکل مستقل کارگری"
ًاتحاديه کارگری صرفا يکی از شکل . مفھوم استفاده می شود

تشکل کارگری، تشکلی . ھای تشکل مستقل کارگری است
کارگری برای است که کارگران درگير مبارزۀ مشخص 

در دوره ھای اعت<ی . پيشبرد مبارزۀ خود ايجاد می کنند
مبارزات و ايجاد روزنه ھای دمکراتيک، تشکل ھای 

ظاھر ) اتحاديه ھای سراسری(کارگری به شکل سنديکاھا 
انق<بی تشکل ھای کارگری -در دوره ھای پيشا. می شوند

به " شوراھای کارگری"خود را به عالی ترين شکل خود 
نمايش می گذارند و در دوره ھای رکود مبارزات طبقاتی و 

  .سرکوب، کميته ھای عمل مخفی و غيره شکل می گيرند

آيا طرح شعار تشکل ھای مستقل کارگری امروزه : پرسش
  ضروری است؟

بديھی است که يکی از تبليغات اصلی ھر سازمان و يا : پاسخ
رد، بايستی تشکلی که خود را مدافع طبقۀ کارگر اع<م می دا

بر ضرورت ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری تأکيد داشته 
چون که در نھايت، رھايی طبقۀ کارگر به دست خود . باشد

طبقۀ کارگر و با اتکا به نيروی خود آن و ساير زحمتکشان 
زنده باد تشکل ھای "بنابراين طرح شعار . صورت می گيرد
رای پيشبرد يعنی ھر تشکلی که کارگران ب" (مستقل کارگری

مبارزات خود Kزم تشخيص می دھند و مستقل از بورژوازی 
ّاما، بايستی از اين شعار عام فراتر . درست می باشد) است

) امروز(ّرفت و روشن کرد که شعار خاص جنبش کارگری 
  .چه بايد باشد؟ بر سر اين موضوع اخت<ف وجود دارد

بر تحت وضعيت فعلی سياسی ايران، به طور عمومی دو 
يکی بر تداوم سازماندھی کميته ھای عمل . خورد وجود دارد

مخفی تأکيد کرده و ديگری بر سازماندھی علنی و سراسری 
برای تشخيص روش صحيح ). اتحاديه ھا(کارگری 

ّسازماندھی کارگری، بايد تحليلی از ماھيت رژيم ارائه داده 
رژيم فعلی يک رژيم سرمايه داری است که در بھترين . شود

شاه را در سر می " ط<يی"حالت آرزوی بازگشت به دوران 
 نظام سرمايه داری متکی بر امپرياليزم که از طريق - پروراند

اين . سرکوب و اختناق قادر به استثمار طبقۀ کارگر باشد
رژيم ھمانند رژيم شاه ھيچ گاه قادر به اعطای آزادی ھای 

ايجاد . نخواھد بود) مانند دولت ھای غربی" (دموکراتيک"
ًگشايش ھای دموکراتيک فورا به بھای سرنگونی رژيم تمام 



 

 ميليتانت
   و پنجۀ چھلشمار

 ّ دورۀ دوم-پنجم  سال -١٣٩٠ مرداد
١٠  

  

). ھمان طور که در مورد رژيم شاه چنين شد(می شود 
بحران اقتصادی اين قبيل رژيم ھا آن چنان شديد است که حتی 

با اين . ّتحمل آزادی نسبی و کوتاه مدت را ھم نخواھند داشت
م نيست که ّوصف، ماھيت ضد کارگری رژيم به اين مفھو

. ًتشکل ھای ظاھری کارگری ھم مطلقا شکل نمی گيرند
برعکس گاھی ھمين رژيم، به علل مختلف، تشکل ھای 

عقب "ّاما اين امر به علت . کارگری را به وجود می آورد
رژيم نيست، بلکه سياست مشخص تھاجم به کارگران " نشينی

ھايی که ھم ايجاد می "اتحاديه"و . است از طريقی ديگر
 نمايندگان رژيم ھم در آنان -ھستند" اتحاديه ھای زرد"وند، ش

ًمث< ايجاد تشکل ھای (ًشرکت داشته و کام< تحت کنترل اند 

کارگری در دورۀ خاتمی با ھمکاری سازمان بين المللی 
  ).کار

بديھی است که شعار کارگران پيشرو نمی تواند تبليغ برای 
ضح است که در عين ھمچنين وا. ايجاد چنين تشکل ھايی باشد

 -حال کارگران پيشرو در صورت وجود چنين تشکل ھايی
. بايستی از آنان برای پيشبرد امر مبارزاتی خود استفاده کنند
ّاما، برای انجام موفقيت آميز چنين کاری، کارگران بايستی 

 را ساخته -  منطبق با وضعيت فعلی- تشکل ھای مستقل خود
 طی سال ھای - کل ھايی کهاين تشکل ھا چيزی جز تش. باشند

ّگذشته کارگران پيشرو برای سازماندھی مبارزات ضد 

اين تشکل ھا را می .  نمی تواند باشد- ًرژيمی نقدا ساخته اند
تنھا تضمين ادامۀ . عمل مخفی ناميد) محافل(توان کميته ھا 

ايجاد، احيا و ) چه مخفی و چه علنی(ّفعاليت ھای کارگری 
 - ًگرچه چنين کميته ھايی نقدا.  استگسترش چنين کميته ھايی

ّ ساخته شده اند، اما ھنوز يا ھمه جا -طی چند سال گذشته
بنابراين ھنوز يکی از . ايجاد نشده اند و يا ھماھنگ نيستند

وظايف اصلی کارگران پيشرو، احيا، ايجاد و گسترش چنين 
ھر چه اين کميته ھای عمل مخفی بيشتر و . کميته ھايی است

چه مخفی و چه (فته تر باشند، امکانات مبارزاتی سازمان يا
  .بيشتر می شوند) علنی

 مانند تشکيل اتحاديه ھای کارگری -"ايده آل"طرح شعارھای 
 بدون پشتوانۀ عملی، - زير چکمه ھای ديکتاتوری آخوندی

ُصرفا به يک تبليغات تو خالی دھن پر کن تبديل می شود ً .
ود تاکنون نتوانسته اگر گرايش ھای طرفدار طبقۀ کارگر خ
دخالت ) چند نفری(اند در تشکيل حتی يک کميتۀ عمل مخفی 

داشته باشند، چگونه می خواھند ميليون ھا کارگر را در 
حتی اگر تحت (اتحاديه سازمان دھند؟ اتحاديه ھای کارگری 

نيازی به تبليغات گروه ھای ) چنين رژيمی امکان پذير باشد
). ًکه عمدتا در خارج ھستندآن ھم گروھايی (سياسی ندارد 

خود کارگران در وضعيت مشخص به ايجاد چنين تشکل 
آن چه گروه ھای سياسی و پيشروان . ھايی دامن می زنند

ّکارگری می بايستی توجه خود را بدان معطوف کنند، ايجاد 
زيرا که حتی اگر . ستون فقرات چنين اتحاديه ھايی است
، اين امر موقتی خواھد رژيم به اتحاديه ھای واقعی تن دھد

البته (بود و به ھمان سرعت می تواند آن ھا را تعطيل کند 
پس از شناسايی مبارزان کارگری و دستگيری و يا اعدام آن 

اگر چنين شد بايد چکار کرد؟ آيا بايستی دوباره سال ھا ). ھا
انتظار کشيد تا نسل جديدی از کارگران اقدام به ساختن تشکل 

ی خود را کنند؟ واضح است که مسألۀ ھای کارگری مخف
امروزی ما ساختن نطفه ھای محکم و مخفی تشکل ھای 
کارگری است، کميته ھايی که بتوانند در ھر وضعيتی خود 

چنين کميته ھايی خود تعيين می کنند که . را سازمان دھند
چگونه به سنديکاھای کارگری و يا ھر تشکل ديگری پاسخ 

  .دھند

گری در ايجاد تشکل ھای مستقل نقش حزب کار: پرسش
  کارگری چيست؟

و (در برخورد با مسألۀ تشکيل حزب طبقۀ کارگر : پاسخ
، ھمچنين، دو روش )رابطۀ آن با تشکل ھای مستقل کارگری

اولی، بر اين نظر است که حزب طبقۀ . متفاوت وجود دارد
کارگر را می توان در ابتدا جدا از پيشروان کارگری ساخت 

 آنان را متقاعد به پيوستن به آن حزب - وره ای طی د-و سپس
ًگروه ھای سنتی ايرانی عموما چنين روشی را اتخاذ . کرد

کرده و برداشتی نادرست و مکانيکی از يک حزب کارگری 
ّنظر دوم، بر اين اعتقاد است که حزب طبقۀ . انق<بی دارند

کارگر بايستی از درون تشکل ھای مستقل کارگری به وجود 
به خصوص پس از (ناصری از سابقۀ جنبش کارگری ع. آيد

به ) مشاھدۀ عملکرد سازمان ھای موجود در انق<ب اخير
  .چنين نتيجه ای رسيده اند

نقطۀ . در واقع اين دو برخورد، دو روی يک سکه ھستند
 - ّ با توجه به ساختن حزب- مشترک ھر دو اينست که ھيچ يک

 کارگری يا به ارتباط تنگاتنگ سه گانۀ مابين پيشروی
رھبران طبيعی وعملی جنبش (» کارگران روشنفکر«

رھبران (» روشنفکر کارگری«،  پيشگام انق<بی يا )کارگری
، و توده ھای کارگر و )نظری و سياسی جنبش کارگری
ّدستۀ اول، دستۀ دوم را . ّزحمتکش، توجه خاص نمی کنند ّ
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م ّکرده و گروه دو" سنديکاليستی"متھم به داشتن انحرافات 
اين . می کند" روشنفکرانه"ّاولی را متھم به داشتن انحرافات 

دعوای کاذب به مشک<ت موجود پيشروی کارگری می افزايد 
  .و افتراق را در درون جنبش کارگری تشديد می کند

ّدستۀ اول تصور می کند که  خود، " حزب"و يا " سازمان"ّ
گر روشنفکر و کار"ّمرکز جنبش کارگری است و با عده ای 

بدون دخالت ميان پيشروی کارگری می توان حزب " انق<بی
ّو دستۀ دوم با اتکا به سابقۀ کارگری . طبقۀ کارگر اع<م کرد

ًبه خودی خود نھايتا بدون نياز " کارگران"خود می پندارد که 

صرف نظر از (به پيشگام انق<بی می توانند به طور جمعی 
ن يک تشکل از درو) ناھمگونی سياسی و درجۀ آگاھی

  .حزب خود را بسازند) مانند اتحاديۀ کارگری(کارگری 

برخورد به گروه ھای سنتی از حوصلۀ اين بحث خارج است 
و در مقاKت پيش به آن پرداخته شده است، در اين جا می 

ّاين عده به درستی ايراداتی به . ّپردازيم به نظر دستۀ دوم

ی کارگری را گروه ھای سنتی گرفته و لزوم درگيری پيشرو
ّاما خود، ايراداتی . در ايجاد حزب طبقۀ کارگر تأکيد می کنند

  .ايرادات به اين نظر چندگانه است. دارند

ّاول، گرچه طبقۀ کارگر در کل مورد استثمار قرار می گيرد، 
ّاما آگاھی طبقاتی به شکل يکپارچه و ھمگون در کل طبقه  ّ

گرايش ھای مابين کارگران ھم، . کارگر ايجاد نمی شود
در درون تشکل ھای . متفاوت و گاه متضاد مشاھده می شود
بنابراين، صحبت از . کارگری ھم ھمين وضعيت حاکم است

به " ايجاد حزب طبقۀ کارگر از درون تشکل ھای کارگری"
در تاريخ جنبش . ميان آوردن بحثی است غيرعملی و ناوارد

 ھای که از درون تشکل" کارگری"کارگری کليۀ حزب ھای 
مستقل به وجود آمدند، به نحوی از انحاء منحط و يا 

بريتانيا " حزب کارگر"نمونۀ بارز آن (بورژوايی شدند 
ًدر واقع صرفا بخشی از طبقۀ کارگر در مراحل ). است

ّاوليه، پيگيرانه از منافع کل طبقۀ کارگر دفاع می کند اين . ّ
که  کارگرانی - ناميد" پيشروی کارگری"بخش را می توان 

ّدر صف مقدم جنبش کارگری، صرف نظر از جزر و مد  ّ

 اين بخش رھبران طبيعی و عملی -مبارزات، قرار می گيرند
  .کارگران ھستند

اين . ّدوم، حزب طبقه کارگر، نياز به برنامۀ انق<بی دارد
برنامه بايستی ريشه در تجارب تاريخی طبقۀ کارگر، نه تنھا 

اين برنامه .  داشته باشددر ايران که در سطح بين المللی،

بايستی متکی به تئوری انق<بی تکامل يافتۀ دو قرن اخير 
 ١٠ تا ٨کارگرانی که روزی . جنبش ھای کارگری باشد

ساعت در کارخانه ھا مشغول به کار مشقت بار ھستند، يک 
. شبه و به شکل خودبخودی به اين تئوری ھا دست نمی يابند

نياز به تئوريسين ھای ) واھمانند طبقۀ بورژ(طبقۀ کارگر 
 بديھی است که اين نظريه پردازان کارگری می .خود دارد

ّ، اما، در ابتدا ًبايد نھايتا از درون خود طبقۀ کارگر بيرون آيند
ًدارد که محققا از " روشنفکران انق<بی"طبقۀ کارگر نياز به 

ّدرون طبقۀ کارگر نبوده، اما خود را در خدمت جنبش 
و در عمل ھم آزمون خود را به طبقۀ (ه اند کارگری گذاشت

بنابراين بايستی پيوندی ميان آن بخش ). کارگر پس داده اند
 از -و اين روشنفکران) رھبران عملی(پيگير طبقۀ کارگر 

" پيشگام انق<بی"ّاين عده را می توان .  ايجاد شود-ابتدا
روشنفکران کارگری که در عمل در خدمت جنبش کارگری (

فته و مورد اعتماد و تأييد جنبش کارگری قرار گرفته قرار گر
را " پيشگام انق<بی"و " پيشروی کارگری"رابطۀ . ، ناميد)اند

گرچه اين دو در ابتدا . نمی توان به طور مصنوعی ايجاد کرد
ّبه طور جداگانه تشکيل می شوند، اما ب<فاصله به يکديگر 

 ھمه -اھد بودپيوند می خورند و وجه تمايزی بين آن ھا نخو
از اعضای يک تشکي<ت ھستند که به دور يک برنامه جمع 

و يا " روشنفکران"اصرار بر اعطای امتياز ويژه به . شده اند
 -  صرف نظر از قابليت ھای سياسی و تشکي<تی- "کارگران"

ھر .  ايجاد می کند ريشه ھای انحطاط را در اين تجمع اوليه
، جايگاه خود را در درون ّعضو بنا بر قابليت و جديت سياسی

  .يک تشکي<ت واحد می يابد

 سرمايه داری تا ۀ کارگر در درون جامعۀّسوم، حزب طبق
 پيشا انق<بی و تسخير قدرت، بايستی از حم<ت و نفوذ ۀدور
حزب ھای بی در و پيکر و توده .  متخاصم محفوظ بماندۀطبق

در . دگيرن  کارگر قرار میۀ دشمنان طبقۀای ھميشه مورد حمل
از لحاظ سياسی (ه ای متعھد ّنتيجه حزب کارگری، بايد با عد

، منضبط )از لحاظ فعاليت و کار سياسی(ی ّ، جد)و برنامه ای
و با رعايت اکيد مسائل ) از لحاظ وفاداری به تشکي<ت(

بنابراين چنين حزبی در ابتدای کار، . امنيتی ساخته شود
 ۀرده و در دورحزبی کوچک خواھد بود که به تدريج رشد ک

ر اين ّتصو. تبديل می شود" توده ای"پيشا انق<بی به حزب 
) خصوص در کشوری مانند ايرانه ب(که رژيم سرمايه داری 

 کارگر خواھد داد ۀ ساختن يک حزب توده ای را به طبقۀاجاز
 کارگر، حزب اقليت کارگران ۀحزب طبق. ًکام< تخيلی است
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 کارگر و روشنفکران ۀپيوندی از بھترين عناصر طبق(است 
  ).انق<بی

ال ترين و متعھدترين ّچھارم، چنين حزبی می تواند فع
 ۀبه دور برنام( سياسی ۀاعضای کارگر خود را برای مبارز

تنھا . در تشکل ھای مستقل کارگری شرکت دھد) انق<بی
تضمين گسترش و تداوم کار تشکل ھای مستقل کارگری 

حتی (مستقل کارگری تشکل ھای . وجود چنين نھادی است
 يک حزب ۀانھبدون دخالت آگا) کميته ھای عمل مخفی

  .ًانق<بی، نھايتا پراکنده شده و از بين می روند

  به نظر شما حزب کارگری چگونه تشکيل می شود؟: پرسش

ساختن حزب "برخ<ف نظرات گروه ھای سنتی و مدافعان 
د ، تدارک ايجا"کارگری از درون تشکل ھای مستقل کارگری

 حزب کارگری آتی ايران را می توان از ھم ۀليّنطفه ھای او
ه قدر ک ھمان. آغاز کرد) چه در ايران و چه خارج(اکنون 

 کارگر، بدون پيشروی کارگری و دخالت ۀساختن حزب طبق
در جنبش کارگری انحرافی است، به ھمان ترتيب در انتظار 

ر يکی از طرق دخالت، د. نشستن ھم اشتباه است" ناجی"
کميته ھای عمل (جھت پيشبرد مبارزات کارگری موجود 

 يک ۀليّ و در عين حال تدارک ساختن نطفه ھای او-)مخفی
" ھسته ھای کارگری سوسياليستی" تشکيل -حزب کارگری

 ،الينّدر جھت گيری و ترکيب فع" کارگری("است 
طور ه ھسته ھايی که در ابتدا ب). در برنامه" سوسياليستی"و

 ۀ برنامھر نقطه ای از ايران و يا خارج حول يکجداگانه در 
ی و منضبط ساخته شده و ّد، جدّانق<بی روشن و با افراد متعھ

را ) کميته ھای عمل( درون تشکل ھای کارگری ۀمداخل
اين ھسته ھای کارگری سوسياليستی به . سازمان می دھد

 در - کارگری می توانند به يکديگرۀدور يک نشريه تدريج ب
 يک ۀليّ نزديک شده و پايه ھای او-لی و سياسیسطح عم

  .ًگروه کارگری و نھايتا حزب کارگری آتی ايران را بنياد نھند

پيوند ھسته ھای کارگری سوسياليستی و تشکل ھای کارگری 
، تنھا روشی است که تداوم )کميته ھای عمل مخفی(موجود 

کار تشکل ھای مستقل کارگری را تضمين کرده و اتحاد 
 تنھا روشی - طی دوره ای-ھای کارگری سوسياليستیھسته 

 تدارک ايجاد يک حزب -ت کنونیّ در وضعي- است که
  .کارگری را می تواند تضمين کند

                                                    ١٣٩٠ تير ٢٦

را که  زير ۀ مقال، جنبش کارگری اخير در مباحثاتۀدر حاشي
نخستين  با نام مستعار رسام ثابتو  يانیعليرضا ببه قلم رفيق 

انتشار يافته  ١۵٢ کارگر سوسياليست شمارۀ  نشريۀبار در
  يه                       ھيئت تحرير.  انتشار می دھيمًداّ مجد،بود

***  

  به فعالين جنبش لغو کارمزدی

در تئوری، با » فعالين جنبش لغو کار مزدی « تناقضات 
مبارزات ضد سرمايه داری سنديکا کارگران شرکت واحد، 

 .بيشتر خود را آشکارميکند در پراتيک، ھرچه

رانندگان « در نوشته ای به » فعالين جنبش لغو کار مزدی «
ه ای يکی دوسال اخير ، درست طبق سنت فرق»شرکت واحد

خود، به دنبال کشف نقطه ضعفی در حرکت کارگران شرکت 
واحد اتوبوسرانی، نام سنديکا را کشف کرده و آن را در 

ھا توصيف  با محتوای خواست آن" تعارض بسيار فاحش"
 !کردند

 مذکور، قبل از اين الينعچنين نقطه ضعف يابی از طرف ف
 بود؛ با اين فرق که  پيگيری صورت گرفتهۀدر مورد کميت

او و وزرات کار - ال-نقطه ضعف آن خطاب قرار دادن آی
 سرمايه ّ ضدۀ و اين امر مغاير با مبارز،برای تشکل يابی

 .داری تلقی گرديده بود

 لغو کار مزدی را نه به ،»فعالين جنبش لغو کار مزدی«
شناسند  عنوان موضوعی میه عنوان يک پرسپکتيو، بلکه ب

ه ط و در ھر دوره از رشد جنبش کارگری، بکه در ھر شراي
 سرمايه داری از آن استفاده ّ ضدۀ کد پيوستن به مبارزمثابۀ
 ّ ضدۀفانه برای مبارزّسأو اين در حالی است که مت. کنند می

ده نی ارائه داّ روشن و مدوبرنامۀکنون نه سرمايه داری، تا
ايشات الين کارگری، با گرّ فعاند و نه خواھان اتحاد عمل ھمۀ

ھا برای   آن بر حول برنامه ای مورد توافق ھمۀمتفاوت،
رو و به  از اين. پيشبرد مبارزات ضد سرمايه داری بوده اند

 مبارزات گرايشات مختلف کارگری، در ھر ،ھا زعم آن
 لغو کار مزدی د جنبۀچه نتوان سطحی و در ھر ظرفی، چنان
يا اگر ھم  سرمايه داری نيست و ّرا در خود بگنجاند، يا ضد

 !ھست ره به ناکجا آباد می برد

 تنھا تشکلی ، سرمايه داریّھا تشکل سراسری ضد از نظر آن
ھر .  سرمايه داری داشته باشدّ ضدۀاست که می تواند مبارز
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 سرمايه داری ّ ضدۀ مبارزۀ ديگر در قاعد،تشکلی غير از اين
 الين جنبش لغوّفع«و به اين ترتيب تناقضات ! قرار نمی گيرد

 خود  ھا در نوشتۀآن. از اين نقطه آغاز می گردد» کار مزدی
 :گويند  شرکت واحد مییالين سنديکاّخطاب به فع

چه از ديد ما جای بحث دارد، محتوای خواست شما  آن« 
 با نوع " سنديکاۀمقول"نيست، بلکه تعارض بسيار فاحش 

ظرف و راھکاری است که شما برای تحقق اين انتظارات 
 .»ديکال احتياج داريددرست و را

جا ھرچند ظرف سنديکا يکی از آن مجموعه  تا به اين
خواست ھاييست که محتوای خواست ھای طرفداران سنديکا 

تعارض بسيار »  سنديکامقولۀ«ا چرا ّ ام؛دھد را تشکيل می
فاحش با محتوای خواست ھای طرفداران سنديکا دارد؟ زيرا 

 :گونه است ھا اين سنديکا از نظر آن

سنديکا و اتحاديه، نه سنگر تمرکز قوای کارگران در مقابل «
 که بالعکس وسيله ای برای ساقط نمودن ،نظام کاپيتاليستی

توده ھای کارگر جھان از ھر نوع ابراز حيات ضد سرمای 
 .»داری است

 مورد نظر کارگران شرکت واحد یًيعنی واقعا نوع سنديکا
ودن توده ھای وسيله ای برای ساقط نم«ھمان ايران  در

 از ھر نوع ابراز حيات ضد سرمايه داری جھان کارگر
شکوھترين صورت تکليف يکی از با ؟ پس در اين!»است

 سرمايه داری که ھمراه با يک اعتصاب ّاعتراضات ضد
 سال اخير بی سابقه بود و توسط کارگران ٢٦عمومی که در 

 شود؟  چه می،طرفدار تشکل سنديکايی سازمان داده شد

در » فعالين جنبش لغو کار مزدی« اين تناقض گويی ۀنزمي
ًھا از عملکرد سنديکايی تماما مربوط  جاست که تحليل آن اين

به سنديکا در کشورھای سرمايه داری پيشرفته و انحصاری 
که اين طيف در مورد ساختار و چگونگی  است و نظر به اين

 تحوKت اجتماعی در کشورھای پيرامونی نظير ايران، نه
دارای تحليلی مشخص و علمی و نه دارای شناخت کافی 

چه که از عملکرد سنديکا در کشورھای   لذا آن،ھستند
سرمايه داری پيشرفته سراغ دارند ب<فاصله به واسطه ھم 
نامی با تشکل مورد نظر کارگران شرکت واحد، اينھمانی 

 در مورد ،کنند ھا صادر می کرده و ھر حکمی در مورد آن
اگر بر ھمين ! دانند ديکايی در ايران ھم صادق میتشکل سن

 تشکل مورد نمونۀال شود، کدام ؤاساس از فعالين مذکور س

فی کنيد که ّتوانيد معر نظر خودتان در سطح جھان را می
ھا نشود، ھرچند به جای نام  تعاريفتان از سنديکا شامل آن
  سرمايه داری داشته باشد، آنّسنديکا نام تشکل سراسری ضد

 ھا چه خواھند گفت؟

ت انکار ناپذير است که سنديکاھا و اتحاديه ھا ّاين يک واقعي
ی سرگرم ّ انحصاری تا حدۀت سرمايّ با حاکميیدر کشور ھاي

ترکيب در قدرت دولتی ھستند که موضوعات کارگری فقط 
ھا برای معام<تشان با دولت ھا است و نه چيزی  اھرم آن

ت ھم مادام که اين نھادھا ّعيا با ھمين وضّام. بيش از اين
 بتوانند پايه ھای کارگری وسيعی داشته باشند و بر روی آن

ثير گذار باشند، دخالت در سطح اين پايه ھا خود تجلی أھا ت
 . سرمايه داری استّ ضدۀمبارز

ت در ايران به مراتب از اين ھم بدتر بوده و ّتا کنون وضعي
 سال ٢٦ران زير  زيادی از کارگۀّر عدّتصو. ھمچنان ھست

ًاز تشکل کارگری ھمان تشک<ت دولتی است و بعضا در آنھا 

 دخالت کارگران آگاه ، اين اوصافۀبا ھم. متشکل ھم شده اند
چه دولت سرمايه  ھا تا جايی ادامه داشته که آن و رشد آن

خود ساخته، از وحشت خروج آن از کنترل خويش، دست 
توان دريافت که  میبه روشنی . کند ساخت خود را منحل می

 داری انحصاری در سرمايه داری در ايران برخ<ف سرمايه
.  صنعتی دارای فرماندھی مرکزی نيستۀکشورھای پيشرفت

اگر سنديکا و اتحاديه در کشورھای بورژوا دمکراتيک 
شکلک  موجب پز دادن ليبراليسم حاکم در آن کشورھا و

تی شمايل ھا است، در کشورھای نظير ايران ح دمکراسی آن
کمان دولتی اتحاديه و سنديکا موجب دردسر و پريشانی حا

ت سرمايه در ايران که ّکنون در حاکميًاق< تا. بوده و ھست
گونه  اين»  رفتن نمی دھدۀحتی نسيم را بی پرس و جو اجاز«

حاديه ای و نه بوده، به اين نشانی که تاکنون ھيچ تشکلی، نه ات
تماتيک نتوانسته شکل  سرکوب سيسۀسنديکايی، به واسط

از اينروست وقتی کارگران شرکت واحد دست به کار . بگيرد
گونه بی رحمانه   اين،شوند ايجاد تشکل مورد نظر خود می

 .شود ھا يورش برده می به آن

 تعريف متداول از سنديکا، ۀديکا در ايران، به پشتواناگر سن
  صنفی و دخالت نکردن در مبارزاتۀبه معنی تنھا مبارز
 سنديکا ۀفداران سنديکا در ايران با مطالبسياسی است، طر
شوند و زخمی و دستگير شده از ميدان به  وارد ميدان می

 شوند و سپس با عزمی جزم شده تر اين ل داده میھبيرون 
جا  ل و وسط و آخر را يکّبار به ميدان وارد شده و حرف او
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تماد به  سال سرکوب، اع٢٦زنند؛ به گونه ای که بعد از  می
 سرمايه ّ جنبش کارگری در مبارزات ضدّنفسی ارزنده به کل
 .داری می بخشند

 عاملی است که آن» فعالين جنبش لغو کار مزدی«دگماتيزم 
 سرمايه داری در ّ ضدۀ مبارزیھا را از درک پيچيدگی ھا

 سرمايه داری را ّ ضدۀھا اگر مبارز آن. کند ايران عاجز می
کنند ببينند دچار   به آن فکر میچه که با ظرفی به جز آن

سردرگمی شده به جای بھترين پيشنھادات در جھت رشد 
 سرمايه داری ّسياسی ھمان ظرفی که با آن مبارزات ضد

 با کد »مادر «گيرد، کارگران مبارز را به الگوی صورت می
 !دھند لغو کار مزدی رجوع می

ی اشکال اساسی رھبری سنديکاھا و اتحاديه ھا در کشورھا
سرمايه داری پيشرفته ت<ش برای درھم آميزی اين رھبران 

ھا برای اين منظور بورکراسی  آن. در قدرت دولتی است
کنند و از اين طريق اتصال  شديدی بر اين تشک<ت حاکم می

سرمايه داری . د سازنبه قدرت دولتی را ھموار می
 انحصاری در اين کشورھا نيز از اين روند استقبال کرده آن

 اشتراک چنين ۀبنابراين اگر نقط. کند ا را حمايت میھ
 ۀتشک<تی ت<ش در جھت شراکت در قدرت دولتی باشد، نقط

ھا در کشورھايی نظير ايران شعار استق<ل تشک<ت  تمايز آن
سنديکای مستقل کارگری، با استق<ل بدون . از دولت می باشد

  مقابلۀقيد و شرط از دولت سرمايه داری، درست نقط
در ھر دو مورد نام سنديکا . سنديکای وابسته به دولت است

توان  وجود دارد اما در مورد سنديکا مستقل کارگران نمی
ھمان ارزيابی را داشت که در مورد سنديکاھا در کشورھای 

از مھم ترين درس . توان داشت پيشرفته سرمايه داری می
ود  خءبرای ارتقا» فعالين جنبش لغو کار مزدی«ھايی که 

 شرکت واحد بگيرند اين یKزم است از طرفداران سنديکا
 يعنی لغو کار مزدی، و ،کلی  گنگ وۀھا با مطالب است که آن

شوند و سر درگم می  ھم در تئوری، وارد کارزار می آن
گونه شعارھای  ا کارگران شرکت واحد بدون اينّ ام؛مانند

ھم در  آنشوند، و  اکثر وارد ميدان مبارزه میّناملموس و حد
دھند  پراتيک؛ و به اين ترتيب به فعالين مذکور آموزش می

 .ھا ناقص است که راه عملی آن

تا » فعالين لغو کار مزدی « ھای سنتی توسط  نقد ھا به گروه
ھا با ھمان   اشتراک آنۀا نقطّحدود زيادی درست است، ام

ھا به اصول دمکراسی  ھای سنتی در عدم اعتقاد آن گروه
ند در سنديکاھا و اتحاديه توا اين خطر می. ستکارگری ا

لذا نقد به .  جھان از جمله ايران وجود داشته باشدۀھای ھم
کيد بر سر اجرای أتواند بدون ت طور که نمی سنديکا ھمان

 دمکراسی کارگری و محترم شمردن حق گرايش باشد، نمی
 که چنان  سرمايه داری، آنّ شعارھای ضدۀتواند بدون ارائ

 کارگر قابل فھم باشد، ۀ و نسبت به آگاھی فعلی طبقملموس
 بدوننقد به سنديکا .  سرمايه داری داشته باشدّمحتوای ضد

 سرمايه داری، نظير مطالبات ّکيد بر نياز به شعارھای ضدأت
 مطالباتی که از سطح آگاھی کنونی کارگران آغاز - انتقالی
اظ ا يک گام به جلو، ھم به لح کارگر رۀشود و طبق می
 نه -دھد ورد مبارزه و ھم به لحاظ سطح آگاھی سوق میادست

 بلکه چيزی فراتر از ، سرمايه داری نيستّتنھا نقدی ضد
 .نيز نخواھد بود واکنش فرقه ای و از روی چشم و ھم چشمی

خوب » فعالين جنبش لغو کار مزدی«ب آور اينجاست که ّتعج
ا ھا و ک سرمايه داری بر سنديّثير گذاری ضدأدانند ت می

 سرمايه داری، با وجود ۀاتحاديه ھای جوامع پيشرفت
دمکراسی بورژوايی حاکم در اين جوامع بسيار دشوار است؛ 

 ۀديکتاتوری حاکم بر آن، صرف مطالبا در ايران با شرايط ّام
ی ساير مطالبات، تشکي<ت سنديکا و اتحاديه، حتی منھا

شود  ده می سرمايه داری کشيّ ضدۀ مبارزۀب<فاصله به عرص
 و سنديکاھا در جوامعی نظير ست که اتحاديه ھارو و از اين

توانند به دلخواه خود ايجاد رابطه با قدرت   ما نمیۀجامع
برای نمونه فعاليت اتوبوسرانان . دولتی داشته باشند

سنديکاليست در ايران بر اساس مطالبات صنفی مانند ايجاد 
ن اخراجی صورت تشکل سنديکا و برای بازگرداندن کارگرا

 سرمايه داری يا ّدر ابتدا ھيچ نوع مطالبات ضد. گرفت
ا از دوھفته پيش وقتی برخی از ّام. دمکراتيکی در کار نبود

ھا دستگير شدند، شعار مرکزی اين ھا و شعار مرکزی  آن
 فعالين کارگری مبدل شد به آزادی زندانيان سياسی، ّکل

 بنابراين، اين شعار .آزادی کارگرانی که به بند کشيده شدند
ر يک شعار دموکراتيک است، پيشروی به يک فاز جلوتر د

 ۀ طبقۀمجموع. عرض چند روز و در ادامه و تکامل فاز قبلی
چند . کارگر به فاز مبارزه برای حقوق دموکراتيک کشيده شد

روز پس از آن برای نخستين بار اعتصاب اتوبوسران ھا در 
 صنفی ۀديگر يک مبارزاين مبارزه، . تھران شکل گرفت
حتی اگر خود سنديکاليست ھا آگاه به اين (نبود، اين مبارزه 

علت اين .  بود سرمايه داریّ ضدۀمبارز يک ،)نباشند
موضوع اين است که ديکتاتوری حامی سرمايه داری حاکم 

تواند ھر نوع تشکل يابی کارگران را  ًدر ايران ذاتا نمی
 ۀدر کشورھای پيشرفترو تشکلی که  تحمل کند و از اين
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تواند با دولت سرمايه داری درھم  سرمايه داری به راحتی می
بريزد، برای تشکلی با نام مشابه در ايران، از پايه اين امکان 

زيرا که دولت سرمايه داری ايران نوع تشکل . فراھم نيست
گويد يا به آن بپيونديد و يا اسمی  مطلوب خود را ساخته و می

بنابراين در جامعه ای با چنين حاکميتی، . دوريااز تشکل ني
ھر شعاری برای ھر نوع تشکلی در مقابل نھاد ھای کارگری 

 سرمايه ّ ضدۀ مبارزۀل به عرصّوابسته به دولت، در قدم او
روند آغاز حرکت تا تبديل آن به جنبش . شود داری کشانده می

کارگران شرکت واحد، روند ورود آگاھی برای مقابله با 
اين ھمان چيزی است که . يه داری در بين کارگران بودسرما

.  بايد از آن حمايت کرد،در ھر ظرفی که صورت گرفته
م مآبانه و روشنفکرانه، بلکه ّ قيۀ خطابيۀوسيله حمايت نه ب

اقل به نسبت رشد آگاھی کارگران شرکت واحد برای ّحد
اين چيزی است که .  اتحاد عمل کارگریۀه نتيجرسيدن ب
 یا سنديکاّ با تعاريف متداول با آن مخالف است، امسنديکا

 .دھد شرکت واحد در ايران خود اين پيشنھاد را می

 سرمايه داری ۀگر ظرف سنديکا در کشورھای پيشرفتا
ايران سنديکا  عکس دردھد، بر نمايش بی طرفی نشان می

تواند و توانست خود را طرف مبارزه با سرمايه داری  می
ھای  سنديکاھا و اتحاديه ھا در کشوربرخ<ف .قرار دھد

 سرمايه داری که عامل مطيع کردن کارگران ھستند، ۀپيشرفت
 سرمايه ّ ضدۀسنديکای کارگران شرکت واحد به ابزار مبارز

داری جنبش کارگری و کسب اعتماد به نفس اين جنبش تبديل 
فعالين «اگر . رو تا عمق اين جنبش نفوذ کرد شد و از اين
تشکلی سراغ دارند که دارای کارنامه » ر مزدیجنبش لغو کا

 مبارزات ۀای در اين حد که توانسته باشد ھم اکنون به واسط
 سرمايه داری در سطح رھبری جنبش کارگری قرار ّضد

 شرکت یبگيرد باشد، خوب است که از کارگران سنديکا
ھا را ھرچه صميمانه تر  واحد دعوت کنند تا دست آن

پسنديده آن است که به ساير فعالين و اگر نه، . بفشارند
 شرکت یکارگری پيشنھاد کنند تا دعوت کارگران سنديکا

 .واحد برای اتحاد عمل را بپذيرند

 ١٣٨۴دی  ٢٧

 رسام ثابت

  )عليرضا بيانی(

 

  )ّبخش دوم" (لغو کارمزدی"ريشه ھای نظريۀ 

  کانن. پ. نوشتۀ جيمز

 ترجمۀ سارا قاضی

  IWWدوگانگی در 

IWWاز مارکسيزم به عاريت گرفت؛ در  يک چيز را 
 اصول - دو س<ح اصلی آن : حقيقت يک چيز خيلی مھمی را

مبارزه طبقاتی و عقيده بر اينکه کارگران می بايد رھايی خود 
 از  -را از طريق قدرت سازماندھی شده خود کسب نمايند 

ً محصول حقيقا IWWبا اين ھمه . اين قورخانه بيرون آمد

ايی خود بود و تئوری و عمل آن می بايد طبيعی محيط آمريک
در چارچوب سابقه مبارزات طبقاتی و روند پيشرفت آن تا 

  .زمان در اين کشور بررسی گردد

تجربه طبقه کارگر آمريکا که ھنوز خود را به عنوان يک 
طبقه مشخص تميز نداده بود، محدود بود و افکار عموميش 

 ھمين نسبت تکامل حتی درباره بھترين عناصر نماينده اش به
مبارزه طبقاتی به اندازه کامل فعال بود، اما ھنوز . نيافته بود

اخت<فات . فراتر از مراحل ابتدايی خود رشد نکرده بود
ًعموما شکل چريکی و زدوخوردھای محلی به خود داشت که 

به طور وحشيانه ای از جانب دو طرف، بين گروه ھای 
قدرت .  می گرفتمجزای کارگران و کارفرمايان صورت

ًسياسی کارفرمايان عمدتا بوسيله مأموران محلی تأمين می 

  .شد

 ١٨٩٤سپاھيان فدرال اعتصاب کارگران راه آھن را در سال 
اين کارگران از طرف مطبوعات وحشتزده به . شکسته بودند

معروف بوده و گفته می شد که از آنھا در » شورشيان دبز«
اما اينھا موارد .  شدمقابل معدنچيان غرب استفاده می

دخالت دولت فدرال، به عنوان کميته اجرايی . مستثنايی بودند
 فاکتور ثابت و غالب در روابط کارو -تمام سرمايه داران 

 به ندرت در اخت<فات محلی و - سرمايه در دوران معاصر
ًکارگران معموK بين . فرقه ای نيم قرن پيش ديده می شد

 قائل شده و در مقام مقايسه از مأموران فدرال و محلی فرق
 البته اين از آثار باقيمانده از دوران -اولی حمايت می کردند 

اوليه است که گريبان اکثريت قابل م<حظه ای را ھمواره 
  .گرفته بود وھنوز ھم گرفته است
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شکل ] با اين گونه عقايد [IWW، ١٩٠٥زمانی که در سال 
ليه طبقه سرمايه گرفت، مبارزات ھمه جانبه کارگران برع

دار بطور کلی، با ھدف گرفتن قدرت سياسی در سراسر 
کشور، به عنوان ھدفی ضروری در مبارزات ھنوز برای 

 و IWWبيانيه رسمی . خيلی ھا جا نيافتاده و قابل ھضم نبود
تمام عملياتی که در پی آن رخ داد، می بايد از اين زاويه ديده 

 طبقاتی در آمريکا تا حوزه محدود و نارسای مبارزات. شود
آن زمان که برنامه آنھا از آن اقتباس شده بود، ديد و تحليل 

 سال پيش برجسته کرده و ھرچه بيشتر ٥٠آنھا را در باره 
  .قابل تقدير می سازد

در وضعيت آن زمان، با وجود اينکه مبارزات طبقاتی 
کارگران ھنوز در مراحل اوليه خود قرار داشت و خيلی از 

و پيچيدگی ھايش ھنوز در عمل آشکار نشده بود، مشک<ت 
 ھدف انق<بی را برای طبقه کارگر پيش بينی IWWرھبران 

کرده و اين ھدف را تنھا يک چيز و بر اساس يک فرمول 
با قرار دادن ھمه . کلی برای سازماندھی کارگران قرار دادند

چيز به زير يک سقف، آنھا مسئوليت ساختن سازمانی را به 
گرفتند که به قول سنت جان، رھبر اصلی و مشوق آن عھده 

نيازھای کارگران بطور کلی «برای : بعد از کنوانسيون دوم
 و ھم  در سادگی اين فرمول ھم يک جذابيت. می بود» کافی

 که تنھا با تجربه قابل  - يک تضاد -يک ضعف وجود داشت 
  .آشکار شدن و ديدن بود

 که در کنوانسيون IWWيکی از مھمترين اين تضادھا در 
اول ريشه اش کاشته شد و بعد از آن ھم ھرگز حل نگرديد، 

اين دليل . ھمانا نقش دوگانه ای بود که برای خود تعيين کرد
به عنوان :  نبودIWWکوچکی از ميان دKيل شکست نھايی 

يک سازمان ھم می خواست که يک اتحاديه برای ھمه 
تی برای انق<بيون کارگران باشد و ھم يک تشکي<ت تبليغا

يعنی دو وظيفه و کار .  يعنی يک حزب انق<بی-  منتخب
متفاوت که در مرحله خاصی از پيشرفت، نياز به تبديل شدن 

ھر دو اين وظايف را   IWWاما. به دو سازمان مجزا دارد
خود به تنھايی به دوش گرفته بود و اين دوگانگی بازدارنده 

ھای ديگر امروز روشن تر ھمه اينھا و خيلی چيز. کارش شد
 و ھر کس IWWاز آن روزھا برای مبارزان سطح رھبری 

  .ديگری در اين کشور است

ک<س آموزش " در حقيقت IWWجلسات اعتصاب 
مسائل فوری اعتصاب سرآغاز باز کردن . بود» سوسياليزم

صحبت بر سر اصول مبارزه طبقاتی و محکوم کردن نظام 

 دادن تصوری از نظام اجتماعی سرمايه داری در تمام ابعاد و
  .تازه برمبنای آزادی و تساوی حقوق بود

 در زمان شکوفائيش به معنای واقعی کلمه IWWدر حقيقت 
ًنه کام< يک اتحاديه بود و نه يک حزب، اما بعضی وقت ھا 

اين سازمان . ھر دو نقش را داشت به ھمراه بعضی کمبودھا
فاقد تئوری ای يک پيش درآمد ناقصی از حزب بلشويک و 

جامع و نيز تصويری از اتحاديه ھای صنعتی انق<بی آينده و 
  .IWWاين بود . فاقد اعضای توده ای Kزم بود

  وينسنت سنت جان

 در SLP که باعث جدايی دلئون و اعضای IWWتجزيه دوم 
 شد، مثل دفعه قبل ١٩٠٨ در سال IWWکنوانسيون چھارم 

