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۱   گرانی مرغ و ارزيابی مارکسيست های انقالبی گرانی مرغ و ارزيابی مارکسيست های انقالبی

 افزايش شديد قيمت مرغ و به دنبال  گذشته٬  ماه  طی چند
 آن بروز ناآرامی هايی در سطح جامعه٬ به بحرانی ديگر

 بحرانی که ابعاد . برای جمهوری اسالمی تبديل شده است
 و  ها  واکنش  به  نگاه  با  توان  می  را  آن  عمق  و

 مقاما  تاکنونی  همچنين برخوردهای  و  رژيم٬  ت
 اعتراضاتی که در سطح جامعه رخ داده است٬ به خوبی

 . درک کرد

 مرغ " بروز  تند " بحران  های  واکنش  و  ها  ناآرامی ٬ 
 مقامات رژيم

 رسيدن  با  قيمت گوشت مرغ در بازار که طی خردادماه
 تومان در هر کيلوگرم٬ نشانه هايی از افزايش ۴۸۵۰ به

 اوايل تابست  بود٬  بروز داده  حدود را  تومان ۶۴۰۰ ان به
 يافت  روند . افزايش  بحبوحۀ  مرغ٬ در  قيمت  افزايش

 به ابتدا ( دستگاه های دولتی٬ اقدام به توزيع مقاديری مرغ
 برخی در ) تومان ۵۴۰۰ و سپس تا ٬ تومان ۴۷۰۰ بهای

 واقع در هرچند . نمودند ) شهرهای بزرگ عمومًا ( شهرها
 بود کرده دولت برای فروش اين محصول تعيين بهايی که

 ٬ تا مدت زمان کوتاهی پيش از اين٬ ) نرخ مصوب دولتی (
 اقدام . سقف قيمت در بازار آزاد مرغ به حساب می رفت

 نرخ دولتی در تهران  ٬ ) مصلی ( دولت به فروش مرغ با
 خوزستان٬ همدان و غيره٬ بالفاصله با تشکيل صف های

 فرسای هوا رو به طوالنی مردم در گرمای شديد و طاقت
 . د رو ش

 تاکنون٬  مرغ  گوشت  بازار  در  بحران  بروز  زمان  از
 ناتوانی دولت از کنترل اين بازار و به عالوه ترس آن از

 جايی پيش رفت که احمدی دار شدن اين بحران٬ دامنه  تا
 صحنه عدم پخش خواستار ٬ نيروی انتظامی ۀ رماند مقدم٬ ف

 و مکارم شيرازی شد های خوردن مرغ در صدا و سيما
 ! بدون تحريم٬ مرغ خريداری نمی کند کرد که نيز اعالم

 ميان  اين  رحيمی در  رييس ٬ محمدرضا  اول  معاون
 هميشه جمهور  روال  به  وضعيت نيز  القاء " را اين
 کرد " دشمنان  وزير و . ذکر  مصلحی٬  حيدر  پای  حتی

 که  کرد  اعالم  و  شد  باز  موضوع  اين  به  هم  اطالعات
 هم د "  دارد  نقشه  گران ۀ شمن  قبيل  از  و مشکالت  ی

 به گردن رهبر انقالب بياندازد و آن  معضالت جزيی را

 تقدس  دنبال  به  اسالمی ها  جمهوری  رهبر  از  زدايی
 " . هستند

 اين  که " واکنش " البته  چرا  است؛  فهم  قابل  کامًال  ها
 اقتصادی  به انبار باروتی  وضعيت حاد  اجتماعی جامعه٬

 انفجار  به  ای می تواند  شباهت دارد کوچک ترين واقعه
 کند آن  اوايل . کمک  چگونه  بوديم  شاهد  که  اين  کما

 نيشابور در  زيادی از مردم  تعداد  جاری٬  سال  مردادماه
 اعتراض به اين گرانی به تجمع و اعتراض در خيابان٬ و
 سر دادن شعارهايی عليه مسئولين رژيم دست زدند؛ عده
 در حين  و  جامع شدند  مسجد  ای از معترضين نيز وارد

 سر دادند و به همين دليل برنامۀ سخنرانی شع  ارهايی را
 معاونين فرماندار٬ دادستان و فرماندۀ نيروی انتظامی در

 . مسجد حضور پيدا کردند

 اعتراضات نيشابور : تصوير

 ابتکار٬ به  داخلی  خبرگزاری  اال " گفتۀ  سالم حجت
 از اين " انتقاد " ضمن دادستان عمومی و انقالب " موسوی

 " ته است شعارها٬ خطاب به معترضين گف  قايان و خانم آ :
 هايی که از گوشه و کنار آمدند و به اين غائله پيوستند و

 اين ها ثبت شده است ۀ هم ٬ شعارها و حرف هايی را زدند
 است  بنايمان بر مدارا  ما  است٬  اما ] ... [ و شناسايی شده

 بخواهيد  عمل  و  شعار  در  که  برسد  روزی  نکند  خدا
 نظام و مسئولين عالی حرکاتی را انجام دهيد که در مقابل