ئله اين بار بر سر مس. بر سر يک مسئله عقيدتی رخ داد
بود، يا بھتر بگويم بر سر اخت<ف » عمل سياسی«موضوع 

برداشت از مفھوم عمل طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی که 
  .ًذاتا امری سياسی است

 از مفاھيم IWWھدف اصلی از اين تجزيه آزاد کردن 
از » حزب سوسياليست کارگری«عقيدتی مقرراتی افراطی 

ھنگام رأی گيری و نيز صاف در " عمل سياسی"مفھوم 
کردن راه برای تعبير سنت جان از مفھوم سرنگونی نظام 

کارگران سازماندھی » عمل مستقيم«سرمايه داری از طريق 
ًبا کمک يک تعريف کام< اختياری و ] نظريه[اين . شده بود

اع<م " غيرسياسی"ًکام< ] نظريه[نا دقيق قرار بود به عنوان 
  .گردد

ً، صرفا کلمه ١٩٠٨ منفی، کنوانسيون در يک برخورد

بعدھا، زياده . برداشت» مقدمه«را از " پاراگراف سياسی"
را و بھمراھش احزاب " سياست"ًروی کرده و صريحا 

ريشه اين گرايش را به . سياسی را بطور کلی رد کرد
اين اشتباه بزرگی بود و . سنديکاليزم فرانسوی نسبت می دھند

تی را از راديکاليزم ضد سياست  بعدھا عباراIWWاگر چه 
نظر بريسندن در . اروپا ھم وارد کرد که به ضررش تمام شد

  :اين باره درست است که می گويد

ـايزم، بخصوص آنچه که در چند سال اول IWWنظريات «
ً شکل گرفت، ک< ريشه آمريکايی داشت، نه ١٩٠٥بعد سال 

اسات اين احس. ًفرانسوی؛ آنطوری که عموما تصور می شود
در ابتدا از فرانسه بيرون زد، اين حقيقت دارد و آن در اوايل 

بود، اما در اين کشور ھم در حال شکل ] ١٨٩٠ [ ٩٠دھه 
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ًگرفتن بود و نوع آمريکايی آن ذاتا با نوع فرانسويش فرق می 

سنديکاليزم " به بعد بود که ١٩٠٨در واقع از سال . کرد
ه ھای صنعتی انق<بی  بر روی جنبش اتحادي فرانسه" انق<بی

عقايد و ). ٥٣بريسندن ص(» .در اينجا تأثير مستقيم گذاشت
 که بی ھمتا بود، محصول داخلی خاک آمريکا IWWاصول 

بشمار می رود و ھمين طور نويسنده اصلی آن، وينسنت سنت 
 سنت جان ھمان طور که قديمی ھا می دانند، کسی بود  .جان

ه خصوصيات که بيش از ھمه مسئول شکل دادن ب
IWW  سنت (شھرت او .  در روزھای قھرمانی اش بود
در کنار نام درخشان بيل ھای وود کدر می شد و اين ) جان

 می IWWباعث گمراھی نو آموز متفرقه در باره تاريخ 
اما وينسنت سنت جان سازمان دھنده و رھبر کادرھا . شود
  .بود

ھای وود خودش مرد بزرگی بود و شايستگی شھرتش را 
او از محل کنوانسيون بنيانگذار رھبری آن را در . داشت

سخنان با عظمتی را که او در آنجا ايراد کرد، . دست داشت
در محاکمه او که در ايالت . در مقدمه اين مقاله آورده شد

خود را به " جوان درشت ھيکل"آيداھو انجام گرفت، اين 
مانند قھرمان طبقه کارگر عرضه نمود و بار ديگر در 

و » پاترسون» «Kرنس« در   IWWاعتصابات بزرگ 
. خود را با سرعت برق مورد توجه عموم در آورد» آکران«

 اين مقام را به عھده گرفت  ١٩١٤او پس سنت جان در سال 
و از آنزمان به بعد رياست آن را در طول تمام طوفان ھای 

عدالتی تاريخی در . جنگ و آزار و اذيت ھا به عھده داشت
 IWW که عموم از نام بيل ھای وود در رابطه با شناختی

، در ١٩١٤ تا ١٩٠٦اما در سال ھای بين . دارند، وجود دارد
 شکل می گرفت و IWWطول سال ھايی که خصوصيت 

کادرھای پايه ای آن معين می شدند، اين وينست سنت جان 
بود که رھبری جنبش را به عھده داشت و تمام عمليات آن را 

 کامل نمی بود و حقيقت نمی IWWداستان . ھدايت می کرد
  .داشت، اگر اين فصل آن حذف گردد

سنت جان مانند ھای وود يک معدنچی بود؛ مردی خود 
ساخته که با تحمل سختی ھای فراوان و در پی مبارزات 
طبقاتی در جنگ معدنچيان غرب، به مقام خود در کشور 

قبی بود که که ل] بّمقر= سنت " [مقرب"اگر اين . رسيده بود
ھمه صدايش می کردند، چيزی را از نوشته ديگران به عاريه 

او اھل کتاب . می گرفت، حتی خودش ھم متوجه نمی شد
نبود؛ آموزش او نتيجه تجربه و م<حظاتش بود و کيش او 

ھر چه که می دانست که خيلی ھم زياد بود را . اعمالش بود
 او جمع بندی در زندگی و در ارتباط با مردم آموخته بود و

  .می کرد] آموخته ھا[ھايش را ھم بر اساس ھمان 

به عنوان . اين اصالت تجربه ھم نقطه قوت او بود ھم ضعف
يک رھبر اجرايی در وضعيت عملی او عالی بود و مملو از 

ـ و "آنقدر که حتی جھنم را ھم به لبخند وامی داشت"نظريات ـ
ه تصميمات صريع در عمل، او ب. آماده برای پياده کردن آنھا

رغبت به اين .  ع<قه داشت-ُ ميان بر-و جدی و خيلی موثر 
روش از کار نتايج پرباری را در کارھای او به عنوان رھبر 

او در . عمليات فدراسيون غربی معدنچيان به ھمراه داشت
ميان اردوگاه ھای معدنچيان غرب به حد وسيعی مشھور بوده 

بريسندن نقلی .  شده بودو قدرتش بر دوست و دشمن شناخته
 به وسيله بنگاه ١٩٠٦از يک گزارش در باره او که در سال 

  :کارآگاھان صاحبان معدن تھيه شده بود، می آورد

سنت جان در سال گذشته برای صاحبان معدن منطقه «
بيش از بيست نفر دردسر درست کرده ] به تنھايی] [کلورادو[

تا يک سال ديگر کل اگر کاری به کارش نداشته باشند، . است
  ».منطقه را سازماندھی خواھد کرد

به " طرز رفتار با مردھا"-دررابطه با کار کردن با مردم 
 وينسنت سنت جان تا جايی که من می دانم، - قول معروف 
او آدم ھا را با ديد و بصيرت به سرعت . مانندی نداشت

می کرد و خوب و بد آنھا را تشخيص می داد و " ارزيابی"
 بايد آدم جدی ای می -کاران و حليه گران را جدا می کرد ريا

 و بقيه را در - می ساختی » مقرب«بودی برای اين که با 
آموزشگاه خودش در عمل تعليم می داد و از بھتريم فرد 

  .ممکن را از آنھا می ساخت

کلمات کليدی در معيارھای " عمل"و " تصميم"، "تجربه"
.  انسان را اعمالش می سازداو معتقد بود که. سنت جان بود

وقتی که می خواست از يک سازماندھی کننده تعريف کند، 
يک بار شنيدم که » .او تجربه بسيار دارد«: ھميشه می گفت

: در باره کس ديگری که در سازمان نقش کناری داشت، گفت
» .او سخنگوی خوبی است، ولی نمی دانم چقدر مصمم است«

.  آتش، امتحان پس دادن استيعنی زير" تجربه"از نظر او 
 داشتن و به  به معنای ھمزمان قدرت فکر و عمل» تصميم«

و وقت " فلسفه چينی"انجام رساندن کار ب<فاصله و بدون 
  .تلف کردن است
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خصوصيات مثبت سنت جان به عنوان مرد عمل و تصميم به 
ديگران ھم سرايت می کرد؛ آنھا به ھم شبيه بودند، ھم ديگر 

 کردند و او به اين ترتيب سازمانی را بر اساس را جذب می
او آدم مھربان و نيکوکار . تصوری از خودش تشکيل داد

نبود، بلکه يک رھبر بود و ديگران را تنھا دربحث مجذوب 
برعکس حقيقت اين است که او انسان بسيار . خود نمی کرد
با عقايد و روش ھای خود زندگی می " مقرب. "کم حرفی بود

او صداقت و شرافت می باريد و از خودگذشتگی ای از . کرد
در محضر او ھوا تميز . بی شائبه و عاری از تظاھر داشت

  .بود

 که کادرھای - جوانانی که تحت فرماندھی او جنگيدند 
. قسم می خورند" مقرب" ھمگی به سر -مشھوری می شدند

آنھا احساس می کردند که او . آنھا به او اعتماد داشتند
است و به آنھا اھميت می دھد و ھميشه با او می دوستشان 

توانستند به خوبی کنار آيند و حتی گاھی بھتر از انتظار، البته 
جان «. تا زمانی که آنھا با سازمان به درستی رفتار می کردند

که بعد از » IWWزوال «در کتاب خود به نام » اس گامبز
من شنيده «: تاريخ بريسندن به رشته تحرير درآمد، می گويد

ام که سنت جان را در مقايسه با بھترين رھبران، بيش از ھمه 
» . بودIWWدوست می داشتند و قابل اعتمادترين مأمور 

  .گامبز درست شنيده بود

 داشت تحت تأثير سنت جان متحول IWW  ھمين طور که
را " عمل سياسی"می شد، با اھانت تمام مفھوم تنگ و محدود 

دوده به عملکردھای پارلمانی برمی رد کرده و آن را درمح
سنت جان از مبارزه طبقاتی، اين درک را داشت که . شمرد

مبارزه ای بی رحمانه است برای بدست آوردن قدرت؛ نه 
او ھمان اندازه . ھيچ چيزی کمتر و نه راه ديگری وجود دارد

" سياست"او . اطمينان داشت که لنين] مسئله[به اين 
اسی را به وسيله دو نمونه ای که در سوسياليستی و احزاب سي

به " حزب سوسياليست: "پيش رويش بود، قضاوت می کرد
حزب کارگر "و »ھيل کيت«و » برگر«رھبری 
 و او از ھيچ يک از آنھا -به رھبری دلئون " سوسياليست

  .خوشش نمی آمد

ًاين طرز برخورد، تا جايی که ادامه پيدا کرد، مطمئنا درست 

 بورژوای سوسياليست فرصت طلب بود برگر يک خرده. بود
و ھيل کيت ھم با وجود اين که زيرک تر و با ک<س تر بود، 

ًاو صرفا از جم<ت راديکال . اما از ھيل کيت بھتر نبود

شرور را از حم<ت چپ »  ايزم-برگر«استفاده می کرد تا 
  .محفوظ دارد

ھا دلئون البته با اخت<ف بسيار از اين متظاھران کوچک، از آن
اما دلئون با تمام . برتر بود و در رأس آنھا قرار می گرفت

لياقت و شايستگی؛ با نمونه بودن در از خود گذشتگی و با 
تمام عشق و وفاداريش به اھداف طبقه کارگر؛ با تمام 

 که برای خود درست کرد که به خاطرش مستحق  دشمنانی
يک ھايش عشق و ستايش ما است؛ با تمام اينھا، دلئون در تاکت

فرقه گرا بود و درک او از عمل سياسی بسيار خشک و 
  .رسمی بوده و در برابر قانون پرستی بی نتيجه ماند

به نظر من، سنت جان در برخورد خصمانه اش نسبت 
ً ھيل کيت کام< حق داشت و در قطع - برگر] جريان [ به

. ھمکاری با دلئون بيش از پنجاه درصد حق داشت
فرميزم پارلمانی برگر و ھيل کيت و قانون اعتراضات او به ر

گرايی افراطی حزب کارگر سوسياليست شامل آن گونه 
انتقادی بود که امروز می توان آن را سالم و درست بشمار 

اشتباه در اپوزيسيون جھانی بود، متکی بر اين نمونه . آورد
و تمام " سياست ھا"ھای محدود و فاقد ارزش برای تمام 

نقص در درک او ناشی از کامل نبودن آنھا . احزاب سياسی
بود که آنھا را اول در مقابل تندروی و بعد يک چرخش کاذب 

  .باز گذاشت

کجروی مھذب سنت جان ناشی از آموخته ھای تجربی محدود 
کتاب و راه حل ھای ] مطالعه[و محلی در زندگی به جای 

ردن ساده در عمل مستقيم را ھدف قرار دادن، او را از فايده ب
بيشتری از تئوری جامع که به وسيله ديگران در نتيجه 
تجربيات عمومی جھانی مبارزات طبقاتی کسب شده بود، 

 به عنوان يک IWWاين به طور کلی در مورد . محروم کرد
ساده سازی بيش از حد، محدوديت . جنبش صدق می کرد

محدوديت . ھای فلج کننده ای را بر درک عمومی آن گذاشت
در نھايت در اوضاع پيچيده، مضرر بودن خود را ھايی که 
تمام . اما اين امر زمان برد.  به اثبات رساندIWWبرای 

دوران جنگ جھانی اول و انق<ب روسيه طول کشيد تا 
  .ُ در برد کامل تجلی يابدIWWناتمامی افکار حاکم بر 

 انحراف مسيرھای طوUنی 

بديل به رد کلی  نسبت به پارلمانتاريزم که بعدھا تIWWتکبر 
و تمامی سازمان ھای سياسی تعبير گرديد، با " سياست"
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فعاليت عمده . تشويق اعضايی با ذھن خالی روبرو نبود
IWW در صحنه عمل بود که برحسب شرايط زمانی، تقريبا ً

به طور خود به خودی منجر به جلب نيرويی می شد که 
ربيات گرايشات و تماي<تش به ھمين ترتيب و به وسيله تج

  .پيشين شکل گرفته بود

 برای صنعت توليد توده ای در نيمه IWWنقشه سازمانی 
شرقی کشور، جايی که قدرت عمده کارگری متمرکز شده 

البته قدرت استثمارکنندگان ھم در ھمان جا . بود، ساخته شد
متمرکز شده بود و در نتيجه سازماندھی کارگران برعليه 

  .ان تر از در عمل می بودشرکت ھای بازرگانی در حرف آس

 طوری طراحی شده بود که پيش از   IWWبرنامه انق<ب 
ھر چيز، بيان کننده گرايش مطلق توده عمده پرولتاريای پايه 
. ای در درون صنايع متعلق به شرکت ھا در شرق باشد
شانس اينکه کارگر مزدگيری بتواند پايگاه طبقاتی اش را 

چک يا يک دھقان کوچک تغيير داده و تبديل به مالک کو
شود، در شرق به مراتب کمتر اغوا کننده بود، تا در 
سرحدات غربی، جايی که اين گونه جا به جايی طبقاتی ھنوز 

اگر . می توانست رخ دھد و در خيلی موارد ھم رخ داده بود
 ھمان -منطق مبارزه طبقاتی به طور رسمی انجام گرفته بود

 کارگران مراکز -می شودطوری که ھميشه به موقعش انجام 
می بايستی از » می سی سی پی«صنعتی شرق رودخانه 

بيشترين آگاھی طبقاتی برخوردار بوده و بيش از بقيه پذيرای 
    . می بودندIWWاستيناف 

 نھايت کوشش خود را   IWWًاما کارھا عم< در زمانی که 
اين سازمان ھرگز . به خرج می داد، به اين نحو پيش نرفت

شد که اتحاديه ھای قوی ای را در ميان کارگران موفق ن
صنايع ماشينی مدرن در مناطق شرقی که از نظر صنعتی 

برعکس، فعاليت غالب آن در . پيشرفته بودند، برپا نمايد
خطوط کمترين مقاومت حاشيه ھای مناطق غربی کشور که 
. در آنزمان ھنوز در دست ساختمان بود، گسترده گشت

IWW به استيناف خود را از ميان کارگران  پاسخ مساعدتر
مھاجر مناطق حاشيه ای دريافت کرده و از ميان ھمان ھا 

  .اقدام به عضوگيری برای ساختن کادرھای اصلی نمود

خ<ف قاعده که در حقيقت، چيزی جز ] روند[اين در ظاھر 
اخت<ف زمانی مابين حقيقت و آگاھی نيست، در تجربه بين 

 با  کارگرانی که بيش از بقيه.  شده استالمللی چندين بار ديده

ً سوسياليزم آماده می شوند، الزاما  پيشرفت صنعتی برای

  .ھميشه اولين کسانی نيستند که آن را تشخيص می دھند

جنبش انق<بی اول در جايی عضوگيری می کند که می تواند، 
نه جايی که انتخاب می کند و از اعضای اوليه خود به عنوان 

. ازمان و حام<ن اصول استفاده می کندکادرھای س
سوسياليزم مارکسيستی، پاسخ منطقی و Kزم به نظام سرمايه 
داری پيشرفته، بی کيفيت ترين آغاز و طوKنی ترين تأخيرھا 
را در انگلستان داشت؛ کشوری که برجسته ترين مرکز نظام 
سرمايه داری جھانی در زمان مارکس و انگلس بشمار می 

لی که ھمزمان در آلمان که ھنوز مرحله صنعتی در حا. آمد
ھمين . شدن بزرگ خود را پيش رو داشت، شکوفا گرديد

مارکسيزم که بدست لنين در مبارزه برای کسب قدرت رشد 
 برنامه ای است -  و لقب بلشويزم را به خود گرفت -کرد

بسيار عالی برای آمريکا که پيشرفته ترين کشور سرمايه 
ما اولين پيروزی خود را در کشوری که داری جھان است، ا

از نظر صنعتی يکی از عقب افتاده ترين کشورھای جھان 
  .بود، کسب نمود

عامل اقتصادی عاقبت غالب می گردد و مبارزه طبقاتی در 
 اما تنھا در درازمدت -ھر جايی تابع دوره منطقی خود است 

مبارزه طبقاتی کارگران در تمام . و نه در يک خط مستقيم
 از ابتدايی ترين آکسيون يک اتحاديه  اشکال بروز خود،

گرفته تا انق<ب، زنجير مقاومت سرمايه داری را در ضعيف 
  .ترين حلقه آن می شکند

تنھا داشتن شکل صحيحی .  ھم اين گونه بودIWWدر مورد 
 را با رمز رسيدن به پيروزی سريع در IWWاز سازمان، 

. ھيا نساختصنايع تحت کنترل شرکت ھای بزرگ م
، به بی فايدگی اتحاديه ١٩٠٥بنيانگذاران آن در کنوانسيون 

از . پيشه وری منسوخ شده، اشاره کرده و بر آن تکيه نمودند
اينرو ، اين مشوقی برای پيشنھاد در زمينه اتحاديه ھای 

اما برای مدت ھای مديد، ھمان قدرت . صنعتی گرديد
ی پيشه وری متمرکزی که باعث مت<شی شدن اتحاديه ھا

سابق گرديد، ھمچنان قادر بود تا مانع جايگزينی آنھا با 
  .اتحاديه ھای تازه و شکل صنعتی آن گردد

 در ايجاد اتحاديه ھای صنعتی انق<بی IWWموفقيت ناچيز 
.  آنھا، ناشی از کمبود کوشش نبود در محل ھای بومی

IWW بارھا سعی نمود به درون صنايع تحت کنترل شرکت 
فوKد نفوذ کند، اما ھر بار با شکست ] صنعت[ جمله ھا، از
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 در آغاز، برای IWWتمام کوشش ھای قھرمانانه . مواجه شد
  .سازماندھی در اين زمينه پراکنده و از ھمپاشيده بود

. کارفرمايان با اتحاديه گرايی جديد با شدت تمام می جنگيدند
ا  و گروه کوچک تھييج کننده اش، آنھIWWبرعليه برنامه 

اسلحه سنگين منابع مالی خود را بيرون آوردند؛ نظر عمومی 
را با استفاده از مطبوعات و تبليغات به نفع خود گردانيده؛ 
ارتش خصوصی جاسوسان و آدمکشان کارگری و ھميشه و 

 نمی IWWکه " ايالت سياسی"ھمه جا قدرت پليس آن 
  .خواست به رسميت بشناسد، به کار گرفتند

 بيش از ھر زمان ديگری IWW ھايی که در طول تمام سال
مبارز بود، بزرگترين دستاوردش در ميان صنايع توليد توده 
ًای مدرن، ايجاد اعتصاب ھای محلی بود که تقربيا تمام آنھا 

اعتصاب موفقيت آميز نساجی . ھم به شکست انجاميد
 را در سطح کشور IWW، که ١٩١٢در سال " Kرنس"

اما ھيچ . خشان بودمشھور کرد، يک مستثنای در
 پايدار و دائمی ای ھرگز در ھيچ جايی در شرق  اتحاديه

  . نه حتی Kرنس-برای مدتی طوKنی احيا نگرديد ] کشور[

 در کنوانسيون IWWاز فرمول بندی برنامه اتحاديه صنعتی 
 تا عاقبت به حقيقت درآمدنش در عمل در صنايع ١٩٠٥

نحراف مسيرھای توليدی توده ای، راھی سخت طوKنی با ا
 سال تبليغات و امتحان و آزمايش را پشت سر ٣٠. زياد بود

گذاشت و بعد يک قيام توده ای با قدرت آتشفشان به دليل 
بحران اقتصادی بی سابقه ای فوران زد، پيش از آنکه قلعه 
ھای صنايع توليدی توده ای مورد ھجوم و تصاحب اتحاديه 

رش شکست ناپذير توده اما زمان چنين شو. گراھا قرار گيرد
پيش ازھمه فراخوان کمپين   IWWای فرا نرسيده بود که

  .پيشگام خود را داده و آن را به اجرا درآورد

 که در شرق صنعتی شکست خورده و IWWدر اين حين 
ترد شده بود و ھمزمان کارگران ھنوز آمادگی سازمانيابی را 

ز اين نداشتند و شرکت ھا بيش از ھر زمان در جلوگيری ا
امر می کوشيدند، فعاليت اصلی خود را در غرب متمرکز 
کرد و در اين راه پيروزی ھايی را بدست آورد و سازمانی 

  .ًرا عمدتا برای کارگران فصلی و مھاجر ساخت

  

  

  پيش نويس آيين نامۀ مربوط به کنترل کارگری

  لنين. ا. و

  

  ١٩١٧ اکتبر ٢٧ يا ٢٦: تاريخ نگارش

ّ، مندرج در ويراست دوم و سوم ١٩٢٩: نخستين انتشار ّ
انتشار، مطابق با دستنوشته . ٢٢مجموعه آثار لنين، جلد 

  .صورت گرفته است

مجموعه آثار لنين، انتشارات پراگرس، مسکو، جلد : منبع
  . دستنوشتهمطابق با -٢٦٥ تا ٢٦٤، صفحات ١٩٧٢، ٢٦

  کيوان نوفرستی: برگردان از متن انگليسی به فارسی

  

کارگری بر امور توليد، انبارداری، خريد و فروش کنترل  -١
ّتمامی کاKھا و مواد خام، می بايد در تمامی بنگاه ھای 

صنعتی، تجاری، بانکی، کشاورزی و ساير، که تعداد 
کم تر از پنج ) ًمجموعا(کارگران و کارمندان دفتری آن ھا 

 روبل ١٠،٠٠٠نفر يا ميزان عوايد ساKنۀ آن ھا کم تر از 
  .، اعمال گرددنباشد

کنترل کارگری بايستی به وسيلۀ تمامی کارگران و  -٢
 چنان چه بنگاه -کارمندان دفتری يک بنگاه، يا به شکل مستقيم
 و يا از طريق -برای اين منظور به اندازۀ کافی کوچک باشد

بايد  مذکور نمايندگان منتخب آنان، اعمال گردد؛ نمايندگان
Kزم است .  انتخاب گردندب<واسطه از طريق جلسات عمومی

امی افراد تا در اين جلسات، صورتجلسۀ انتخابات تنظيم و اس
ی نمايندگان کارگران، سربازان و منتخب به دولت و شورا

  .دھقانان در ھر منطقه ارسال گردد

 اجازۀ نمايندگان منتخب کارگران و کارمندان  کسببدون -٣
ِدفتری، توقف کار يک بنگاه يا مؤسسۀ صنعتی ّ حائز اھميت ّ

، يا ھرگونه تغيير در ) رجوع شود٧به بند (برای دولت 
  .ًعملکرد آن، اکيدا ممنوع است

 امکان دسترسی به تمامی کتب و بايدنمايندگان منتخب  -٤
 مواد، ابزار و موجودیاسناد، و ھم چنين تمامی انبارھا و 

  .کاKھا را ب<استثنا داشته باشند
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ب کارگران و کارمندان دفتری تصميمات نمايندگان منتخ -٥
 و لغو آن تنھا از طريق بودهبرای مالکين بنگاه ھا الزام آور 

  . امکان پذير است،اتحاديه ھای کارگری و کنگره ھای آنان

ّ در ھمۀ بنگاه ھای حائز اھميت برای دولت، تمامی مالکين -٦
و تمامی نمايندگان کارگران و کارمندان دفتری که به منظور 

نترل کارگری انتخاب گرديده اند، بايد برای حفظ اعمال ک
بيش ترين نظم و ديسيپلين و ھم چنين حفظ اموال، در مقابل 

در صورت قصور در انجام وظيفه،  .دولت پاسخگو باشند
پنھان کردن موجودی، پنھان نمودن حساب ھا و غيره، 
اشخاص خاطی از طريق مصادرۀ کليۀ اموال آنان و حبس تا 

  .زات خواھند شدپنج سال مجا

ّمقصود از بنگاه ھای حائز اھميت برای دولت، تمامی  -٧
 يا به  بودهبنگاه ھاييست که در زمينۀ دفاع مشغول بکار

نحوی از انحاء با توليد اق<م ضروری برای معيشت توده 
  .ھای مردم، در ارتباط ھستند

 تنظيم قوانين مربوط به کنترل کارگری با تفصيل و -٨
ر، بايد از طريق شورای نمايندگان کارگران در جزئيات بيشت

ھر منطقه و کنفرانس ھای کميته ھای کارخانه، و ھم چنين از 
طريق کميتۀ کارمندان دفتری در طی جلسات عمومی 

  .نمايندگان آنان، صورت گيرد

  :منبع

marxists.org/archive/lenin/works/١٩١٧/oct/٢٦.htm 

 

  

  

کميتۀ  از سوی ١٩١٧ نوامبر ١٤متن زير که در تاريخ 
پذيرفته شد، يک ) Vtsik (اجرايی مرکزی سراسر روسيه

) Sovnarkum(روز بعد به تصويب شورای کميسريای خلق 
فرمان کنترل " نوامبر تحت عنوان ١٦ًرسيد و نھايتا در روز 

در اين فرمان، محتوا و خطوط کلی .  گرديدتدوين" کارگری
پيش نويس آيين نامۀ کنترل " بندی لنين با عنوان ٨متن 

ھم چنان حفظ، ولی با جزئيات و دقت بيش تری " کارگری
  .ارائه شد

  رل کارگریفرمان کنت

 در راستای برنامه ای به منظور تنظيم اقتصاد ملی، مقرر -١
است تا کنترل کارگری بر توليد، خريد و فروش توليدات و 
ّمواد خام، انبارداری و منابع مالی بنگاه ھا، در تمامی بخش 

ھای صنعت، بازرگانی، بانکداری، کشاورزی، حمل و نقل، 
يی که در آن ھا کارگران تعاونی ھا و ھم چنين تمامی بخش ھا

مزدبگير يا شاغل به کارھای خانگی به استخدام درآمده اند، 
  .اجرا گردد

 اعمال کنترل کارگری از سوی تمامی کارگران يک -٢
شرکت و با حمايت ارگان ھای منتخب آنان صورت می 

 و غيره، که به شورای بزرگانکميته ھای کارخانه، : گيرد
ّ متخصصين و تکنسين ھا نيز می طور برابر شامل نمايندگان

  .گردد

 يا منطقۀ استان در ھر يک از شھرھای مھم، در ھر -٣
 متشکل از -صنعتی، يک شورای محلی کنترل کارگری

نمايندگان اتحاديه ھا، کميته ھای کارخانه و ساير کميته ھای 
 ايجاد خواھد شد که ھم -کارگری و تعاونی ھای کارگری
، سربازان و دھقانان عمل چون ارگان شورای کارگران

  .خواھد نمود

 تا زمان تشکيل کنگرۀ شوراھای کنترل کارگری، يک -٤
شورای سراسری کنترل کارگری روسيه در پتروگراد و با 

  :مشارکت نمايندگان سازمان ھای ذيل ايجاد خواھد شد

   نماينده برای کميتۀ اجرايی مرکزی سراسر روسيه٥

تحاديه ھای کارگری  ا سراسری نماينده برای شورای٥
  روسيه

   نماينده برای تعاونی ھای کارگری مرکزی٢
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 کميته ھای کارخانۀ  سراسری نماينده برای شورای٥
  روسيه

   نماينده برای انجمن مھندسين و تکنسين ھا٥

   نماينده برای انجمن کشاورزان٢

 نماينده از ھر فدراسيون اتحاديه ھای روسيه به ازای ١
   عضو١٠٠،٠٠٠ھر 

  اينده از شورای اتحاديۀ پتروگراد نم٢

 در داخل ارگان ھای عالی تر کنترل کارگری، يک -٥
مھندسين، (ّکميسيون بازرسی متشکل از افراد متخصص 

وجود خواھد داشت که به ابتکار اين ) حسابداران و غيره
ارگان ھا و يا بنا بر درخواست ارگان ھای پايين تر کنترل 

ّکارگری، به بررسی فعاليت  ّھای مالی و فنی مؤسسه خواھد ّ
  .پرداخت

ّ ارگان ھای کنترل کارگری، حق نظارت بر توليد، تعيين -٦

ّحداقل توليد، و ھم چنين تمامی اقدامات منطقی به منظور 

  .تعيين ھزينۀ توليد محصوKت را دارند

ّ ارگان ھای کنترل کارگری حق نظارت بر تمامی -٧

ر صورت وجود د. ّارتباطات تجاری مؤسسه را دارند
ارتباطات و مراس<ت پنھانی، مالکين در دادگاه حاضر 

مالکين موظف اند . اسرار تجاری ملغی می گردد. خواھند شد
تا تمامی دفاتر و حساب ھای سال جاری و سال ھای گذشته 

  .را در اختيار ارگان ھای کنترل کارگری قرار دھند

زام آور  تصميمات ارگان کنترل کارگری برای مالکين ال-٨
بوده و لغو آن منوط به تصميم ھيئت عالی تر کنترل 

  . می باشد]کارگری[

 مالک يا مدير شرکت حق دارد تا ظرف سه سال نسبت به -٩
ارائۀ شکايات خود به يک ھيئت عالی، عليه ھر يک از 
تصميمات اتخاذ شده از سوی يک ارگان پايين تر کنترل 

  .کارگری، اقدام نمايد

رکت ھا، مالکين و نمايندگان کارگران و  در تمامی ش-١٠
کارمندان که به منظور اعمال کنترل کارگری انتخاب گرديده 
اند، نسبت به رعايت اکيد قوانين، ديسيپلين و حفظ اموال 

پنھان نمودن ابزار آKت، . ّمادی در مقابل دولت مسئول ھستند

توليدات و  لوازم، مخدوش و جعل نمودن حساب ھا يا 
  .خظی از قانون، مستوجب مجازات خواھد بودھرگونه ت

 شوراھای محلی کنترل کارگری، به محض دريافت -١١
ّشکايات مالکين، به حل و فصل منازعات و اخت<فات مابين 

به .  خواھند پرداخت]کارگری[ارگان ھای پايين تر کنترل 
منظور خاتمۀ اخت<فات، شوراھای مذکور می توانند تا بر پايۀ 

وط به مورد مناقشه و ھم چنين لحاظ نمودن جزئيات مرب
تصميمات شورای سراسری کنترل کارگری روسيه، به ارائۀ 

به ع<وه، آن ھا مجاز به نظارت . دستورالعمل ھايی بپردازاند
ّبر فعاليت ارگان ھای پايينی کنترل کارگری می باشند ّ.  

 شورای سراسری کنترل کارگری روسيه، مسئول ارائۀ -١٢
لی کنترل کارگری، ارائۀ دستورالعمل ھا، اتخاذ طرح ھای ک

تصميمات الزام آور، تنظيم روابط مابين شوراھای منطقه ای 
کنترل کارگری است و عالی ترين مرجع در زمينۀ کليۀ 

  .موضوعات مرتبط با کنترل کارگری محسوب می شود

ّ شورای سراسری کنترل کارگری روسيه، فعاليت ارگان -١٣ ّ
ری را با ساير نھادھای مسئول در ھای کنترل کارگ

دستورات خاص . سازماندھی اقتصاد کشور ھماھنگ می کند
پيرامون روابط مابين شورای سراسری کنترل کارگری 
روسيه و ساير ارگان ھای درگير سازماندھی و تنظيم اقتصاد 

  . منتشر خواھد شدً متعاقباکشور،

ّ کليۀ قوانين و بخشنامه ھای مانع فعاليت ک-١٤ ميته ھای ّ
کارخانه و ساير کميته ھای کارگران و کارمندان، لغو می 

  .گردد

  :منبع

Didier, Limon. "Lénine et le contrôle ouvrier", 

Autogestion (Paris), ١٩٦٧. 

 آرمان پويان: مترجم
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  )ّبخش اول (احزاب پيشتاز

  

  ارنست مندل: نويسنده

  رامين سپھری: مترجم

خنرانی ايست که ارنست مندل در مقالۀ پيش رو بر اساس س
 - "دو دھۀ آتی: مارکسيسم "-کنفرانس صدمين سالگرد مارکس
 تا ١٢پگ کانادا به تاريخ  در دانشگاه مانيتوبا واقع در وينی

در دفاع "اين مقاله در بولتن . ، ايراد کرد١٩٨٣ مارس ١٥
  . منتشر گرديد٤٤، شمارۀ "از مارکسيسم

***  

اخت حزب و ضرورت حزب برخورد با مسألۀ احزاب، س
ّپيشتاز انق<بی، مستلزم اشاره به صفات مشخصۀ يک انق<ب 

نداريد، " انق<ب"يا چنان چه ع<قه ای به واژۀ (سوسيالستی 
  .است) گذار سوسياليستی از جامعۀ بورژوايی

نخستين انق<بی در تاريخ تا انق<ب سوسياليستی قرار است 
 به شکل آگاھانه و بشر باشد که ت<ش می کند جامعه را

انق<ب [ البته. مطابق با يک برنامه تغيير شکل دھد
 جزئياتی که به شرايط کنکرت و ی وارد تمام]سوسياليستی

ّمشخص، و به زيرساخت ھای مادی در حال تغيير جامعه  ّ

ّ اما دست کم بر پايۀ اين برنامه قرار ؛بستگی دارد، نمی شود
د باشد و چه طور می دارد که جامعۀ بدون طبقه چگونه باي

به ع<وه، انق<ب سوسياليستی نخستين . توان به آن دست يافت
ّانق<بی در تاريخ است که نيازمند سطح باKيی از فعاليت و  ّ

ّخودسازماندھی کل جمعيت زحمتکشان، به عبارتی اکثريت  ّ ّ
از اين دو . قريب به اتفاق مردان و زنان جامعه، می باشد

ی، بی درنگ می توانيد تب سوسياليسّخصيصۀ مھم يک انق<
  :يک سری نتايج را استنتاج کنيد

شما نمی توانيد يک انق<ب سوسياليستی خود به خودی داشته 
 آن که شما نمی توانيد يک انق<ب سوسياليستی را بدون. باشيد
و شما نمی توانيد انق<بی . کنيد، ايجاد نماييد ت<ش ًواقعا

از باK کنترل می شود و حول سوسياليستی داشته باشيد که 
در يک . رھبر يا گروھی از رھبران عقل کل شکل می گيرد

باKترين : استانق<ب سوسياليستی، به ھر دو عنصر نياز 
سطح آگاھی ممکن، و باKترين سطح خودسازماندھی و 

  . ّفعاليت وسيع ترين بخش ممکن از مردم

 و توده ھا  بين سازمان پيشتازۀ رابط مربوط بهتمام مشک<ت
  .از ھمين تناقض اصلی نشأت می گيرد

اگر ما به دنيای واقعی، به توسعۀ واقعی در جامعۀ بورژوايی 
بيش مبدأ جنبش  و کمکه (طی صد و پنجاه سال گذشته 

 تناقض با ايننگاھی بيندازيم، دوباره ) ستکارگری امروزي
  به ما کمک می کند تا امراين. رو به رو می شويمّقابل توجه 

 طبقۀ کارگر و جنبش پيرامون ِمباحثاتبر يکی از مھم ترين 
 در درست  امروز وبودهجريان در ّکارگری، که مدت ھاست 

  . است، فائق شويم سياسی ھای بحثمرکز

آيا طبقۀ کارگر ابزاری برای تغيير انق<بی جامعه است؟ آيا 
طبقۀ کارگر جزئی Kينفک از جامعۀ بورژوايی است؟ نقش 

پنجاه سال گذشته چه بوده است؟  و در طی صدواقعی آن 
کارنامۀ تاريخی، چه پاسخی در مورد اين پرسش ھا به ما می 

  دھد؟

تنھا نتيجه ای که شما می توانيد از جنبش تاريخی واقعی 
ّبگيريد اينست که به طور کلی، در زندگی روزمره، آن چه 

. ردکه لنين آگاھی اتحاديه ای خواند، بر طبقۀ کارگر تسلط دا
اين . من آن را آگاھی طبقاتی ابتدايی طبقۀ کارگر می خوانم

سرمايه نظام ّ به قيام مداوم و روزمره عليه ،]نوع آگاھی[
ًداری منجر نمی شود، اما قطعا، ھمان طور که مارکس بارھا  ّ
ّخاطر نشان ساخت، برای رخ دادن قيام ضد سرمايه داری 

اگر .  استکارگران در يک مقطع زمانی، واجب و ضروری
کارگران برای دستمزدھای باKتر مبارزه نکنند، اگر آن ھا 

 و مأيوسبرای روزکار کوتاه تر نجنگند، به برده ھايی 
، ھرگز خودباختهبرده ھای وجود با .  بدل می شوندخودباخته

قرار نيست تا شما انق<بی سوسياليستی ايجاد کنيد يا حتی 



 

 ميليتانت
   و پنجۀ چھلشمار

 ّ دورۀ دوم-پنجم  سال -١٣٩٠ مرداد
٢٤  

  

بنابراين آن ھا . وريدھمبستگی ابتدايی طبقاتی را به دست آ
ّاما مبارزه برای . بايد برای مطالبات فوری خود مبارزه کنند

اين مطالبات فوری، به طور خودکار و خود به خودی آن ھا 
ّرا به سوی مبارزه با موجوديت جامعۀ بورژوايی سوق نمی 

  .دھد

کارگران، به طور گاه و . روی ديگر ماجرا نيز درست است
 صد، پانصد يا ھزار نفر، که به طور بيگاه، آن ھم نه با

. ميليونی عليه جامعۀ بورژوايی دست به قيام می زنند
 تاريخ انق<بات اجتماعی ،برخ<ف انتظار، تاريخ قرن بيستم

ھرکسی که اين را انکار می کند، بايد کتب تاريخی را . است
از  .، روزنامه ھا که ديگر جای خود را داردورق بزنددوباره 
، به زحمت می ١٩٠٥  سال ازبه طور قطع، و ١٩١٧سال 

توان سالی را پيدا کرد که در جايی از جھان انق<بی رخ نداده 
البته اين . باشد که کارگران در آن حضوری مؤثر داشته باشند

ّدرست است که کارگران ھميشه اکثريت مبارزين انق<ب را 
  .تشکيل نمی دادند

را که طبقۀ کارگر ّاما اين موضوع در شرف تغيير است، چ
ّخود به اکثريت جامعه در تمامی کشورھای عم< مھم جھان  ً ّ

ھمان طور که آمارھای بيست سال گذشته در . تبديل شده است
اروپا نشان می دھد، کارگران، در مقاطعی، عليه جامعۀ 

، ٦١-١٩٦٠ِدر بلژيک . بورژوايی دست به قيام زده اند
 و تا ٧٥- ١٩٧٤ِتغال ، پر٦٩-١٩٦٨، ايتاليای ١٩٦٨فرانسۀ 

، بنيان سرمايه داری با چالشی ٧٦-١٩٧٥حدودی اسپانيای 
آن چه در لھستان طی . واقعی از سوی کارگران مواجه شد

 جريان داشت، اگرنه مبارزه ای عليه ٨١- ١٩٨٠سال ھای 
. ًسرمايه داری، که قطعا مبارزه ای برای سوسياليسم بود

 منفعل، ِز طبقۀ کارگرًبنابراين اين تصويری کام< متفاوت ا
بالغ بر .  و بورژواشده است]در جامعۀ بورژوايی[حل شده 

  .ّ فعاKنه در اين مبارزات شرکت داشته اند، ميليون کارگر٤٥

نتيجه ای که می توانيد از اين خصوصيات به دست بياوريد، 
ّاينست که شما با يک توسعۀ ناموزون در فعاليت طبقاتی و  ّ

 آگاھی طبقاتی طبقۀ کارگر رو به رو توسعه ای ناموزون در
کارگران ھر روز اعتصاب نمی کنند، آن ھا قادر . ھستيد

نيستند تا اين کار را به شکلی که در اقتصاد سرمايه داری 
اجبار به زندگی از طريق فروش . عمل می کنند، انجام دھند

ًقطعا آن ھا نمی توانند .  را ناممکن می سازدايننيروی کار، 

 اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی، سياسی و به دKيل
 -که من فرصتی برای توضيح ھمۀ اين ھا ندارم -شناختینروا

بنابراين شما با . ھر روز، ھر سال يا ھر پنج سال انق<ب کنند

ّ و فعاليت طبقاتی، که تا مبارزه جويیيک توسعۀ ادواری در  ّ
حدودی تحت تسلط منطقی درونی قرار دارد، رو به رو 

اگر شما سال ھا مبارزه کنيد و مبارزه به شکست ھای . ھستيد
عظيمی ختم شود، در آن صورت سال بعد شما مبارزه را در 

ّمدتی برای نيرو . سطحی مشابه يا باKتر آغاز نخواھيد کرد
گرفتن Kزم خواھد بود؛ شايد ده سال، پانزده سال يا حتی 

  .بيست سال

چند سال اگر شما طی . عکس اين موضوع نيز صحيح است
ّبا موفقيت، حتی موفقيت ھای متوسط، مبارزه کنيد، شما برای  ّ ّ
مبارزه در مقياسی وسيع تر و وسيع تر و سطحی باKتر و 

بنابراين ما با يک جنبش ادواری در . باKتر سرعت می گيريد
ًطول تاريخ مبارزۀ طبقاتی جھانی رو به رو ھستيم که مفص< 

ر نزديک با توسعۀ ناموزون در پيوند بسيا. شرح خواھيم داد
 طبقاتی، توسعۀ آگاھی طبقاتی قرار دارد که مبارزه جويی

ّالزاما تابعی مکانيکی از مورد اول نيست شما می توايند . ً
ًسطوح باKيی از فعاليت طبقاتی با سطحی نسبتا پايين از  ّ

عکس اين موضوع نيز درست . آگاھی طبقاتی داشته باشيد
وان انتظار داشت، شما می توانيد ھمان طور که می ت. است

ًسطوح نسبتا باKيی از آگاھی طبقاتی ھمراه با سطح پايين 

  .تری از جنگجويی طبقاتی داشته باشيد

ًن اين تمايزات پايه ای و انتزاعی، تقريبا سريع می رواز د

شما به . توانيم ضرورت تشکيل حزب پيشتاز را استنتاج کنيم
ه ای که توسعۀ ناموزون در ّمنظور پيروزی بر خطرات بالقو

جنگجويی طبقاتی و آگاھی طبقاتی با خود به ھمراه آورده 
  .است، به سازمانی پيشتاز نياز داريد

 و آگاھی قرار مبارزه سطحاگر کارگران ھميشه در باKترين 
 نيازی به سازمان پيشتازداشته باشند، در آن صورت ديگر 

ّاما متأسفانه، آن ھا تحت. بود دنخواھ  سرمايه داری اين چنين ّ
بنابراين شما به گروھی از مردم . نيستند و نمی توانند باشند

ّکه دائما سطحی باK از جنگجويی و فعاليتنياز داريد  ّ  و ،ً
 پس .سطحی ھمواره باK از آگاھی طبقاتی را در اختيار دارند

از ھر موج خيزش مبارزۀ طبقاتی و خيزش آگاھی طبقاتی، 
ّ رسد و فعاليت واقعی توده ھا کاھش می نقطۀ عطف فرا می ّ

ّيابد، آگاھی به سطوحی پايين تر سقوط می کند و فعاليت  ّ
نخستين عملکرد يک سازمان پيشتار . ًتقريبا به صفر می رسد

 تئوريک، برنامه ای، سياسی حفظ تداوم دستاوردھایانق<بی، 
ّ فعاليت پيشين دورۀ  است؛ دستاوردھايی که طیو سازمانی  وّ

سازمان [. استبه دست آمده گاھی طبقاتی باKی کارگران آ
 به مثابۀ حافظۀ دائمی طبقه و جنبش کارگری ]پيشتاز انق<بی
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است، حافظه ای که به نحوی در برنامه ای تدوين شده است 
که شما در آن می توانيد نسل جديدی را آموزش دھيد و بدين 

از طريق مداخلۀ ترتيب Kزم نيست تا اين نسل جديد از ابتدا و 
  . کندآغاز  از نوکنکرت در مبارزۀ طبقاتی ھمه چيز را

، تضمين ]سازمان پيشتاز انق<بی[بنابراين نخستين عملکرد 
تداوم درس ھايی است که از تجارب انباشتۀ تاريخی گرفته 
: می شود؛ چرا که مفھوم برنامۀ سوسياليستی چنين است

 طبقاتی واقعی، مجموع کليۀ دروسی که از تجارب مبارزات
ّانق<ب ھای واقعی و ھم چنين ضد انق<ب واقعی در يکصد و 

  . پنجاه سال گذشته، کسب شده است

تعداد معدودی از افراد از عھدۀ چنين برنامه ای برمی آيند و 
 به تنھايی نمی تواند از پس آن -ً مطلقا ھيچ کس-ھيچ کس
ًضمنا . در اين جاست که وجود سازمان Kزم می شود. بربيايد

ّبا توجه به ماھيت جھانی اين تجارب، شما ھم به سازمانی  ّ
ملی و ھم به سازمانی جھانی نياز داريد تا قادر به ارزيابی 
مداوم کليۀ آن تجارب تاريخی و جاری مبارزۀ طبقاتی و 
انق<ب باشيد؛ تا اين تجربيات را با درس ھای جديدی که از 

سازيد؛ تا آن ھا را ھر انق<بات جديد کسب می شود، غنی تر 
چه بيش تر در راستای نيازھای مبرم مبارزات طبقاتی و 

  .انق<ب ھای پيش رو، بپرورانيد

ّبعد دومی ھم وجود دارد ًبعد سازمانی، که واقعا نه تنھا : ُ ُ
در اين جا ما با . سازمانی، بلکه در حقيقت سياسی نيز ھست

. مھمان مسألۀ مشھور سانتراليسم رو به رو می شوي
مارکسيست ھای انق<بی، مدافع سانتراليسم دموکراتيک 

در " سانتراليسم"ّاما به ھيچ وجه قرار نيست تا واژۀ . ھستند
ّوھلۀ نخست به مثابۀ يک بعد سازمانی يا مديريتی درنظر 

به چه معناست؟ اين مفھوم، " سانتراليسم"پس . گرفته شود
حاصل از يعنی تمرکز تجارب، تمرکز شناخت، تمرکز نتايج 

  .مبارزۀ واقعی

در صورت فقدان چنين تمرکزی از تجارب، ما باری ديگر با 
يک خطر بزرگ و مھلک برای طبقۀ کارگر و جنبش 

خطر سکتاريسم و تکه تکه : کارگری رو به رو می شويم
شدن؛ خطری که به ھيچ کس اجازه نمی دھد تا از عمل، نتايج 

  .ّکافی و مشخص استنتاج کند

رز تنھا در مبارزات فمينيستی درگير شوند، اگر اگر زنان مبا
جوانان مبارز تنھا در مبارزات جوانان درگير شوند، اگر 
دانشجويان تنھا به مبارزات دانشجويی محدود شوند، اگر 
کارگران مھاجر تنھا وارد مبارزات کارگران مھاجر شوند، 

اگر مليت ھای تحت ستم تنھا در مبارزات ملل تحت ستم 
شند، اگر بيکاران فقط وارد مبارزات بيکاران درگير با

گردند، اگر سنديکاليست ھای ما تنھا وارد مبارزات صنفی 
شوند، اگر کارگران فاقد سازماندھی، اتحاديه و به ويژه فاقد 
مھارت تنھا به مبارزات خودشان محدود شوند، اگر مبارزين 
ا سياسی فقط در کمپين ھای انتخاباتی يا انتشار روزنامه ھ
درگير شوند و ھريک از آن ھا مستقل از ديگری عمل کنند، 
ھمگی اين ھا تنھا بر مبنای تجارب محدود و جزئی عمل 

بنا به دKيل پايه ای (خواھند کرد و قادر نخواھند بود تا 
نتايجی درست از تجربيات خود استخراج ) معرفت شناسی

اھی آن ھا ھمه چيز را از مبارزات و تجارب گرفته آگ. کنند
و به ھمين جھت، تنھا جزئی از . جزئی، تکه تکه کرده اند

 می - نتايجی که آن ھا می گيرند. يک تصوير کلی را می بينند
 دست کم تاحدودی نادرست خواھد - توان گفت نتايج نظری

آن ھا نمی توانند به يک ديدگاه جامع، کلی و صحيح از . بود
تکه شده از ّواقعيت دست يابند، چرا که تنھا قسمتی تکه 

  .ّواقعيت را می بينند

ھمين موضوع البته در مورد يک ديدگاه بين المللی ھم صادق 
اگر شما فقط بر روی اروپای شرقی تمرکز کنيد، در . است

. ّاين صورت تنھا يک ديدگاه جزئی از واقعيت جھانی داريد
اگر شما فقط بر کشورھای توسعه نيافته، نيمه مستعمره يا 

ّنيد، ديدگاھی جزئی و ناتمام از واقعيت جھانی مستقل تمرکز ک
داريد؛ به ھمين ترتيب، اگر شما تمرکز خود را تنھا بر روی 
کشورھای امپرياليستی معطوف کنيد، بازھم ديدگاه شما از 

تنھا اگر تجارب . ّواقعيت جھانی، جزئی و ناقص خواھد بود
که (ّمبارزات مشخص توده ھای واقعی در سه بخش جھان را 

کنار يک ديگر ) ه بخش انق<ب جھانی نيز ناميده می شودس
بگذاريد، در آن صورت است که ديدگاھی جامع و صحيح از 

ّاين بزرگ ترين مزيت بين الملل . ّواقعيت جھانی پيدا می کنيد
چھارم است، چرا که سازمانی بين المللی است و در اين سه 

و (ھستند بخش جھان، رفقايی دارد که درگير مبارزات عملی 
و به ع<وه اين سازمان به طور ). نه فقط تحليل ھای تئوريک

ّمشخص با مبارزات تمامی اين سه بخش از انق<ب جھانی، 

اين تفوق و برتری، محصول ھوش سرشار . مرتبط است
رھبران بين الملل چھارم نيست؛ بلکه تنھا نتيجۀ تمرکز 
ه ّابتدايی تجارب مشخص مبارزات در مقياس جھانی، ب

  .انضمام يک برنامۀ تاريخی صحيح است

يعنی . دنبال می کند" تمرکز"اين تمامی آن چيزيست که 
 نمی گويم بھترين آن ھا چرا که مبالغه می شود؛ -مبارزين

 در اتحاديه ھا، در بين کارگران -ولی دست کم مبارزين خوب
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غيرماھر و بيکاران، ميان ملل تحت ستم، ميان زنان و 
ّويان، ميان مبارزين ضد امپرياليست، و در جوانان و دانشج

 گرد - در ھر کشور و در مقياس جھانی-تمامی اين بخش ھا
يک ديگر می آيند تا تجارب خود را به منظور مقايسۀ درس 
ھای مبارزات خود در سطح ملی و بين المللی، نتيجه گيری 
ھای مرتبط، آزمون و از نو آزمودن ھر يک از مراحل 

ياسی خود به شکل انتقادی، و در پرتو درس ّبرنامه و خط س
ھايی که بايد از تجربيات گرفته شود، متمرکز و فشرده 
سازند؛ گرد يک ديگر جمع می شوند تا يک ديدگاه جامع از 
جامعه، جھان و ديناميسم ھای آن، و از ھدف سوسياليستی 

اين ھمان . مشترک ما و نحوۀ رسيدن به اين ھدف پيدا کنند
به زبان ما، يک برنامۀ صحيح، يک استراتژی چيزيست که، 

با درنظر . درست و تاکتيک ھای صحيح ناميده می شود
گرفتن توسعۀ ناموزون آگاھی طبقاتی و سطح ناموزون و 
ّناپيوستۀ فعاليت طبقاتی، اين امر نمی تواند به وسيلۀ توده ھا  ّ

ّخ<ف اين عقيده، تنھا تصوری . در کليت خود صورت گيرد
  . استاتوپيايی

ّاين تصور باطل را تنھا کسانی می توانند داشته باشند که 
قائل اند و بر اين " نخبه گرا"ًبرای خودشان شايستگی شديدا 

گمان ھستند که می توانند بيش از ديگران به طور مداوم و 
اين فقط کيفيتی است که آنان برای خود . ّپيوسته فعال باشند

ست که در زندگی ثابت می ّقائل می شوند، اما اين کيفيتی ا
و تمامی کسانی که فاقد چنين کيفيتی ھستند، آن را در . شود

ّعمل با دست کشيدن از فعاليت سياسی اثبات می کنند با اين . ّ
حال تمامی کسانی که چنين کيفيتی را دارا ھستند، حتی در 
ًشرايطی که توده ھا موقتا دست از مبارزه کشيده اند، به 

 دھند؛ از توسعۀ آگاھی طبقاتی دست نمی مبارزه ادامه می
کسی که اين حق (کشند، حتی اگر توده ھای مردم چنين کنند 

ّرا به چالش بکشد، در واقع يک حق دموکراتيک و انسانی را 
؛ به توسعۀ بيش تر سياست و تئوری )به چالش کشيده است

ًادامه می دھند؛ و پيوسته ت<ش می کنند تا مداواما در جامعه 

، ھرچند م<يم و "شايستگی"از درون اين . له گری کندمداخ
ّمحدود باشد، يک سری کيفيات مشخص و پراتيکی برمی 

سازمان "خيزد که می تواند بنيانی باشد برای توجيه مفھوم 
  ".پيشتاز

  ادامه دارد

  

  

  فلسفۀ پراکسيس در انديشۀ رزا لوکزامبورگ

  )ّبخش اول(

  

  ميشل لووی

  کامران بھروش: ترجمه

تزھايی پيرامون " ّنگلس در معرفی نوشتۀ مارکس با عنوان ا
 ١٨٨٨که پس از مرگ نويسنده، در سال ) ١٨٤٥ ("فوئرباخ

نخستين سندی که "منتشر گرديد، اين تزھا را به عنوان 
سرآغازی درخشان از يک جھان بينی نوين را در دل خود 

به ع<وه، مارکس در اين متن . توصيف نمود" جای می دھد
 ؛نفی: Aufhebung مفھوم مشھور -یاه به لحاظ ديالکتيککوت

 فراتر می  پيشين از ماترياليسم و ايده آليسم-  بالندگی؛پايندگی
رود، و يک تئوری نوين را فرموله می کند که ما می توانيم 

 در ھمان حال که .تعبير کنيم فلسفۀ پراکسيس  بهآن را
ه تغيير ماترياليست ھای فرانسوی قرن ھجدھم بر نياز ب

ّشرايط مادی به منظور تغيير بشر تأکيد داشتند، ايده آليست 
ھای آلمانی اظھار می داشتند که به دنبال شکل گيری آگاھی 

  .جديد افراد، جامعه خود دستخوش دگرگونی خواھد شد

 که Kجرم به -مارکس در تقابل با اين دو برداشت يک جانبه
جستجو برای يافتن  و ھم چنين در تقابل با -بن بست رسيدند

ّ، در تز سوم خود تأکيد "ّمنجی بشريت"يا " معلم بزرگ"يک 
  :می کند که

ّتقارن دگرگون سازی شرايط و فعاليت ھای انسانی يا " ِ
، تنھا می تواند در )Selbstveränderung(ِدگرگونی خود 
)١(". ، درک و به طور عق<نی فھم شودپراتيک انق^بی

  

 انق<بی، و در اقدام جمعی برای در پراتيک: به بيان ديگر
 ھم زمان ھم -  طبقات تحت ستم- رھايی است که سوژۀ تاريخی
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مارکس . ّشرايط مادی و ھم آگاھی خود را دگرگون می سازند
به اين مسائل بازمی گردد و ) ١٨٤٦ (ايدئولوژی آلمانیدر 

  :چنين می نويسد

قۀ بنابراين انق<ب نه تنھا به اين دليل ضروری است که طب"
حاکم به ھيچ طريق ديگری سرنگون نمی شود، بلکه به اين 

 فقط در يک سرنگون کنندۀ آندليل نيز Kزم است که طبقۀ 
انق<ب می تواند موفق به زدودن ھمۀ آلودگی ھای قرون و 
اعصار از خود شده، و برازنده و شياستۀ بنيان گذاری جامعه 

)٢(". ای نوين گردد
  

 که رھايی انق<بی به دست خود، معنای اين پاراگراف اينست
طبقات تحت ستم تنھا از : تھا شکل ممکن از رھايی است

طريق پراکسيس خود، از طريق تجربۀ خود در عمل است که 
می توانند به موازات واژگون ساختن قدرت سرمايه، آگاھی 

 - البته درست است که در متون بعدی. خود را دگرگون کنند
" ّمقدمه ای بر نقد اقتصاد سياسی"ر به عنوان مثال، اثر مشھو

 ما با يک ديدگاه به مراتب جبری تر رو به رو می -)١٨٥٧(
شويم که در آن انق<ب به مثابۀ نتيجۀ اجتناب ناپذير تضاد 
ّميان نيروھای مولده و مناسبات توليدی معرفی می شود؛ با 
ّاين وجود، نوشته ھای سياسی مھم مارکس، ھم چنان گواھی 

، ھم "رھايی کارگران به دست خود آن ھا"ه اصل می دھد ک
  .چنان الھام بخش تفکر و عمل او بوده است

 - خود" يادداشت ھای زندان"آنتونيو گرامشی کسی بود که در 
" فلسفۀ پراکسيس" برای نخستين بار از عبارت -١٩٣٠دھۀ 

البته برخی بر اين گمان . در اشاره به مارکسيسم استفاده کرد
ًد اين عبارت، صرفا ترفندی برای گمراه کردن اند که کاربر

ًزندانبانان فاشيست او بوده است که احتماK نسبت به ھرگونه 

اشاره و ارجاع به مارکس محتاط بوده اند؛ با اين حال چنين 
استدKلی توضيح نمی دھد که چرا گرامشی از اين عبارت، و 

 فلسفۀ"يا " ديالکتيک منطقی"نه عبارات ديگری ھم چون 
در واقع گرامشی با بکارگيری اين . استفاده کرد" انتقادی

تعبير، به شکلی دقيق و منسجم، روی چيزی دست می گذارد 
که مارکسيسم را به عنوان يک جھان بينی خاص متمايز می 
ِسازد و به ع<وه خود او را نيز به نحوی راديکال از قرائت 

م تاريخی، ھای پوزيتيويستی و تکامل گرايانه از ماترياليس
  .جدا می کند

تعداد انگشت شماری از مارکسيست ھای قرن بيستم به اندازۀ 
رزا لوکزامبورگ به روح اين فلسفۀ مارکسيستی پراکسيس 

رزا در حقيقت نه متون فلسفی نگاشت و نه . نزديک بودند
روی تئوری ھايی سيستماتيک کار کرد؛ ھمان طور که 

 او که در انبوھی از ايده ھای" می گويد، يرواايزابل لور
پراکنده (...) مقاKت روزنامه، جزوات، سخنرانی ھا، نامه ھا 

است، بيش تر واکنش ھای سريع به رويدادھا بوده تا ساخت 
  )٣(".يک تئوری منطقی و دارای انسجام درونی

به ھر روی فلسفۀ مارکسيستی پراکسيس که رزا به شکلی 
نای واقعی کلمه، ابتکاری و خ<قانه تفسير می کند، به مع

. جريان غالب بر آثار و عمل او به عنوان يک انق<بی است
: ّاما انديشۀ او فرسنگ ھا با ايستايی و سکون فاصله دارد

انديشۀ او، انديشه ای در حرکت است که خود را با تجربۀ 
در اين جا ت<ش خواھيم کرد تا سير . تاريخی غنی می سازد

  .ايی روشن سازيمتکامل انديشۀ او را با مثال ھ

اين درست که در نوشته ھای رزا، نوسانی بين جبرگرايی 
 و اراده گرايی - ناگزير بودن سقوط سرمايه داری- تاريخی

اين . در رھايی انسان به دست خود، به چشم می خورد
) ١٩١٤پيش از (موضوع به ويژه در مورد آثار نخستين او 

، که رزا به )١٨٩٩" (اص<ح يا انق<ب"کتاب . مصداق دارد
واسطۀ آن در جنبش کارگری آلمان و جھان مطرح شد، نمونۀ 

در مقابل برنشتاين، او . روشنی از اين رويکرد متضاد است
ًاظھار می کند که تکامل سرمايه داری الزاما به فروپاشی 

)Zusammenbruch( ،نظام منجر می شود و اين فروپاشی 
اين .  می انجامدمسيری تاريخی است که به تحقق سوسياليسم

ِگفتۀ رزا، در تحليل نھايی، ھمان ايدئولوژی پيشرفت محتوم 
)Inevitable Progress ( است که از دورۀ روشنگری بر

آن چه . غرب تسلط داشته، منتھی به شکل سوسياليستی اش
که گفتۀ رزا را از فروغلتيدن به سوی اکونوميسم تقديرگرا 

در مسير مبارزات : "تنجات می دھد، آموزۀ انق<بی عمل اس
طوKنی و بی امان، پرولتاريا به درجه ای از بلوغ سياسی 
ًمی رسد که به او اجازه می دھد تا نھايتا به پيروزی قطعی 

)٤(." انق<ب دست يابد
  

مفھوم ديالکتيکی آموزش در خ<ل مبارزه، يکی از 
  :  است١٩٠٤محورھای اصلی پلميک رزا با لنين در سال 

در مسير مبارزه است که نيرويی تازه می گيرد و پرولتاريا " 
عمل سازمان حزبی، رشد آگاھی . به اھداف خود آگاه می شود

ًپرولتاريا از اھداف مبارزه و ضمنا خود مبارزه، مؤلفه ھايی 

مختلف نيستند که به شکل مکانيکی و بر حسب زمان از يک 
 تمامی آن ھا فقط جنبه ھای مختلفی از. ديگر تفکيک شوند
)٥(". يک مبارزه ھستند
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البته رزا لوکزامبورگ تشخيص می دھد که در خ<ل اين 
ّمبارزه، طبقه می تواند مرتکب خطا شود؛ اما، در تحليل 

ًبه لحاظ تاريخی، اشتباھاتی که يک جنبش واقعا "نھايی 

انق<بی مرتکب می شد، بی اندازه مفيدتر از خطاناپذير بودن 
رھايی توده ھای تحت ستم ". تھوشمندترين کميتۀ مرکزی اس

به دست خود آنان، به طور ضمنی اشاره به گذار انق<بی خود 
طبقۀ انق<بی از طريق تجربيات عملی آن است؛ اين امر در 

 يکی از مقوKت سنتی -عوض نه فقط به ايجاد آگاھی
 منجر می شود، بلکه ايجاد اراده را ھم در پی -مارکسيسم

  :دارد

 پرولتاريا به سوی رھايی کامل خود، جنبش بين المللی" 
ّبرای نخستين بار در تاريخ تمدن، . پروسه ای خاص است

مردم در حال ابراز آگاھانۀ ارادۀ خود در تقابل با تمامی 
اکنون، توده ھا تنھا در مسير . (...) طبقات حاکمه ھستند

 يعنی در درون - ّمبارزۀ روزمره عليه نظم اجتماعی موجود
 است که قادرند تا اين اراده -سرمايه داریچارچوب جامعۀ 

  )٦(".را کسب و تقويت کنند

می توان ديدگاه لنين را با ديدگاه رزا لوکزامبورگ مقايسه 
برای وKديمير ايليچ، سردبير روزنامۀ ايسکرا، بارقۀ : کرد

انق<ب به وسيلۀ پيشتازان سياسی سازمان يافته، و از بيرون 
ودی پرولتاريا برده می شود؛  ِبه درون مبارزات خود به خ

، جرقۀ آگاھی و ]رزا[برای انق^بی يھودی و لھستانی ما 
ارادۀ انق^بی در مبارزه، در عمل توده ھا شعله ور خواھد 

البته اين درست است که مفھوم حزب نزد رزا به عنوان . شد
ّتجلی ارگانيک طبقه، بيش تر به موقعيت آلمان ارتباط دارد تا 

ّستان؛ چه در دو مورد اخير، مسألۀ تنوع احزابی روسيه يا لھ
  .که خود را سوسياليست می ناميدند، مطرح بود

 در امپراتوری روسيۀ تزاری، رزا ١٩٠٥رويدادھای انق<بی 
لوکزامبورگ را بيش از پيش متقاعد ساخت که تأثير پروسۀ 
توسعۀ آگاھی توده ھای کارگر از طريق عمل آموزش 

)Aufklärung( ،کم تر از تأثير تجربۀ عمل مستقيم و  حزبی
  :مستقل کارگران است

خيزش عمومی و ناگھانی پرولتاريا در ماه ژانويه تحت "
تأثير انگيزۀ نيرومند وقايع سن پترزبورگ، در ظاھر خود 
ّيک کنش سياسی در اع<م جنگی انق<بی عليه تماميت 

 النفسه ّاما اين نخستين اقدام مستقيم، فی. خواھی و استبداد بود
واکنشی به مراتب نيرومندتر بود؛ چرا که برای نخستين بار، 
احساس طبقاتی و آگاھی طبقاتی ميليون ھا نفر را، تو گويی با 

استبداد مطلقه در . (...) يک شوک الکتريکی، برانگيخت

ّاما پرولتاريا . روسيه بايد به دست پرولتاريا سرنگون شود
باشد، به درجۀ باKيی از برای آن که قادر به سرنگون کردن 

ھمۀ اين . آموزش سياسی، آگاھی طبقاتی و سازمان نياز دارد
شرايط نمی تواند با جزوات و نشريات محقق شود، مگر تنھا 
با آموزش متقن سياسی، با مبارزه در مسير پيوستۀ 

)٧(."انق<ب
  

جزوات و "درست است که عبارت مناقشه انگيز او در مورد 
ّدست کم گرفتن اھميت تئوری انق<بی در به نوعی " نشريات

ّچنين پروسه ای به نظر می رسد؛ ولی با اين حال، فعاليت  ّ
سياسی رزا لوکزامبورگ که دربرگيرندۀ حجم قابل م<حظه 

 ديگر نيازی به -ای از مقاKت روزنامه ای و جزوات می شد
 بی -يادآوری آثار تئوريک او در حيطۀ اقتصاد سياسی نيست

ّان دھندۀ وزن و اھميت فوق العاده ايست که او برای ترديد نش
کار تئوريک و پلميک ھای سياسی در پروسۀ تدارک انق<ب، 

  .قائل بود

رزا در جزوۀ مشھور خود در مورد اعتصاب توده ای 
ھم چنان از استدKKت سنتی و جبری استفاده می ) ١٩٠٦(

خواھد رخ " به دنبال نياز به يک قانون طبيعی"انق<ب : کند
ّاما ديدگاه کنکرت او از پروسۀ انق<بی ، دوشادوش . داد

" ايدئولوژی آلمانی" ھمان گونه که در - تئوری انق<ب مارکس
ھرچند رزا از اين اثر اط<عی ( حرکت می کند -مطرح شد

آگاھی ): نداشت، چرا که تنھا پس از مرگ او منتشر گرديد
م می يابد و تعمي" پراتيکی"انق<بی تنھا در مسير جنبش 

توده ھای تحت ستم تنھا می تواند از خ<ل " عظيم"دگرگونی 
  .ّخود انق<ب عموميت پيدا کند

 که برای رزا ھم چون مارکس، وحدت -مقولۀ پراکسيس
ُديالکتيک ابژه و سوژه، و واسطه ايست که از آن طريق طبقۀ 

 به او اجازه - در خود به طبقه ای برای خود تبديل می شود
تا بر دوراھی فلج کننده و متافيزيکی سوسيال می دھد 

دموکراسی آلمان بين اخ<ق گرايی انتزاعی برنشتاين از يک 
سو و اکونوميسم مکانيکی کائوتسکی از سوی ديگر، فائق 

 روحی و - "ذھنی"ّچرا که برای اولی، دگرگونی : شود
 انسان ھا، شرط ظھور عدالت اجتماعی است؛ و - اخ<قی

به " ناگزير"مل عينی اقتصادی است که ّبرای دومی، تکا
اين موضوع به ما کمک می کند تا . سوسياليسم منجر می شود

بھتر درک کنيم که چرا رزا لوکزامبورگ نه فقط با 
کانتی به مخالفت پرداخت، که ھم چنين -رويزيونيست ھای نئو

سياست صبر کن " به بعد نيز با استراتژی منفع<نۀ ١٩٠٥از 
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کانون "تژی مورد حمايت آن چه که  استرا-"و ببين
  . در تعارض قرار گرفت-حزب ناميده می شد" ارتودوکس

ھمين ديدگاه ديالکتيکی نسبت به پراکسيس بود که او را قادر 
" برنامۀ ارفورت"ّساخت تا بر دوگانگی سنتی تجسم يافته در 

دوگانگی بين رفرم يا : حزب سوسيال دموکرات غلبه کند* 
  ". ھدف غايی"و انق<ب يا " ّبرنامۀ حداقلی"

رزا لوکزامبورگ با طرح کردن استراتژی اعتصاب توده ای 
عليه بوروکراسی اتحاديه ١٩٠٦ که نخست در سال - در آلمان

 در تقابل با کارل ١٩١٠ھای کارگری، و سپس در سال 
 مسيری را پی ريخت که قادر به - کائوتسکی پيشنھاد کرد

ارزه برای حق رأی دگرگونی مبارزات اقتصادی يا مب
  .عمومی در جھان به يک جنبش انق<بی عمومی بود

آگاھی سوسيال "و " آگاھی صنفی"برخ<ف لنين که ميان 
آگاھی تمايز قائل بود، رزا بين )" سوسياليستی(دموکراتيک 

 به مثابۀ خصلت جنبش کارگری در طول -پنھان تئوريک
اتيک و آگاھی پر و -دوران تسلط پارلمانتاريسم بورژوايی

 که در دورۀ پروسۀ انق<بی، يعنی زمانی ظاھر می -  عملی
شود که خود توده ھا، و نه فقط اعضای پارلمان و رھبران 

 تفاوت قائل بود؛ به - حزب، پا به عرصۀ سياست می گذارند
عملی است که سازمان نيافته -خاطر ھمين آگاھی پراتيکی

 دورۀ مبارزۀ ترين و واپس مانده ترين Kيه ھا قادرند تا در
ھمين فرض، . انق<بی، به راديکال ترين عنصر تبديل شوند

منشأ انتقاد رزا به کسانی است که استراتژی سياسی خود را 
بر پايۀ تخمينی مبالغه آميز از نقش سازمان و تشکي<ت در 

ً امری که عموما با دست کم -مبارزۀ طبقاتی قرار می دھند

 و نقش آموزشی - توأم استگرفتن پرولتاريای سازمان نيافته
  :مبارزۀ انق<بی را به فراموشی می سپارند

شش ماه از يک دورۀ انق<بی، کار آموزش و تعليم اين توده " 
ھای تاکنون سازمان نيافته را تکميل می کند؛ کاری که ده 
سال تظاھرات عمومی و توزيع نشريات قادر به انجام آن 

)٨(". نخواھد بود
  

  ادامه دارد

  : مترجمتوضيح

برنامۀ حزب ): Erfurt Program(برنامۀ آرفورت * 
سوسيال دموکرات آلمان که از سوی کنگرۀ آرفورت در اکتبر 

) ١٨٧٥( اتخاذ شد و در مقايسه با برنامۀ گوتا ١٨٩١سال 
گامی رو به جلو بود؛ برنامۀ مزبور بر پايۀ دکترين 

ِمارکسيستی نابودی محتوم شيوۀ توليد سرمايه داری و 
ايگزينی آن با سوسياليسم قرار داشت، و بر نياز طبقۀ ج

کارگر به پيشبرد يک مبارزۀ سياسی و نقش حزب در اين 
با اين وجود، برنامۀ آرفورت شامل .  تأکيد می کرد،مبارزه

ًتوافقاتی بود که شديدا راه را به سوی اپورتونيسم بازمی کرد؛ 

انگلس زير به ھمين جھت اين برنامه با نقد جامع و کوبندۀ 
رو به ) ١٨٩١" (نقدی بر برنامۀ سوسيال دموکرات"عنوان 

ّنقد انگلس، در حقيقت نقد اپورتونيسم کل بين الملل دوم . شد ّ
  .بود

رھبران حزب سوسيال دموکرات، انتقاد انگلس را از اعضای 
عمومی حزب مخفی داشتند، و بدين ترتيب ھنگام تصويب 

ظرات انگلس ناديده گرفته مھم ترين ناين متن نھايی برنامه، 
برنامۀ آرفورت، کوچک ترين اشاره ای به نياز برای . شد

  . نداشت"ديکتاتوری پرولتاريا"استقرار 

  :پانوشت

(١) Karl Marx, Early Writings, p ٤٢٢, Penguin 

Books, Harmondsworth, ١٩٧٥ 

(٢) 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/١
٨٤٥/german-ideology/index.htm 

(٣) Isabel Loureiro, Rosa Luxemburg. Os 

dilemmas da acao revolucionario Unesp, Sao 

Paulo, ١٩٩٥, p ٢٣ 

(٤) 

http://www.marxists.org/archive/luxemburg/١٩
٠٠/reform-revolution/index.htm 

(٥) Organisational Questions of the Russian 

Social Democracy, 

http://www.marxists.org/archive/luxemburg/١٩
٠٤/questions-rsd/index.htm 

(٦) Ibid. 

(٧) The Mass Strike, the Political Party and the 

Trade Unions, 

http://www.marxists.org/archive/luxemburg/١٩
٠٦/mass-strike/index.htm 

(٨) Ibid. 
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  زميمارکسی اياح تای دار هيسرما بحران از

  

  مصاحبۀ نبرد کارگر با مازيار رازی

  

  آرمان پويان، کيومرث عادل و نازنين صالحی: مترجمين
  

  ّبخش اول

  

 در پايان نخستين دھۀ قرن بيست و يکم، جھان :کارگر نبرد
دKيل اين بحران، که به . وارد يک بحران عظيم اقتصادی شد

ايط معيشتی ميليون ھا نفر از کارگران وخامت بيش تر شر
  جھان انجاميده است، چيست؟

" بحران ھای معمول" مارکس در کاپيتال، بين :یراز اريماز
مرتبط است، با آن " رکود"که با نوسانات ادواری موسوم به 

از . ناميده می شود، تفاوت قائل است" بحران اصلی"چه که 
ين بحران ھای اصلی  تاکنون، چھار مورد از ا١٩اواخر قرن 

، بحران بزرگ دھۀ ١٨٩٠بحران دھۀ : قابل تفکيک است
  . و در آخر بحران کنونی١٩٧٠، بحران دھۀ ١٩٣٠

در بين اقتصاددانان مارکسيست، دو تفسير و برداشت عمومی 
برخی بر اين . از دKيل اين بحران ھای اصلی وجود دارد

لول ، مع"بحران اصلی"عقيده اند که تمامی اين چھار 
به عنوان مثال، مايکل (بوده است " گرايش نزولی نرخ سود"

چشم "و ويليام تامپسون در " رکود بزرگ"رابرتز در کتاب 
مانند ديويد (ّاما از نظر ديگران "). اندازھای اقتصاد جھانی

، "رمز و راز سرمايه"ھاروی نويسندۀ کتاب ھای 
؛ و ھم "تاريخچۀ مختصر نئوليبراليزم"و " امپرياليزم نوين"

بحران "ِچنين ژرار دومنيل و دومينيک لوی در کتاب 
ّ، دو بحران اول و سوم را می توان به فاز ")نئوليبراليزم ّ

 ١٩٣٠ّنزولی نرخ سود نسبت داد، اما نه بحران بزرگ دھۀ 
ًو نه بحران کنونی مستقيما به اين مسأله ارتباطی پيدا نمی 

ونۀ اخير، نرخ سود ّادعای آنان اينست که در اين دو نم. کند
از اين . در حال ورود به فازی از بھبود محدود بوده است

نظر، نقطۀ اشتراک دو بحران مذکور اين بود که ھر دو در 
نئوليبراليزم رخ دادند؛ " ھژمونی مالی"طول دوره ھايی از 

يعنی دوره ھايی که در آن تسلط طبقات سرمايه دار، با 
  .زع بودحمايت مراکز مالی آن ھا، ب<منا

   از ديدگاه شما کدام برداشت صحيح تر است؟:کارگر نبرد

 به گمان من تحليل بنيادی مارکس پيرامون :یراز اريماز
در سيستم سرمايه داری، ھم چنان " گرايش نزولی نرخ سود"

من چندان با تحليل ھای ژارار . در تحليل نھايی معتبر است
مثل آن ھا سه فی ال. ِدومنيل و دومينيک لوی موافق نيستم
طبقۀ "سرمايه داران؛ : ّطبقه را در جامعه معرفی می کنند

متشکل از کارگران مزدبگير و کارمندانی با سطح " مردمی
می نامند " طبقۀ حاشيه ای"ًدرآمدی پايين؛ و نھايتا آن چه که 

اخت<ف نظر من به . و بين دو طبقۀ مذکور قرار می گيرد

 ھا مبارزۀ طبقاتی خصوص زمانی بيش تر می شود که آن
طبقۀ "ّبين طبقۀ سرمايه دار و پرولتاريا را به نقش مھم 

تقليل می دھند؛ طبقه ای که قادر به ايجاد بحران " حاشيه ای
سرمايه داری يا طبقۀ (است و از طريق اتحاد با ساير طبقات 

  .توازن قوای طبقاتی را تغيير می دھد) کارگر

به . زمينه ھم موافق نيستممن با تحليل ھای ديويد ھاروی اين 
يعنی (اعتقاد او، مبارزۀ طبقاتی بين دو طبقۀ اصلی جامعه 

ّديگر ارتباطی با حل بحران سرمايه ) بورژوازی و پرولتاريا
است که در مرکز " خلع يدشدگان"داری ندارد و اين مبارزۀ 

 Kًمبارزه عليه سرمايه داری قرار دارد؛ چرا که بحران اصو
انباشت از طريق خلع يد و سلب "به " ۀ توليدپروس"از مرحلۀ 
  .تغيير جھت داده است" ّمالکيت

با اين وجود من ھنوز فکر می کنم که می توان بحران را در 
 که ديويد ھاروی -ھر يک از مراحل جريان گردش سرمايه

 جستجو کرد؛ ولی اين - يکی از آن ھا را درنظر گرفته است
ا تغيير می دھد و نه ّموضوع نه ماھيت مبارزۀ طبقاتی ر

را که خود ممکن است در نتيجۀ " گرايش نزولی نرخ سود"
ّبا توجه به ديدگاه کارل (بحران در ساير مراحل رخ دھد 
برای . انکار می کند) ١٣ّمارکس در کاپيتال؛ جلد سوم، فصل 

ًنشان دادن اين موضوع، اجازه دھيد تا مختصرا نگاھی به 
رمايه داری از ديد مارکس گردش سرمايه در شيوۀ توليد س

: رمز و راز سرمايه"برخی نکات بر پايۀ اثر (داشته باشيم 
  ).نوشتۀ ديويد ھاروی قرار دارد" بحران کنونی

ّمارکس در جلد اول کاپيتال می گويد که سرمايه يک پروسه 
به بيان . ثابت" چيز"از گردش است و نه يک ) در حرکت(

قرار دادن پول و " ردشگ"ًساده، سرمايه اساسا دربارۀ در 
ّشکل اوليۀ گردش سرمايه در ديدگاه . کسب پول بيش تر است

  .است" ايجاد سرمايه"مارکس، 

" نيروی کار"سرمايه با پولی آغاز می شود که صرف خريد 
ًسپس اين دو مجموعا در قالب . می گردد" ابزار توليد"و 

ی ّشکل معينی از تکنولوژی و سازمان، به پروسۀ کار وارد م
نتيجه، يک کاKی جديد است که در بازار به فروش می . شوند

ّرسد تا ھمان مبلغ اوليۀ پول به اضافۀ سود، بازگشت کند 
ّالبته اشکال متعدد ديگری ھم برای به دست آوردن پول (

به عنوان مثال، اعطای پول در ازای بھره به . وجود دارد
از سوی وسيلۀ سرمايه گذاران، خريد ارزان و فروش گران 

ّتجار و کسبه، خريد زمين، منابع و غيره به وسيلۀ رانت 
  ).خواران و اعطای آن به عوض دريافت رانت، و امثالھم

مرحلۀ بعدی گردش اينست که بخشی از سود حاصله، بايد از 
، سرمايه "ابزار توليد"و " نيروی کار"طريق خريد بيش تر 

وارد گذاری گردد و برای کسب سود به مراتب بيش تر 
قوانين قھری "اين موضوع بر پايۀ ھمان . گردش شود

يعنی . قرار دارد) ٢۴کاپيتال، جلد يک، فصل " (رقابت
به خاطر کسب سود بيش تر از طريق " توليد"برای " توليد"

بنابراين، سرمايه ملزم به يک . رقابت با ساير سرمايه داران
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ھا اين گردش ھم چنان بارھا و بار. است" نرخ رشد مرکب"
  ").تمرکز سرمايه"به قول مارکس، (ادامه خواھد يافت 

 می توانيد ھر يک از اين مراحل را دقيق تر :کارگر نبرد
  توضيح دھيد؟

به طور کلی، پنج مرحله در روند گردش : یراز اريماز
سرمايه داری به نحوی از (ّ پول اوليه - ١: سرمايه وجود دارد

؛ )وارد بازار می کندانحا پولی را به دست می آرود و آن را 
سرمايه دار، نيروی کار را با استخدام ( نيروی کار -٢

سرمايه داری اقدام به ( ابزار توليد -٣؛ )کارگران می خرد
ّخريد ابزار و ادوات، ماشين آKت، مواد خام، مواد کمکی و  ّ

در اين مرحله، با سطح ( پروسۀ توليد - ۴؛ )غيره می کند
ی ساخته می شود که می تواند ّمشخصی از تکنولوژی، کاKي

به بھايی بيش تر از ھزينۀ توليد از سوی سرمايه دار در 
ّ پروسۀ سرمايه گذاری مجدد -۵؛ )بازار به فروش برسد

سرمايه داری با پولی که افزايش يافته است بايد به دنبال (
 - ّبازاری برای سرمايه گذاری و آغاز مجدد گردش باشد

سۀ گردش در شيوۀ توليد اين پرو"). نرخ رشد مرکب"
نرخ رشد "توقف . سرمايه داری ھم چنان ادامه خواھد يافت

تنھا منوط به زمانی خواھد بود که يک بحران اصلی " مرکب
نرخ رشد سرمايه . در يکی از مراحل نام برده شده، رخ دھد

در مقياس جھانی برای حفظ و ادامۀ سرمايه داری، به طور 
  . درصد در سال است٣ّمتوسط  

   پس بحران در کدام مرحله رخ می دھد؟:کارگر نبرد

 ھمان طور که اشاره کردم، بحران می تواند :یراز اريماز
در اين جاست که . در ھر يک از مراحل گردش ظاھر شود

سرمايه دار با مانعی در پروسۀ گردش سرمايه رو به رو می 
اما، بايد روشن باشد که لحظات ديگر در گردش . شود

که در آن گرايش نزولی (در قياس با لحظه توليد سرمايه، 
، به تنھايی نقش تعيين کننده ندارند، )نرخ سود اتفاق می افتد

ْاين لحظات صرفا جرقه ھايی ھستند در بوجود آوردن بحران 

  .   در توليد سرمايه داری

اجازه دھيد تا در اين جا به اختصار ھر يک از اين مراحل را 
 ببينيم که دKيل بحران در ھر مرحله جداگانه بررسی کنيم و

  .چيست و سرمايه داران چگونه بر آن فائق می شوند

  

  ّپروسۀ انباشت پول اوليه: ّمرحلۀ اول

  

ّاساسا از دزدی، شيادی و خلع يد خشونت آميز " پول"اين  ً
مارکس (ساير ملل از منابع و ذخاير آن ھا به دست می آيد 

ّيتال، جلد اول، فصل  کاپ-می نامد" انباشت بدوی"اين را 
در اين مرحله، سرمايه دار بايد مبالغ ھنگفتی پول را ). ٢۵

برای اين ورود البته مانعی وجود دارد، چرا . وارد گردش کند
. که ھر کسی با مبالغ اندکی پول نمی تواند وارد گردش شود

انباشت سرمايه مستلزم آنست که مبالغ کافی پول بتواند در 
مارکس اين .  و به مقادير Kزم جمع شودزمان و مکان مناسب

چپاول " (انباشت بدوی"ّمشکل سرمايۀ اوليه را تحت عنوان 
ًاين انباشت نھايتا برای ورود . مطرح کرد) پول مابقی جھان

به گردش ناکافی خواھد بود، چرا که برای انجام پروژه ھای 
بزرگ مانند راه آھن، حفر کانال و پروژه ھای صنعتی و 

ه مجموعه ای وسيع از سرمايه ھا نياز خواھد بود غيره، ب
ًچيزی که نھايتا از طريق بازارھای سھام، ايجاد شرکت ھا (
قدرت "ھمين مسأله به آن معناست که ). به وجود آمد... و

بايد برای گردآوری پس اندازھا و " سيستم مالی"و " دولتی
سرمايه ھای کوچک، و باز توزيع پول در بين شاخه ھای 

  .لفی از پروژه ھای سودآور، درگير شودمخت

ّخط سير استدKل مارکس تا به امروز را می توان در ايجاد 

 ١٩٣٠ًيک نظام مالی مدرن ديد که مث< در آمريکا به دھۀ 
ّيعنی زمانی که يک سوم بيکاری به بحران (بازمی گردد 

و اين نظام بنيانی برای ) بخش ساخت و ساز ارتباط داشت
ايجاد کرد که خود نقشی حياتی در جلوگيری رونق پساجنگ 

  .ّاز رکود مجدد اياKت متحده ايفا کرد

ابداعات مداوم مالی، برای حفظ سرمايه داری حياتی بوده 
ّاما سرمايۀ مالی، سھم خود را از ارزش اضافی ايجاد . است

بنابراين . شده در بخش ھای مولد اقتصاد مطالبه می کند
م مالی خود می تواند با ايجاد قدرت بيش از اندازۀ سيست

درگيری مابين سرمايۀ مالی و سرمايۀ توليدی، مسأله ساز 
ّبه ع<وه مؤسسات مالی ھميشه با ابزار دولتی عجين . شود