 بگيرد  قرار  که " نظام  اين  و " و  عزيز  نيشابوريان  شأن
 خيلی  من  هاست٬  حرف  اين  از  بيشتر  خيلی  بزرگوار

 مرغ بياي عذرخواهی می  دو عدد  برای يک يا  در ي کنم  م
 خيابان ها راه برويم٬ شعار بدهيم٬ يک عده ای از گوشه

 بکنند  استفاده  سوء  کنار  جناب "! و  اين دستان دا " اما
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۲ 
 نمی تواند يا نمی خواهد درک کند که " عمومی و انقالب

 بر سر  نيشابور٬  های خيابانی در  عدد " علت طغيان  دو
 نيست٬ که اين خود معلول بحران های اقتصادی و " مرغ

 های آن  هزينه  است که  جامعه  در سطح  سياسی موجود
 طبقۀ  گردۀ  بر  حاکمه  هيئت  سوی  از  دهه  سه  از  بيش

 انداخته  است کارگر  تنها . شده  مرغ  گرانی  اعتراض به
 جرقۀ کوچکی است عليه سياست های يک نظام سرمايه
 داری استبدادی که از يک گوشۀ ايران آغاز می گردد و
 مناطق گسترش می  و  شهرها  ساير  سرعت به سپس به

 . يابد

 نگاهی به آمار و ارقام٬ و علل بحران گرانی گوشت مرغ

 ل های گذشته٬ چه در صنعت مرغداری ايران در طی سا
 رو  به  رو  مشکالت حاّدی  با  توزيع٬  چه  و  توليد  حوزۀ
 طرح  آغاز  نتيجۀ  در  که  مشکالتی  است؛  بوده
 هدفمندسازی يارانه ها و شروع دور جديد تحريم ها٬ بيش

 . از پيش تشديد گرديده است

 حاضر  حال  عمدۀ در  مشکالت  از  صنعت توليد يکی
 شديد  کمبود  کشور٬  ه مرغداری  نياز نهاده  مورد  و ای

 ها  آن  ويتامين مانند ( افزايش قيمت  ذرت٬  سويا٬  کنجالۀ
 غيره  و  نقل  و  حمل  سوخت  واکسن٬  رئيس . است ) ها٬
 در اسفندماه ٬ جامعۀ دامپزشکان و فعال صنعت مرغداری

 که ميانگين قيمت نهاده های  بود  کرده  اعالم  سال گذشته
 بيش از  و افزايش يافته درصد ۷۰ دامی برای طيور به

 بيش از ٬ از جمله سويا در بازار ٬ قيمت برخی محصوالت
 تاکنون بخش از آن جا که . درصد رشد داشته است ۱۰۰
 ها عمدۀ  مرغداری  نياز  مورد  های  ذرت٬ ( نهاده  سويا٬

 ت ) ها ويتامين  کشور  خارج  است می مين أ از  به  شده  بنا
 تير در گفتۀ دبير انجمن صنفی مرغداران استان اصفهان

 ها درصد ۹۰ نزديک به ۱۳۹۰ ٬ ماه  بنابراين به  نهاده
 خوبی می توان تأثيرات وخيم تحريم ها را در اين قسمت

 . مالحظه کرد

 بسيار  مصرف سوخت  در  ها  مرغداری  سهم  عالوه  به
 طرح  قالب  در  سوخت  قيمت  آزادسازی  و  باالست
 هدفمندسازی يارانه ها به روشنی تبعات منفی خود را در

 ا  کرده  آشکار  بخش  موجود٬ . ست اين  آمار  ۴۰ طبق
 درصد ۵.۲ درصد از مصرف بخش کشاورزی و حدود

 و ۀ از کل مصرف ساالن  بوده  کشور٬ سهم مرغداری ها
 دبير انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ۀ به گفت

 ۳ ساالنه ٬ ايران٬ مصرف سوخت مرغداری ها در کشور
 . آن را گازوييل تشکيل می دهد ۀ ميليارد ليتر است که عمد

 اما نياز مرغداری ها به سوخت٬ فقط نيازهای مستقيم آن
 ها از جمله مصارف گرمايی واحدها را در بر نمی گيرد٬

 مرتبط  بخش های  ساير  که  را بلکه  نقل  و  حمل  مانند
 همچون جابه  ها  مرغداری  نياز  مورد  کاالهای  جايی
 نيز شامل می  يک روزه و دان را بر عهده دارند ۀ جوج
 سوخت ن بنابراي ۱ . شود  قيمت  طرح افزايش  دنبال  به

 هدفمندسازی يارانه ها٬ به صورت مستقيم و غير مستقيم
 کاالها و خدمات مورد نياز ۀ موجب افزايش قيمت تمام شد

 گوشت مرغ ۀ مرغداری ها شده و در نتيجه قيمت تمام شد
 . افزايش يافته است هم

 قيمت جوجۀ يک روزۀ گوشتی نيز طی ماه های اخير به
 به عنوان ( ار نوسان و روند صعودی بوده است شدت دچ