ًاين موضوع البته عموما در پشت پرده و دور از . بوده اند
ّانظار عمومی است، اما در موقع بروز بحران ناگھان خود را 

؛ به عنوان مثال، ھمان طور که در مورد آشکار می سازد
در . سقوط بانک لمان برادرز در اياKت متحده شاھد بوديم

و بن برنانکه ) وزير خزانه داری(اين اثنا، ھنری پاولسون 
ّبه عنوان تنھا سخنگويان کل ) سرپرست بانک مرکزی(

سرمايه داری ظاھر شدند و در حقيقت آن ھا بودند که 
در اين ميان، پرزيدنت . اتخاذ می کردندتصميمات کليدی را 
رشد "ابداعات مالی برای دستيابی به ! ًبوش کام< غايب بود

ّاما افسار کنترل اين ابداعات . سرمايه الزامی است" مرکب
ّمقررات زدايی . ھم به سادگی می تواند از دست خارج شود

 به مثابۀ گامی مھم برای ١٩٧٠ که در دھۀ - از سيستم مالی
می ناميدند، درنظر " انقياد مالی"بر آن چه که آقايان غلبه 

  . نقشی مھم در بحران کنونی ايفا کرده است-گرفته می شد

  

  پروسۀ خريد نيروی کار: ّمرحلۀ دوم

  

  بازار کار) الف

يا به خوبی سازماندھی شده است، " کمياب"زمانی که کارگر 
. ممکن است تا گردش آزاد سرمايه با مشکل مواجه شود

") تحديد سود"بحران (زد به بھای از دست رفتن سود دستم



 

 ميليتانت
   و پنجۀ چھلشمار
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٣٢  

  

تاريخ طوKنی مبارزۀ طبقاتی بر سر نرخ . باK می رود
ّمدت زمان روزانۀ کار، ھفتۀ (دستمزد، شرايط قرارداد کار 

ّھمراه با مبارزه بر سر تأمين اجتماعی، مؤيد ) کاری و غيره
ّاھميت اين محدوديت بالقوه بر سر راه انباشت سرماي . ه استّ

 و اوايل ١٩۶٠ّيک چنين محدوديت و قيدی در اواخر دھۀ 
ً در مراکز اصلی سرمايه داری کام< بارز و ١٩٧٠دھۀ 

ّبه ھمين خاطر سدی به شمار می رفت که بايد . عريان بود
  .شکسته می شد

ّدورۀ تفوق کينزينيزم  (١٩٨٠ تا ١٩۴۵در طول دورۀ 
ر سازمان يافته ، بازارھای کار در سطح ملی، بسيا)پساجنگ

ّو به واسطۀ محدوديت اعمال شده بر جريان بين المللی 
ملت ھا قادر - دولت. سرمايه، از رقابت جھانی ايمن بودند

بودند تا سياست ھای مالی خود را طراحی کنند؛ سياست ھايی 
که به لحاظ سياسی زير نفوذ و فشار کارگران متشکل و 

تماعی به بھای تأمين اج. قرار داشت" چپ"احزاب سياسی 
پاسخ سرمايه داری به اين . سرمايه، رو به افزايش گذاشت

به رھبری ريگان، (ّمشکل، يورش سياسی موفقيت آميز 
تاچر، کودتاچيان نظامی در آمريکای Kتين مانند پينوشه و 

  .بع تشک<ت کارگری و نھادھای سياسی آنان بود) غيره

سيج مازاد ّاما حملۀ ديگری صورت گرفت که ھدف از آن ب
نيروی کار از طريق احداث شرکت ھای برون مرزی برای 
انتقال بخشی يا تمام پروسۀ توليد يا خدمات خود به کشورھای 

پس از سقوط نظام مالی . بود) Off-Shoring(ارزان تر 
ّ و متعاقبا مقررات زدايی ١٩٧٠برتون وودز در اوايل دھۀ  ً

د و بندھای خود آزاد از ماليه، جريان بين المللی سرمايه از قي
شد و سرمايه عرصه را برای اعمال فشار بر سياست ھای 

دولت ھای رفاه تضعيف شدند، . مالی دولت ھا باز ديد
دستمزدھای واقعی بی تغيير ماند يا کاھش يافت؛ نسبت 
ّدستمزد به کل توليد ناخالص داخلی کشورھای عضو سازمان 

ھمين  (سقوط کرد) OECD(ھمکاری و توسعۀ اقتصادی 
 ليبرال - رويکرد در سياست ھای دولت ائت<فی محافظه کاران

  ).دموکرات ھا در بريتانيا ديده می شود

ِبدين ترتيب، سرمايه به منابع عظيمی از نيروی کار 
ّکارگرانی دست يافت که پايين تر از شرايط حداقل معاش به 

، سرمايه داری مشکل ١٩٨٠تا اواسط دھۀ . سر می بردند
در بازار کار، محيط کارخانه و به لحاظ (ار خود را نيروی ک

ّتنزل . کاھش داد) سياسی در دموکراسی ھای اجتماعی
ّبا اين وجود، حل . ًدستمزدھا تقريبا در ھمه جا تجربه شد

ّمشکل مزبور بدون مقررات زدايی و ابداعات مالی به منظور 
سرمايه . رفع موانع پيش روی جريان سرمايه ناممکن بود

ی مشکل خود را به بھای ايجاد امکان بروز بحران در دار
 به اين سو، نمونه ھای زيادی از ١٩٧۵که از (سيستم مالی 

ّبه ھمين دليل است که وضعيت . حل کرد) آن را شاھد بوده ايم
 ١٩٨٠ -اتحاديه ھای کارگری و سازمان ھای توده ای امروز

ی ً اساسا متفاوت با آن چيزيست که طی سال ھا-تاکنون

  . بود١٩٨٠ تا ١٩۴۵

  کارخانجات) ب

پروسۀ کار جايی است که سودآوری باشد يا سرمايه ايجاد 
به ھمين جھت، آن چه که در محيط کار کارگران در . شود

ديسيپلين و ھمکاری . کارخانه رخ می دھد، بسيار مھم است
عدم . کارگران اين جا نقشی اساسی در انباشت ايفا می کند

ھمکاری از سوی کارگران، يکی از ديسيپلين و فقدان 
خطرات دائمی پيش روی سرمايه است که بايد يا از طريق 

ايجاد (تشويق کارگران و اعطای مناصب مختلف به آنان 
ّچرخه ھای کنترل کيفيت، ايجاد حس رغبت به کار يا تعھد به  ّ

تھديد به اخراج يا حتی در (رفع شود يا با اجبار ) شرکت
  ).مواردی خشونت فيزيکی

تعيين نمايندۀ کارگران، شورھای کارخانه و تمامی اشکال 
ديگر سازماندھی در کارخانه، به تقويت کارگران می انجامد؛ 
در اين بين سرمايه داران يا بايد به چانه زنی روی بياورند و 

سرمايه در . يا برای رسيدن به اندکی ديسيپلين مبارزه کنند
 و حتی مذھبی برای اين جا از تفاوت ھای جنسيتی، نژادی

ايجاد بيش ترين تفرقه و سپس در دست گرفتن امور در محلۀ 
ھرچند چنين تفاوت ھايی در بازار کار . کار استفاده می کند

به وضوح نقشی مھم ايفا کرده است، با اين حال در اين 
  .مرحله از توليد، اھميتی مضاعف پيدا می کند

يپلين ، مشکل ديس١٩٧٠ و در دھۀ ١٩۶٠اواخر دھۀ 
کارگران در مراکز اصلی سرمايه داری به طوری فاحش 

بنابراين انتقال بخشی يا تمام پروسۀ توليد يا . آشکار شد
خدمات خود به کشورھای ارزان تر، برای دسترسی به 
کارگران مطيع مھاجر و غيررسمی، برای سرمايه مفيد به 

ر بدين ترتيب، در بازارھای کار، توزان قوا د. نظر می رسيد
ًپروسۀ کار مشخصا به سوی سرمايه تغيير جھت داد و بخش  ّ

 به اين سو، ١٩٨٠اعظم مقاومت کارگری در مارخانجات از 
  .درھم شکسته شد

  

  پروسۀ خريد ابزار توليد: ّمرحلۀ سوم

  

در اين مرحله، يک سری مسائل تکنيکی در ارتباط با 
اين در پس اين . دسترسی کافی به ابزار توليد مطرح می شود

در برابر منابع " طبيعی"ّموضوع، امکان محدوديت ھای 
تاريخ سرمايه داری سرشار از مراحلی . ّمواد خام قرار دارد
ّبه مثابۀ آخرين محدوديت پيش " طبيعت"است که در آن ھا 

تاريخ مثال خوبی . روی رشد درنظر گرفته می شده است
است که نشان می دھد چگونه سرمايه، در رويارويی با 

ّديت ھا، به ابتکاراتی قابل م<حظه دست می زند تا بر محدو
با استفاده از تغييرات تکنولوژيک، (موانع موجود غلبه کند 

البته اين که سرمايه ). بھره برداری از ذخاير جديد و امثالھم
ًقادر بوده تا در گذشته چنين کاری را انجام دھد، الزاما به آن 

به . حدود آن را ادامه دھدمعنا نيست که می تواند به طور نام
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" طبيعی"ّع<وه به آن معنا ھم نيست که محدوديت ھای 
  .گذشته، به راحتی و بدون ايجاد بحران ھا رفع شدند

ّاما درست به ھمان شکل که سرمايه گذاران اغلب با دنباله 
روی از منافع خود به قدرت بيش از حد دست يافته و به 

کين و رانت خواران ھم می بحرانی عمومی دامن زده اند، م<
ًمث< ھمان طور که کارتل . توانند چنين کاری را انجام دھند

 دامن زد يا زمانی که سفته بازان ١٩٧٠اوپک به بحران دھۀ 
ّبه افزايش قيمت نفت و ساير مواد خام، ھم جون حبوبات، در 

  . کمک کردند٢٠٠٨تابستان سال 

  

  پروسۀ توليد و تناقض سرمايه: مرحلۀ چھارم

  

ارزش "در اين مرحله، سرمايه دار بايد برای کسب سود 
 که به عنوان يک کاK و کم تر -"نيروی کار"را از " اضافی

در ھمين جا، .  استخراج کند-از ارزش آن خريداری می گردد
نرخ ھای رشد، ستانده . مھم ترين تناقض سرمايه رخ می دھد

 کار و و اشتغال به آرامی کاھش می يابد، بھره وری نيروی
ّترکيب ارگانيک سرمايه باK می رود، سھم دستمزد از کل 
درآمد ثابت يا نزولی است، و نرخ سود رو به کاھش می 

صحبت به ميان می " گرايشات تاريخی"مارکس از . گذارد
ّ، به يک چارچوب زمانی بسيار بلندمدت "تاريخی("آورد 

اشت نيز بدان معناست که ھرچند انب" گرايش"اشاره دارد و 
سرمايه داری به پيروی از يک چنين مسيری تمايل دارد، 

عوامل خنثی "ولی به خاطر عملکرد آن چه که مارکس 
). ًمی نامد، الزاما ھمواره در اين مسير قرار نمی گيرد" کننده

نرخ سود به " گرايش"در اين چارچوب است که مارکس، 
افانه بيانگر درکی موشک" قانون"اين . تنزل را تعريف می کند

مارکس (از ديناميسم تاريخی رشد اقتصادی سرمايه داريست 
ّو در جلد سوم تنھا از " قانون"ّدر جلد اول کاپيتال از 

  ).صحبت می کند" گرايش"

) ارزش اضافی(به بيان ساده، سرمايه دار برای افزايش سود 
ّخود در يک صنعت و زمان معين، يا بايد مدت زمان روزانۀ  ّ

زمان کار اضافی کارگران را افزايش دھد کار و بنابراين 
و يا باکاھش ھزينه ھای دستمزد، ) اضافه ارزش مطلق(

نوسازی يا بکارگيری ماشين (تکنولوژی خود را بھبود بخشد 
به طوری که کارگران در ھمان زمان پيشين، ) آKت جديد

ھر يک ). اضافه ارزش نسبی(کاKی بيش تری را توليد کنند 
.  مشکلی را برای سرمايه دار ايجاد می کنداز اين اقدامات،

 ٢۴ّاز يک سو، سرمايه داران نمی توانند از کارگر به مدت 
ساعت در روز و بدون مرگ آن ھا در اثر خستگی و بيگاری 
ّاستفاده کنند؛ بنابراين مدت زمانی برای استراحت، تغذيه، 

به عبارتی، ابتدايی ترين وسايل (فراغت و غيره Kزم است 
از سوی ديگر، بھبود ). ّار معاش بايد مھيا شودامر

ّتکنولوژی، تا حدی که تمامی توليد به وسيلۀ ربات ھا 
صورت گيرد، در تحليل نھايی کارگران را از پروسۀ توليد 

بيرون خواھد کرد؛ يعنی حذف کسانی که خود منشأ ايجاد 
بنابراين در . ارزش اضافی و سود برای سرمايه داران ھستند

 سرمايه دار با يک دوراھی رو به رو می شود؛ اين جا
در گردش " پروسۀ توليد"مشکلی که منشأ تناقض در مرحلۀ 

  .سرمايه است

. ّمارکس در جلد سوم کاپيتال اين پروسه را شرح می دھد
به صورت نسبت ارزش اضافی به مجموع " نرخ سود"

  :ّسرمايۀ ثابت و متغير نوشته می شود

 
، )v(ّ کسر به سرمايۀ متغير با تقسيم صورت و مخرج

  :مارکس رابطۀ فوق را به شکل زير می نويسد

 
s/v نرخ ( در صورت کسر، بيانگر نرخ ارزش اضافی

 در مخرج، ھمان ترکيب ارگانيک c/vاست و ) استثمار
در ھمين رابطه، تأثيرات متعارض نرخ استثمار و . سرمايه

 .ًترکيب ارگانيک سرمايه کام< آشکار است

 بھره وری کار در رابطۀ فوق ظاھر نشده است، با اين ھرچند
بدون . ّحال آشکارا يک متغير کليدی در تحليل مارکس است

ّنياز به تغيير اين چارچوب پايه ای، می توان رابطۀ اول را 
  :به شکل زير نوشت

 
ّ سھم سود از کل درآمد است و s/(s+v)در اين جا، 
(c+v)/(v+s)ش ساعات کار شده ّ نسبت کل سرمايه به ارز

که اندازه گيری ديگری از ترکيب ارگانيک سرمايه است 
" بھره وری"اين نسبت، معکوس آن چيزيست که با مسامحه (

 را می توان بدين ترتيب ٣صورت نسبت ). سرمايه می نامند
  :بازنويسی کرد

 
اين سھم، برابرست با . يعنی يک منھای سھم حقوق و دستمزد

بنابراين می توان . يم بر بھره وری کاردستمزدھای واقعی تقس
  : يا رابطۀ زير نوشت٣نرخ سود را به صورت رابطۀ 

 
ّاين موضوع، يکی از موضوعات مھمی است که در اقتصاد 
مارکسی معاصر مورد مناقشات و بحث ھای فراوانی قرار 

  .گرفته

ِبرخ<ف ديويد ھاروی، ژرار دومنيل و دومينيک لوی، که 
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گرايش نزولی "ر را بی ارتباط با تئوری توضيح بحران اخي
می دانند، برخی ديگر از اقتصاددانان مارکسيست " نرخ سود

به درستی استدKل می کنند که بحران اعتباری در سال 
، بحران اقتصادی را آشکار ساخت، در حالی که دليل ٢٠٠٨

آن ھا اضافه می کنند . اصلی، ھم چنان کاھش نرخ سود بود
سود، خود ھمواره به شکل کاھش محض گرايش نرخ "که 

عمل نمی کند؛ بلکه افزايش نرخ سود است که به رونق 
اقتصادی می انجامد، و کاھش آنست که نشان از رکود بعدی 

، بھبود يافت ٢٠٠١-٢٠٠٠نرخ سود پس از سقوط سال . دارد
 رو به افزايش گذاشت و پس از آن ٢٠٠۶ يا ٢٠٠۵و تا سال 

ًمجددا سقوط کرد   )يليام تامپسونو." (ّ

ّاقتصاددانان مذکور، با درنظر گرفتن خط سير اين تئوری تا 

بحران کنونی سرمايه داری، استدKل می کنند که سرمايه 
و نه ) اسپکوKسيون(داران بيش از پيش به سفته بازی 

ّاما از آن جا که . سرمايه گذاری مولد تمايل خواھند داشت
 کند، اوضاع برای اسپکوKسيون ارزش اضافی توليد نمی

اين . سيستم سرمايه داری، در کليت آن، وخيم تر خواھد شد
ّھمان چيزيست که طی دورۀ رونق اخير رخ داده است، اما 

 به خصوص در بخش - پشت اين رونق يک حباب عظيم
اين حباب تنھا در تعدادی از .  وجود داشته است-مسکن

ويژه در به (کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری به وجود آمد 
ّاما رکود در آمريکا با ترکسيدن اين حباب ). اياKت متحده

آغاز شد و از طريق سيستم بانکی آمريکا به مابقی 
آمريکا با ھمين تأثيرات . اقتصادھای جھان انتقال پيدا کرد

ّمخربی که بر اقتصاد جھانی برجای گذاشت، نشان داد که ھم 
سرمايه داری، چنان به عنوان يک قدرت ھژمونيک در جھان 

  .باقی مانده است

ّاز سوی ديگر، ديويد ھاروی ادعا می کند که رکود جاری 
نيست، چراکه " گرايش نرخ سود به تنزل"نتيجۀ عملکرد 

اين که چگونه از . "ًسرمايه اصوK درگير توليد نبوده است
ترکيب نيروی کار و ابزار توليد استفاده می شود، به اشکال 

نی موجود سرمايه داران در زمان و تکنولوژيکی و سازما
ًتاريخ سرمايه داری عميقا تحت . ّمکان معيت بستگی دارد

تأثير روش ھايی قرار گرفته که با استفاده از آن ھا، اھداف 
 مانند -اشکال جديد سازمانی. بھره وری محقق شده است

 ھمان قدر - استفاده از پيمانکاری فرعی و برنامه ريزی بھينه
ھره وری توليد و ديسيپلين کارگران در کارخانه در افزايش ب

ّحائز اھميت بوده است که به کارگيری ماشين آKت جديد، 
  ."ربات ھا و اتوماسيون

حجم عظيم اختراعات . در اين جا ذکر دو نکتۀ کلی مھم است
ھم می تواند به ايجاد بحران منجر شود؛ يکی از طريق 

Kت جديد و ديگری جايگزين شدن سريع کارگران با ماشين آ
از طريق فرسودگی سيستم توليد در صورت عدم سرمايه 

به ع<وه، کاربرد اختراعات می تواند با تضعيف . گذاری
به دنبال انحصاری شدن، به تعويق " قوانين قھری رقابت"

. توازن بين انحصار و رقابت در اين جا حياتی است. بيفتد
ايه می تواند ّانحصاری شدن افراطی و مرکزيت يافتن سرم

" ّرکود تورمی"ھمان طور که در دورۀ (موجب رکود شود 
ِ، چرا که رقابت بيش از حد خشن و ) رخ داد١٩٧٠دھۀ 

" ويرانگر"شديد، می تواند برای بسياری از سرمايه داران 
دھۀ " صنعت زدايی"ھمان طور که در دورۀ (گردد 
  ).چنين بود١٩٨٠

 شاخه ھای توليد در ًپايين بودن سطح سود در تقريبا تمامی
، حتی با وجود عدم افزايش دستمزدھا، مشکل ١٩٨٠دھۀ 

با حذف کنترل سرمايه در مقياس جھانی، توسعۀ . آفرين شد
ناموزون جغرافيايی و رقابت ھای درون منطقه ای به دو 
خصيصۀ بارز توسعۀ سرمايه داری بدل شدند و بيش از پيش 

ھمين . نمودندملت ھا ھا تضعيف -خودمختاری مالی دولت
موضوع نشان از آغاز تغيير قدرت به سود آسيای شرقی 

ًبدين ترتيب، سرمايه عموما در قسمت ھای ديگری به . داشت
تشکيل حباب ھای قيمتی دارايی از دھۀ . جز توليد وارد شد

 به بعد، بھايی بود که برای رھا ساختن قوانين جبری ١٩٨٠
 زدايی و تقويت ّمقررات. رقابت در جھان، پرداخت گرديد

) يعنی سرمايۀ پولی(ّروان ترين و سيال ترين شکل سرمايه 
ّبه منظور تخصيص مجدد منابع سرمايه در سطح جھان 

ًنھايتا از طريق بازار توليدات الکترونيکی و اصط<حا ( ً
، روند صنعت زدايی را در مناطق ")بانکداری سايه"

ّاقتصادی سنتا مھم دنيا تسھيل کرد يه، اتکای خود سپس سرما. ً
 ناميده می ١" ھای فضايیترميم" ای از آن چه به مجموعه

شود را برای جذب مازاد سرمايۀ در حال انباشت شتاب 
گذاری مستقيم خارجی که الگوھای آبشاری سرمايه . بخشيد

داری در سرتاسر جھان جريان يافت، جغرافيای توليد سرمايه 
) گرانهسرکوب ًدا شديو (را دگرگون ساخت، اشکال جديد 

ّشدن را تسھيل کرد و استخراج منابع طبيعی و مواد صنعتی
. خام کشاورزی در بازارھای نوظھور را آسان ساخت

جايی ھژمونيک قدرت اقتصادی به سوی آسيای شرقی، جابه
  .ھر چه بيش تر آشکار شد

يکی افزايش : دو پيامد فرعی، به دنبال اين روند آشکار شد
ھای مالی نسبت به سرمايۀ صنعتی و يافتن  سودآوری شرکت

  ظاھر جذب ريسکسازی  و به ھای جديد برای جھانی راه
نسبت اھرمی (ھا از طريق ايجاد بازارھای سرمايۀ موھوم 

).  افزايش يافت٣٠ ھا در اياKت متحده، از سه به بانک
                                                 

١ Spatial Fix :نايی ديويد ھاروی اين اصط<ح را در مع
حرکت سيری ناپذير سرمايه داری : "خاص به کار می برد

برای حل کردن گرايشات بحران زای درونی آن از طريق 
 :نگاه کنيد به". گسترش جغرافيايی و تجديد ساختار جغرافيايی

  

Harvey, David" .Globalization and Spatial Fix "
)PDF( 
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اغلب از )  ھای خودرومانند شرکت(ھای غيرمالی شرکت 
پيامد .  بردند تا از توليدتری میی مالی سود بيش ھادستکاری

به " ّانباشت از طريق سلب مالکيت"ديگر، اتکای بيش تر به 
. دار استمثابۀ ابزاری برای تقويت قدرت طبقاتی سرمايه 
ّدور تازۀ انباشت اوليه عليه جمعيت بومی و کشاورز ّ  

بقات با کاھش دارايی ط) ويژه در آسيا و آمريکای Kتينبه (
 ھمان طور در - فرودست در اقتصادھای کانونی تشديد شد

کاھش حقوق مستمری و رفاھی، و سرانجام نيز در افت 
 بی اعتبار و دست چندم بازار مسکن  ھایعظيم دارايی

تشديد رقابت جھانی، به کاھش .  اياKت متحده شاھد آن بوديم
  .ّ ھای غيرمالی مبدل شدسود شرکت

  

  ّ سرمايه گذاری مجدد و تقاضای مؤثرپروسۀ: مرحلۀ پنجم

  

، به مراتب "کاK"به " پول"برای سرمايه داران، حرکت از 
در اين . بيش تر است" پول"به " کاK"آسان تر از حرکت از 

ّمرحله، کاKی جديد توليد شده بايد به ميزان پول اوليه به 
، "نياز"در اين جا بايد کسی، ھم . اضافۀ سود فروخته شود

به اين محصول داشته باشد و ھم پول " تمايلی"يا " هخواست"
سرمايه داری تاريخچۀ حيرت آوری از . کافی برای خريد آن

نيازھا، خواسته ھا، تماي<ت جديد و تاحدودی سبک " ايجاد"
ھای جديد زندگی، و ھم چنين بمباران ب<انقطاع تبليغاتی و 

سان ھا ساير ابزارھای تحت تأثير قرار دادن ذھن و روان ان
ّالبته تمامی اين ت<ش ھا موفقيت آميز . به دKيل تجاری، دارد

تاريخ سرشار از کاKھايی بوده است که ھرگزی (نيستند 
ّ، اما در دنيايی که مصرف کنندگان بالغ بر دو )بازاری نيافت

ّ دست کم در مراکز مھم -ّسوم نيروی محرکۀ انباشت سرمايه 
 نيازھا، خواسته و تماي<ت  تشکيل می دھند،-انباشت سرمايه

ّبشر به يک مانع بالقوه تبديل شود که سرمايه بايد در 
ّجستجوی رشد مرکب مداوما به آن توجه کند ً.  

می دانند و برخی ھم " مصرف ناکافی"برخی علت بحران را 
پاسخ کينز اين بود ". فقدان تقاضای مؤثر"چون کينزين ھا، 

ايد با مداخ<ت دولتی ، ب"تقاضای مؤثر"ّکه برای حل مشکل 
ًسطح اشتغال مصرف کنندگان را باK برد و ضمنا به تنظيم 

بدين . ّمقرراتی برای اقتصاد و سياست ھای مالی پرداخت
ترتيب، سرمايه داری قادر خواھد بود تا بدون بحران به 

  .ّموجوديت و حيات خود ادامه دھد

                                                          ادامه دارد

  

  

  : در حاشيۀ فستيوال ساUنۀ مارکسيسم در لندن

  دی، فاستر و دUيل بحرانِککار

  ٢٠١١ ژوئيۀ ٣مايکل رابرتز، 

  آرمان پويان: مترجم

پايان ھمين ھفته در لندن ) ٢٠١١(فستيوال ساKنۀ مارکسيسم 
يکی از بخش ھای برنامه به تئوری . برگزار گرديد

می <جان ب. صادی اختصاص داشتمارکسيستی بحران اقت
گوليئلمو ، "مانثلی ريويو"فاستر، سردبير نشريۀ آمريکايی 

 و ژوزف چونارا ،، اقتصاددان مارکسيست ايتاليايیدیِکارک
 از حزب کارگران سوسياليست بريتانيا سخنرانان اين بخش

  . بودندبرنامه

ّبا توجه به محدوديت زمانی، ھيچ يک از اين سخنرانانالبته  ّ 
با اين . ّنبودند تا آن گونه که بايد حق مطلب را ادا کنند قادر

.  از اين بخش ارائه دھم کلیحال اجازه دھيد تا يک جمع بندی
در اين جا من در مورد صحبت ھای چونارا نظری نخواھم 
داد، البته نه به اين جھت که در سخنرانی او نکات ارزشمندی 

 دليل که در مورد دو ًوجود نداشته است، بلکه صرفا به اين
  .سخنران ديگر بحث ھای بيش تری دارم

سقوط "می فاستر را با عنوان کسانی که کتاب اخير جان ب<
 فاستر خوانده اند، می دانند که "دKيل و پيامدھا: بزرگ مالی

نمايندۀ آن سنت اقتصاد مارکسيستی است که به وسيلۀ پال 
. سوئيزی، پال باران و ھری مگداف بسط و توسعه داده شد

مطابق اين سنت، علت بحران اقتصادی سرمايه داری را می 
توان در روند توسعۀ سرمايه داری از يک اقتصاد رقابتی و 

يه داری  به سرما،١٩مبتنی بر بنگاه ھای کوچک در قرن 
 که - انحصاری و متکی بر بنگاه ھای بزرگ در قرن بيستم

خود بعد ھا به لحاظ ساختاری به سرمايه داری مالی 
اين .  يافت-انحصاری در قرن بيست و يکم توسعه پيدا کرد

 به خاطر ضعف رقابت يا جلوگيری ،سرمايه داری انحصاری
 به دستمزد کارگران.  است که به رکود می انجامدرقابتاز 

دنبال قيمت گذاری انحصاری پايين نگاه داشته می شود و 
سود از بنگاه ھای کوچک به بنگاه ھای بزرگ منتقل می 

 کردن خرجّاما از آن جا که کارگران چندان قادر به . گردد
می  انحصاری رو به انباشت و افزايش سرمايۀنيستند، مازاد 

سليحاتی يا يک اين مازاد می بايد در قالب ھزينه ھای ت. گذارد
ً که اخيرا شاھد توسعۀ آن -"مالی گرايی" و يا رونق اعتباری
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: مالی گرايی"به مقالۀ من با عنوان  (ّ تعين پيدا کند-بوده ايم
 در نھايت حباب ). نگاه کنيد٢٠١٠ئيۀ  ژو١٩، "؟علت بحران

ّھای اعتباری می ترکد و ماھيت رکود زای سرمايه داری 
بحران، نه به علت پايين بودن بيش . خود را آشکار می سازد

 از حد سوددھی، بلکه از آن جھت رخ می دھد که مازاد
 و ما به ّن بيش از آنست که بخواھد تعيسرمايۀ انحصاری

 به بحران ھای سرمايه داری، نه. کندازای اقتصادی پيدا 
 .ھستند) رکود( بلکه ساختاری ،)رونق و رکود( ادواری شکل

)١(
  

تحليل ھای مانثلی ريويو به ديدگاه کسانی نزديک است که 
-نئو"سعی دارند تا بحران سرمايه داری را بر مبنای 

-Under ("مصرف ناکافی"يا تئوری " ليبراليسم

consumption(توضيح دھند؛  )يعنی اين که به خاطر )٢ 
محدود شدن دستمزد کارگران و رشد شديد نابرابری ھای 

کافی از سوی کارگران وجود " تقاضای مؤثر"درآمدی، 
ندارد و به ھمين جھت، سرمايه داران ديگر قادر نيستند 
ّکاKھا و خدمات خود را تا مقداری که به حد کفايت سودآور 

بنابراين اضافه انباشت يا . باشد به توده ھای مردم بفروشند
.  عامل بحران است، و ھمين امرمی آيدوجود به اضافه توليد 

بحران به دليل نابرابری و مصرف ناکافی ايجاد می شود و 
ترکيدن اين حباب، . حباب اعتباری آن را به تعويق می اندازد

، نتيجۀ سطح پايين سود. خود منجر به سقوط سود می شود
ايی برای بکارگيری مازاد سرمايۀ فضبحران و فقدان 

بحران "نگاه کنيد به مقالۀ ( است و نه بالعکس انحصاری
 و ھم چنين ٢٠١١ مارس ٣، "نئوليبراليسم و ژرار دومنيل

ديويد ھاروی و انور : ديدگاه ھايی پيرامون رکود بزرگ"
  ).٢٠١٠ سپتامبر ٣، "شيخ

نشان داده ام که چرا چنين " رکود بزرگ"من در کتاب خود 
توضيحی نادرست است و به ع<وه ارتباطی با ديدگاه مارکس 

به طور خ<صه فاستر در سخنرانی کوتاه خود دو . ندارد
ّاول آن که بحران : فاکت اصلی در دفاع از تز خود ارائه کرد

 چرا که از دھۀ ؛تاريستسرمايه داری، دارای رکود ساخ
 کشورھای سرمايه داری ی به اين سو، رشد اقتصاد١٩٦٠

. اصلی در ھر دھه نسبت به دھۀ پيشين آھسته تر بوده است
ًاين درست است، اما شما غالبا می تواني د داده ھا را به گونه ّ

اگر شما به جای .  که با تحليل شما سازگار شودديای بکار بر
در ھر دھه، آن را در قياس با افزايش محاسبۀ رشد اقتصادی 

و کاھش سوددھی در اياKت متحده اندازه گيری کنيد، آن گاه 

 ٩٧ تا ١٩٨٢ّمتوجه می شويد که رشد اقتصادی از سال 
سريع تر از ) يعنی زمانی که سوددھی رو به افزايش بود(

بوده ) يعنی دورۀ کاھش نرخ سود (٨٢-١٩٦٥سال ھای 
گام افزايش سوددھی، رشد اقتصادی به بيان ديگر، ھن. است

  .سريع تر است و نه بالعکس

ّفاکت دوم فاستر اين بود که دستمزدھای واقعی در اياKت 
ّ و نابرابری به شدت افزايش پيدا کاھش ،١٩٧٠متحده از دھۀ 

 Kزم برای ھای دستمزدازکرده است؛ بنابراين کارگران 
ی بھره  بخريد کاKھا و خدمات سرمايه داری انحصاری 

اين درست است که دستمزدھای واقعی کاھش يافته؛ . ماندند
ّاما اين که ھزينۀ سرمايۀ متغير برای سرمايه داران دچار  ّ

ھزينه ھای کارکنان شامل نه فقط . کاھش شده، نادرست است
مانند فوق العادۀ پرداختی برای (دستمزد، که ھم چنين مزايا 

مين اجتماعی و روزھای تعطيل، حقوق مستمری، بيمۀ تأ
می شود و دست کم بخشی از آن بايد از سوی ) غيره

با در نظر گرفتن مجموع اين ھا، . کارفرمايان پرداخت گردد
در دورۀ . ھزينه ھای واقعی کارکنان افزايش داشته است

ّ، ھزينه ھای کارکنان افزايش داشت، اما سود به ٩٧ تا ١٩٨٢
ارزش (تثمار نسبت سريع تری رشد کرد، بنابراين نرخ اس

اين . افزايش يافت) و جاھای ديگر(در اياKت متحده ) اضافی
افزايش بسيار نيرومند بود و وقتی با کاھش ھزينه ھای توليد 

ترکيب گشت، سوددھی باK ) کاھش ترکيب ارگانيک سرمايه(
ًرفت و متعاقبا توليد سرمايه داری با نرخ سريع تری رشد 

مانی رشد آھسته گرديد که فقط ز). و وارد رکود نگشت(کرد 
  .سوددھی به نقطۀ اوج رسيد و سپس کاھش را آغاز نمود

ِگوليئلمو کارکدی يکی از کسانی است که سھم زيادی در 
 سال گذشته داشته ٣٠توسعۀ اقتصاد مارکسيستی در طول 

او جزو نخستين کسانی بود که به اثبات نادرستی . است
بق آن قانون قضيه ای که ط(پرداخت " قضيۀ اوکيشيو"

مارکس مبنی بر گرايش نزولی نرخ سود به لحاظ نظری 
نادرست يا متناقض است و بنابراين نمی توان آن را برای 

به ع<وه کارکدی مغلطه ھای ). توضيح بحران بکار برد
را که ھنوز " مصرف ناکافی"توضيح بحران بر پايۀ تئوری 

 بر بخش ھای زيادی از طيف اقتصاد مارکسيستی مسلط
  ). او رجوع کنيدکتاب اخيربه (است، نشان داده است 

له و در اين جلسه، کارکدی خ<صۀ مھم ترين مطالب مقا
او نشان . را ارائه داد" در پس بحران"کتاب اخير خود با نام 

می دھد که چنان چه شما به بخش مولد اقتصاد سرمايه داری 
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 نگاه کنيد،  سال گذشته٥٠در طی )  اقتصاد اياKت متحدهًمث<(
. ّآن گاه با يک کاھش بلندمدت در نرخ سود مواجه می شويد
ّاين کاھش بلند مدت، نتيجۀ قانون سوددھی مارکس است؛ 

يعنی افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه يا به عبارت ديگر اين 
که رشد ماشين آKت و کارخانجات و غيره از رشد اشتغال 

فته و جايگزين آن کارگران و بکارگيری نيروی کار پيشی گر
ھمان طور که کارکدی توضيح می دھد، کار تنھا . شده است

منشأ ارزش است، به طوری که افزايش ترکيب ارگانيک 
 از ّاماسرمايه، می تواند به بھره وری سريع تر منجر شود؛ 

آن جا که کاKھا با زمان کار کم تری توليد می شوند، رشد 
  .می يابدارزش آھسته تر شده و سوددھی کاھش 

ّبه ع<وه کارکدی نشان می دھد که در طول کاھش بلندمدت 

ّسوددھی، سيکل ھای کوتاه مدتی وجود دارد که در آن ھا 

 ١٩٨٦سوددھی می تواند افزايش پيدا کند، به طور اخص از 
اين افزايش نتيجۀ عوامل خنثی کننده ايست که خود . تاکنون

مارکس را  ميل نزولی نرخ سود گرايشبخشی از قانون 
، سرمايه داران با حم<ت ١٩٨٦از سال . تشکيل می دھد

ّمختلف به وضعيت طبقۀ کارگر و غيره، نرخ استثمار يا 
ارزش اضافی را به منظور خنثی کردن اثر افزايش ترکيب 

ّاما در نھايت، قانون سوددھی . ارگانيک سرمايه افزايش دادند
ی آن بروز بر اين عوامل خنثی کننده غلبه و بحران از پ

  .خواھد کرد

ّاما من ترديدھايی ھم در مورد . ّاين ادعای محکمی است
رويکرد کارکدی دارم که به نحوۀ محاسبۀ او از نرخ سود 

داده ھای کارکدی نشان می دھد که سوددھی در . بازمی گردد
 رو به افزايش ٢٠٠٩ تا سال ١٩٨٦اياKت متحده از سال 

کود بزرگ می تواند نتيجۀ در اين حالت، چگونه ر. بوده است
سقوط سوددھی باشد؟ کارکدی تنھا سوددھی بخش ھای مولد 
سرمايه داری، آن ھم فقط بخش توليد کاKھا، را اندازه گيری 

يعنی او بخش ھای خدمات و مالی را مستثنی می . می کند
اگر شما بخواھيد عملکرد قانون سوددھی مارکس را در . کند

 کنيد، چنين رويکردی قابل توجيه ّيک دورۀ بلندمدت مشاھده
ّاما به گمان من اين رويکرد، آن چه را که . به نظر می رسد

به شکل ادواری رخ می دھد، گنگ و مبھم می سازد و 
. بنابراين کمکی به توضيح دوره ھای رونق و رکود نمی کند
ّمارکس بخش مالی يا بخش ھای غيرمولد سرمايه داری را از 

اين بخش ھا ارزش اضافی . جدا نکردنرخ عمومی سود خود 
و از طريق (ايجاد نمی کنند، ولی آن را از بخش ھای مولد 

خارج کرده و به خود اختصاص می ) بھره، اجاره و غيره
دھند؛ بنابراين اين بخش ھا بايد در نرخ کلی سود، لحاظ و در 

  .توضيح سيکلی بحران در نظر گرفته شوند

 -  سرمايه داری نگاه کنيدّاگر شما به سوددھی کل اقتصاد
 آن گاه می -کاری که ھم من و ھم ديگران نيز انجام داده اند

، به ٢٠٠٩، و نه ١٩٩٧بينيم که سوددھی اياKت متحده در 
به نوشتۀ اخير (اوج رسيد و ھنوز به آن سطح بازنگشته است 

 ٢٠١١ ژوئن ١٥، "ّبازگشت به نگاھی بلندمدت"من با عنوان 
، ٢٠٠١ًضمنا، من گفته ام که پس از رکود ). رجوع کنيد

ًسوددھی اياKت متحده مجددا در سال   به اوج ٢٠٠٦-٢٠٠٥ّ
و درست تا ) ١٩٩٧منتھا در سطحی پايين تر از سال (رسد 

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ و رکود ٢٠٠٧پيش از بحران اعتباری سال 
در چارچوب فاز (اين کاھش سوددھی . شروع به کاھش کرد

ًنھايتا جرقه ھای بحران ) ١٩٩٧نزولی کلی نرخ سود از سال 

يعنی سالی که اعتبارات ( را روشن ساخت ٢٠٠٧اعتباری 
اين امر، قانون مارکس ). ديگر قادر به حمايت از سود نبود

  .می کندّرا به دليل اصلی بحران مبدل 

  :منبع

http://thenextrecession.wordpress.com/٢٠١١/٠٧
/٠٣/carchedi-foster-and-the-causes-of-crisis/ 

 :توضيحات مترجم

 ٢٧( ای با مايک ويتنی جان ب<می فاستر طی مصاحبه) ١(
مارکس نخستين کسی بود که از : "می گويد) ٢٠٠٩فوريۀ 

گرايش اقتصادھای سرمايه داری به سوی تمرکز و 
سانتراليزاسيون سرمايه سخن به ميان آورد؛ تأکيدی که 

از نظر اقتصاد . اقتصاد مارکسی را متمايز کرده است
 بود که ھمين موضوع مارکسی و اقتصاد نھادگرای راديکال،

به پيدايش مرحلۀ جديدی از سرمايه داری، موسوم به مرحلۀ 
در ربع آخر قرن ) يا سرمايه داری انحصاری(انحصاری 
؛ )مرحله ای که تنھا در قرن بيستم قوام گرفت(نوزدھم شد 

اين مرحله جايگزين سرمايه داری مبتنی بر رقابت آزاد در 
 تحت سلطۀ ًاقتصاد قرن نوزده، اساسا. قرن نوزدھم گرديد

به استثنای سرمايۀ (بنگاه ھای کوچک خانوادگی قرار داشت 
ّدر قرن بيستم اما اقتصاد به سمت شرکت ). شرکت راه آھن

ھرچند سرمايۀ انحصاری به مثابۀ . ھای بزرگ حرکت کرد
ّ ای از سرمايه داری باقی ماند، اما قوانين حرکت مرحله

ير، به بزرگ ترين تغي. سيستم دستخوش تغيير گرديد



 

 ميليتانت
   و پنجۀ چھلشمار

 ّ دورۀ دوم-پنجم  سال -١٣٩٠ مرداد
٣٨  

  

 Price(ّممنوعيت مؤثر تعيين رقابتی قيمت ھا 

Competition (ھمان طور که پال سوئيزی . بازمی گردد
 و در تئوری منحنی تقاضای شکسته ١٩٣٠ طی دھۀ ]...[
)Kinked-demand Curve ( خود توضيح داد، بنگاه ھا در

تمايل دارند تا ) يا انحصار چند جانبه(بازار انحصاری مطلق 
تأکيد از ." (باK: ا را تنھا در يک جھت تغيير دھندقيمت ھ

  )فاستر است

  :و ادامه می دھد که

اگر سرمايه گذاری و مصرف برای حفظ تقاضا ناکافی "
 که به طور معمول در سرمايه داری انحصاری چنين -باشد
در اياKت .  آن گاه دولت به کمک خواسته می شود-است

يش ھزينه ھای نظامی متحده، اين کمک اغلب به شکل افزا
و اين اواخر ) که برای مقاصد امپراتوری سيستم حياتی است(

  ." از طريق مالی گرايی، صورت گرفته است

http://mrzine.monthlyreview.org/٢٠٠٩/foster٢٧
٠٢٠٩.html 

کاھش سطح : " فوق می گويدفاستر در مصاحبۀ) ٢(
دستمزدھا و رشد نابرابری ھا در درآمد و ثروت، اجزای 

ھر دوی اين موارد نشان داده اند که در . گرايش رکود ھستند
طول زمان تمايل به وخامت بيش تر و در نتيجه تشديد 

دستمزدھای واقعی . ّگرايشات رکودی در کل اقتصاد داشته اند
، يعنی زمان رياست ١٩٧١در اياKت متحده در سال 

جمھوری ريچارد نيکسون، به بيش ترين سطح رسيد؛ و تا 
 يعنی دورۀ رياست جمھوری ١٩٦٧، به سطوح ٢٠٠٨سال 

اين موضوع علی رغم چندين . ليندون جانسون سقوط کرد
دھۀ پياپی رشد عظيم بھره وری و گسترش ثروت صورت 

ش گراي«به ھمين جھت، اين مسأله بيانگر ھمان . گرفت
به بيان باران و » ]سرمايۀ انحصاری[صعودی مازاد 

سوئيزی، يا افزايش نرخ ارزش اضافی به بيان خود مارکس، 
 مالی گرايی به وخامت بيش تر نابرابری ھای ]...[است 

. درآمدی و ثروتی و ھم چنين کاھش سطح دستمزدھا انجاميد
 ًما می توانيم به نئوليبراليسم اساسا به عنوان ايدئولوژی
سرمايۀ مالی انحصاری نگاه کنيم که در اصل واکنشی بود از 
ًسوی طبقۀ حاکمه به رکود، و سپس وسيعا برای تشويق مالی 

نئوليبراليسم به درھم . ]...[گرايی سرمايه به کار گرفته شد 
شکستن بی امان اتحاديه ھا، کاھش سطح دستمزدھا، قطع 

زدايی، ّھزينه ھای دولت برای رفاه اجتماعی، مقررات 
تشويق حرکت آزاد سرمايه، توسعۀ نظام مالی جديد و غيره 

  )ھمان." (پرداخت

 سردشت در پژاک گاهيپا به پاسداران سپاه حمله
  است محکوم عراق کردستان

 ،١٣٩٠ رماهيت لياوا دری للالم نيبی ھا رسانه گزارش بنابر
 گاهيپا به پاسداران سپاهی سو از مسلحانهی ا حمله گريد بار

ی مرز مناطق بمباران. گرفت صورت سردشت در پژاک
 حزب «سرکوب و هيتنبی لوا در ظاھر به عراق و رانيا
 کشتار به منجر واقع در) پژاک(» کردستان آزاد اتيح
. است شده منطقه طرفی ب و گناهی ب ساکنان ازی اريبس

ی شماريب تعداد که است نيا ازی حاک دهيرس متناقضی خبرھا
 پاسداران ازی تعداد و کردستان آزاد اتيح حزب ّفعاKن از
  .اند باخته جانی نظاميی رودرو نيا در

 رانيا ميرژ جانب از مذبوحانه اقدام ک ينيا که استی ھيبد
 تّيوضع و ميرژی درون ليمسا نگھداشتنی مخفی برا

 بد ّتيوضع. استی اجتماع وی اسيس ،یاقتصاد نابھنجار
ی ھا محدوديت زای ناش جامعه مردم ّتياکثری اقتصاد
ی امپرياليست نظام چارچوب دری مل" مستقل"ی دار سرمايه
 بودهی دولت سرانی کار ندانم وی اقتصاد محاصرات ،یجھان
ی ھای تينارضا به منجر ميرژی درون اخت<فات نيھمچن و
 شده ميرژ طرفدارانی حت وی ّعاد مردم انيم دری شماريب

 که دوارنديام ميرژ سران ،ینظامۀ حمل نيا تدارک با. است
 اصط<ح به با مبارزه«ی سو به را مردم ّتوجه

 در اسرائيل ا يکايآمر تيحما با ًظاھرا که" ھاستيترور"
 نيا که است واضح. کند جلب ،»اند کرده Kنه عراق خاک
 بيفر رای عاقلی فرد چيھ مخالفان، به نسبت آشنا سخنان
  . داد نخواھد

 و کرده محکوم رای ماس<ی جمھور ميرژی نظام حم<ت ما
 برنامه، گرچه. ميکنی م تيحما کردستان مردم مبارزات از
 -» کردستان آزاد اتيح حزب«ی مبارزات روش و ھا استيس

 که مياستوار اعتقاد نيا بر ّاما ست،ين ما دييتأ مورد - پژاک
 روش ھر با وی سازمان ھر انتخاب در ديبا کردستان مردم

 آزاد ران،يا بر حاکمی ارتجاع ميرژ با مقابلهی برای مبارزات
 -» کردستان آزاد اتيح حزب «کيدمکرات حق از ما. باشند
  .   ميکنی م دفاع رانيا ميرژ مقابل در - پژاک

  رانيای انق<بی ھا ستيمارکس شيگرای ريدبی شورا

                                        ١٣٩٠ رماهيت 
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٣٩  

  

  

  نظام سرمايه داری است،مسبب اصلی قتل عام در نروژ

 ح¤زب جوان¤ان از تن ٨٤ و حدود سلوُا در نفر ٧ عام قتل خبر

 افک¤ار اتوي¤ا جزي¤ره در تاب¤ستانی اردوي¤ی در ن¤روژ ک¤ارگر

. ه اس¤تداد ق¤رار ت¤أثير تح¤ت را جھ¤انی س¤طح در عم¤ومی

 مسئول روژین سالۀ ٣٢ جوان يک، يويکابر برينگ درسآن

 بي¤شتر اي¤ن حادث¤ه، وق¤وع مح¤ض ب¤ه اّام¤. ش¤د شناخته اقدام اين

 اي¤ن. کردن¤د م¤تھم را افراط¤ی انانم¤سلم و القاع¤ده مطبوع¤ات،

 ب¤سياریموج¤ب ش¤د ت¤ا  نروژ مطبوعات  عجوKنۀگيری نتيجه

 قطارھ¤ا و ھ¤ا اتوب¤وس ،ھ¤ا خياب¤ان در، خ¤ارجی مھ¤اجران از

 پل¤يس. قرار گيرند یّعاد مردم از سوی توھين و اھانت مورد

ک¤ه  رس¤يد اتوي¤ا ۀجزي¤ر در حادث¤ه وق¤وع ّمحل به با تأخير نروژ

 ح¤زب جوان¤ان ی ازبي¤شتر  شمارشدن کشته به ھمين موضوع

 اي¤ن ت¤أخير پل¤يس، عل¤ت. دش¤ مھاجم  مسلحفرد به وسيلۀ کارگر

 و منطق¤ه ب¤ه ارس¤ال ب¤رای ک¤افی  و تجھي¤زاتني¤رو نداش¤تن

 ن¤ه و ي¤ان افراط¤ی،گرا اس¤<م ب¤ر آن¤ان اص¤لی تمرک¤ز ھمچن¤ين

 جل¤وگيری ب¤رای ،ن¤روژ پوس¤ت س¤فيد ان افراط¤یگراي¤ راس¤ت

عجي¤ب اس¤ت ک¤ه ني¤روی . اس¤ت ب¤وده ستیتروري اقدامات سريع

پليس پايتخت نروژ حتی دسترس¤ی ب¤ه ي¤ک ھليک¤وپتر نداش¤ته و 

افسران آن بيست دقيقه در ساحل برای يک قايق مناس¤ب جھ¤ت 

، پليس بی معنای توجيھات اين .رفتن به جزيره معطل بوده اند

 داری سرمايه دولت ھای سياست نشان دھندۀ پيش از ھر چيز

 . است مھاجران به نسبت نروژ

؛ اس¤ت راس¤تی دس¤ت گ¤رای اف¤راط ي¤ک واق¤ع در يوي¤ک،ابر

ّظاھرا به مدت   س¤ازمان الّفع¤ عضو ،٢٠٠٧ سال تا ، سال١٠ً

 بوده است؛ حزبی که طبق " ترقی "پرست نژاد حزب جوانان

  حت¤ی خ¤انماو. دارد یأر درص¤د ٢٠قري¤ب ب¤ه  ھ¤ا نظرس¤نجی

 نخ¤ست وکرات و سياستمدار سوس¤يال دم¤،ت<نبرون ھارلم گرو

ک¤ه ب¤ه گفت¤ۀ  ، چ¤راخواند می" ميھن قاتل" را اسبق نروژ وزير

 نظر صرف کند، می زندگی نروژ در کس ھر که برونت Kن

 ب¤وده نگ¤ران ي¤وکابر .است نروژیيک  اش، مليت و نژاد از

 و فرھن¤گ جمل¤ه از ج¤ا،ھم¤ه در "ھ¤امارکسي¤ست" چط¤ور ک¤ه

 .اندکرده نفوذ ھا،رسانه و مدارس

 را ب¤ه جن¤ون تھ¤اجم اي¤ن که يوکابر وکيل روايت خ<ف برا ّام

ّروايتی ک¤ه ب¤ه ک¤رات (يا ديوانگی احتمالی متھم نسبت می دھد 

 -در رس¤¤انه ھ¤¤ای دني¤¤ا و ب¤¤ا ھ¤¤دف پوش¤¤اندن ري¤¤شه ھ¤¤ای سياس¤¤ی

ب¤ه  قرباني¤ان انتخ¤اب ،)اجتماعی چنين وق¤ايعی ب¤ازگو م¤ی ش¤ود

و ب¤ا انگي¤زه  تدق بهً  مشخصاآنان ھيچ وجه اتفاقی نبوده است؛

 ح¤زب ج¤وان اع¤ضای اکث¤ر. بودن¤د ش¤ده انتخ¤اب سياس¤ی ھ¤ای

  .اند بوده مھاجر ھای خانواده فرزندان از ،کارگر

 سال ٣٠  طیدر اروپايی کشورھای ساير ھمانند  نيزنروژ در

 اي¤ن ب¤ه مھ¤اجرين ب¤سياری ھ¤ای، سياس¤ت اس¤اس ب¤ر  وگذش¤ته

بھ¤ره  ھ¤ا آن ارزان  ک¤ارني¤روی از ت¤ا ه اندشد داده راه کشورھا

 اقت¤صادی بح¤ران آغاز با اخير ھای سال درّاما . برداری شود

 ني¤ازی ديگ¤ر ،٢٠٠٨ س¤الو تشديد آن در  جھان داری سرمايه

 و ب¤ه ھم¤ين جھ¤ت، ش¤ود نم¤ی اح¤ساس ک¤ارگران مھ¤اجر اين به

 ي¤ا و دي¤دھت ،پ¤ايیارو داری س¤رمايه ت ھ¤ایدول¤ سياس¤ت

 . ب¤وده اس¤تخودش¤ان ک¤شورھای ب¤ه مھ¤اجرين اين بازگرداندن

 در گ¤را راس¤ت ھ¤ای گ¤رايش نش¤د ظ¤اھر ش¤اھد م¤ا رو اي¤ن از

 نيز نروژ .ايم بوده غيره و بريتانيا، آلمان، دانمارک، فرانسه،

 و دم¤وکرات سوس¤يال ھای گرايش. نيست مستثنی روند اين از

 ھ¤ای سياس¤ت ب¤ه ظ¤اھری ھ¤ای مخالف¤ت ض¤من "سوسياليست"

 م¤ستقيم غي¤ر اھ¤ آن ب¤ه فاشي¤ستی ش¤به اح¤زاب ان¤ۀگراي راس¤ت

 ي¤وکابر نظي¤ری اف¤راد ظھ¤ور. دھن¤د می نشان نيز سبز چراغ

 دارد داری س¤رمايه نظ¤ام خ¤ود ھای سياست در ريشه واقع در

 .است جھانی داری سرمايه نظام ھمانا اصلی ّبمسب و

 ح¤زب و (کي¤يوابر تروري¤ستی عم¤ل ک¤ردن محک¤وم ضمن ما

 نوادهخ¤ا تم¤امی ب¤ه ھمدردی و )نروژ در او  متبوعراستگرای

 س¤رمايه نظ¤ام  ن¤روژ، مھ¤اجرين وي¤ژه ب¤ه ع¤ام قت¤ل اي¤ن ھ¤ای

 جنبش .کنيم می قلمداد فاجعه اين اصلی مسبب را نروژ داری

 در و تھاجمات اين مقابل در بايد المللی بين سطح در کارگری

 ايج¤اد راس¤تای در و خيزد پا به غرب جھان مھاجران از دفاع

  .کند شت< داری سرمايه نظام بديلی در مقابل

  

 ايران انق<بی ھای مارکسيست گرايش دبيری شورای

  ١٣٩٠ مرداد
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  بيانيۀ وزارات امور خارجۀ کوبا پيرامون کشتار نروژ

  شادی معصومی: ترجمه

***  

  ًکوبا قويا اقدامات خشونت آميز در نروژ را محکوم می نمايد

 ژوئيه، ٢٢کوبا اقدامات خشونت آميزی را که روز گذشته، 

ُ دولتی در اسلو و نشست جوانان در جزيرۀ عليه مجتمع

 کشته برجای گذاشته ٦٢يوتويا صورت گرفت و تاکنون 

  .ًاست، قويا محکوم می کند

 سال از پيامدھای تروريسم لطمه ٥٠مردم کوبا، که بيش از 

  آنديده اند، اين مصيبت را در تمامی اشکال و نمودھای

  .محکوم می دارند

م ھمبستگی و حمايت، مراتب دولت و مردم کوبا ضمن اع<

تسليت خود را به دولت و مردم نروژ، و به خصوص خانواده 

 واردهھای قربانيان به خاطر ضايعات انسانی و آسيب ھای 

  .ندراز اين اقدامات جنايتکارانه، ابراز می دا

  ٢٠١١ ژوئيۀ ٢٣ھاوانا، 

  گرانما بين المللی

  

  دستگيری برايويک عامل اصلی کشتار

  

  ! عليه ونزوئ^مپرياليزم آمريکاھای ا ريمتحنه به 

  !ارتجاعیھای نه به حمايت چاوز از رژيم 

  

  شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انق<بی ايران

، وزارت ام¤¤¤¤ور خارج¤¤¤¤ه ٢٠١١ م¤¤¤¤اه م¤¤¤¤ه ٢۴ش¤¤¤¤نبه   روز س¤¤¤¤ه
جانب¤¤ه علي¤¤ه ش¤¤رکت   ي¤¤کب¤¤ه اعم¤¤ال تح¤¤ريم ھ¤¤ايیاي¤¤اKت متح¤¤ده 

 روابط¤ش ب¤ا دول¤ت به خ¤اطر) PDVSA(دولتی نفت ونزوئ< 
   .پرداختايران 

م¤¤ردم ون¤¤زوئ< تح¤¤ت رھب¤¤ری دول¤¤ت ھوگ¤¤و چ¤¤اوز پ¤¤يش از اي¤¤ن 
 سال  در آمريکا ھدايت شده از سوی امپرياليسمقربانی کودتای

جمھ¤¤ور را از  ت کوت¤¤اھی رئ¤¤يسّ، ک¤¤ه ب¤¤رای م¤¤دن¤¤د ب¤¤وده ا٢٠٠٢
ا، به علت مقاومت مردم ونزوئ<، چاوز ّام. قدرت برکنار کرد

ه ھم¤¤ين ترتي¤¤ب در برھ¤¤ه ھ¤¤ای ديگ¤¤ری ني¤¤ز ھ¤¤م  ب¤¤.نج¤¤ات ياف¤¤ت
، انتخاب¤ات رياس¤ت ٢٠٠٤چون رفراندوم عزل چ¤اوز در س¤ال 

 و ٢٠٠٧، رفران¤¤دوم ق¤¤انون اساس¤¤ی در س¤¤ال ٢٠٠٦جمھ¤¤وری 
غيره، باز ھم حضور و پشتيبانی تودۀ ک¤ارگران و زحمتک¤شان 
ون¤¤زوئ<، ب¤¤ه حف¤¤ظ دول¤¤ت و ش¤¤خص رئ¤¤يس جمھ¤¤ور منج¤¤ر ش¤¤ده 

  .است

ست که دول¤ت ھوگ¤و چ¤اوز ث¤روت نفت¤ی خ¤ود Kزم به توضيح ا
م¤¤¤¤¤ردم خ¤¤¤¤¤ود ش¤¤¤¤¤رايط معي¤¤¤¤¤شتی  بھب¤¤¤¤¤ود  جھ¤¤¤¤¤تًرا عم¤¤¤¤¤دتا در

 %۶٠در ح¤¤ال حاض¤¤ر، ب¤¤يش از . گ¤¤ذاری ک¤¤رده اس¤¤ت س¤¤رمايه
ھ¤ای اجتم¤اعی در ون¤زوئ<،  درآمد صنعت نفت ص¤رف برنام¤ه

ش¤¤¤¤¤امل بھداش¤¤¤¤¤ت رايگ¤¤¤¤¤ان، آم¤¤¤¤¤وزش رايگ¤¤¤¤¤ان، ک¤¤¤¤¤ارآموزی، 
ای و ياران¤ه ب¤ه غ¤ذا و  ھ¤ای ت¤وده ھای اجتم¤اعی، س¤ازمان رسانه

  .شود  مسکن، می

 ک¤¤اھش %۵٠ھ¤¤ای دول¤¤ت چ¤¤اوز، فق¤¤ر در ون¤¤زوئ<   ط¤¤ی س¤¤ال
کن شده و بھداشت و آم¤وزش ھمگ¤انی و   يافته، بيسوادی ريشه

ھ¤ای    اي¤ن سياس¤ت. رايگان در دس¤ترس ھم¤ه ق¤رار گرفت¤ه اس¤ت
ای نف¤ت    کمک رايگان، ارزان يا يارانهۀ از طريق برناممثبت

 ھ¤ا،  خانمان درآمد، و مراکز اسکان بی  ح<ت کمو سوخت به م
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م¤¤¤ا از م¤¤¤ردم ون¤¤¤زوئ< در مقاب¤¤¤ل تھ¤¤¤اجم . انج¤¤¤ام گرفت¤¤¤ه اس¤¤¤ت
  !امپرياليزم حمايت کرده و دولت آمريکا را محکوم می کنيم

، ھم¤راه  سياست درس¤ت مل¤ی دول¤ت چ¤اوز اينا در عين حالّام
 يیسياس¤ت ھ¤ا. بين المللی نادرست ً سياست ھای کام<است با 

 دولت چ¤اوز را در کن¤ار ارتج¤اعی ت¤رين دول¤ت ھ¤ای خ¤اور که
 ق¤رار ،ميانه و آفريقای شمالی که در حال قتل عام مردم ھ¤ستند

حماي¤¤ت چ¤¤اوز از دول¤¤ت احم¤¤دی ن¤¤ژاد در اي¤¤ران و . داده اس¤¤ت
ر قذافی در ليبی در واقع خيانتی است آش¤کار ب¤ه ک¤ارگران ّمعم

  .و زحمتکشان ايران و ليبی

 به کارگران ون¤زوئ< در  خطاب ای سرگشادهما سال پيش نامه
ی را ب¤¤ه ّم¤¤ورد سياس¤¤ت خ¤¤ارجی دولت¤¤شان نوش¤¤تيم و نک¤¤ات مھم¤¤

 را در ۀ م¤ذکورنام¤ ،ج¤ا در اي¤ن. مردم ون¤زوئ< گوش¤زد ک¤رديم
 تحريم ھای امپري¤اليزم آمريک¤ا علي¤ه م¤ردم ون¤زوئ< ب¤از ۀحاشي
  . می کنيمتکثير

  ١٣٩٠ تير ١

***  

 مpورد حمايpت ھوگpو چppاوز از خطpاب بpه کpارگران ونpزوئ^ در
 احمدی نژاد

  کارگران شريف ونزوئ<

مارکسي¤¤¤¤¤ست ھ¤¤¤¤¤ای انق<ب¤¤¤¤¤ی اي¤¤¤¤¤ران، از دس¤¤¤¤¤تاوردھای ش¤¤¤¤¤ما 
مطل¤ع ب¤وده و ھم¤واره از اي¤ن جن¤بش در " جنبش بولي¤واری"در

مقابل دروغ پردازی ھای وسيع و دخالت ھای آشکار و پنھ¤ان 
جويی در ّفع¤الين ک¤ارگری و دان¤ش. امپرياليسم حمايت ک¤رده ان¤د

اي¤¤¤ران، ب¤¤¤رای حماي¤¤¤ت از جن¤¤¤بش ارزش¤¤¤مند ش¤¤¤ما و مقابل¤¤¤ه ب¤¤¤ا 
تھاجم¤¤ات و م¤¤داخ<ت امپريالي¤¤سم آمريک¤¤ا در ون¤¤زوئ<، کمپ¤¤ين 

را ايج¤اد ک¤رده و ط¤ی س¤ال ھ¤ای " دست ھا از ون¤زوئ< کوت¤اه"
ي¤¤ستی گذش¤¤ته، ھم¤¤راه ب¤¤ا ش¤¤ما در ص¤¤ف مقاب¤¤ل تھاجم¤¤ات امپريال

ب¤¤¤ديھی اس¤¤¤ت ک¤¤¤ه دس¤¤¤تاوردھای ش¤¤¤ما تح¤¤¤ت . ق¤¤¤رار داش¤¤¤ته ان¤¤¤د
رھبری آق¤ای ھوگ¤و چ¤اوز ب¤ه دس¤ت آم¤ده  و از اي¤ن نظ¤ر ني¤ز، 

  .ًشما برای او عميقا احترام قائليد

 آق¤¤ای ھوگ¤¤و چ¤¤اوز در سياس¤¤ت خ¤¤ارجی خ¤¤ود دچ¤¤ار لغ¤¤زش ّام¤¤ا
بزرگ¤¤ی ش¤¤ده و ب¤¤ا  پ¤¤شتيبانی خ¤¤ود از احم¤¤دی ن¤¤ژاد، ھمب¤¤ستگی 

ويان ايران با انق¤<ب ش¤ما را نادي¤ده گرفت¤ه و کارگران و دانشج
ًحتم¤ا مطل¤ع ھ¤ستيد ک¤ه . به عب¤ارتی ب¤ی ارزش ن¤شان داده اس¤ت

دو ھفت¤¤¤ۀ پ¤¤¤يش، احم¤¤¤دی ن¤¤¤ژاد ب¤¤¤ا حماي¤¤¤ت م¤¤¤ستقيم خامن¤¤¤ه ای 

بزرگترين تقلب را در تاريخ انتخابات رياست جمھوری اي¤ران 
انج¤¤ام داد و س¤¤پس تم¤¤ام معترض¤¤ان ب¤¤ه اي¤¤ن تقل¤¤ب ب¤¤زرگ را ب¤¤ا 

تنھ¤ا کافي¤ست ب¤ه گزارش¤ات . ت تمام به خاک و خون کشيدّسبعي
ّرس¤¤¤انه ھ¤¤¤ای ب¤¤¤ين الملل¤¤¤ی توج¤¤¤ه کني¤¤¤د ت¤¤¤ا عم¤¤¤ق اي¤¤¤ن فاجع¤¤¤ه را 

اين حم<ت وحشيانه مورد اعتراض ميليون ھا نفر از . دريابيد
کارگران و  دانشجويان و ھم چنين گرايش ھای مارکسيستی و 

نق¤¤¤<ب ًک¤¤¤ه عم¤¤¤دتا از طرف¤¤¤داران ا(انق<ب¤¤¤ی در سراس¤¤¤ر جھ¤¤¤ان 
  . قرار گرفته است) بوليواری نيز می باشند

با اين اوصاف، آقای چاوز يکی از نخستين افرادی ب¤ود ک¤ه از 
او در س¤خنرانی تلويزي¤¤ونی ھفتگ¤¤ی . احم¤دی ن¤¤ژاد حماي¤ت ک¤¤رد

. نژاد يک پيروزی تمام عيار ب¤ودپيروزی احمدی : "خود گفت
از اي¤¤ن دار ک¤¤رده و کوش¤¤ند اي¤¤ن پي¤¤روزی را     لک¤¤ه آن ھ¤¤ا م¤¤ی

دان¤م م¤ن م¤ی. طريق دول¤ت و انق¤<ب اس¤<می را ت¤ضعيف کنن¤د
دني¤ا باي¤د ب¤ه اي¤ران و "و اي¤ن ک¤ه ." که آن ھا موفق نخواھند شد
اي¤¤¤ن س¤¤¤خنان ". ن¤¤¤ژاد احت¤¤¤رام بگ¤¤¤ذاردپي¤¤¤روزی محم¤¤¤ود احم¤¤¤دی

ن¤¤سنجيده و ب¤¤¤ی اس¤¤¤اس از س¤¤¤وی رئ¤¤¤يس جمھ¤¤¤ور ش¤¤¤ما، اھان¤¤¤ت 
 روزھ¤¤ای ب¤¤زرگ و م¤¤ستقيم ب¤¤ه ميلي¤¤ون ھ¤¤ا ج¤¤وانی اس¤¤ت ک¤¤ه در

ّاخي¤¤¤ر در خياب¤¤¤ان ھ¤¤¤ای اي¤¤¤ران ض¤¤¤د اس¤¤¤تبداد برخاس¤¤¤ته و حت¤¤¤ی 

ب¤سياری از . تعدادی از آنان، جان خود را ھم از دست داده ان¤د
اي¤¤¤¤ن جوان¤¤¤¤ان ب¤¤¤¤ه ش¤¤¤¤کل خودج¤¤¤¤وش و ب¤¤¤¤دون آل¤¤¤¤وده ش¤¤¤¤دن در 

ّو ي¤¤ا ھم¤¤سو ش¤¤دن ب¤¤ا خط¤¤ی ک¤¤ه ھ¤¤م " دعواھ¤¤ای داخل¤¤ی رژي¤¤م"

 م¤ی کن¤د، اکنون امپرياليسم آمريکا برای مصادرۀ جنبش دنب¤ال
ب¤¤ه ع¤¤<وه، س¤¤خنان رئ¤¤يس . ب¤¤ه خياب¤¤ان ھ¤¤ا س¤¤رازير ش¤¤ده بودن¤¤د

جمھ¤¤¤ور ش¤¤¤ما ت¤¤¤وھينی ب¤¤¤زرگ ب¤¤¤ه ميلي¤¤¤ون ھ¤¤¤ا ک¤¤¤ارگر اي¤¤¤ران 
ک¤ارگرانی ک¤ه ب¤سيار از رھبران¤شان ام¤روز . محسوب می شود

در زن¤¤¤دان ھ¤¤¤ای ق¤¤¤رون وس¤¤¤طی ای دول¤¤¤ت احم¤¤¤دی ن¤¤¤ژاد زي¤¤¤ر 
 "ش¤<ق"شکنجه قرار دارند و حتی برای برخ¤ی از آن¤ان حک¤م 

ّکارگرانی که برای برگزاری مراس¤م اول م¤اه ! صادر می شود
ًمه ام¤سال در تھ¤ران  ش¤ديدا از س¤وی م¤زدوران دول¤ت احم¤دی 

  . نژاد سرکوب شده و ھنوز در زندان به سر می برند

آقای ھوگو چاوز تا کنون ھفت ب¤ار ب¤ه اي¤ران س¤فر ک¤رده و ھ¤ر 
شيده و بار يکی از منفور ترين افراد اين کشور را به آغوش ک¤

ّاو توج¤ه نم¤ی کن¤د . ش ن¤ام ب¤رده اس¤ت"ب¤رادر"از او به عن¤وان 
ّک¤¤ه وض¤¤عيت اقت¤¤صادی، اجتم¤¤اعی و سياس¤¤ی ون¤¤زوئ< و اي¤¤ران 

اگ¤¤ر چ¤¤ه ھ¤¤ر دو . ًدر دو م¤¤سير ک¤¤ام< مخ¤¤الف حرک¤¤ت م¤¤ی کنن¤¤د
کشور شاھد افزايش قابل م<حظه ای در درآمدھای حاص¤ل از 

ھ¤ای اس¤تفاده از اي¤ن ّب¤وده ان¤د، ام¤ا، م¤ابين ش¤يوه )  و گ¤از(نفت 
در . درآم¤¤¤دھای م¤¤¤ضاعف، تف¤¤¤اوت ھ¤¤¤ای فاح¤¤¤شی وج¤¤¤ود دارد
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ون¤¤زوئ<، از اي¤¤ن درآم¤¤د ب¤¤رای س¤¤اخت بيمارس¤¤تان، م¤¤دارس و 
دان¤¤شگاه و س¤¤اير زيرس¤¤اخت ھ¤¤ای اساس¤¤ی ک¤¤شور اس¤¤تفاده م¤¤ی 
ّش¤¤¤ود، ول¤¤¤ی در اي¤¤¤ران ب¤¤¤رای پ¤¤¤ر ک¤¤¤ردن جي¤¤¤ب ع¤¤¤ده مع¤¤¤دودی 

  .سرمايه دار انگل صفت

ّ ش¤¤اھد مل¤¤ی ش¤¤دن ھ¤¤ر چ¤¤ه بي¤¤شتر از ي¤¤ک س¤¤و در ون¤¤زوئ<، م¤¤ا

شرکت ھا و کارخانجات، خدمات رايگان بھداشتی و درم¤انی، 
ب¤ه ( آزادی ھ¤ای م¤دنی و غي¤ره ب¤وده اي¤م  آموزش و پ¤رورش و
حت¤¤ی ب¤¤ه قيم¤¤ت زي¤¤ر پ¤¤ا " خ¤¤صوصی س¤¤ازی"عک¤¤س در اي¤¤ران، 
 ق¤¤انون اساس¤¤ی اي¤¤ن ک¤¤شور و ب¤¤ه بھان¤¤ۀ ع¤¤دم ٤٤گذاش¤¤تن اص¤¤ل 

 ھ¤ا و کارخانج¤ات دولت¤ی، در کارايی و بھره وری پ¤ايين بنگ¤اه
تم¤امی اي¤ن پي¤شرفت ) دستورکار روز دولت ق¤رار گرفت¤ه اس¤ت

ھ¤¤ا ب¤¤رای ک¤¤ارگران و اق¤¤شار مح¤¤روم ون¤¤زوئ<، ب¤¤ه معن¤¤ای در 
دست گرفتن زندگی و سرنوشتشان می باشد؛ مھ¤م ت¤ر از ھم¤ه، 
ّس¤¤لب مالکي¤¤ت از کارخان¤¤ه ھ¤¤ا و ت¤¤شويق ب¤¤ه کنت¤¤رل و دخال¤¤ت 

ی ونزوئ< را دگرگ¤ون ک¤رده و ّکارگری، ماھيت جنبش کارگر
جن¤بش بولي¤واری و سياس¤ت ھ¤ای . چند گام ب¤ه پ¤يش ب¤رده اس¤ت

حکوم¤¤ت آن تغيي¤¤رات عظيم¤¤ی را در ت¤¤وازن نيروھ¤¤ای طبق¤¤اتی 
حکومت ون¤زوئ< . ونزوئ< به نفع طبقۀ کارگر انجام داده است

، ب¤¤ه "اتحادي¤¤ۀ مل¤¤ی ک¤¤ارگران"ن¤¤ه تنھ¤¤ا ک¤¤ارگران را ب¤¤ه س¤¤اختن 
، "کنفدراس¤¤¤يون ک¤¤¤ارگری ون¤¤¤زوئ<"ب¤¤¤ل عن¤¤¤وان ب¤¤¤ديلی در مقا

ت¤¤¤¤¤¤شويق ک¤¤¤¤¤¤رده ، بلک¤¤¤¤¤¤ه ک¤¤¤¤¤¤ارگران را در اداره و م¤¤¤¤¤¤ديريت 
تم¤¤ام جھ¤¤ان . کارخانج¤¤ات و س¤¤اير ش¤¤رکت ھ¤¤ا دخال¤¤ت داده اس¤¤ت

 کارخان¤¤¤ۀ ١١٤٩ فھرس¤¤ت اس¤¤¤امی  م¤¤ی دان¤¤¤د   ک¤¤ه دول¤¤¤ت ش¤¤¤ما
تعطي¤¤ل ش¤¤ده را بي¤¤رون داده و ب¤¤ه ص¤¤احبان آن ھ¤¤ا اخط¤¤ار داده 

ل ک¤¤ارگری ق¤¤رار دھي¤¤د و ي¤¤ا آن ھ¤¤ا را تح¤¤ت کنت¤¤ر«اس¤¤ت ک¤¤ه 
   »!حکومت از شما سلب مالکيت خواھد کرد

ّاما در ايران، ع<وه بر نبود ابت¤دايی ت¤رين حق¤وق دموکراتي¤ک 
، ک¤¤¤ارگران از داش¤¤¤تن ح¤¤¤ق ت¤¤¤شکيل ھرگون¤¤¤ه اتحادي¤¤¤ۀ م¤¤¤ستقل 

ام¤¤روز، ک¤¤ارگران اي¤¤ران حت¤¤ی ح¤¤ق . ک¤¤ارگری مح¤¤روم ھ¤¤ستند
" گری ون¤زوئ<کنفدراسيون کار"داشتن يک کنفدراسيون مانند 

» خان¤¤¤¤ۀ ک¤¤¤¤¤ارگر«آن چ¤¤¤¤ه آن ھ¤¤¤¤ا دارن¤¤¤¤د در ! را ھ¤¤¤¤م ندارن¤¤¤¤د
ّو نھادھای ض¤د ک¤ارگری واب¤سته ب¤ه » شورای اس<می کار« و

Kدر تقاب¤¤ل ب¤¤ا ً دول¤¤ت خ<ص¤¤ه م¤¤ی ش¤¤ود؛ نھادھ¤¤ايی ک¤¤ه اص¤¤و 
ک¤¤ارگران و ب¤¤رای خف¤¤ه ک¤¤ردن ھرگون¤¤ه جن¤¤بش ک¤¤ارگری ش¤¤کل 

  . گرفته اند

ونی رژي¤¤م ش¤¤اه، ب¤¤رای س¤¤رنگ: ّام¤¤ا در پ¤¤يش چن¤¤ين نب¤¤وده اس¤¤ت 
ک¤¤ارگران آزادی ھ¤¤ايی را درب¤¤ر داش¤¤ت ک¤¤ه در برخ¤¤ی م¤¤وارد 

ّام¤ا ھيئ¤ت ح¤اکم . حتی شامل کنت¤رل ب¤ر تولي¤د و توزي¤ع ني¤ز ش¤د

اس<می موفق شد ب¤ا س¤رکوب، تم¤ام دس¤تاوردھای ک¤ارگران را 
اي¤ن رھبران¤ی ک¤ه ش¤ما در آغ¤وش م¤ی . از آن ھا ب¤از پ¤س گي¤رد

ن¤¤¤بش را ن¤¤¤ابود کردن¤¤¤د و ک¤¤¤شيد، ب¤¤¤ا ک¤¤¤شتن ھ¤¤¤زاران ک¤¤¤ارگر، ج
در جامع¤ۀ اي¤ران، حت¤ی اتحادي¤¤ه . چن¤دين دھ¤ه ب¤ه عق¤ب ک¤شاندند

 ش¤¤اه قاب¤¤ل   ک¤¤ه در دوره-ھ¤¤ای ک¤¤ارگری زرد طرف¤¤دار کارفرم¤¤ا
 غيرقانونی ش¤ده و ھ¤م چن¤ان غيرق¤انونی ب¤اقی مان¤ده -تحمل بود

حت¤¤¤ی ي¤¤¤ک فدراس¤¤¤يون اتحادي¤¤¤ه ھ¤¤¤ای ک¤¤¤ارگری، مانن¤¤¤د ! اس¤¤¤ت
 نيز در ايران غيرق¤انونی م¤ی "کنفدراسيون کارگری ونزوئ<"

  !باشد

ک¤¤¤ه پ¤¤¤ايين ت¤¤¤ر از مي¤¤¤زان (در اي¤¤¤ران، مي¤¤¤زان بيک¤¤¤اری رس¤¤¤می 
 ب¤¤وده و بيک¤¤اری در مي¤¤ان ٨٥/١٠) واقع¤¤ی ب¤¤رآورد ش¤¤ده اس¤¤ت

حت¤ی وقت¤ی .  اس¤ت٣٥/٢٢)  س¤ال٢٤ ت¤ا ١٥بين سنين (جوانان 
 -کارگران شاغل ھستند، اغل¤ب حقوق¤شان پرداخ¤ت   نم¤ی ش¤ود

حت¤¤ی آن ھ¤¤ايی ک¤¤ه . ش از ي¤¤ک س¤¤الدر ب¤¤سياری از م¤¤وارد ب¤¤ي
دستمزد خود را دريافت می کنن¤د ب¤ه زحم¤ت ق¤ادر ب¤ه پرداخ¤ت 
ھزين¤¤¤ۀ نيازھ¤¤¤ای ابت¤¤¤دايی خ¤¤¤ود در زن¤¤¤دگی ھ¤¤¤ستند، زي¤¤¤را ک¤¤¤ه 
دستمزدش¤ان کف¤اف ي¤ک زن¤دگی معم¤ول و ش¤رافتمندانه را نم¤ی 

 دKر ٤٢٢برای نمونه، اجازه ی آپارتمان دو اتاق خواب¤ه . دھد
 ١٢٠ی ک¤¤ه درآم¤¤د ي¤¤ک کارمن¤¤د ع¤¤ادی در م¤¤اه اس¤¤ت، در ح¤¤ال
 دKر و حت¤¤ی درآم¤¤د ي¤¤ک پزش¤¤ک ١٨٠دKر، درآم¤¤د ي¤¤ک معل¤¤م 

جمعي¤ت % ٩٠جای تعجبی ني¤ست ک¤ه .  دKر در ماه است٦٠٠
   .کشور زير خط فقر زندگی می کنند

  کارگران شريف ونزوئ< 

ّدول¤¤ت س¤¤رمايه داری اي¤¤ران، ھ¤¤يچ اخ¤¤ت<ف و ت¤¤ضاد بني¤¤ادين ب¤¤ا 

آن ھا در حالت جنگ سرد ب¤ا آمريک¤ا . داردامپرياليسم آمريکا ن
ق¤¤¤رار دارن¤¤¤د و ب¤¤¤ا درياف¤¤¤ت امتي¤¤¤ازات ک¤¤¤افی، ب¤¤¤ه زودی وارد 
معام<ت سياس¤ی ب¤ا اي¤اKت متح¤ده خواھن¤د ش¤د و پ¤شت ش¤ما را 

در حقيق¤ت دول¤ت س¤رمايه داری اي¤ران  ب¤ه . خالی خواھن¤د ک¤رد
 و روی -آمريکا در تھاجم و اشغال نظامی افغانستان و ع¤راق 

» ک¤رزای«ردن   رژيم ھای دست نشانده ای مانند رژيم کار آو
 -ب¤ه وس¤يلۀ تب¤ادل تج¤اری امنيت¤ی و مع¤ام<ت ديگ¤ر» ملکی«و 

دول¤¤¤ت س¤¤¤رمايه داری اي¤¤¤ران ھ¤¤¤م اکن¤¤¤ون . کم¤¤¤ک ک¤¤¤رده اس¤¤¤ت
م¤¤شغول م¤¤ذاکره نزدي¤¤ک ب¤¤ا دول¤¤ت اوبام¤¤ا در م¤¤ورد ح¤¤ل م¤¤سايل 

ّض¤د "اين دولت علی رغم شعارھای به ظ¤اھر . افغانستان است

به سوی بازس¤ازی پيون¤دھای س¤ابق خ¤ود ب¤ا  اش،" اليستیامپري
گ¤¤زينش احم¤¤دی ن¤¤ژاد، . اي¤¤اKت متح¤¤ده آمريک¤¤ا پ¤¤يش م¤¤ی رود

ن¤¤¤¤شانگر چ¤¤¤¤رخش نھ¤¤¤¤ايی رژي¤¤¤¤م ب¤¤¤¤رای ح¤¤¤¤ل اخت<ف¤¤¤¤اتش ب¤¤¤¤ا 
ب¤¤¤¤ر خ¤¤¤¤<ف تم¤¤¤¤ام . امپريالي¤¤¤¤سم، و در رأس آن آمريک¤¤¤¤ا اس¤¤¤¤ت
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، رژي¤م آم¤ادۀ "ّضد امپريالي¤ستی"، و   ژست ھای "دشمنی ھا"
دول¤¤ت اي¤¤ران م¤¤ی . ت<ف¤¤ات موج¤¤ود ب¤¤ا آمريک¤¤ا اس¤¤تّح¤¤ل کلي¤¤ۀ اخ

در کلمبي¤¤¤ا (خواھ¤¤¤د از اي¤¤¤ران، جامع¤¤¤ه ای مث¤¤¤ل کلمبي¤¤¤ا ب¤¤¤سازد 
ھزاران کارگر اتحاديه ای کشته شده است تا شرکت ھ¤ای چن¤د 
مليت¤¤ی بتوانن¤¤د ب¤¤دون ھ¤¤يچ گون¤¤ه م¤¤انعی، ک¤¤ارگران را اس¤¤تثمار 

ب¤ی جھ¤ت ني¤ست ). کرده و منابع طبيعی کشور را به يغما برن¤د
ک¤¤ه دول¤¤ت اي¤¤ران، س¤¤ال ھاس¤¤ت در جھ¤¤ت اج¤¤رای   ن¤¤سخه ھ¤¤ای 
نئوليبرالی ورشکستۀ بانک جھانی و ص¤ندوق ب¤ين الملل¤ی پ¤ول 
گام برداشته و برای پيوستن به س¤ازمان تج¤ارت جھ¤انی لحظ¤ه 

 .شماری می کند

  کارگران شريف ونزوئ<

پيوند نزديک و مرت¤ب رھب¤ر ش¤ما آق¤ای ھوگ¤و چ¤اوز ب¤ا س¤ران 
ده است که توده ھای مردم ايران ب¤ه درس اين رژيم، موجب ش

ج¤ای گ¤رفتن . ھای بزرگ روند انق<بی در ونزوئ< پ¤شت کنن¤د
در قلب و ذھن ت¤وده ھ¤ای م¤ردم اي¤ران و ک¤شورھای نظي¤ر آن، 
ّبھت¤¤¤رين راه ح¤¤¤ل درازم¤¤¤دت ب¤¤¤رای قط¤¤¤ع ک¤¤¤ردن دس¤¤¤ت ھ¤¤¤ای 

 نزديکی رھبر شما با دولت  .واشنگتن از آمريکای Kتين است
ران، دولت¤¤ی ک¤¤ه دس¤¤تھايش ب¤¤ه خ¤¤ون ھزارھ¤¤ا س¤¤رمايه داری اي¤¤

ک¤¤ارگر و ج¤¤وان آغ¤¤شته اس¤¤ت، ن¤¤شان م¤¤ی دھ¤¤د ک¤¤ه سياس¤¤ت ب¤¤ين 
ّالملل¤¤ی ض¤¤د امپريالي¤¤¤ستی رھب¤¤ر ش¤¤ما دچ¤¤¤ار انحراف¤¤ی اساس¤¤¤ی 

ھای ارتجاعی، ھرگز نخواھ¤د  ايشان با نزديکی به رژيم. است
تنھ¤¤ا . ّتوان¤¤ست مب¤¤ارزۀ ض¤¤د امپريالي¤¤ستی را ب¤¤ه فرج¤¤ام رس¤¤اند

گان واقع¤¤ی ک¤¤ارگران و زحمتک¤¤شان م¤¤ی توان¤¤د در اتح¤¤اد نماين¤¤د
 . مقابل امپرياليسم ايستادگی کند

  کارگران شريف ونزوئ<

در کن¤¤¤ار ک¤¤¤ارگران اي¤¤¤ران ق¤¤¤رار بگيري¤¤¤د و سياس¤¤¤ت خ¤¤¤ارجی 
طرفداری از احم¤دی ن¤ژاد يعن¤ی . رھبران خود را محکوم کنيد

مواض¤¤¤ع . طرف¤¤¤داری از س¤¤¤رکوب ک¤¤¤ارگران و جوان¤¤¤ان اي¤¤¤ران
. اوز را ب¤¤ه چ¤¤الش ک¤¤شيده و آن را ط¤¤رد کني¤¤دانحراف¤¤ی آق¤¤ای چ¤¤

طرف¤داری از دول¤¤ت احم¤¤دی ن¤¤ژاد، آن ھ¤¤م پ¤¤س از وق¤¤ايع اخي¤¤ر، 
در ب¤دترين حال¤¤ت ي¤ک خيان¤¤ت آش¤کار ب¤¤ه زحمتک¤شان اي¤¤ران  و 
  . در بھترين حالت يک لغزش اساسی در سياست خارجی است

  با احترام 

  گرايش مارکسيست ھای انق<بی ايران

 ١٣٨٨ تير ٣

  کست بسته ھای نجات اتحاديۀ اروپايونان و ش

  

  ٢٠١١ ژوئيۀ ١جان راس، 

  بيژن شايسته: مترجم

ّاکثريت قريب به اتفاق مفسرين جدی مسائل اقتصادی می  ّ ّ
 يونان و اتحاديۀ اروپا مبنی  دولتدانند که توافقات اخير ميان

، سرنوشتی جز شکست نخواھد "نجات"بر دريافت يک بستۀ 
دولت يونان به نکول بخشی از بدھی يعنی در نھايت، . داشت

 خواھد شد و اين موضوع شرايط را برای وادارھای خود 
البته اين موضوع به . اعتباردھندگان آن وخيم تر خواھد کرد

و عبارات " استمھال بدھی"ّشکل مؤدبانه تحت عنوان 
 حقيقت پنھان  بلکه از اين طريق مطرح می شود تایمشابھ
ازی، آن قدر شفاف و آشکار است که پنھان ساين ّاما . گردد

 ھم چنان از نکول ، ارزش گذاری اعتبارات مالیآژانس ھای
 آيا بھتر است :بحث اصلی اينست که. بدھی صحبت می کنند

تا يونان ب<فاصله بدھی خود را نکول کند، يا اين که بستۀ 
البته نه از آن جھت که چنين ( نجات مالی ايدۀ خوبی است

 کارساز می شود، بلکه از اين جھت که نکول ًبسته ای نھايتا
   ؟)بدھی را به تعويق می اندازد

 بستۀ نجات ھر سهبنابراين دانستن اين موضوع مفيد است که 
مورد توافق ميان اتحاديۀ اروپا و کشورھای عضو آن که از 
بحران بدھی آسيب ديده اند، از ھدف اع<م شدۀ خود مبنی بر 

 اين شکست، نه فقط در -انده اندتشويق بھبود اقتصادی درم
با .  که ھمچنين در ايرلند و پرتغال ھم صادق است،يونان

 که روند کلی توليد ناخالص داخلی در زيرّتوجه به نمودار 
  آن ھاسه کشور مذکور را از نقطۀ اوج سيکل تجاری پيشين
  .نشان می دھد، اين موضوع را می توان به روشنی ديد
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 می شود، در ھيچ يک از اين کشورھا ھمان طور که م<حظه
 در مورد ايرلند البته .ّاثری از بھبود اقتصادی جدی نيست

ًت<ش می شود تا مث< با تبليغات خوش بينانه ای که حول 

 ايرلند در سه ماھه ھای اخير صورت می GDPآخرين ارقام 
ّاما بايد گفت که . گرد، برخ<ف اين گفته نتيجه گيری شود

يرلند تنھا در قياس با سقوط تند توليد در طی سه  اGDPارقام 
  .ماه ھای پيشين، بھتر به نظر می رسد

با درنظر گرفتن سه کشوری که به توافقاتی با اتحاديۀ اروپا 
دست يافته اند، آخرين داده ھای موجود برای سه ماھۀ نخست 

  :نشان می دھد که) ٢٠١١(سال جاری 

 درصد ٩.٩ل حاضر  توليد ناخالص داخلی يونان در حا-١
ّپايين تر از نقطۀ اوج آن قرار دارد که نسبت به حداقل پيشين 

بھبود )  درصد پايين تر از نقطۀ اوج پيش از بحران١٠(خود 
  .را نشان می دھد)  درصد٠.١(بسيار ناچيزی 

 آن در طی دو GDPّ پرتغال در حال بھبود بوده است، اما -٢
 درصد پايين ٢.٧نون اخير کاھش يافته است و اک" سه ماھۀ"

  .تر از نقطۀ اوج خود قرار دارد

 درصد پايين تر از ١١.٥ توليد ناخالص داخلی ايرلند، -٣
نقطۀ اوج خود قرار دارد، يعنی ھمان سطحی که در سه ماھۀ 

بنابراين در طی يک و سال نيم .  داشت٢٠٠٩ّسوم سال 
گذشته از اجرای سياست ھای رياضت اقتصادی، ھيچ گونه 

  .الصی صورت نگرفته استرشد خ

پس به اختصار می توان گفت که ھيچ يک از بسته ھای 
ّاتحاديۀ اروپا، منجر به بھبودی جدی و قابل م<حظه " نجات"

  .ای نگرديده است

  رسوايی ھای نظام سرمايه داری در بريتانيا

  

  مازيار رازی

  ١٣٩٠ تيرماه ٢٥

تعلق ، م)News of the World (»اخبار جھان «ۀنام  ھفته
 بيانيۀ، در يک "ای جھان  غول رسانه"رداک، ُ مروپرتبه 

ھای   ای با امضای آقای مرداک که در شماره  يک صفحه
ھای   روزنامه) ١٣٩٠ تير ٢۵ (٢٠١١ ۀ ژوئي١۶روز شنبه، 

عذرخواھی " یّاشتباھات جد"بريتانيا منتشر شده، به دليل 
ی ّھات جدبه دليل اشتبا: "در اين آگھی آمده است. کرده است

 ." فيمّکه رخ داد، متأس

ھا از سوی ھفته   شنود تلفنۀھايی که دربار به دنبال رسوايی
 News (ای نيوز کورپوريشن   رسانهۀسّ متعلق به مؤسۀنام

Corporation( ،در بريتانيا به وجود آمد، ربکا بروکس 
، و لس ھينتون، از مديران "نيوز اينترنشنال"مديرعامل 

 ژوئيه ١۵ز کورپوريشن، روز جمعه، اجرايی شرکت نيو
 عذرخواھی اين شرکت، از اين که بيانيۀدر . استعفا دادند

اقدام نشده، ابراز تأسف "  و فصل مسائلّحل" برای ًسريعا
 که روپرت مرداک آن را امضا کرده، بيانيهدر اين . شده است
در . دريافتم که عذرخواھی ساده، کافی نيست: "آمده است

 مسائل ّھای محکم و بيشتری برای حل ، ما گامروزھای آينده
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ايم، جبران   داريم و ضررھايی را که وارد کرده  برمی
ت شما خبرھای بيشتری از ما خواھيد ّدر اين مد. خواھيم کرد

   ".شنيد

  

وزيری بريتانيا اع<م کرده است   در عين حال، دفتر نخست
 "خبار جھانا" ۀنام  که اندی کلسون، از سردبيران سابق ھفته

در ماه مارس امسال، بعد از آن که از سمتش به عنوان مدير 
وزير بريتانيا استعفا داد، در چکرز،   ارتباطات نخست

. اقامتگاه غيررسمی نخست وزير بريتانيا، به سر برده است
چنين فھرست مھمانان آقای کامرون در اقامتگاه  ھم

دی گذشته، دھد که او در سال مي<  اش نشان می  غيررسمی
اخبار "دو بار با ربکا بروکس، يکی ديگر از سردبيران سابق 

آقای کامرون، نخست وزير بريتانيا، .  ديدار کرده است"جھان
ھمچنين يک بار در ماه نوامبر ميزبان جيمز مرداک، پسر 

 نيوز ۀسّالملل مؤس روپرت مرداک و مدير امور بين
 .اينترنشنال و ھمسر او بوده است

ير بار ديگر فساد درونی دستگاه ھيئت حاکم سرمايه  اخۀواقع
سرمايه اين نظام ھای . داری غربی را به نمايش می گذارد

سر داده و خود " دموکراسی "ۀداری برای مردم جھان موعظ
. فی می کنندّرا مخالف دخالت در امور خصوصی مردم معر

 ١٦٠با » News of the World« ۀنام  در صورتی که ھفته
 نشان داد ، مطبوعاتی، متعلق به روپرت مرداکۀربسال تج

. که تمام ادعاھا در مورد دموکراسی سخنان پوچی است
 پيوند نزديک با از طريق مرداک و کارمندان او روپرت

 ،سياست مداران حزب محافظه کار بريتانيا و تبانی با پليس
 خانواده  ازبه يک سلسله اط<عات خصوصیاند تا توانسته 
و بدين  دست يابند  اندی که در حوادثی به قتل رسيدهھای کسان

 خود را باK برده و سود بيشتری به نامۀ فروش ھفته ترتيب
  .جيب خانواده مرداک سرازير کنند

د که ميليون ھا تن از ت اين وقايع در زمانی انقاق می افتمام
کارگران و مردم زحمتکش در بريتانيا مورد تھاجم دولت 

 ھمکاران و ازست نزديک آقای مرداک دو(آقای کامرون 
 دولت ييقیسياست ھای تض. ار گرفته اندقر) نزديک وی

 تمامی اقشار ، ليبرال دمکرات بريتانيا-ائت<فی محافظه کار
 مورد تھاجم اقتصادی ان به غير از سرمايه دار راجامعه

کارگران، معلمان، دانشجويان، بازنشستگان، . قرار داده است
 انسانی شده و ّ اين اقدامات ضدمشموله مھاجران و غير

در صورتی . ستت اقتصادی شان بدتر از پيش شده اّوضعي
ھاست  اين.  بريتانيا ثروتمندتر شده اندۀکه ميليونرھای جامع

  .وردھای سياست ھای نئوليبراليزم در جوامع غربیادست

) و ساير روزنامه ھای (ۀ مذکورھا، ھفته نام  بر اينمضاف
 سرمايه عليه ھمواره در مبارزات کارگران ،آقای مرداک

جانب سرمايه داران و به ويژه دولت محافظه کاران ، داری
ھای اخير به محض بروز  بارھا در سال. را گرفته است

 اين رسانه ھای جمعی، ،تدارکات برای اعتصابات کارگری
فی کرده ّمعر" خرابکارانه"و " حريصانه"اقدام کارگران را 

له ت<ش کرده اند که اقدامات به حق کارگران را بدين وسي. اند
  .  خنثی و خاموش کنند،عليه تھاجمات سرمايه داری

  راوقايع اخير در بريتانيا بار ديگر اعتبار نظام سرمايه داری
به زير در انظار ميليون ھا تن از مردم زحمتکش بريتانيا 

 بحران بزرگ اقتصادی ی،ت کنونّ در وضعيسؤال برده است؛
، باری ديگر بی مايگی بورژوازی حاکمه در ٢٠٠٩- ٢٠٠٨

تمامی کشورھا و ھم چنين بنيان سست نظام سرمايه داری 
در ھمان حال که پيامدھای اين . جھانی را به نمايش گذاشت

بحران ادامه دارد، به کارگيری برنامه ھای رياضت اقتصادی 
ھای ارائه شده از سوی بورژوازی، به " راه حل"و ساير 

اد نارضايتی ھای عميق در بين بخش ھای عظيمی از ايج
  . توده ھای مردم منجر شده است

وقايع اخير در بريتانيا به کارگران و زحمتکشان بار ديگر 
 نظام سرمايه داری با يک نظام عادKنه ّنشان داد که تا کل
 ھا ھمراه با متحدان خود "روپرت مرداک"جايگزين نگردد؛ 

 ادامه شانيه داری به حيات ننگين در درون دولت ھای سرما
 .می دھند
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نگاھی به سياست : چگونه بھبود اقتصادی را نابود کنيم
  ھای دولت محافظه کار بريتانيا

  ٢٠١١ ژوئيۀ ٢ مايکل بورک، -بولتن اقتصاد سوسياليستی

    آرمان پويان: ترجمه

آخرين گزارش منتشر شده از داده ھای توليد ناخالص داخلی 
، ھنوز مورد تجديد ٢٠١١ سه ماھۀ نخست سال بريتانيا برای

مطابق با اين گزارش، رشد اقتصادی . نظر قرار نگرفته است
، ٢٠١٠ درصدی خود در سه ماھۀ چھارم ٠.٥پس از کاھش 

  . درصد افزايش داشته است٠.٥اين بار 

با اين حال، داده ھای مندرج در اين گزارش، به ھمراه 
د ارقام سه ماھه ھای تجديدنظر ھای صورت گرفته در مور

. پيشين، تصوير روشنی از ديناميسم اقتصاد به دست می دھد
ّاقتصاد کشور عم< از زمان معرفی  " بررسی جامع مخارج"ً

)Comprehensive Spending Review ( از سوی دولت
در دوازده . محافظه کار در ماه اکتبر دچار رکود شده است

د اقتصادی بريتانيا ، رش٢٠١٠ّماه منتھی به سه ماھۀ سوم 
با بررسی دقيق داده ھای .  درصد افزايش يافته بود٢.٥

  .موجود، امکان تعيين علل اين رکود وجود دارد

  علت رکود

نقطۀ اوج سيکل تجاری پيشين، در سه ماھۀ نخست سال 
ّ و نقطۀ حداقل رکود، در سه ماھۀ سوم ٢٠٠٨  قرار ٢٠٠٩ّ
 مذکور، سطح ّ تا نقطۀ حداقل٢٠٠٨از آغاز سال . داشت

در .  ميليارد پوند کاھش يافت٨٨.٦توليد واقعی اقتصاد حدود 
 ميليارد پوند يا ٤١.٥اين بين ھزينه ھای مصرفی خانوار، 

 درصد سقوط کرد؛ درصدی که در ميان اقتصادھای مھم ٤.٩
اين در حاليست که در سازمان . قابل م<حظه به نظر می رسد
ّه طور کلی کاھش ب) OECD(ھمکاری و توسعۀ اقتصادی 

  .  درصد بود١.٥مصرف خانوار چيزی در حدود 

 ميليارد پوند افزايش ٧.٤بالعکس، مخارج جاری دولت 
خالص صادرات نيز در کل به دنبال سقوط تقاضا . داشت

برای واردات، که با نرخی سريع تر از صادرات شاھد کاھش 
در طول دورۀ رکود، خالص صادرات . بود، افزايش يافت

 ميليارد پوند، تأثيری مثبت بر رشد ١٦.٤ًعا با رشد مجمو
تشکيل سرمايۀ ثابت (ّاما سرمايه گذاری . اقتصادی داشت

.  ميليارد پوند سقوط کرد٤٣به ميزان ) GFCFناخالص يا 

 ٥١.١سھم بخش خصوصی از اين کاھش سرمايه گذاری، 
ميليارد پوند بود، در حالی که حجم سرمايه گذاری دولتی در 

به ھمين جھت .  ميليارد پوند افزايش داشت٨.١کود طول ر
ّ درصد از کل ٥٧.٧کاھش سرمايه گذاری بخش خصوصی، 

را ) GDP( ميليارد پوندی توليد ناخالص داخلی ٨٨.٦کاھش 
 در طول GDPروند تغيير اجزای سازندۀ . تشکيل می دھد

  .دورۀ رکود، در قالب نمودار زير نمايش داده شده است

ارقام به ( و اجزای آن در دورۀ رکود GDPير  تغي-١نمودار 
  )ميليارد پوند

  

 آغاز شد، ٢٠٠٩با وجود بھبودی که از سه ماھۀ چھارم 
 به احتمال بسيار زياد ھم چنان پايين تر از نقطۀ GDPسطح 

 GDP، ٢٠١١ّدر پايان سه ماھۀ اول . اوج آن باقی می ماند
 يعنی در -خودھم چنان پايين تر از نقطۀ اوج سال سال گذشتۀ 

).  درصد٤.١حدود ( بوده است -٢٠٠٨سه ماھۀ نخست 
ھزينه ھای مصرفی خانوار تاحدودی بھبود يافته است به 

 ميليارد پوند پايين تر از سطح اوج خود ٣٦طوری که اکنون 
ھزينه ھای جاری دولت و خالص صادرات ھر . قرار دارد

. ه اند ميليارد پوند افزايش داشت١٧.٣ و ١٣دو به ترتيب 
پيشين، کاھش خود را " سه ماھۀ"سرمايه گذاری در طی دو 

 ميليارد پوند ٣٦.١از سرگرفته است، به طوری که اکنون 
پايين تر از اوج خود قرار دارد؛ رقمی که کمی بيش تر از 

سھم . کاھش مربوط به ھزينه ھای مصرفی خانوار است
 ٤٤.٩ّبخش خصوصی از کل  اين کاھش سرمايه گذاری، 

ليارد پوند می باشد، در حالی که سرمايه گذاری دولتی مي
بدين ترتيب، .  ميليارد پوند افزايش داشته است٨.٨قريب به 

)  ميليارد پوند٤٤.٩(کاھش سرمايه گذاری بخش خصوصی 
)  ميليارد پوند٥٦.٣(ّ درصد از کل کاھش توليد ٧٩.٨مسئول 
ن  و اجزای آن از زمان پاياGDPتغييرات مربوط به . است
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تا زمان حاضر، در ) شروع رکود(رونق اقتصادی پيشين 
  .قالب نمودار زير نمايش داده شده است

 و اجزای آن از زمان رکود تا زمان GDP تغيير -٢نمودار 
  )ارقام به ميليارد پوند(حاضر 

  

  علت بھبود

ھمان طور که پيش تر گفته شد، بھبود اقتصادی از سه ماھۀ 
به طول " سه ماھه"ّمدت چھار  آغاز شد و به ٢٠٠٩چھارم 
 ميليارد پوند افزايش ٣٢.٨ّدر اين مدت، سطح توليد . انجاميد

 ميليارد پوند باK رفت؛ ١١.٧داشت؛ مصرف به ميزان 
خالص صادرات به رشد اقتصادی اضافه نکرد، بلکه به 

ھزينه ھای .  ميليارد پوند از آن کاست١٢.٦عکس به ميزان 
سرمايه گذاری نيز . ند رشد کرد ميليارد پو٣.٨جاری دولت 

 ميليارد پوند باK رفت؛ سھم بخش خصوصی از اين ١٢.٥
 ميليارد بود، در حالی که سرمايه گذاری دولتی ١٥افزايش، 

  .تحت تأثير سياست ھای دولت جديد رو به کاھش بوده است

ّھمين موضوع احتماK دولت و دفتر مسئوليت بودجه  ً)OBR (
اخته است که بھبود اقتصادی حتی در را به اين اشتباه اند

صورت کاھش ھزينه ھای دولتی ھم می تواند به کمک 
البته در گزارشات رسمی، (سرمايه گذاری به وجود آيد 

افزايش خالص صادرات نيز به عنوان يکی از اجزای رشد 
اقتصادی درنظر گرفته شده است؛ با اين حال نبايد فراموش 

ر حال حاضر ھنوز نتيجۀ کرد که افزايش خالص صادرات د
با وجود جھش تند . تأثير رکود بر تقاضای واردات است

 ٢٠١١تجارت جھانی، صادرات بريتانيا در سه ماھۀ نخست 
  ).ھم چنان پايين تر از نقطۀ اوج پيش از رکود آن قرار دارد

 در ماه مارس سال جاری، سرمايه OBRبنا به پيش بينی 
ّاما .  خواھد کرد درصد رشد٦.٧گذاری خصوصی امسال 

ًفع< سرمايه گذاری خصوصی در جھت عکس حرکت می 

ّدر سه ماھۀ اول، سرمايه گذاری بخش خصوصی نسبت . کند
  . درصد کاھش يافت٣.٨به سه ماھۀ پايانی سال گذشته، 

 مبنی بر OBRبرای اين که ببينيم چرا پيش بينی دولت و 
 افزايش سطح سرمايه گذاری بخش خصوصی اشتباه بوده
است، بايد ديناميسم اصلی بھبود و رکود متعاقب آن را 

  .بررسی کنيم

 و سرمايه گذاری نسبت به GDP، روند کلی ٣در نمودار 
 نشان داده ٢٠٠٨پايان دورۀ رونق پيشين در سه ماھۀ نخست 

  .شده است

   توليد ناخالص داخلی و سرمايه گذاری-٣نمودار 

  

نزولی سرمايه گذاری ًھمان طور که قب< نيز گفته شد، روند 
ًنيروی اصلی پشت رکود و متعاقبا عدم بھبود سطح توليد 

سرمايه گذاری بخش . اقتصادی به نقطۀ اوج پيشين است
ّ درصد از کل کاھش توليد ناخالص داخلی ٧٩.٨خصوصی، 

ھمان گونه که در نمودار فوق مشاھده می . را تشکيل می دھد
، ٢٠٠٨بت به سال شود، سرمايه گذاری عمومی با افزايش نس

ّ و رسيدن به يک حداکثر در سه ماھۀ ٢٠٠٩رشد تند در سال 

آخرين سه ماھه ای که دولت حزب کارگر بر  (٢٠١٠ّاول 
  .در جھت عکس حرکت کرد) سر کار بود

 بھبود م<يم خود را در سه ماھۀ چھارم GDPزمانی که 
 ١٠.٥ آغاز کرد، سرمايه گذاری بخش عمومی ٢٠٠٩

باK رفته و اين رقم به مراتب ) با نرخ ساKنه(ميليارد پوند 
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بنابراين رشد سرمايه .  بودGDPّباKتر از افزايش اوليه در 
  .ًگذاری بخش عمومی تماما مسئول بھبود بوده است

سرمايه گذاری بخش خصوصی تا زمانی که اقتصاد بھبود 
يعنی تنھا پس از . خود را آغاز نکرده بود، افزايش نيافت

د بود که سرمايه گذرای خصوصی افزايش پيدا شروع بھبو
ّاز آن جا که سود احتمالی، کل سرمايه گذاری . کرد

خصوصی را تعيين می کند، بنابراين اين ناتوانی بخش 
ّخصوصی در ھدايت بھبود اقتصادی چندان جای تعجب 

  .ندارد

، سرمايه گذاری بخش خصوصی با ٢٠١٠اگر چه در سال 
ش، بزرگ ترين عامل مؤثر بر رشد  ميليارد پوند افزاي٢٢.٣

سرمايه گذاری بخش خصوصی در نتيجۀ . اقتصادی بود
رشدی که خود پيامد افزايش تند سطح سرمايه گذاری بخش 

  .عمومی بود، افزايش پيدا کرد

ّاما به جای درک اين موضوع که سرمايه گذاری بخش 
عمومی عامل اصلی بھبود اقتصادی، من جمله تشويق 

 بخش خصوصی، بوده است، ھم دولت سرمايه گذاری
 ھم چنان به اين ايده چسبيده اند که OBRمحافظه کار و ھم 

" تنگ می کند"ھزينه ھای دولتی فضای بخش خصوصی را 
و اگر از ھزينه ھای عمومی کاسته شود، آن گاه سرمايه 

ّاما عکس اين . گذاری خصوصی افزايش خواھد يافت
لتی، فضا را برای سرمايه گذاری دو. موضوع صحيح است

  ".باز می کند"سرمايه گذاری خصوصی 

 اوج ٢٠١٠ّسرمايه گذاری بخش عمومی در سه ماھۀ اول 
 درصد باKتر از پايان دورۀ ٣٨.٤گرفت و در اين مقطع، 
سپس به محض روی کار آمدن . رونق تجاری پيشين بود

 کاھش خود را آغاز ٢٠١٠ّدولتی ائت<فی در سه ماھۀ دوم 
، اقتصاد ٢٠١٠دکی پس از آن، در سه ماھۀ چھارم نمود و ان

ب<فاصله نيز سرمايه گذاری بخش خصوصی . وارد رکود شد
  .باری ديگر شروع به کاھش نمود

  مسائل فنی

برای خوانندگانی که به چنين موضوعاتی ع<قه مند ھستند، 
در اين بخش از مقاله به طورخ<صه به برخی از مسائل 

؛ مسائلی که به دنبال زيگ زاگ تکنيکی پرداخته می شود
ًھای اخير اقتصاد بريتانيا از رکود به بھبود ومجددا به رکود،  ّ

مابقی خوانندگان می توانند به جای اين . ّحائز اھميت می شود
  . ًقسمت، مستقيما به جمع بندی مقاله رجوع کنند

سرمايه گذاری عمومی به : شاخص ھای اصلی و تبعی
ّ اصلی برای کل اقتصاد رفتار وضوح به عنوان يک شاخص

ّاما سرمايه گذاری خصوصی يک شاخص تبعی . کرده است
ھرچند سرمايه گذاری عمومی به طور مداوم در طول . است

دورۀ رکود باK رفت، با اين حال تا بعد از بودجۀ مارس 
 افزايش -  يعنی زمانی که نرخ افزايش دو برابر گشت- ٢٠٠٩

 شش ماه بعد، در ،GDP. ستقابل م<حظه ای به وقوع نپيو
سرمايه گذاری . ، واکنش نشان داد٢٠١٠سه ماھۀ چھارم 

 ماه بعد، با نخستين افزايش خود در ٩بخش خصوصی نيز 
  .، واکنش نشان داد٢٠١١سه ماھۀ نخست سال 

ّبه ھمين ترتيب، سرمايه گذاری عمومی در سه ماھۀ دوم 
 شش ماه بعد، در سه ماھۀ.  شروع به کاھش کرد٢٠١٠
 ماه بعد، در سه ٩.  نيز کاھش يافتGDP، ٢٠١٠چھارم 

، سرمايه گذاری خصوصی نيز باری ٢٠١١ماھۀ نخست 
  .ديگر سقوط کرد

 به مسأله ای اعتراف می کند OBRًنھايتا : ضرايب فزاينده
آن ھم . ًکه در ادبيات اقتصادی تقريبا مورد توافق ھمه است

اKتر از ساير اين که ضريب فزايندۀ سرمايه گذاری دولتی ب
با اين حال، از آن جا که . اشکال ھزينه ھای دولتی است

OBR ھم چنان به اين ايده چسبيده است که ھزينه ھای 
دولتی، فضای بخش خصوصی را برای سرمايه گذاری 

، در گزارش آن ھا ضريب فزايندۀ سرمايه "تنگ می کند"
 است؛ يعنی تأثير اقتصادی سرمايه ١گذاری دولتی تنھا 

. ذاری دولتی بيش تر از خود ھزينه ھای دولتی نيستگ
ضرايب فزاينده برای کاھش ھزينه ھای رفاھی و افزايش 

 ٠.٦ھر يک به ترتيب ) VAT(نرخ ماليات بر ارزش افزوده 
 عنوان شده است؛ يعنی تأثير اقتصادی اين دو فاکتور ٠.٣٥و 

منطق . بسيار کم تر از تأثير کاھش ھزينه ھای عمومی است
يبی که وجود دارد اينست که عوامل بخش خصوصی، عج

خانوارھا و مشاغل، از کاھش ھزينه ھای عمومی مطمئن می 
شوند و بنابراين سعی می کنند تا اثر آن را با افزايش ھزينه و 

  .سرمايه گذاری جبران کنند

خش اخير اقتصاد، عکس اين موضوع را نشان می رّاما چ
ايه گذاری دولتی در ثبات تعيين اثر دقيق افزايش سرم. دھد

با اين . اقتصاد کشور تا پيش از بھبود واقعی، غيرممکن است
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وجود، پيش تر نشان داده شده است که افزايش تجميعی 
 ميليارد پوند، به ١٠.٥سرمايه گذاری عمومی به سطح 

 ميليارد پوندی سرمايه گذاری بخش خصوصی ٢٢.٣افزايش 
ضريب فزاينده به تنھايی بنابراين در ھمين مورد، . منجر شد
افزايش سرمايه گذاری خود به باK رفتن .  است٢.١٢

درآمدھای خانوار و ھم چنين درآمد دولت را دربر خواھد 
ّاما، دست کم می توان گفت که ضريب فزايندۀ سرمايه . داشت

 خواھد بود و حتی امکان دارد که ٢گذاری دولتی بيش تر از 
  .باشدبه مراتب باKتر از اين رقم 

  جمع بندی

ّعامل محرک رکود، سقوط سرمايه گذاری بخش خصوصی 
به ع<وه سقوط ھزينه ھای مصرفی خانواز نيز حائز . بود

  ).OECDّآن ھم به ميزانی به مراتب بيش از کل (ّاھميت بود 

ّرکود مجدد سرمايه گذاری بخش خصوصی در حال حاضر 

ّ درصد کل کاھش توليد را از زمان ر٨٠قريب به  کود ِ
 درصد ٤اقتصادی تشکيل می دھد و اقتصاد ھم چنان بيش از 

  .پايين تر از نقطۀ اوج پيشين آن قرار دارد

 اين موضوع را تلقين می کنند که کاستن از OBRدولت و 
ھزينه ھای دولتی به افزايش ھزينه ھای بخش خصوصی، 

ّاما عکس اين موضوع . خانوارھا و مشاغل، منجر خواھد شد
ّکل بھبود اقتصادی، نتيجۀ افزايش ھزينه ھای . ترخ داده اس

ًبخش عمومی بود و سپس بعدا سرمايه گذاری خصوصی به 

  .دنبال آن آمد

دولت محافظه کار با سياست کاستن از ھزينه ھای عمومی، 
اين . افزايش سرمايه گذاری عمومی را معکوس کرده است

موضوع ابتدا به رکود و اکنون به کاھش سرمايه گذاری 
. خصوصی در سه ماھۀ نخست سال جاری منجر شده است
ًکاھش سرمايه گذاری عمومی و خصوصی، مجموعا مسئول 

.  ماه گذشته می باشد٦ّکل کاھش توليد اقتصادی در طول 
سياست ھای محافظه کاران، روند بھبود اقتصادی را درھم 

تنھا افزايش در سرمايه گذاری عمومی است که . شکسته است
  .ين بھبود را احيا کندمی تواند ا

  :پينوشت

١. OBR, March ٢٠١١, Economic and Fiscal 

Outlook 

٢. Treasury, June ٢٠١٠ Budget, Table C٨. 

  ثروت از باU به پايين نمی بارد: بريتانيا

  

  )CMR(کميتۀ احيای مارکسيستی : منبع

  ٢٠١١ ژوئيه ٢٥جان ويليامز، 

  شادی معصومی: ترجمه

ی می دانند که زندگی دشوار است و پژوھش کارگران به خوب
به  اين دشواری  قرارست تاھای اخير ھم نشان می دھد که

ًمطالعه ای که اخيرا از سوی . مراتب بيش تر ھم بشود

 صورت گرفته "Resolution Foundation"ّمتخصصين 
ّاست، نشان می دھد که ادعای طرفداران تاچر مبنی بر اين 

چيزی " (باK به پايين جامعه می رسد"که ثروت به تدريج از 
ًکام< بی پايه و اساس ) می نامند" Trickling down"که 

 بھتر بود، يعنی ١٩٧٠وضع مردم بريتانيا در دھۀ . است
. قرار داشتّزمانی که عضويت در اتحاديه ھا در اوج خود 

 پوند افزايش ١٠٠ّطبق گزارش مؤسسۀ مزبور، به ازای ھر 
ِ درصد پايينی حقوق ٥٠ پوند به ١٢نھا ، ت"درآمد ملی"در 

 می رسيده است؛ در حالی که اين رقم ٢٠١٠بگيران در سال 
 ٢٥فايننشال تايمز، ! ( پوند بوده است١٦، ١٩٧٧برای سال 

  .)ژوئيه

بريتانيا يکی از . اين اعتراف خود سرمايه داريست
رو "اقتصادھای ثروتمند جھان است که جريان ثروت در آن 

Kجامعه گفته می " پايين"در عوض به مردم . ستا" به با
شود که بايد از طوفان حذف مشاغل، دستمزدھا و تأمين 

 به دنبال اين طوفانی است که. اجتماعی به س<مت بگذرند
 ويرانی خدمات بخش عمومی، ھم چون بھداشت و خود،

اين . درمان و آموزش و پروش را برجای خواھد گذاشت
 ی طوفانچنينه نخواھند بود که از ثروتمندترين اعضای جامع

  .آسيب خواھند ديد



 

 ميليتانت
   و پنجۀ چھلشمار

 ّ دورۀ دوم-پنجم  سال -١٣٩٠ مرداد
٥٠  

  

نشان می دھد " Resolution Foundation"ّمطالعۀ مؤسسۀ 
" کارفرمايان"، نسبت به سھم "سود"از " کارگران"که سھم 

  .سقوط کرده است

اين طبقۀ کارگر است که ثروت ھا را در جامعۀ ما توليد می 
يقت سھم پرداخت در حق" يانکارفرما"کند، بنابراين سھم 

در توليد ثروت اجتماعی نقش  بوده است که انینشده به کارگر
ّاين ادعا نياز داشته باشد، " اثبات" اگر کسی به . اندداشته

کافيست نگاه کند تا ببيند در موقع اعتصاب، چه ميزان ثروت 
  !توليد می شود

وجود اتحاديه ھای گسترده و نيرومند، يکی از عواملی است  
آمار و ارقام نشان . تواند سھم کارگران را افزايش دھدکه می 

ّمی دھد که به موازات کاھش عضويت در اتحاديه ھای 
 تا به امروز، جريان ثروت بيش از ١٩٧٧کارگری از سال 

با اين حال، . بوده است") پايين"و نه " (باK"پيش رو به 
يان  تا بن- و نخواھند توانست-اتحاديه ھای کارگری نمی توانند
زمان آن فرا رسيده است تا . ھای سيستم را دگرگون کنند

طبقۀ کارگر به جای مطالبۀ سھمی از ثروت ھای اجتماعی 
اين وظيفه . توليد شده به دست خود، تمامی آن را مطالبه کند

  .ّايست که پيش روی کل طبقۀ کارگر قرار دارد

http://marxist.cloudaccess.net/ 

 

  بحث آزادبحث آزاد

   آن نظریپديدۀ سکتاريسم و واکاوی مھم ترين ريشۀ

  

  سيروس پاشا

 نه فقط ،چپيکی از معض<ت بزرگ جنبش در حال حاضر 

؛ است" سکتاريسم" پديدۀ در ايران که در سطح جھانی،

ۀ مقابل اپورتونيسم قرار دارد، و درست انحرافی که در نقط

مانند اين انحراف اخير، ھم از ريشه ھای عينی طبقاتی و ھم 

جنبۀ نظری اين  به باور من، .از دKيل نظری برخوردارست

 از اشتباه در يکسان تا حدود بسيار زيادی )سکتاريسم(پديده 

 با -توسعه می يابدکه ب<انقطاع  - "علم"قلمداد کردن 

که ھمگام با دگرگونی ھای توسعۀ اجتماعی،  -"ندکتري"

وقتی يک سازمان .  نشأت می گيرد-دستخوش تغيير می شود

يا حزب سياسی چپ، اصل يا تاکتيکی را که از بستر 

ّشرايطی معين برخاسته است با يک قانون عام علمی اشتباه 

می گيرد، آن زمان است که در حيات سياسی خود به سوی 

لتد و با دوری از تاکتيک ھای جديد و سکتاريسم درمی غ

ّمرتبط با شرايط مشخص، در بدترين حالت مجاری تنفس و 

در حقيقت يکی از صفات بارز . حيات خود را می بندد

به ھمين جھت، . سکتاريسم، انجماد، ايستايی و دگماتيسم است

بحث پيرامون دو مفھوم دکترين و علم در مارکسيسم، و درک 

ين دو، نه يک بحث انتزاعی و بی ارتباط، تفاوت ھای ميان ا

ًکه مسأله ای کام< مرتبط با مبارزات نظری و عملی 

  .مارکسيست ھاست

  دکترين و علممختصری پيرامون 

ً و نه الزما جامع و -در ابتدا سعی می کنم تا تعريفی کلی

  : از دو مقولۀ علم و دکترين به دست دھم- کامل
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) knowledge(شناخت ، شاخه ای است از )science(علم 

يا حقايق برخورد دارد ) فاکت(ّکه با مجموعه ای از واقعيات 

ّواقعيات يا حقايقی که به شکل سيستماتيک در کنار يکديگر (

 را به نمايش می قانون عامو عملکرد يک ) قرار گرفته اند

  .گذارد

نيز به مفھوم آشنا شدن ) معرفت(در اين تعريف، شناخت 

 جھان عينی خارج در جريان کار مولد يا در ّانسان با واقعيات

ّپروسۀ پژوھش و تجربه، و منعکس نمودن اين واقعيات در 

معرفت عبارتست از انعکاس طبيعت "به بيان لنين . ذھن است

در شعور انسان؛ ولی اين انعکاس، يک انعکاس ساده، 

ب<واسطه و تمام و کمال نيست؛ بلکه پروسۀ يک سلسله 

 مفاھيم و قوانين و غيره است و اين مفاھيم انتزاعات و تشکيل

و قوانين، به شکل مشروط و تقريبی، قانونمندی ھای عام 

ًضمنا، ". ِطبيعت ھميشه جنبنده و روينده را دربر می گيرد

ّتطابق واقعيت عينی خارجی با تصاويری که در ذھن ما 

  )١(. مرتسم و منعکس می شود، حقيقت نام دارد

ّ ادعا کرد که مارکسيسم يک جھان بينی از اين منظر می توان

علمی است و با وجود بکارگيری ساير علوم، منطق درونی 

در ادامه به اين موضوع و وجه تمايز اين . خود را داراست

  .جھان بينی خاص، خواھيم پرداخت

. ّنيز يک اصل يا سياست مشخص است) doctrine(دکترين 

 بر -و سياست ھا به عبارتی تمامی اصول - تمامی دکترين ھا

پايۀ يک سری فروض، فاکت و دستاوردھای علمی به وجود 

. را در نظر بگيريد" دکترين نظامی"به عنوان مثال، . می آيند

ّدر آغاز جنگ جھانی اول، فرماندۀ کل قوای فرانسه بر مبنای  ّ
روحيۀ "نخست، . دو فرض، استراتژی ارتش را تعيين نمود

فرانسوی، که باKتر از ھر سرباز ) élan vital" (رزمندگی

و اين خود تحت تأثير (سرباز ديگری در نظر گرفته می شد 

ّدوم؛ تاکتيک ). احساسات کور ميھن پرستانه قرار داشت
، به اين مفھوم که )à outrance" (ّسر حد مرگ"مبارزه تا 

ّسرباز متھور فرانسوی برای نزديک شدن به دشمن و استفاده 
. ت و تا به آخر رو به جلو حرکت کنداز سرنيزه، بايد به سرع

ّ کل دکترين نظامی فرانسه در جريان جنگ جھانی اول و )٢( ّ

ًنتيجتا استراتژی ارتش، بر مبنای ھمين فروض ساخته شده 

جالبست که ژاپن . بود که البته عواقب وحشتناکی در پی داشت

ّنيز دقيقا ھمين اشتباه فاحش را در جريان جنگ جھانی دوم  ً

  .شدمرتکب 

  مارکسيسم به مثابۀ علم

ّبا مشخص شدن چارچوب کلی مفاھيم علم و دکترين و تفاوت 

از اين منظر، . مابين آن ھا، به مسألۀ مارکسيسم بازمی گرديم

دکترين مارکسيستی را نيز نبايد با مارکسيسم به مثابۀ علم 

ًھمان طور که مختصرا گفته شد، علم شاخه ای . اشتباه گرفت

 که مسير کشف و بيان قوانين عام را طی می از شناخت است

مارکسيسم آن جھان بينی علمی است که ت<ش می کند تا . کند

 را ّکل ھستیًنه فقط انسان، جامعه و تاريخ را، بلکه اساسا 

تغيير و ، ايجاد شناختبشناسد؛ و مھم تر آن که ھدف از اين 

ھمان طور که مارکس، در نوشتۀ مشھور خود، .  استّتحول

  :، تأکيد می کند)١٨٤٥" (تزھايی پيرامون فوئرباخ"

ف<سفه، فقط جھان را به راه ھای گوناگون نفسير کرده اند، "

)٣(".  آن استکردن دگرگونّاما مسأله بر سر 
  

بنابراين مارکسيسم به مثابۀ يک جھان بينی علمی، شناخت را 

ن وسيلۀ تغيير و تغيير را وسيلۀ شناخت باKتر می داند و در اي

ّاما ھم چون ساير (راه، از علوم ديگر ھم استفاده می کند 
در اين مسير است که ). علوم در اين مرحله متوقف نمی شود

مارکسيسم از دو ابزار اصلی خود، يعنی ماترياليسم ديالکتيک 

ّاکنون مشخص است . و ماترياليسم تاريخی، استفاده می کند

علمی . جامعه استکه خود ماترياليسم تاريخی، به نوعی علم 

که می کوشد با کاربست ديالکتيک، خطوط اصلی و 

قانونمندی ھای عام جامعه و تاريخ را ترسيم و به ع<وه 

مسير تغيير و دگرگونی را روشن سازد؛ مارکس به گونه ای 

ادای سھمی در نقد "ّموجز در مقدمۀ خود بر اثر مشھور 

  :اين گونه توضيح می دھد) ١٨٥٩" (اقتصاد سياسی

انسان ھا، در مسير توليد اجتماعی زندگی خود، به ناگزير " 

ّوارد مناسبات معينی می شوند که مستقل از ارادۀ آنان قرار 

ّدارد؛ مناسباتی که با سطح معينی از توسعۀ نيروھای مولدۀ 

مجموع اين مناسبات توليدی، . ّمادی آنان در ارتباط است

 واقعی را تشکيل ساختار اقتصادی جامعه، يعنی آن زيربنای

می دھد که روبنای حقوقی و سياسی بر آن قرار می گيرد، و 

شيوۀ . متناظر با آن اشکال معينی از آگاھی شکل پيدا می کند

ّتوليد حيات مادی است که به طور کلی پروسۀ حيات 
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اين آگاھی انسان . اجتماعی، سياسی و فکری را تنظيم می کند

می کند، بلکه به عکس، اين ھا نيست که ھستی آنان را تعيين 

  .ھستی اجتماعی است که آگاھی آنان را تعيين می نمايد

ّنيروھای مولدۀ مادی در مرحلۀ معينی از توسعۀ خود، با  ّ

ّمناسبات توليدی موجود يا مناسبت مالکيتی که تاکنون در 

 اين دور در قاموس اصط<حات -چارچوب آن عمل نموده اند

.  در تضاد قرار می گيرند-ی شوندحقوقی، به يک معنا بيان م

ّاين مناسبات، که از بطن اشکال توسعۀ نيروھای مولده بيرون 

از اين . می آيند، به مانعی بر سر راه آن ھا بدل می شوند

با تغيير . پس، دوره ای از انق<ب اجتماعی آغاز می گردد

ّزيربنای اقتصادی، کل روبنا کمابيش به سرعت متحول می  ّ

 ھيچ نظم اجتماعی از ميان نمی رود، مگر آن که ]...[. شود

 چنان چه فضايی برای رشد در درون - تمامی نيروھای مولده

ھيچ رابطۀ توليدی جديد و عالی تری .  توسعه يابند-آن باشد

ظاھر نمی گردد، مگر آن که شرايط وجود آن، از پيش در 

)٤(." بستر جامعۀ کھن نضج يافته باشد
  

صيفی عالی از ماترياليسم تاريخی، و اين تحليل مارکس، تو

بنابراين يکی از عملکرد . بنيان تمامی متون مارکسيستی است

ھای مارکسيسم به مثابۀ علم، تبيين و تشريح قانونمندی ھای 

از سوی ) و بايد(جوامع است، و اين قوانين می تواند 

انق<بيون برای درک مرحلۀ توسعۀ مبارزۀ طبقاتی، يا به 

تر کلمه به عنوان يک نوع راھنمای عمل به کار معنای دقيق 

و باز يادآوری می کنم که علم مارکسيسم، از . بسته شود

ديالکتيک و رويکرد ماترياليستی برای شناخت، درک و 

ّاما پيش از آن که به دکترين . تغيير جھان استفاده می کند
مارکسيسم بپردازيم، Kزم است تا به اين پرسش پاسخ دھيم که 

" دکترين"طۀ دکترين و علم چيست؟ به بيان ديگر، چگونه راب

  منتج می شود؟ " علم"از 

تا پيش از . برای پاسخ، به ھمان مثال دکترين نظامی بازگرديم

، در جنگ ھا )فشنگی(ُاختراع و کاربرد تفنگ ھای ته پر 

ًعموما ابتدا شليک گلوله صورت می گرفت و پس از آن 

مت صفوف دشمن حرکت می نيروھای مھاجم به سرعت به س

کردند تا با استفاده از سرنيزه و قنداق تفنگ، کشتار را ادامه 

ّ اما با توسعۀ علمی س<ح و سرعت تيراندازی، )٥(. دھند
ًاختراع تفنگ ھای ته پر و نھايتا مسلسل و تيربار و توپ ھای  ُ

يا به عبارتی دکترين (جديد، شکل حمله به صفوف دشمن 

به ھمين ترتيب، با توسعه و . تغيير کردنيز ) نظامی پيشين

ًکاربرد تانک در طی جنگ جھانی اول، ارتش عموما به  ّ
استفاده از سنگرھای Kنه روباھی به جای سنگرھای نقبی 

  .سابق روی آورد

مثال ديگر، توسعۀ ناپالم به وسيلۀ دانشمندان بود که موارد 

 استفادۀ آن در جنگ، ب<فاصله از سوی نيروھای نظامی

 به ايجاد دکترين نظامی جديدی انجاميد )٦(ناپالم . درک گرديد

پس به . که قدرت ويرانگيری اين بمب ھا را لحاظ کرده بود

ِبيان ديگر، ھر پيشرفت در علم، افراد درگير را به توسعۀ 
يک دکترين و سياست مطابق با اين پيشرفت ھا، وادار می 

  .کند

  دکترين مارکسيسم

دکترين "يف مختصر دکترين برمی آيد، ھمان طور که از تعر

، مجموعه اصول، قواعد، سياست ھا و تاکتيک "مارکسيسم

ّھايی است که بر مبنای واقعيات عينی موجود و دستاوردھای 

) پراتيک(علمی حاصل از مطالعات تئوريک و مبارزۀ عملی 

به عبارت بھتر، دکترين مارکسيسم، بيانگر . اتخاذ می گردد

ّکسيسم در مرحلۀ معين توسعۀ جامعه است و کاربست علم مار

ّبه ناگزير بايد ھمراه با توسعۀ نيروھای مولده و تغيير فضای 

به عنوان مثال، با حرکت جامعه . مبارزۀ طبقاتی تکامل يابد

از کشاورزی به سوی صنعت، و ھم چنين توسعۀ صنايع، 

در اين پروسه، . طبقات جديد و اقتصادی نوين به وجود آمد

ورژوازی بزرگ و خرده بورژوازی، و ھم پرولتاريا ھم ب

. درگير مبارزه ای انق<بی عليه ساختار سياسی فئودالی بودند

خطابيه به کميتۀ مرکزی اتحاديۀ "به ھمين جھت، مارکس در 

ّ، با در نظر گرفتن اين واقعيت، )١٨٥٠لندن، " (کمونيست ھا

  : می دھددکترين اصلی طبقۀ کارگر انق<بی را اين گونه شرح

رابطۀ حزب انق<بی کارگران با دموکرات ھای خرده "

اين حزب به اتفاق آن ھا عليه جناحی که : بورژوا چنين است

ولی، ھر زمان . می کندسرنگونی اش را خواستارند، مبارزه 

که دموکرات ھای خرده بورژوا به سمت تثبيت وضع خود 

  )٧(" .روند، حزب کارگران عليه آنان برخواھد خاست

: اين تاکتيک، در ادامۀ دکترين دورۀ مارکس قرار داشت

ت خصوصی، تخفيف ّتغيير در شکل مالکينه  ما، ۀمسأل"

 از بين  تنھاتضادھای طبقاتی، و التيام جامعۀ کنونی ، بلکه
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ّبردن مالکيت خصوصی، محو طبقات، و بنيان گذاری يک 

  )٨(" .استجامعۀ نوين 

يسم به مثابۀ علم، و ھم لنين به خوبی توانست تا ھم مارکس

روسيه در حال . دکترين مارکسيسم را درک کند و به کار بندد

يعنی کشاورزی به (عبور از يک مرحلۀ تاريخی مشابه 

بود؛ مرحله ای که اروپای غربی صدھا سال قبل ) صنعت

بنابراين کافی بود تا دکترين فوق اندکی تغيير . طی کرده بود

لنين می . وسيه ھمساز شودکند تا با خصوصيات انق<ب ر

  :نويسد

يک سوسيال دموکرات ھرگز برای لحظه ای ھم نبايد 

فراموش کند که پرولتاريا برای دستيابی به سوسياليسم، 

ناگزير عليه حتی دموکرات ترين و جمھوری خواه ترين 

بورژوازی و خرده بورژوازی ھم به مبارزۀ طبقاتی دست 

 که سوسيال دموکراسی از اين جا نتيجه می شود. خواھد زد

ًبايد حتما و بی چون و چرا، حزبی جداگانه، مستقل و صريحا  ً

ضربۀ "ّدر نتيجه، ماھيت تاکتيک ما مبنی بر . طبقاتی باشد

موقتی بوده و وظيفۀ کنونی ما حفظ " متحدانه به بورژوازی

  )٩(. است" ھم بر متحد خود و ھم بر دشمن مان"نظارت شديد 

ه آثار فئودالی از ميان رفته و به ع<وه ّاما در دورۀ فعلی ک

بورژوازی به ھيچ عنوان مترقی نيست، ديگر دکترين اتحاد 

پرولتاريا با بورژوازی و خرده بورژوازی عليه بقايای 

  .ًفئودالی، کام< فاقد معناست

  کمونيسم

، )١٨٤٧" (اصول کمونيسم"انگلس، در جزوۀ مشھور 

مونيسم به دست می ّتعريف موجز و در عين حال مھمی از ک

  :دھد

 ."کمونيسم، عبارت است از دکترين شرايط رھايی پرولتاريا"

)١٠(
  

برای مارکس و انگلس، به عنوان بنيان گذاران سوسياليسم 

دنيا چگونه بايد : علمی، کمونيسم به آن معنا بوده است که

ِباشد، و جامعه چگونه بايد برای تحقق چنين دنيايی سازمان 
  .داده شود

<وه، مارکس در يکی از معروف ترين و مھم ترين آثار به ع

  :می گويد) ١٨٧٥" (نقد برنامۀ گوتا"خود يعنی 

در مرحلۀ باKتری از جامعۀ کمونيستی، يعنی پس از آن که "

ّتبعيت اسارت بار انسان از تقسيم کار پايان گيرد، ھنگامی که 

ّتضاد ميان کار فکری و جسمی رخت بربندد، ھنگامی که 

 نه تنھا يک وسيلۀ معاش، که به خواستۀ اصلی زندگی کار

ّمبدل گردد، و با�خره ھنگامی که نيروھای مولده ھمراه با  ّ

، تنھا در آن زمان ]...[تکامل ھمه جانبۀ فرد افزايش يابد 

ًاست که می توان از افق محدود حقوق بورژوايی تماما فراتر 

از : ويسدرفت و به جايی رسيد که جامعه بر پرچم خود بن

)١١(." ھرکس به اندازۀ توانش، و به ھرکس به اندازۀ نيازش
  

از اين منظر، می توان گفت کمونيسم شکلی از سازمان 

جامعه است که علم مارکسيسم می تواند آن را توصيف، پيش 

  .بينی و تحليل نمايد

  جمع بندی

 و مثال ھای مشابھی که در اين جا از ذکر -از مثال ھای فوق

 چنين برمی آيد که امروز -دداری می شودآن ھا خو

ّمارکسيسم به مثابۀ يک جھان علمی بيش از پيش حائز اھميت 

ّاست و يکی از وظايف مھم مارکسيست ھا، اتخاذ دکترين 
جديد و در نتيجه تاکتيک ھای جديد برای مواجھه با شرايط 

  . نوين است

اگر مارکسيت ھا اصول و تاکتيک ھايی را که با تحليل 

ّخص از شرايط مشخص اتخاذ شده اند، يک قانون عام و مش ّ

جھانشمول علمی بپندارند، نه فقط مرتکب اشتباھاتی غير قابل 

جبران می شوند، بلکه به تدريج منزوی شده و با درغلتيدن به 
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  آخر بازیآخر بازی

  احمد شاملو

  عاشقان عاشقان 

  سرشکسته گذشتند، سرشکسته گذشتند، 

  . . شرمسار ترانه ھای بی ھنگام خويششرمسار ترانه ھای بی ھنگام خويش

  و کوچه ھا و کوچه ھا 

  . . بی زمزمه ماند و صدای پابی زمزمه ماند و صدای پا

  سربازان سربازان 

  شکسته گذشتند، شکسته گذشتند، 

  خسته خسته 

   بر اسبان تشريح،  بر اسبان تشريح،                 

  و لته ھای بی رنگ غروری و لته ھای بی رنگ غروری 

  نگونسار نگونسار 

  . .  بر نيزه ھای شان بر نيزه ھای شان                    

  تو را چه سود تو را چه سود 

  رفروختنرفروختن فخر به فلک ب فخر به فلک ب                                  

  ھنگامی که ھنگامی که 

   ھر غبار راه نفرين شده نفرينت می کند؟  ھر غبار راه نفرين شده نفرينت می کند؟                             

  تو را چه سود از باغ و درخت تو را چه سود از باغ و درخت 

  که با ياس ھا که با ياس ھا 

  . .  به داس سخن گفته ای به داس سخن گفته ای                                  

  آنجا که قدم بر نھاده باشی آنجا که قدم بر نھاده باشی 

  گياه گياه 

   از رستن تن می زند  از رستن تن می زند           

  چرا که تو چرا که تو 

  تقوای خاک و آب را تقوای خاک و آب را 

   ھرگز  ھرگز                                                     

      باور نداشتیباور نداشتی

  که سرگذشت ما که سرگذشت ما ! ! فغانفغان

  سرود بی اعتقاد سربازان تو بود سرود بی اعتقاد سربازان تو بود 

  که از فتح قلعه روسپيان که از فتح قلعه روسپيان 

  . .  باز می آمدند باز می آمدند                                                              

  باش تا نفرين شب از تو چه سازد، باش تا نفرين شب از تو چه سازد، 

  که مادران سياھپوش که مادران سياھپوش 

  ـ داغداران زيباترين فرزندان آفتاب و باد ـ ـ داغداران زيباترين فرزندان آفتاب و باد ـ 

  ھنوز از سجاده ھا ھنوز از سجاده ھا 

  ! !  سر بر نگرفته اند سر بر نگرفته اند                                              
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  ّمعرفی کتابّمعرفی کتاب

  »ّرد اسطورۀ ناسازگاری: احيای سرمايۀ مارکس«

  کتابی از اندرو کليمن

  

  مايکل رابرتز

  آرمان پويان: ترجمه

ّآن چه اندرو کليمن در اثر مھم اخير خود نشان می دھد در 
اه قوانين حرکت سرمايه داری از ديدگ: يک ک<م اينست که

، )استسرمايه داری چگونه سازوکار يعنی اين که (مارکس 
  . ًمنطقا سازگار و به لحاظ نظری، معتبر ھستند

کتاب کليمن، در واقع گردآوری و جمع بندی تمامی ت<ش 
ھايی است که طی سی سال گذشته از سوی تعداد اندکی از 
اقتصاددانان مارکسيست برای دفاع از تئوری اقتصادی 

چه انتقادات بورژوايی و چه (در مقابل انتقادات مارکسيستی 
صورت ) انتقادات افرادی که خود را مارکسيست می نامند

  .گرفته است

 سال گذشته، اقتصاددانان مختلف بورژوازی ھمگی ١٠٠طی 
کار مارکس و کاربرد اين -ّادعا کرده اند که تئوری ارزش

تئوری در فھم چگونگی حرکت سود تحت نظام سرمايه 
  .به کل اشتباه بوده است) يا(ًی، منطقا متناقض و دار

ّشدت اين ادعاھا تا به جايی بوده است که بسياری از  ّ

اقتصاددان، من جمله بسياری از اقتصاددانان مارکسيست، 
. صحنه را خالی کرده و به پذيرش اين انتقادات روی آوردند
به عنوان نمونه، وقتی پال سوئيزی، اقتصاددان برجستۀ 

باورک و   به بازانتشار آثار بوھم١٩٤٩سال سيست، در مارک
.  دست زد، تمام و کمال به دام چنين انتقاداتی افتاديچبورکيو

ارکسيست ھای آکادميسن، ، بسياری از م١٩٧٠بعدھا در دھۀ 
رافا و اقتصاددان مارکسيست ژاپنی، اوکيشيو، را ِسّادعاھای 

 سود نرخ گرايش نزولی"مبنی بر نادرستی تئوريک قانون 
مانند مايکل کيدرون و (پذيرفتند " در نظام سرمايه داری

  ).اندرو گ<ين در انگلستان و بسياری ديگر

ّاز نظر آن ھا، مارکس نتوانسته بود تا ماھيت استثمار سرمايه 
توضيح دھد و ) بدون تناقض(داری را به شکل سازگار 

ين به ھم. تفسيری منطقی از بحران سرمايه داری ارائه کند
جھت، تئوری ھای اقتصادی مارکس از سوی ھمگی، به 

جالبست که ب<فاصله، . اسثتثای تعداد اندکی، کنار گذاشته شد
توصيف شدند که از " بنيادگرايانی"، "تعداد اندک"به ھمان 

  .پذيرش حقايق ناتوانند

به " مارکسيستی"ّاما اين مھم ترين انتقادات بورژوايی و 
نتقاد، به مسألۀ تبديل ارزش کاK مارکس چه بود؟ نخستين ا

که برحسب زمان کار مورد نياز در توليد آن اندازه گيری (
ّکه بر اساس ھزينۀ توليد و متوسط (به قيمت توليد ) می شود

  .، باز می گردد)سود محاسبه می شود

کار، بدان معنا -مارکس می دانست که اين نظريۀ ارزش
اری مطابق با زمان نيست که ھر کاKيی در بازار سرمايه د

رقابت در نظام . کار Kزم برای توليد آن مبادله خواھد شد
سرمايه داری، موجب می شود که سوددھی در بخش ھای 
ّمختلف اقتصاد، به سمت يکسان شدن يا يک متوسط تمايل پيدا 

يعنی اگر کارخانه يا صنعتی از نرخ سود باKتری . کند
 آوردن اين سود برخوردار باشد، سرمايه برای به چنگ

اضافی، به سمت آن بخش حرکت خواھد کرد و در نتيجه، از 
اين موضوع به . ساير بخش ھای اقتصاد دور خواھد شد

توزيه يکسان سودی منجر خواھد شد که از ککارگران 
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ارزش کار . مشغول به کار در تمامی بخش ھا ايجاد شده است
ّمتوسط سود ّمتجسم در ھر کاK به قيمت توليد، که بر پايۀ 

اين با . تمامی بخش ھای قرار داشت، تغيير خواھد يافت
ارزش کار درون يک کاK، که بر اساس زمان کار تعيين می 

مقداری از ارزش اضافی ايجاد . گشت، متفاوت خواھد بود
شده به وسيلۀ کارگران يک بخش، می تواند به بخش ديگری 

  .منتقل شود

  قيمت ھای توليد

 داد که اين موضوع به آن معنا نيست که ّاما مارکس توضيح
نظريۀ ارزش ديگر قادر به توضيح پروسۀ توليد سرمايه 

ّچرا که در مجموع، در تمام اقتصاد، کل ارزش . داری نيست
ّتمامی کاKھا با کل قيمت ھای توليد برابر خواھد بود؛ کل  ّ

ّارزش اضافی نيز با کل متوسط سود برابر خواھد بود به . ّ
ّيب، در کل اقتصاد، نرخ سودی که با متغيرھای ھمين ترت ّ

ّارزشی محاسبه می شود، با نرخ سودی که با متغيرھای 
  .قيمتی اندازه گيری می گردد، برابر خواھد بود

ی که از سوی سرمايه دار برای ايجاد "زمان کار"بنابراين، 
ارزش در توليد کاKھا تصاحب می شود، به طور غيرمستقيم 

  .مت ھای تمامی کاKھا را توضيح می دھدًولی قطعا، قي

ّبورکيويچ ادعا کرد که مارکس، مرتکب يک خطای بزرگ 

به " ّمتوسط سود"اگر ارزش يک کاK، به وسيلۀ : شده است
قيمت توليد تبديل می شود، پس مارکس می بايست ارزش 
ّھای سرمايه گذاری اوليۀ صورت گرفته در تجھيزات سرمايه 

را ھم به ) ّسرمايۀ متغير( در کارگر و) سرمايۀ ثابت(ای 
ّاما اگر مارکس چنين کاری . قيمت ھای توليد تبديل می کرد

ّبرابری کل ارزش ھا "کرده بود، ناگزير ديگر اين فرمول به 
ّبرابری کل ارزش اضافی با ) "يا(و " ّبا کل قيمت ھای توليد

بنابراين در اين جا نطريۀ ارزش . منجر نمی شد" ّکل سود
  .س به زمين می افتدمارک

کليمن به خوبی در کتاب خود نشان می دھد که آن چه 
می کند، " تصحيح"مارکس " اشتباه"بورکيويچ به عنوان 

نيازی نيست تا ارزش نھاده ھا در پروسۀ . نادرست است
ًچنين کاری منطقا . توليد بر مبنای قيمت ستانده ھا تغيير کند

 کنيد و قيمت آن را اگر شما يک شلوار توليد. نادرست است
بر اساس ھزينۀ پارچه، استھ<ک ماشين آKت و زمان کار 
استفاده شده تعيين کنيد، آن وقت ديگر شما قيمت زمان کار يا 

ًماشين آKت بکاررفته را مجددا بر اساس قيمت شلواری که  ّ

چرا که شما پيش از اين روی (توليد کرده ايد، تعيين نمی کنيد 
؛ انجام چنين ) و کار پول صرف کرده ايدماشين آKت، پارچه

ًکاری، نه فقط منطقا نادرست است، بلکه آن چه در جھان 

بنابراين ن چه . ًواقعی رخ می دھد، کام< بی معنا می شود
ّبورکيويچ ادعا می کند نادرست است و راه حل مارکس برای  ّ

  .ًتبديل ارزش به قيمت توليد، تماما معتبر باقی می ماند

گرايش "ديگری که به مارکس وارد می شود، به قانون انتقاد 
برای مارکس، اين مھم ترين . بازمی گردد" نزولی نرخ سود

قانون حرکت سرمايه داری بود؛ چرا که اين قانون نشان داد 
ًسرمايه داری ماھيتا و ذاتا به سوی بحران و سقوط گرايش  ً

 سود توليد سرمايه داری، توليد برای سود است و اگر. دارد
سقوط کند، سرمايه داری ت<ش می کند تا توليد را متوقف 

  .سازد

به گفتۀ مارکس، بازتوليد اقتصاد سرمايه داری با استفادۀ 
روزافزون از تکنولوژی و تجھيزات به جای کارگران به 
منظور کاھش ھزينه ھا و افزايش بھره وری، صورت می 

به ھزينۀ ّاما ھنگامی که ھزينۀ ماشين آKت نسبت . گيرد
چيزی که مارکس افزايش (استخدام کارگران افزايش می يابد 
، نرخ سود به سوی کاھش )ترکيب ارگانيک سرمايه می نامد

تمايل پيدا می کند؛ چرا که اگر زمان کار کمتری در ساخت 
کاK سقوط و بنابراين ) يا قيمت(يک کاK صرف شود، ارزش 

  .سوددھی ميل به کاھش پيدا خواھد کرد

ن قانون مورد انتقاد و يورش نسل ھای متوالی از اي
ّآن ھا ادعا کردند که . اقتصاددانان بورژوا قرار گرفته است

با باK رفتن : نتيجه گيری مارکس با فرض او ناسازگار است
ترکيب ارگانيک سرمايه، نرخ سود نمی تواند کاھش پيدا کند؛ 

نطقی ًاين يک مسألۀ تجربی نيست، بلکه اساسا به لحاظ م
  .غيرممکن است

ّبه گفتۀ مارکس، ھيچ سرمايه داری با ميل و رغبت به معرفی 
يک روش جديد توليد نخواھد پرداخت، مگر آن که اين روش 

به بيان ديگر، سرمايه . به افزايش سودآوری منجر شود
ًگذاری در تجھيزات جديد، بايد الزاما سودآوری سرمايه دار 

اين موضوع . را پايين بياوردرا افزايش دھد، نه اين که آن 
در ظاھر مغاير با قانون مارکس بود که می گفت افزايش 
سرمايه گذاری در تکنولوژی نسبت به نيروی کار، به کاھش 

  . سوددھی گرايش خواھد داشت
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ّمارکس برای حل اين تناقض توضيح داد که ھرچند وقتی 
ّاولين سرمايه دار پيش از ديگران تکنيک جديدی را معرف ی و ّ

بکار می بندد قادر به افزايش سوددھی خواھد بود، ولی وقتی 
مابقی سرمايه داران نيز ھمين راه را طی می کنند، سوددھی 
کاھش می يابد و به سطحی به مراتب پايين تر از گذشته می 

  .رسد

فرمول رياضی او، با . اوکيشيو اين موضوع را انکار کرد
گران، نشان می داد فرض عدم افزايش دستمزدھای واقعی کار

که ھرگونه افزايش در استفاده از تکنولوژی جديد، به افزايش 
سوددھی منجر خواھد شد و ھرگز موجب کاھش آن نخواھد 

به ع<وه، افزايش توليد کارگران با ھمان ساعات . گرديد
ًسابق، به افزايش بھره وری و متعاقبا سوددھی منجر خواھد 

  !و ھو المطلوب: شد

يو به زودی به عنوان اثبات بی چون و چرای قضيۀ اوکيش
طبق اين قضيه، اگر شما به دنبال . موضع مارکس پذيرفته شد

دليلی برای کاھش نرخ سود ھستيد، بايد به موارد ديگری، 
ّاحتماK افزايش سھم دستمزد نسبت به سود توجه کنيد  ھمان (ً

 و ١٩٦٠ و سرافا در ١٨١٩چيزی که ريکاردو در سال 
 مطرح ١٩٧٠ لحاظ تجربی اندرو گ<ين در دھۀ بعدھا به

معنای چنين حرفی اين بود که توضيح بحران تحت ). کرد
نظام سرمايه داری نمی تواند به تئوری مارکس اتکا داشته 

  .باشد

کلمين در اين کتاب، بر پايۀ آثار پيشين خود و آثار ديگران، 
 می نادرستی قضيۀ اوکيشيو را به طور قانع کننده ای اثبات

در قضيۀ اوکيشيو، که علی الظاھر تصحيح خطای . کند
مارکس است، ھمان اشتباھی به شم می خورد که بورکيويچ 

اگر يک تکنولوژی جديد بھره وری کارگران را . مرتکب شد
. افزايش دھد، موجب کاھش ارزش کار در توليد کاK می شود
 به گفتۀ مارکس، اين موضوع به کاھش ارزش يا قيمت توليد

  .منجر می شود و تمايل به کاھش سوددھی دارد

ّاما، طبق نظر اوکيشيو، افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه 
ميزان سوددھی را پايين نمی آورد، چرا که بھره وری باKتر 

 که شامل - ھزينه ھای توليد) ھم زمان(نيروی کار ب<فاصله 
تجھيزات جديد و دستمزد کارگران مشغول در امر توليد می 

  . و بنابراين قيمت آن ھا را پايين می آورد-دشو

ّاما ھمان طور که کليمن توضيح می دھد چنين ادعايی غير  ّ
شما نمی توانيد ھزينۀ توليد را با استفاده از . منطقی است

قيمت ھای جديدی که حاصل کاربرد تکنولوژی جديد است، 
کاھش دھيد؛ چرا که پيش از اين، شما اين ھزينه را به قيمت 

ُقيمت ھای جديد تنھا به دور . ای قديمی پرداخت کرده ايدھ
پروسۀ توليد نه ھمزمان، که . بعدی توليد مربوط می شود

شما می توانيد ھرطور که . است) Temporal(موقتی 
ّخواستيد با رياضيات بازی کنيد، اما وقتی فروض غير واقعی 

  .باشد، نتايج حاصل ھم غيرواقعی خواھد بود

  تحريف

وه کليمن نشان می دھد که اوکيشيو در واقع تئوری به ع<
ًمارکس را تصحيح نمی کند، بلکه اساسا آن را تحريف می 

مارکس از ابتدا درنظر داشت که قيمت نھاده ھای توليد . کند
  .با قيمت ستاده ھا تفاوت خواھد داشت

بنابراين اثر کليمن و ديگران به نوعی احيای تئوری ھای 
تفسير "خ<ل آن چيزيست که خود اقتصادی مارکس از 
اين تفسير موقتی . می نامند) TSSI" (موقتی و تک سيستمی

. ًاست، چرا که تئوری مارکس اصوK ديناميک و پوياست
قيمت ھای نھاده ھايی که وارد توليد می شوند، ھمزمان با 

  . قيمت ھای ستاده ھا پس از توليد تغيير نمی کنند

می است، چرا که تئوری ارزش به ع<وه اين تفسير تک سيست
مارکس از قيمت ھای توليد سرمايه داری جدا نمی شود، بلکه 

سود، بدون ارزش اضافی . ًتماما با آن ھا ارتباط پيدا می کند
و ارزش اضافی بدون استثمار نيروی کار کارگران به دست 

به ھمين جھت، تئوری اقتصادی . سرمايه داران وجود ندارد
ً، منطقا با پروسۀ توليد سرمايه داری مارکس از استثمار

  .خلق سود، به خلق ارزش اضافی وابسته است. سازگار است

ّنکتۀ بسيار مھمی در اين کتاب ھست که کليمن روی آن تأکيد 
کليمن نمی گويد که مارکس به لحاظ تجربی صحيح می . دارد
ممکن است در سيستم سرمايه داری نرخ سود با . گويد

گانيک سرمايه باK نرود يا ممکن است که افزايش ترکيب ار
در توضيح بحران . ترکيب ارگانيک سرمايه خود افزايش نيابد

اقتصادی، ممکن است تا قانون حرکت سرمايه داری از نظر 
اين وظيفۀ ديگران . مارکس با فاکت ھا تطبيق نداشته باشد

  .است که چنين چيزی را نشان دھند
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خی از ما با اندرو گ<ين و من می توانم بحث ھايی را که بر
 بر سر درستی يا نادرستی ١٩٧٠سايرين در اواسط دھۀ 

مارکس مبنی بر " ارتودوکس"نظری و تجربی تئوری 
افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه و گرايش نزولی نرخ سود، 

ما به طور غير ارادی می دانستيم که . داشتيم به ياد بياورم
ّو راه حل او در مسألۀ مارکس در اين مورد اشتباه نکرده 

ّاما آن . بکارگيری تکنولوژی جديد و نرخ سود، صحيح است
چه کليمن انجام داده، جمع بندی مختصر است<Kت مدافعين 

او نشان می دھد که با مطالعۀ . تئوری اقتصادی مارکس است
صحيح کاپيتال مارکس، يک نظريۀ منطقی از توليد سرمايه 

ار و ھم چنين يک توضيح ک- داری از درون تئوری ارزش
  .ًمنطقا سازگار از حرکت سود، آشکار می شود

. ريکاردويی ھا ھم برخورد کرده است-کليمن با ابھامات نئو
دست کم در حوزه (مارکس مرتکب خطاھای تئوريک نشد 

ّھايی که منتقدين می گويند و ديگران ھم به مدت بيش از 

اين گفته ھا را ّيکصد سال از زمان انتشار جلد سوم سرمايه، 
  .از اين نظر بايد از کليمن قدردانی کرد). پذيرفته اند

کليمن برای ساده و قابل فھم کردن کتاب خود از ھيچ ت<شی 
ّاما با اين حال، بسياری از استدKKت . دريغ نکرده است

پيچيده است و اين موضوع کسانی را که چندان با اقتصاد 
با اين .  مواجه می سازدمارکسيستی آشنايی ندارند با مشکل

ّوجود ولی ارزش کتاب ھم چنان به قوت خود باقی می ماند، 
زيرا افرادی که استدKKت کتاب را ح<جی و فھم می کنند، 
به ابزار نيرومندی برای دفاع از عقايد اقتصادی مارکس 

  .ّمجھز خواھند شد

  

آيندۀ جھان سرمايه " اندرو کليمن در حال سخنرانی پيرامون 
  )٢٠١٠آوريل (در فروم چپ " ارید

بين الملل بين الملل ««انتشار کتاب انتشار کتاب 
  ، نوشتۀ پير فرانک، نوشتۀ پير فرانک»»چھارمچھارم

  فصل ھفتم

  )١٩٦٨(نقطه عطف موقعيت جھانی 

، ١٩٦٥از ھمان روزھای برگزاری کنگره در پايان دسامبر 
ع<ئم تجديد جيات بخش ھای بين الملل که در پيوستن تعداد 

 پذيرش آنان به مقام ھر چه بيشتر جوانان به بين الملل و حتی
اين پديده . نمايندگی در اين کنگره تجلی می يافت، مشھود بود

در عرض سالھای بعدی تشديد يافت و مسائلی مطرح نمود که 
و اکنون ما به نقطه ای رسيده . بسياری از آنھا تازگی داشت

  .ايم که در آن شرح تاريخی به تحليل سياست روز می انجامد

ود که به قاطع ترين و انکار ناپذيرترين جنگ ويتنام عاملی ب
وجھی به تسريع فراشد چرخش اوضاع جھانی، که در آن 
زمان در زير پوشش بی تفاوتی و رکود سياسی در اروپا و 
استقرار رفرميسم، بعد از استالين زدائی، در دولت ھای 

ھمچنانکه مارکس . کارگری، در حال تکوين بود ياری رساند
ين کورموش پير، با سرسختی تمام می گفت، انق<ب، ا

سوراخ خود را حفر می کرد تا که يک روز زمينی که اين 
. گونه از زير تھی می شد، به نحو نامرتبه ای درھم فرونشيند
عوامل ديگری نيز به ھمان نحو در برگشت اوضاع نقش 

چين " انق<ب فرھنگی"به عنوان نمونه بايد از . مساعد داشتند
" انق<ب فرھنگی" اشکال افراطی که اين نام برد، علی رغم

در اصل عبارت از آن بود که دستگاه بورکراتيک انعطاف 
پذير و جزميت يافته را از کار برکنار نموده و دستگاه 

يکی از روش . بورکراتيک فعال تری را جانشين آن سازند
ھای انجام اين عمليات توسل به بسيج توده ای عليه دستگاه 

 در کشورھای سرمايه داری نيز به شمار بوده اما. قديمی بود
اند اينگونه بسيج ھای عمومی که به برانگيختن اعمال انق<بی 

  !انجاميده اند

يک پديده ی بين المللی که شاخص چرخش بعدی موقعيت 
جھانی محسوب می گردد، وارد شدن دانشجويان کشورھای 

ر تا آن ھنگام فقط قش. سرمايه داری در عرصه ی عمل بود
دانشجوی کشورھای عقب مانده در مبارزات توده ای شرکت 

در واقع در کشورھای استعمارزده اين امر برای کسی . داشت
تازگی نداشت چرا که اين قشر ھمواره در انق<ب ھای اين 

اما ورود قشر . ممالک نقش مھمی را ايفا نموده است
دانشجوی کشورھای سرمايه داری پيشرفته تا چنين حدی به 

رصه ی سياسی پديده ی جديدی بود که در دوره ھای پيشين ع
و حتی در تاريخ انق<ب ھای بورژوائی نظير آن ديده نشده 
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البته شرائط مختص به ھر کشور در ظھور اين پديده . بود
ًنقش داشتند ولی از آنجا که اين پديده بين المللی بود مطلقا می 

رای اولين بار، ب. بايست پايه ی عينی مشترکی را دارا باشد
در دورانی که بطور متوسط از اوضاع مساعد اقتصادی 

 در قالب توده ھای وسيع و نه به -برخوردار بود، دانشجويان
 مشتقل از رھبری ھای سنتی طبقه -شکل اقليت ھای ضعيف

کارگر ابتدا به نظام دانشگاھی و فرھنگی و سپس به 
به . ر گشتندساختارھای اجتماعی دنيای سرمايه داری، حمله و

ع<وه ع<ئم مختلفی مبنی بر بيدار شدن کارگران جوان نيز 
در اين دوران به چشم می خورد، اگرچه اين پروسه مانند 

در بين اين . پروسه بيدار شدن جوانان دانشجو برجسته نبود
کارگران نيز گرايش  به سمت جستجوی راه ھای خارج از 

و سرانجام . شدکنترل رھبری سنتی طبقه کارگر ديده می 
پديده ی تازه تر و غيرمنتظرھتری به وقوع پيوست که 
عبارت از روی آوردن نوجوانان دبيرستانی به مسائل زندگی 

بين الملل به فوريت بر اھميت استثنائی . سياسی جامعه بود
  .تحوKت پديدار شده در ميان جوانان پی برد

آغالشگری بخش ھای بين الملل با سرعت تمام به کار تبليغ و 
. در اذھان عمومی به طرفداری از انق<ب ويتنام پرداختند
ھدف از اين اقدامات تشکيل تظاھرات پرقدرتی بود که بتواند 

ًکه دائما مشغول تھيه "   جنبش صلح"بر عکس اقدامات 
اين امر جز . ًمکرر عرضحاKت  بود واقعا مؤثر و کارآ باشد

" مذاکرات"ھای از راه روشن ساختن تفاوت ميان خواست 
که ھمچون ابزاری در دست مسکو در خدمت سياست 
ھمزيستی مسالمت آميز قرار گرفته بود، و يک سياست 
انق<بی، تحت آرمان پيروزی جنبش آزاديبخش ملی ويتنام، 

  .ميسر نبود

سياست اتخاذ شده از جانب چين و طرفداران آن ھم، ھراندازه 
ی بود، موافق ھم که از برخی نظرات دچار اغتشاش فکر

جلوتر رفتن از سياست احزاب دنباله رو کرملين، در کمک 
  .به انق<ب ويتنام بود

يکی از ذيقيمت ترين کمک ھا به رشد جريان ھای انق<بی 
بدست چه گوارا  به ھنگام طرح شعار مشھور خود صوت 

و او برای تحقق ". يک ويتنام دوم، يک ويتنام سوم: "پذيرفت
  .ادت رسيدچنين آرمانی به شھ

مبارزين تروتسکيست ھمواره در صف اول تمام تشکي<ت  
که در چندين کشور ]  مترجم-مختص به اين اقدام مشخص[

اروپائی بوجود آمدند تا تمام ھواخواھان مبارزه توده ای در 
مورد مسأله جنگ ويتنام را در يک جبھه واحد وسيع متشکل 

لی اولين تروتسکيست ھا منشاء اص. کنند، قرار داشتند
تظارھات اروپای غربی در پشتيبانی از ويتنام بودند 

، تظاھرات اکتبر ١٩٦٦ اکتبر ١٥تظاھرات لی يژ در (

 ٢١ به ھنگام مرگ چه گوارا، تظاھرات برلن در ١٩٦٧
آنان در صدر نبرد دانشگاه برکلی و تمام ). ١٩٦٨فوريه 

و ھم آنان . اعمال ضد جنگ در اياKت متحده قرار داشتند
دند که پيوند درونی جنبشی را که در انگلستان برای ويتنام بو

 ٢٧مبارزه می کرد، متضمن گشتند و اين جنبش در تاريخ 
 در بر پا ساختن تظاھراتی با شرکت صدھزار ١٩٦٨اکتبر 

 .١نفر در لندن توفيق يافت

                                                 
١
زتر از يچگاه رقت آميان سازمان  ھي موضع فرقه گرا-  
نان از شرکت در اقدامات عملی مشترک يا: نجا جلوه نکرديا

ب ين ترتيسر باز زدند و بد" خرده بورژواھا"با به اصط<ح 
ه يشان به حم<ت خشن عليت ايط موجود وقت فعاليدر شرا

ًھای صرفا لفظی يرم و ھواخواھان آن و افشاگرن الملل چھايب

دا کرد يل پيستی تقلينيستی و استاليدر برابر رھبری ھای رفرم
و به انفراد کامل آنان در مقابل تظاھرات بزرگ توده ای 

نان پس از ارسال چند صد جوان يب اين ترتيبد. ديانجام
 به منظور افشاء ١٩٦٦ اکتبر ١٥خ يژ در تاريسی به لی يانگل
 ١٩٦٨ اکتبر ٢٧ن الملل چھارم، از شرکت در تظاھرات يب

ن تظاھرات توده ای در انگلستان از يد بزرگتريدر لندن که شا
انه يکارجويان جنگ به بعد تا آن زمان، و بھرحال پيخ پايتار
تنام يه جنگ ويتظاھرات عل. دندين آنھا بود، امتناع ورزيتر

است يه سيت امر تظاھرات چپی ھا علين در واقعيھم چن
فرقه .  به شمار می رفتWilsonلسون يعمومی حکومت و

ن تظاھرات را تحت عنوان تجمع خرده بورژواھا و يان ايگرا
  .ح کردنديتقب" ک<ھبرداری"نوعی 

ا سوءاستفاده از نقل قول ھا به يم با استفاده و يما دوست ندار
انی که ياما در برابر فرقه گرا. ميته بپردازيج اصل اتوريترو

ن معانی را يرند تا بھتريھمواره الفاظ را به شھادت می گ
ندگان يست تا ک<م را به پويده نيمعدوم سازند، گاھی بی فا

ن در جزوه ی يپس بر آن چه که لن. ميافته بسپاريقدمت 
 نوشته ")چپ گرائی("سم يماری کودک صفتانه ی کمونيب

  :مياست گوش فرا دھ

ا يزب انق<بی پرولتارکدام عامل است که به نظم درونی ح"
ا، يشرو پرولتاريش از ھمه، آگاھی قشر پيپ... قوت می بخشد؟
ش، يت آن بر نفس خويق آن به انق<ب، حاکميدلبستگی عم

ت آن يو سپس قابل. حس فداکاری آن و شھامت قھرمانانه ی آن
گر، يا به عبارت ديکی با توده ھا، و يجاد رابطه و نزديدر ا

ن توده ھای زحمتکش و در يع تري با وسختنيتوانائی آن در آم
 توده ی نيھم چنوھله ی اول درون توده ھای پرولتری، اما 

ن ياسی که ايت رھبری سيًثالثا حقان. رپرولتریيغزحمتکشان 
  )نيد از لنيتأک[...]." (شرو بوجود آورده يقشر پ
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سازمان ھای تروتسکيستی در جريان اقدامات دفاعی در 
وسيع جوانان که در جستجوی مورد ويتنام خود را با اقشار 

يک مشی انق<بی در حال آشنائی با حقايق انق<ب اکتبر و 
عقايد لنين و تروتسکی و جنبش تروتسکيستی بودند، مرتبط 

سازمان ھای تروتسکيستی و به ويژه آنھائيکه در . می ساختند
اروپا و اياKت متحده سال ھای طوKنی طاقت فرسا و 

سر گذارده بودند خون تازه ای را مت<شی کننده ای را پشت 
در رگ ھای خود جاری ديدند و از تجديد حياتی پردامنه تر 

  .از ھميشه بھره ور گشتند

 شما -ًاين پديده ناچارا انتقادات فرقه گرايان را برانگيخت
اعضاء خود را از ميان دانشجويان بر می گزينيد و نه از 

 که سازمان ھای  گذشته از اين-ميان کارگران و از اين قبيل
پيشروئی چون سازمان ھای جنبش تروتسکيستی دليلی ندارند 
که از فعاليت و عضوگيری در محيطی که نيروھای دماغی 
ارزشمند و Kزم برای جنبش کارگری يافت می گردند، غافل 
ًبمانند، اين پديده که عموما در درون دول پيشرفته ی سرمايه 

ليل بود زيرا که بطور داری نمود يافت نيازمند بررسی تح
ويژه ای از يک موقعيت جديد اجتماعی، که با پديده ھای قبلی 

ترقيات تکنولوژيکی، . تاريخی متفاوت بود ناشی می شد
ضروريات اقتصادی و پيشرفت ھای جديد در زمينه علمی 
محيط دانشگاھی را منفجر می کرد يعنی به افزايش کمی 

ت اجتماعی شان می دانشجويان تا سرحد تغيير کيفی اھمي
و در ھمان حال مقامی که اين دانشجويان در درون . انجاميد

اجتماع برای خود می جستند ديگر ھمانند مقام دانشجويان 
از ھمان دوران تحصيل دانشگاھی و . دوره ھای پيشين نبود

حتی از روزھای دبيرستان، تضادھای جامعه ی سرمايه 
اينان حتی . ر وامی داشتًداری اين دانشجويان را شديدا به فک

ميان اولين کسانی بودند که به تضادھای جامعه ی 
اين پديده در اياKت . نئوکاپيتاليستی حساسيت نشان می دادند

متحده ابعاد استثنائی و بزرگی کسب کرد اما گرايشات مشابه 
از اين پس در ارگ . در جاھای ديگر نيز بوجود آمدند

نشجو وجود دارد و اين رقم امپرياليسم قريب شش ميليون دا
درصدی را تشکيل می دھد که از درصد دھقانان چندان پائين 

اين دانشجويان در شھرھای دانشگاھی تمرکز يافته . تر نيست
تحصي<ت آنان برخ<ف آن چه که در گذشته در مورد . اند

اغلب ايشان صدق می کرد، ديگر اين دانشجويان را قادر به 
ا بزرگترانشان در مقام سرمايه داران، جانشينی به پدران و ي

                                                                               

رپرولتری، تا حد يزش با توده ھای غيت آميق، اھمينطريبد
. د شده استياست درست قيار سيت اختيمش از اھينی، پيمع

ن نحو سخن ين را داشت تا بتوان به ايد جسارت لنيمی با
ن سطور بدست ما گناھکاران ياگر ا. ان کرديش را بيخو

ان چه ھا نداشتند که در ين فرقه گريدرمانده نوشته می شد ا
  ؟ !نديمورد ما بگو

کارخانه داران، تجار و يا بورژواھای صاحب مشاغل آزاد 
متخصصين فنی که . نيم سازد) مانند پزشک، وکيل و ؛يره(

اينان Kجرم به انسانھائی . تعداد آنھا اکنون بسيار زياد ندارند
تبديل می گردند که تنھا با اتکاء به کار دست خود امرار 

 می نمايند و توسط شرکت ھای بزرگ سرمايه داری و معاش
اين اقشار که از نقطه نظر . يا دولت استثمار می شوند

اجتماعی به طبقات ميانه متعلقند، مانند کارگران با خطر 
در ميان اين اقشار دانشجوئيف که . بيماری مواجه بودند

تعدادشان کثير است، تضادھای ديگر و فراوان جامعه بطور 
نحوه ی کاربرد دانش اکتسابی ايشان به . ی مشھود بودبارز

چه در زمينه ی علوم طبيعی با (شيوه ی سرمايه داری 
ًاستعمال مث< انرژی اتمی برای مقاصد نظامی، و چه در 
حيطه ی علوم اجتماعی برای نيات انحرافی و يا استثمار 

، ارتکاب اعمال مھيب از جانب جامعه در مورد )انسان ھا
توده ھای ممالک استعمارشده، (ه ترين اقشار اجتماعی ستمديد
، اين دانشجويان را از حد انتقاد از اصول آموزشی، )سياھان

که دولت بورژوائی آنھا را ھر چند گاه به منظور تشويق تعليم 
ديدگان به قبول مشاغل از خودبيگانه ساز اص<ح می نمود، 

ا که خود نيز ًسريعا به سمت انتقاد علل اساسی نابسامانی ھ
  .قربانی آن بودند، راند

بين الملل تازه تھيه مقدامات کنگره ی جديد خود را، که در آن 
ع<وه بر تحول کلی موقعيت جھانی، می بايست مسائل ويژه 

چين مورد بررسی " انق<ب فرھنگی"ی بسيار مھمی نظير 
قرار گيرد، شروع کرده بود که بزرگترين نقطه ی عطف 

  .للی از زمان پايان جنگ تاکنون، اتفاق افتاداوضاع بين الم

، که با شکست سخت آمريکائيھا به دنبال تھاجم ١٩٦٨سال 
تت  ويتنامھا آغاز گرديد، بدون شک به مثابه سالی پرثمر بر 

دو رخداده در . تاريخ انق<ب سوسياليستی نقش خواھد بست
پيش از ھمه، : اين سال در صدر وقايع ديگر قرار گرفتند

 در فرانسه؛ که با يک انق<ب ١٩٦٨انات ماه مه جري
دانشجوئی شروع گرديد و سپس اعتصاب عمومی ده ميليون 
کارگر به نوبه ی خود اقشار وسيعی از خرده بورژوازی را 
به طرزی بی سابقه وارد مبارزه ای کرد که نه تنھا مرجعيت 
دولت و مالکيت بورژوائی بلکه ھمچنين تعداد زيادی از 

و بعد، .  سرمايه داری را مورد سوال قرار می دادنھادھای
جھش انق<بی در چکسلواکی، که در عرض اولين ھفته ی 
عمليات اشغالگرانه ی شوروی وسعت و نيروی بی سابقه ای 

  .در اين دولت کارگری پيدا کرد

بر اين وقايع، که مشکل است توصيفی برايشان پيدا کرد، بايد 
عواقب شان در ھمان جھت به چند واقعه ی ديگر ار را که 
  :پيش رفته است، اضافه کرد
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بحران رھبری و نظام سياسی دو حزب امپرياليسم ) الف
 ظھور ١٩٦٨آمريکا، کھدر انتخابات رياست جمھوری سال 

برکنار شدن جانسون، بی اعتنائی عمومی نسبت به (يافت 
نيکسون و ھمچنين نسبت به ھامفری، فقدان مرجعيت 

ًبود که مسکو قطعا مرجعيت و مقام تظارھش در اين 
اش را در اين دستگاھی که برای مدتھا يکپارچه و "رھبری"

ورشکستگی شرم آور ) ج.ًشديدا بورکراتيک بود از دست داد
حکومت حزب کارگر انگلستان که قوی ترين حزب سوسيال 
دمکراسی بين المللی و مايه اميد فراوان سوسيال دمکرات ھا 

  .بود

 ھای شھرنشين کشورھای آمريکای Kتين به ورود توده) د
صحنه ی عمل پس از حالت منفعل چند ساله ی آنان، و 
منجمله در مکزيک، که بورژازی اين کشور آن را تا آن 
زمان در برابر انق<بات نوع آمريکای Kتين مصون می 

  .پنداشت

دگرگونيھائی که در طی دو سال قبلی در اوضاع جھانی پيدا 
پيوستن نسل جوان به صفوف مبارزه و دور شد و باKخص 

از کنترل دستگاه ھای سنتی رھبری طبقه ی کارگر، مسأله ی 
تغييراتی در تاکتيک مبارزه را برای بخش ھای اروپائی بين 

از ھمان اوان ظھور اين پديده ھا، . الملل چھارم مطرح کرد
جنبش تروتسکيستی به تعديل بعضی از تاکتيک ھای خود 

اين امر بخصوص در مورد بخش فرانسه از . دپرداخته بو
زمان جنگ الجزاير، و به دنبال موضع گيری احزاب 

ولی در آن زمان . کارگری در برابر اين جنگ، صادق بود
. اين گونه تعدي<ت ھنوز بطور کامل صورت نپذيرفته بودند
وسعت و حدتی که جنبش جوانان به خود گرفت، و از جمله 

، بحثی ١٩٦٧اروپائی، از اوائل سال باعث شد که بخش ھای 
در مورد تاکتيک ھای مناسب برای فعاليت در اين شرايط، و 

جھت . باز کنند" انتريسم"از جمله تجديدنظر در مسأله ی 
گيری مباحثه ای که بر اين اساس آغاز يافت به سمت مسأله 

بھائی بود که پرداختنش، " آنتريسم. "تغيير تاکتيک متمايل بود
عدم تناسب ميان سلطه رھبری ھای سنتی و ضعف به علت 

ًپيشگامان جنبش، که فعاليت ھايشان عم< نمی توانست از 
سطح فعاليت ھای يک گروه تبليغاتی فراتر برود، ناگزير 

از اين زمان به بعد ايجاد فرماسيئن ھائی که بتوانند در . بود
عين اقليت بودن دارای قدرت عمل در برخی بخش ھا 

ر است و اين عمليات می توانند در سطح ملی نيز باشند،ميس
قريب " آنتريستی"از جانب ديگر، تاکتيک . کسب اھميت کنند
با در نظر ]  مترجم- از نوشتن اين کتاب[پانزده سال پيش 

گرفتن تناسب قوا در آن زمان و برپايه ی دورنمای گسترش 
بحران رھبريھای سنتی کارگری و به منظور تشکيل جريان 

به صفحه ی (پی در درون اين رھبريھا بنيان گشته بود ھای چ
اما به سبب طوKنی شدن دوران شکوفائی ).  نگاه کنيد٦١

ًاقتصادی، گرايشات چپی سازمان ھای سنتی، خود عموما 

گرفتار لغزش به راست مجموعه ی جنبش توده ای کارگری 
شده اند و تنھا در چند مورد خاص می باشد که عکس اين 

از نظر ما با اين حال ھمين چند مورد . خ داده استواقعيت ر
  .خاص برای توجيه تاکتيک گذشته کافی ھستند

" آنتريسم"از آنجا که آنانی که دست از حم<ت خود به 
برنکشيده اند سرانجام در فرقه گرائی منجمد شده اند، پس از 

ً کافی است که صرفا به عنوان نتيجه ی ١٩٦٨وقايع ماه مه 
 به ايجاد گروه جوانان کمونيست انق<بی          اين تاکتيک

Jeunesse Communiste Revolutionnaire در پرتو  
 Unionفعاليت ھای خود درون اتحاديه دانشجويان کمونيست 

des Etudiants Communistes اشاره نمائيم که پرارزش 
 در فرانسه از ١٩٦٨ترين سھمی است که تروتسکيسم در مه 

ھمچنين فراموش نکنيم که  در آلمان در . ١ه استخود ادا نمود
                                                 

١
ی ابين ارزي در فرانسه ھم چن١٩٦٨انات ماه مه ي جر- 
را که در مورد " سميآنتر"ن دشمن بزرگ ياست سازمان   ايس

سی   دنبال نموده يتنام خطی مشابه خط سازمان انگليکوبا و و
ن واقعه ی مبارزه ی يان بزرگتريدر جر.است، ممکن ساخت 

ن گروه که يھای روزانه ی ايطبقاتی بعد از جنگ، افشاگر
 است، منجر مخالف اط<ق نام انق<بی بھر فرد خارج از خود

روھای دولت يھائی که با نيريبه شرکت نکرده آن در درگ
ھا ھشدار يريه درگينان ھر بار عليا. ديبورژوائی رخ داد گرد

ت و حذر يدادند و به موعظه درباره ی متفرق شدن جمع
ما از خواننده . دشمن پرداختند" س<خ خانه ی"کردن از 

        عمومین يک تمري، ٦٨مه م تا به کتاب يدعوت می کن
Mai ٦٨, une repetition generalل بن ي نوشته ی دان

 نگاه Henri Weber و ھانری وبر Daniel Bensaidد يسع
سندگان مزبور در کتاب خود به خوبی نشان داده اند ينو. کند

ن گروه در لحظات قطعی عمل يچگونه و چرا فرقه گرائی ا
 به ھنگام ن فرصت طلبیيبه فرصت طلبی مبدل می گردد و ا

نی توده ھا، دوره ای که از نقطه نظر بازپردازی به يعقب نش
گر به ين گروه است، بارديشگی مناسب حال ايحم<ت ھم

  .ر شکل می دھدييفرقه گرائی تغ

م، ين گروه پرداخته اين پاورقی به شرحی از اياز آنجا که در ا
گر، که يادداشت چند سطر دين ين که بر ايم از ايدواريام

 است در ظاھر امری شخصی جلوه کند ولی در واقع ممکن
ستی ارتباط دارد، می يخ جنبش تروتسکيبا بخشی از تار

ن ين گروه که از انتقاد جدی مواضع بيا. ديم ما را ببخشيافزائ
ش از جنگ يعی که به دوره ی پيالملل ناتوان است، حول وقا

سنده ی کتاب حاضر را مورد حم<ت يمربوط می گردد، نو
ن جم<ت در مجموعه يمحتوی اصلی ا.  قرار داده استخود

 از جانب ستی در فرانسهيجنبش کمونی مقاKتی تحت عنوان 
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بين سوسيال دمکراسی که سازمان توده ای اين کشور می 
  .باشد، تولد يافته است

 نقطه ايست که در آن دوران بی ١٩٦٨نقطه ی عطف سال 
تفاوتی و رکود سياسی در کشورھای پطشرفته ی سرمايه 

ھانی داری، يعنی دوره ای که اندکی پس از پايان جنگ ج
، که پس از "رفرميسم"آغاز گشته بود، و ھمچنين دوره ی 

در دول کارگری " اتسالين زدائی"اولين سالھای مرحله ی 
                                                                               

کی از اعضاء ينامبرده که .   گنجانده شده استBroueبروئه
اری بر مقاKت يگروه مزبور می باشد از خود حواشی بس

ک مبارزه ي دست به ١٩٣٨ و ١٩٣٥ن سالھای يتروتسکی ب
ن يونی که من در آن عضو بودم زده و ايه فراکسيجدی عل
ًدا مسئول ي شد١٩٣٦ون در ساقط نمودن جنبش ژوئن يفراکس

ست ھا اخت<فات نظری يان تروتسکيدر آن زمان م. بوده است
دا يد پيچندی وجود داشت که به ھنگام خروج آنان از   تشد

وست و يو انشعابی بوقوع پ) دي نگاه کن٣٦به صفحه (کرد 
Kنجا قصد ندارم به يمن در ا. ار حادی در گرفتيت بسمجاد

بپردازم چرا که در آن صورت ١٩٣٥خ انشعاب سال يتار
ده ی کنونی خود يح عقيخواھد بود جزوه ای به منظور توض

ده ی من نکته ی يسم و در ھر صورت عقيدر آن باره بنو
د يا سفياه يز را سيانه ای که ھمه چيمشترکی با طرح فرقه گرا

ن ادعا که من در مرکز يبھرصورت ا.  می دھد، نداردنشان
ت وفقی ندارد؛ و يجدل ھای تروتسکی قرار داشتم، با واقع

گر، اگر ياز طرف د. ًدوم ھم صرفا مضحک است" اتھام"
ن عمل تروتسکی ين ادعاھا صحت داشتند چگونه می توان ايا

وئی يون ديسيرا که علرغم انشعاب گواھی مرا در برابر کم
ح داد؟ بعد يذکر کرد، توض" دوست"ک يابه ی گواھی به مث

م که من در سال ين فرض کنين سخنان حال چنياز ھمه ی ا
ه مواضع يزی را علين چه چيا.  دچار اشتباه بودم١٩٣٥

ست ھای ين الملل ثابت می کند؟ تروتسکيامروزی من و ب
توسل می " استدKKت"ل ين قبيبی ھستند آنان که به ايغر
ا به روئه فراموش کرده است که من ياKخره گوو ب! نديجو

ًسنده واقعا می ين نوياگر ا. دوباره با تروتسکی وحدت کردم

ست به يسته ای دست زند می بايخ نگاری شايخواست به تار
ری يم تصويمنظور پرداخت کامل به مسأله و احتراز از ترس

جه نادرست از آن، به تجسس در مکاتبات يناقص و در نت
ن ين باره بپردازد و در چني و تورتسکی در اان منيم

د که تروتسکی در يصورتی م يتوانست به درستی مشاھده نما
چگونه بحث مقدماتی حول علل و يمورد مسأله ی فوق ھ

انتقاد از "چ نوع يت ھای مربوط به انشعاب و ھيمسئول
  .ده بوديی را از جانب من خواستار نگرد"خود

اين نقطه پايان دورانی است . پديدار شده بود، خاتمه می پذيرد
ًکه در آن انق<ب جھانی تقريبا منحصرا بر محمل انق<ب  ً

رز قابل م<حظه ضداستعماری استوار بود و از اين رو به ط
اين امر زمينه ی مساعدی . ای گرفتار ناھنجاری شده بود

برای پيدايش نظريه ھای متعدد رفرميستی يا اقن<بی ای 
به : فراھم آورده بود که ھمه در يک نکته مشترک بودند

اصط<ح ناتوانی پرولتاريا در ايفای نقش انق<بی به ويژه در 
رکت توده ھای ح. کشورھای پيشرفته ی سرمايه داری

زحمتکش فرانسه و چکسلواکی و ھمچنين وقوع تظاھرات در 
شھرھای بزرگ آمريکای Kتين ضربه ی مرگباری بر ھمه 

انحرافاتی که به مدت بيست سال . ی اين نظريه ھا فرود آورد
  .دامنگير انق<ب جھانی شده بود اکنون در حال انھدام است

تقيم حتی در مشی تحوKت اوضاع بين المللی به طرز غيرمس
 ١٩٣٥از سال . سياسی احزاب کمونيست نيز منعکس شدند

اين احزاب بخصوص در کشورھای اروپای غربی کاری به 
جز پيشنھاد سياست سازش طبقاتی با سوسيال دمکراسی و 

، "جبھه ی ملی"جناح ھائی از بورژوازی، تحت ھناوين 
 از اما اھداف گوناگونی. ، و غيره نکرده اند"اتحاد چپ"

پيش از جنگ ھدف . ورای اين سياست دنيال گرديده است
ب<فاصله . بود" راه را بر فاشيسم بستن"چنين سياستی تنھا 

دمکراسی "پس از جنگ ھدف از آن عبارت از دست يابی بر 
، نوعی دموکراسی به سبک برنشتاين بود که می "خلقی

ھی ًبايست تدريجا و در طول زمانی نامعين به سوسياليسم منت
از جانب آنان به " دمکراسی پيشرفته"در حال حاضر . شود

ًمثابه مرحله ای که سريعا به سوسياليسم نيل خواھد يافت، 
بطور مسلم سياستی که مبتنی به طرق . عرضه می گردد

مسالمت آمير و پارلمانتاريستی است در ھمه موارد منجر به 
گشته اما اين که آنان در حال حاضر مجبور . شکست می شود

اند که در جواب به خواست ھای شنوندگان خود وعده ی 
سوسياليسم در آينده ای نزديک را بدھند، خود از ع<ئم 

  .تحوKت فوق است

بين الملل درچنين شرائطی که از ديدگاه تئوريک و سياسی 
بسيار مساعدتر بود، کنگره ی جھانی خود را برای سال 

 برگزار ١٩٦٩آوريل در اين کنگره که در .  آماده کرد١٩٦٩
گرديد ھشتاد و ھشت نماينده از بخش ھای مختلف و ھم 

  .نمايندگان برادر و ناظرانی از سی کشور شرکت کردند

اسناد عمده ی تصويب شده از طرف کنگره به قرار زير 
  :بودند

تزھائی درباره ی برخاست جديد انق<ب جھانی و گزارش -
ه اتفاق آراء منھای مقدماتی رفيق مندل در مورد تزھا، که ب

  .دو رأی تصويب گرديد
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 مصوبه ای در باره ی چشم اندازھای انق<بی آمريکای -
Kتين که از طرف رفيق روکا  ارائه گرديد و با اکثريت دو 

  .سوم آراء حاضر تصويب گرديد

در چين و " انق<ب کبير فرھنگی" مصوبه ای در باره ی -
 را عرضه کرده گزارش رفيق ليويومايتان که اين مصوبه

  .اکثريت قاطع کنگره به اين مصوبه رأی موافق داد. بود

مصوبه ای که به تعيين جھت فعاليت ھای بين الملل در آينده 
ی بسيار نزديک و در رابطه با قشر جوان راديکاليزه شده 
می پرداخت و مسائل مربوط به اين جھت گيری را، که در 

 بود مطرح شده بودند، سندی که از جانب رفيق آلبر تھيه شده
  .به مباحثه می گذاشت

اين کنگره ھمچين به اتفاق آراء گزارش فعاليت ھای دبيرخانه 
ی متحده ی سابق را که از جانب رفيق مندل عرضه شده بود 
و گزارشی را درباره ی اوضاع مالی بين الملل، و مصوباتی 
درباره ی موقعيت جنبش در آلمان، آرژانتين، سي<ن و 

در مورد انگلستان که تا آن زمان در . تان تصويب کردانگلس
آن بخش رسمی بين الملل وجود نداشت، کنگره گروه بين 

المللی مارکسيست                                      
International Marxist Group-IMG را به عنوان 
  .بخش بريتانيائی بين الملل به رسميت شناخت

ت جديد انق<ب جھانی که در کنگره تزھای مربوط به برخاس
 در موقعيت ١٩٦٨ارائه شد نقطه ی عطفی را که در سال 

: جھانی پديد آمده بود در شش نکته ی اساسی خ<صه می کرد
تھاجم متقابل امپرياليست ھا که به دنبال پيروزی انق<ب کوبا 
از جانب امپرياليسم آمريکا شروع شد پس از بدست آوردن 

قتی و مھم در برزيل، اندونزی و بسياری موفقيت ھای مو
کشورھای آفريقائی، با ابتکار نظامی توده ھای قھرمان 

 دچار شکست گرديد؛ ١٩٦٨ويتنامی در تھاجم تت در سال 
مقاومت پيروزمندانه ی خلق ويتنام با کاھش رشد اقتصادی 
کشورھای امپرياليستی ھمراه شد و اين امر به تشديد 

ويت مبارزه ی طبقاتی در اغلب اين تضادھای اجتماعی و تق
 در فرانسه سرآغاز برخاست ١٩٦٨کشورھا انجاميد؛ مه 

انق<بی در اروپا را افتتاح کرد؛ دفاع پيروزمندانه ی انق<ب 
ويتنام و شروع مبارزه ی انق<بی در چند کشور امپرياليستی 
امکانات رفع موانع و سست کردن دھنه ای را که در مرحله 

انق<ب ضداستعماری بسته شده بود فراھم آورد؛ ی پيشين بر 
آمادگی شرائط انق<ب سياسی در دول کارگری بورکراتيک 
انحطاط يافته يا ناقص الخلقه، تحت تأثير انق<ب ويتنام و 
بحران انق<بی در فرانسه، به بسيج پردامنه ی توده ھا در 
چکسلواکی و يوگس<وی منجر گرديد و تا دوازده ھای اتحاد 

وروی نيز امتداد يافت؛ پيدايش يک قشر پيشگام جوان در ش
مقياس جھانی که به حد زيادی از کنترل سازمان ھای توده 

ای سنتی رھا گشته، وضع مساعدی را برای حل مسأله ی 
يعنی ايجاد يک رھبری انق<بی جديد برای مرکزی دوران ما، 
  .، فراھم ساخته استپرولتاريای جھان

دبيرخانه ی متحده به حق نقش پراھميت گزارش فعاليت ھای 
و حتی گاه قاطع مبارزين بين الملل چھارم را در مبارزات 
تبليغاتی شان برای دفاع از انق<بات ويتنام و کوبا، و در دفاع 
از مبارزين تحت پيگرد و آزار بورژوازی مانند ھگوب<نکو، 
و در دفاع از انق<بيون پروئی، دانشجويان مکزيکی و يا 

ارزين تحت ستم بورکراسی نظير رفقای لھستانی مور مب
زلوسکی و کورون، و در پشتيبانی از انق<ب سوسياليستی در 

اين گزارش ھمچنين . کشورھای عربی و غيره متذکر می شد
پيشرفت قابل توجه مطبوعات و انتشارات تروتسکيستی در 
جھان و وسعت فوق العاده چاپ و تجديد چاپ آثار تروتسکی 

ًبانھای متعدد و در کشورھائی که قب< اين کتابھا ھيچگاه به ز
  .در دسترس عموم قرار نگرفته بود، يادآور می ساخت

گزارش مزبور بخصوص مداخله ی جنبش تروتسکيستی در 
 در دوره ی قبل از تشکيل کنگره ی ١٩٦٨وقايع ماه مه 

جھانی را بر مبنای تجديد بنای بخش فرانسه، که از آن پس 
 با Ligue Communiste جامعه ی کمونيست تحت نام

نيروئی ده برابر و نفوذی غيرقابل مقايسه با نفوذ سازمان 
تروتسکيستی قديمی فعاليت می کرد، مورد ارزيابی قرار می 

  .داد

شرکت کنندگان در کنگره جھانی نشان دادند که در جنب 
پيشرفت ھای درخشان فوق الذکر، در بخش ھای ديگر نيز 

تشکي<ت رھبری بين . ی چندی وجود داشته استپيشرفت ھا
الملل و بخش ھای وابسته به آن شاھد جريان يافتن خون تازه 
ای در بدن سازمان بودند و اين خون تازه را کادرھای جوانی 
تشکيل می دادند که از عالی ترين صفات بالقوه نسل ھای 
جديدی که در راه انق<ب سوسياليستی جھانی گام گذارده 

  .ند، بھره مند بودندبود

اثرات چرخش اوضاع جھانی تنھا در ترکيب و رشد جنبش 
تروتسکيستی خود را نشان نداد؛ اين نقطه ی عطف نه فقط 
بطورکلی، بلکه از راه تجزيه و تحليل عميق و دقيق با روش 

در مباحثاتی که . مرسوم جنبش مورد مداقع کامل قرار گرفت
 مشخص کردن تکاليف حول اين مطلب در گرفت، ع<وه بر

ًکلی، که سنتا ھميشه انجام می شد، يک نکته خصوصا نافذ و  ً
حساس مشھود بود، که نتايج اصلی اين چرخش را برجسته 
می کرد، و آن عبارت بود از لزوم ارتقاء فعاليت ھای بين 
. الملل تا به آن سطحی که اين اوضاع جديد ايجاب می کرد

به شرکت در مبارزات وظيفه ی سازمان ديگر از آن پس 
توده ای جھت شناساندن برنامه ی خود در مداخله به منظور 
ايفای شرکت کنندگان در آن چشمگير بود، مسأله فعاليت ھای 
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تروتسکيست ھا برای نفوذ مربوط آتی شان در مبارزات 
  .عملی در برخی زمينه ھا بود

در جريان مباحثات مربوط به اسناد اصلی کنگره چنين مسلم 
ت که جنبش تروتسکيستی، پس از کوشش ھای ناموفق در گش

طی سال ھای دشوار جھت ايجاد سدی در برابر رشد 
استالينيسم، و سپس بعد از شرکت در برخاست ھای نوين 
انق<بی که مع الوصف قادر نبودند از طريق بورکراسی 
آزادی جويند، برای اولين بار در تاريخ خود امکان آن را 

ات اعتبار برنامه اش در مورد بعضی بخش داشت که با اثب
ھای ھنوز محدود مبارزات توده ای در عمل، و نه فقط د 

کنگره ی جھانی خود . رتئوری در مبارزات توده ھا نفوذ کند
را نسبت به موقعيت جديد حاصل و مفاھيم ضمنی آن و 
ھمچنين چشم اندازه ھائی که اين وضع جديد می توانست در 

 بين الملل توده ای مارکسيستی و انق<بی راه بنا ساختن يک
واضح است که چنين نقطه ی . بگشايد، بسيار آگاه نشان داد

عطفی نمی تواند تنھا مورد رأی گيری يک کنگره قرار 
دوره ی کنونی بر . گيرد؛ ھر قدر ھم که اين خود مھم باشد

بين الملل و بخش ھای آن و بر سازمان ھائی که از نظر 
ابسته اند مراقبت روزمره ای را جھت واقعی سياسی به آن و

ساختن اين نقطه ی عطف ايجاب می کند، و ھمچنين تقويت 
  .روابط ميان تمام بخش ھای جنبش را ضروری می سازد

اندکی پس از کنگره جھانی، جامعه کمونيست فعاليت تبليغاتی 
فوق العاده ای،که به مناسبت کانديد شدن رفيق آلن کريون 

Alain Krivine برای انتخابات رياست جمھوری، به راه 
انداخت، نشان داد که جنبش تروتسکيستی چه جھشی به جلو 

اين مبارزه ی تبليغاتی از چھارچوب کشور . کرده است
فرانسه فراتر رفت و بين الملل را به اقشار وسيع سراسر 

از آن پس تاکنون جامعه کمونيست ھمواره در . اروپا شناساند
ن مبارزات در سازمان به عنوان عمده ترين ميان پيشگاما

نيروی چپ انق<بی در فرانسه به رسميت شناخته شده است و 
فراموش نکنيم که چپ انق<بی فرانسه حتی قادر بوده است به 

  .بسيج تظاھرات ده ھا ھزار نفری دست بزند

رشد اکثريت بخش ھای بين الملل، و ھم چنين سازمان 
ه شرايط ملی و محلی ناموزون  ، نظر ب.S.W.Pآمريکائی 

ولی در ھر صورت بسيار محسوس بوده است؛ حتی بعضی 
در . از بخش ھا تعداد اعضاء خود را به ده برابر رسانده اند
سوئد، (ًبرخی از کشورھا که بين الملل قب< نماينده نداشت 

سازمان ھائی بوجود آمده و به بخش ) لوگزامبورگ، ايرلند
در جاھای ديگری که بخش . خواھند شدھای بين الملل تبديل 

ھای بين الملل در اثر شرائط موجود به طرز قابل توجھی 
و يا حتی از ميان رفته بودند ) مکزيک، سوئيس(تنزل يافته 

 در اين کشور جامعه کمونيست ھای انق<بی از راه - اسپانيا(
اقدامات عملی فراوان خود در صحنه ی سياست ظاھر گشته 

 اسپانيا در مادريد مبارزه ی مشترکی را و حزب کمونيست
در حال ) در دانشگاه با اين سازمان ترتيب داده است

اين پديده ھا به کشورھائی نظير . بازسازی خود می باشند
ًژاپن، که در آن رشد بخش مربوطه به درجه ی نسبتا قابل 
م<حظه ای رسيده است، استراليا و زKندنو نيز گسترش يافته 

 که رھبری .P.R.Tژانتين حزب انق<بی کارگران در آر. اند
 را به عھده دارد، مبارزه .E.R.Pسياسی ارتش انق<بی خلق 

ی مسلحانه ای را آغاز کرده است و بعضی از عمليات آن در 
در . سراسر آمريکای Kتين شھرت و اعتبار کسب نموده است

  به ھنگام کودتای .P.O.Rبوليوی، حزب انق<بی کارگری 
 در حال تداراک مبارزه ی مسلحانه بود؛ در Banzerزر بان

جريان مقاومت عليه اين کودتا رفقای بسياری و منجمله 
 ، عضو کميته ی مرکزی، Tomas Chambiتوماس چامبی 

در يک ک<م، بين الملل . در حين نبرد به شھادت رسيدند
چھارم بيش از پيش در حال درگير شدن در مبارزات طبقاتی 

  .١ جھان استدر سراسر

                                                 
١

ًالملل چھارم واقعا نضج گرفته ن ين زمان که بي حتی در ا-

است برخی مفسران، چه از راه نادانی  و چه به سبب 
ن الملل چھارم سخن می يب" چند"بدخواھی، ھنوز از وجود 

ن يته ھائی جھت مبارزه با بيا کميرا که گروه ھا يرانند ز
ست ينياستال. ار کرده اندين نام را برای خود اختيالملل چھارم ا

ن يوه ھای خود وفادار ھستند، از اي شھا که ھمواره به
ن الملل، يب" چند"ت که برای مطرح کردن مسأله ی يموقع

ته يا کمين گروه ھا يبلکه برای اخت<ط مواضع ما با مواضع ا
سه ين باره وضع حاضر را در مقايدر ا. نديھا استفاده می نما

  :ر خ<صه نموديب زيش می توان به ترتيت ده سال پيبا موقع

ته ی يکم"ک ينه ين زمين الملل چھارم در اياصلی بدشمن 
بود که از دو سازمان مھم  در فرانسه و   در " ن المللیيب

ن دو سازمان گروه ھای يل شده بود و به دور ايانگلستان تشک
ن دو يا. گر گرد شده بودنديت متعلق به چند کشور ديفاقداھم

ته يکم"ک يگر قطع رابطه کرده و ھر يکديسازمان اکنون با 
ز ادعای يخود را دائر ساخته اند و ھر کدام ن" ن المللیيی ب
ًما قب< . ن الملل چھارم را دارنديب" بازسازی"ا يو " ساختن"

ن دو سازمان را ياسی ای که ايگری از مواضع سيدر جای د
  .ميمشخص می کنند صحبت کرده ا

ن الملل چھارم قطع يونی که تحت رھبری پابلو با بيفراکس
متبلور " تيريخود مد"ه کرده بود، اکنون گرد مسأله ی رابط

ای شفای عام جنبش يميمسأله را ھم چون ک« ين شده است و ا
اسی يان تحول سين گروه در جريا. ديغ می نمايکارگری تبل

ری سطحی خود از مسائل ير پذياش مواضعی مبتنی بر تأث
 ١٩٦٥ن گروه در آغاز سال يًار نموده است؛ مث<، اياخت
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ًتوسعه ی بين الملل چھارم خصوصا در دو اقدام مھم اين 
 به طرز واقعی تجلی ١٩٧١ و ١٩٧٠سازمان در سالھای 

 بين الملل در بروکسل که مقر ١٩٧٠در نوامبر سال . يافت
بازار مشترک اروپاست، دست به تشکيل کنگره ای زد که در 

را " رخاروپای س"آن در مقابل اروپای تراست ھا شعار 
ترويج کرده و چنين ابراز نظر نمود که تنھا اروپای 
سوسياليستی قادر است راه حلی برای تقسيم قاره کھن به دو 

 نفر با ٣٥٠٠در اين کنگره . بخش غربی و شرقی، ارائه کند
شور تمام شرکت کردند که اکثريت شان از جوانان کليه 

مه پيکار بين الملل چھارم در ادا. کشورھای اروپائی بودند
خود برای تشکيل کمون و جھت انق<ب جھانی سوسياليستی، 
برای تجليل از صدمين سالگرد کمون پاريس، فراخوانی 

اين .  صادر کرد١٩٧١برای برگزاری تظاھراتی در ماه مه 
تظاھرات حدود سی ھزار نفر را بسيج کرد و اين عده از 

 و منيل مونتان Bellevilleميان محله ھای بلويل 
Menilmontant عبور نموده و از مقابل ديوار ھم پيمانان 

Le Murdes Federes گذاشتند و راه پيمائی خود را تا 
 ، يعنی در محلی که Pere   Lachaiseگورستان پرKشز 

. آخرين دسته ی مبارزان کمون جان باخته بودند، ادامه دادند
محيطی "، "تظاھراتی که اکثريت عظيم آن جوانان بودند"
، مطبوعات بورژوائی حيرت خود "تعش از شور و شوقمر

را با اين نوع کلمات بيان کردند و ھم چنين اذعان داشتند که 
در ميان ھمه تظاھرات ترتيب داده شده به مناسبت اين 
سالگرد، تظاھرات حزب سوسياليست، حزب سوسياليست 

 البته به استثناء تظاھرات حزب کمونيست که -متحده  و غيره
، تظاھرات فوق الذکر -زار نفر در آن شرکت کردندشصت ھ

  .بزرگترين ھمه بود

                                                                               

ًتنام کام< يسم از وياليع امپرينی سرينی عقب نشيش بيوس پر

چ   در يحساب می کرد و به ھنگام بر کنار شدن رانکوو
ن کشور اع<م يرا در ا" اسیيانق<ب س"وگس<وی شروع ي

د و تا زمان يستی می نامينين را استاليکرد و در ھمان حال چ
ی ھمدستی حزب  در اختناق جوانان حزب  از آن طرفدار

را " ن الملل چھارميب"گر عنوان ين پس دين گروه از ايا. کرد
ن الملل ھنوز حفظ کرده بود به کار يکه بعد از قطع رابطه با ب

افتن راه حلی برای جنبش کارگری از ينمی برد و آرزومند 
ق جبھه ی واحدی مرکب از جنبش ھای توده ای بعضی يطر

ره می يکشورھای استعمارزده و برخی دول کارگری و غ
  .بباشد

م به ذکر چند کلمه ين که مجبوريست ھا ازايو در مورد پساد
ن يبا مطالعه ی انتشارات ا: ميم، پوزش می طلبيقناعت کن

اسی يل سيگروه به زحمت می توان بر نوشته ھای آنان نام تحل
 .نھاد

پس از تاريخ برگزاری کنگره ی نھم وقايع بسيار مھمی در 
از يکسو توده ھا کارگر . سطح بين المللی ظاھر شده اند

کشور شيلی با شکست فجيعی روبرو گشته اند واستقرار 
لب ديکتاتوری پينوشه موج عمومی ارتجاع را در غا

کشورھای آمريکای Kتين به دنبال آورده است، و از سوی 
ديگر برخاست انق<بی زحمتکشان اروپا با موفقيت ھای 

ديکتاتوری سرھنگان يونانی و . بزرگی روبرو گرديده است
-Salazarًديکتاتوری تقريبا پنجاه ساله ی ساKزار و کائتانو 

Caetanoنيز به  در ھم فرو ريخته اند و ديکتاوری فرانکو 
 . طرز مشھودی در حال احتضار است

مبارزه ی توده ھای ستمديده ی مستعمرات سابق پرتغال که 
در سقوط کائتانو مھمترين نقش را داشته، به منظور نيل به 
اھداف اجتماعی خود ھمچنان ادامه دارد و مبارزاتی را نيز 
 در نقاط ديگر آفريقا، در جنوب زامبز  به ويژه در زيمبابوه  

قدرتمندان منطقه ی آفريقای جنوبی اکنون به . برانگيخته است
قصد دفاع بھتر از مواضع حياتی سرمايه داری جھانی که در 
اين منطقه به عھده ی آنان واگذار شده است، شروع به مانور 

  .دادن کرده اند

و آخر و مھمتر از ھمه آن که خلق ھای ھند و چين به 
پرچم انق<ب . ته اندپيروزی خيره کننده ای دست ياف

سوسياليستی پيروزمندانه بر باKی شھرھای پنوم پنه و 
سايگون برافراشته شده و اين مايه ی دلگرمی جنبش ھای 

اين واقعه . انق<بی تمامی منطقه ی آسيای جنوب شرقی است
يکی از پيروزی ھای انق<ب سوسياليستی جھانی و گسترش 

  .جديد دول کارگری است

ر، در کشورھای سرمايه داری بسيار پيشرفته، از جانبی ديگ
که " نئوکاپيتاليسم"و " جامعه ی مصرف کننده"اسطوره ی 

ادعای نابودی تضادھای تشريح شده از جانب مارکس را 
داشت، برای ھميشه مرده است؛ واقعيت امروز عبارت از 
پس نشينی و يا بحران اقتصادی است و اين اولين پس نشينی 

ايان جنگ دوم جھانی به شمار می رود و عمومی بعد از پ
بيکاری پانزده ميليون مرد و زن در اروپای غربی و اياKت 
متحده را دامن زده است بی آن که تورم اقتصادی را ريشه 

  .کن نموده باشد

سلطه ی مطلقی که سرمايه داری آمريکا از زمان پايان جنگ 
ن از به بعد بر مجموعه ی دنيای سرمايه داری داشت اکنو

ميان رخت بربسته است و اين امر از جمله از طريق بحران 
نظام پولی بين المللی که پس از جنگ جھانی دوم بر پايه ی 

قدرت ھای سرمايه . دKر بنا گرديده بود خود را نشان می دھد
داری درجه دوم اروپای غربی و ژاپن با نگرانی تمام شاھد 

K>ت رھبری سياسی اين نزول می باشند که با تصوير اخت
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بزرگترين قدرت جھان، به دنبال افزونی شکست ھا و 
  .درماندگيھای بی سابقه ی آن، ھمراه گرديده است

در اين دوران آشکارا انق<بی، بين الملل چھارم به رشد خود 
 ١٩٦٨ شروع و از ماه مه ١٩٦٠که در اواسط دھه ی 

قويت سازمان ھای موجود ت. تسريع يافته است، ادامه می دھد
در اسپانيا بخش بين الملل و سازمان باسک به نام   (شده اند 

و تعداد کثيری بخش ھا و سازمان ھای ) به يکديگر پيوسته اند
جديد در کشورھائيکه تا امروز فاقد سازمان تروتسکيستی 

  .١بودند، بوجود آمده است

اين پيشرفت ھا در دھمين کنگره ی جھانی که در ھفته ی آخر 
 ٢٥٠قريب .  برگزار گرديد، انعکاس يافت١٩٧٤فوريه 

 بخش و ٤٨نماينده و نماينده ی برادر شرکت کننده در آن 
.  کشور نمايندگی می کردند٤١سازمان طرفدار را از جانب 

ًدر مقايسه ی با کنگره ی قبلی، تعداد نيروھای جنبش تقريبا 
ًانتخاب عضو که عمدتا از ميان جوانان . ده برابر شده است

 گرفته است برخ<ف آن چه که دشمنان ادعا می صورت
کنند، به ھيچ وجه به دانشجويان و دانش آموزان محدود 

عضوگيری از ميان طبقه ی کارگر بسيار قابل . نگرديده است
م<حظه بوده و در برخی از کشورھا به طور مطلق انجام 

بدينسان جنبش کادرھای کارگری جديدی را می . گرفته است
ا موفقيت روزافزون خويش با بورکرات ھای پرورد که ب

انتشارات بخش ھا را از . سازمان ھای سنتی مقابله می کنند
اين پس تعداد زيادی ھفته نامه که جايگير ماھنامه ھای 
سالھای پيشين شده اند، و تعدادی مج<ت نظريه ای و کتب 

بخش بين الملل (جامعه کمونيست انق<بی . تشکيل می دھند
که به دنبال غيرقانونی اع<م کردن جامعه ) فرانسهچھارم در 

کمونيست از جانب دولت فرانسه جانشين آن گشته است 
تصميم به تدارک مقدمات انتشار روزنامه ای در اوائل سال 

  . گرفته است١٩٧٦

کنگره ی دھم جھانی که به ضبط پيشرفت ھای جنبش 
. ودپرداخت، از نقطه نظر فعاليت ھای خود کنگره ای مھم ب

در اين کنگره مبارزه ای ميان گرايشات درون آن بروز يافت 
 مقاله ١٥٠بيش از : که به نحوی دمکراتيک ھدايت گرديد

برای بحث ميان اعضاء وابسته به ھمه ی کشورھا توزيع شد 
و مباحثات مبتنی بر اين مطالب از تشکي<ت پايه ای شروع تا 
                                                 

١
نه ين زمين الملل چھارم در ايز بي تنھا شکست وخامت آم- 

ن کشور يدر ا. وسته استيع پن بوقويدر کشور آرژانت
که در اصل ) ف از آنيتی ضعيبه استثناء اقل(سازمان   

ستی نبوده و نتوانسته بود از جانب جنبش يتروتسک
ن ير کوبا به خروج از بيستی جذب گردد، تحت تأثيتروتسک

  .الملل اقدام نموده است

يشات و گرا. کنگره ھای منطقه ای و ملی گسترش يافت
. فراکسيون ھا در قالب بين المللی يا ملی تشکيل گرديدند
نمايندگان به طريق انتخابی معين گشتند و گروه ھای اقليت به 
نسبت آراء بدست آمده حق نمايندگی داشتند و کنگره پس از 

گروه . استماع گزارشات اصلی و متقابل، به بحث پرداخت
، که از طرف ھای اقليت در تشکي<ت رھبری بين الملل

کنگره انتخاب شد، حق نمايندگی داشتند و رھبری بين الملل 
اسناد تصويب شده ای را از جانب اکثريت و ھم چنين اسناد 
مبين مواضع اصلی اقليت ھا را که بوسيله ی رفقای وابسته 

  .به اقليت تدوين شده بود، انتشار داد

  :مباحثات کنگره بر اساس مسائل زيرين استوار گرديد

مسأله ی موقعيت بين المللی که مصوبه ی مربوط به آن ) ١
 مندل عرضه گشته بود، مشی کلی تعيين -از جانب رفيق ا

شده در کنگره ی قبلی در مورد برخاست جديد انق<ب جھانی 
 را تأييد می کرد و با شرائط حاضر وفق ١٩٦٨بعد از ماه مه 

  .می داد

فی در مورد چند نکته از دستور روز به مسائل مختل) ٢
بوليوی، آرژانتين، مسائل مبارزه ی مسلحانه (آمريکای Kتين 
اغلب مباحثات به طرح . اختصاص داده شد) در اين قاره

مسائل گذشته پرداخته و ھم چنين حاوی اخطاری در رابطه با 
  .مصوبه ی کنگره ی نھم در باره ی آمريکای Kتين بودند

ستی انق<بی در مسائل مربوط به بنای احزاب مارکسي) ٣
 -تزھای مربوط به اين مسأله از جانب رفيق ل. اروپای غربی

اھميت اين نکته از دستور کار از محلی که . مايتان ارائه شد
جنبش کارگری اروپای غربی بارديگر در برخاست انق<ب 
جھانی اشغال کرده و از امکاناتی که در دسترس بخش ھای 

  . رار دارد، ناشی می گرديدبين الملل در اين قسمت از جھان ق

ميان تصميماتی که از جان کنگره در مورد امور سازمانی 
اتخاذ شد، مھمترين آنھا به تقويت واقعی و ملموس مرکز بين 
المللی سازمان مربوط بود و اين مرکز از تاريخ برگزاری 
کنگره به بعد به ياری بخش آلمان انتشار يک ارگن به نام 

ا، که در عين حال سخنگوی رھبری   رInprecoerاينپرگر
بين الملل و يک ارگان اط<عاتی و تحليلی جھت پرورش 
کادرھای مارکسيستی می باشد ھر دو ھفته يک بار و به 

  .زبانھای فرانسه، انگليسی و اسپانيائی عھده دار گرديد

از ھنگام تشکيل کنگره ی دھم تا به حال، رشد بين الملل 
بلکه اين سازمان به شکورھای چھارم منقطع نگشته است و 

گوناگون در خاور نزديک، کشورھای آفريقائی و کشورھای 
اروپائی نظير فن<ند و ايسلند پای نھاده است و در اين باره 
پيدايش علنی يک سازمان در کشور پرتغال، ب<فاصله پس از 
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. سقوط ديکتاتوری، و ديگر سازمان ھا را نبايد فراموش کرد
ملل چھارم از اين پس در قريب شصت کشور برنامه ی بين ال

  .جھان تثبيت شده است

بدين ترتيب فعاليت ھای بين الملل چھارم به درجه ای نائل 
. شده است که در گذشته نظير آن ھرگز ديده نشده بود
پشتيبانی از انق<ب ويتنام، ھمبستگی با شيلی، مداخله در 

ری و اعتصابات و مبارزات انتخاباتی و کار ضدنظاميگ
مبارزه برای آزادی زنان و غيره؛در تمام زمينه ھا سازمان 
ھای بين الملل چھارم به مداخله می پردازد به طوری که 
ًتقريبا روزی نمی گذرد که وسائل نشر عمومی در جھان 
اخبار مربوط به يک اقادم عملی، يک مداخله و يا يک عمل 
ه تظاھراتی تروتسکيست ھا را در گزارشات خود نداشت

  .باشند

رفت ھای بين الملل چھارم در مقايسه با مدت زمان يکه شپي
اما با . از بنياد آن می گذرد بی چون و چرا عظيم بوده است

در نظر گرفتن ضروريات بسيار عظيم تری که اوضاع بين 
المللی از ما می طلبد نم يتوان با اين پيشرفت ھا رضايت 

ه خاطر آنبين الملل برای دست يابی به ھدفی که ب. خاطر يافت
پايه گزاری شده است، يعنی برای ايجاد يک رھبری بين 
الملليی انق<بی و مارکسيستی که در ميان توده ھا پايگاه يافته 
و قادر به تضمين پيروزی انق<ب سوسياليستی در جھان 

تروتسکيست ھا . ًباشد، ھنوز راه نسبتا طوKنی در پيش است
ً صرفا بر پايه ی ضرورت برای مدت زيادی اين ھدف را

تاريخی و اعتقاد عميق به شايستگی ھای انق<بی که طبقه ی 
کارگر در طول تاريخ بر آن گواھی داشته است، و حقانيت 
مارکسيسم انق<بی و توانائی در تحليل مسائل که به خاطر 
اعتقاد مارکسيستی و انق<بی خويش برايشان ميسر بود، دنبال 

ن اقدامات عملی شان در مقياسی توده ای اما امکا. نموده اند
امروزه رھبری ھای کھنه کار . در آن زمان بسيار اندک بود

ھنوز ھم چون مانعی بر سر اين راه قرار دارند و سم خود را 
اما از اين . در حيطه ی آگاھی طبقه ی کارگر ترزيق می کنند

پس چيزی بيش از اعتقاد تضادھای سرمايه داری به دنبال 
ل ھای ضدسرمايه داری در جستجوست و اقشار پيشرو راه ح

آنان در عمل و در انديشه شروع به بازيابی مارکسيسم 
انق<بی نموده اند و التقاء ميان جنبش تروتسکيستی و قشر 
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