 خرداد ۱۳ مثال٬ بنا به گزارش خبرگزاری فارس٬ مورخ
 روز ۱۳۹۱  يک  جوجه  قطعه  هر  قيمت  در ۀ ٬  گوشتی

 ماه٬  فروردين  به  نسبت  جاری  سال  ماه  ٥۸ ارديبهشت
 بود  يافته  افزايش  خود ) درصد  مسأله  اين  تنهايی به که

 مرغ پيامدهای منفی بسياری برای تولي  مرغ و تخم  در د
 . داشته است سطح کشور

 نيز  اصفهان  صنفی مرغداران  انجمن  دبير  ميان  اين  در
 نياز  مورد  واکسن  کمبود  از  امسال  ماه  فروردين  در
 مرغداری ها در ايران و ابهامات آتی اين صنعت صحبت

 بود  که . کرده  حالی  در در  مرغ  تلفات  نرخ  ميانگين
 بين  جهان  در درص ۴.۵ تا ۴ کشورهای  ولی  است٬  د

 می باشد و درصد ۹ ايران اين رقم براساس آمار رسمی
 را  تلفات  رقم  مرغداری٬  صنعت  اندرکاران  حتی دست

 دانند  می  اين  زمينۀ . بيش از  در  مافيايی  باندهای  وجود
 است  چند برابر کرده  . داروهای طيور نيز اين مشکل را
 نه نياز به توضيح چندانی نيست که اين باندهای مافيايی٬

 مستقل از حاکميت بورژوازی در ايران٬ بلکه دقيقًا بخشی
 ها  آن  از  برخی  که  باندهايی  هستند؛  آن  خوِد  از

 ايران " ۱  در  گوشتی  مرغ  صنعت  های  ٬ " نابسامانی
۱۳۹۱ تير ۳۰ مهرداد مهرپور محمدی٬
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۳ 
 های  درگيری  و  ها  رقابت  پروسۀ  طی  هرازچندگاهی

 . می شوند " افشا " به " تهديد " درونی رژيم٬

 واردکنندگان  از  تعدادی    با  ما  نيز  توزيع  زمينۀ  در
 سطه ها رو به رو هستيم انحصاری و شمار زيادی از وا
 از بخش نهاده ها گرفته تا ( که از طريق افزايش قيمت ها

 سودهای کالن ) بخش کاالی نهايی مورد فروش در بازار
 برند  اواخر . می  همين  مدلل " تا  جواد  مالک  " حاج
 صنعت ۀ کارخان  و  کشت  مجتمع  غرب٬  سامان  سيمان

 کرمانشاه  کنند ( ماهيدشت  نازگل ۀ توليد  نباتی  ٬ ) روغن
 شرکت آب آشاميدنی داالهو و مجتمع کارخانجات روغن

 صنعت شمال  کشت و  عنوان  نباتی  كنند به  وارد  ۀ تنها
 کشور  به  طيور  و  دام  در خوراک  که  بود  مطرح

 فارس  ساير ) ۱۳۹۰ اسفندماه ( خبرگزاری  در  سپس  و
 از  حکومتی٬  های  رسانه  و  ها  او " حذف " خبرگزاری

 . صحبت شد

 فشا  تمامی  اين٬  شدت مضاف بر  به  منجر  رهای موجود
 شده  تعطيلی مرغداری ها  گرفتن روند ورشکستگی و يا

 جم . است  جام  جاری ٤ ( روزنامۀ  سال  از ) خردادماه
 ورشکستگی "  مرز  در  قم  های  و " مرغداری  داد  خبر

 زمانی  نيز  مرغ اخيرًا  اتحاديۀ  مديرۀ  هيئت  عضو  راد٬
 گوشتی٬ طی مصاحبه ای با باشگاه خبرنگاران خوزستان

 است که ) مرداد ۱۹ (  رخوزستان بيش از د " اعالم کرده
 وجود دارد كه از اين تعداد هم ی هزار واحد مرغدار ک ي

 مابق ۷۰۰ اكنون  و  فعال  هستند ی واحد  به . غيرفعال
 حال حاضر ی عبارت  واحدها ۳۰ در  ی مرغدار ی درصد

 " . در خوزستان تعطيل يا ورشكسته هستند

 اين  ست که از يک سو آن چه بايد مورد توجه قرار گيرد
 داری  سرمايه  توليد  و  شيوۀ  کاالها  توليد  آن  در  که

 کسب  برای  بلکه  اجتماعی٬  نياز  رفع  برای  نه  خدمات٬
 گيرد  می  صورت  فساد  سود  باالی  حجم  همراه  به

 هم  و  توزيع  و  های توليد  عرصه  همۀ  چنين مديريتی در
 وجود يک بورژوازی فربه که برای ارتزاق خود به دور

 ا  ديگر واردات  سوی  از  و  است٬  زده  چنبره  نحصاری
 به  امپرياليستی  فشارهای  و  ها  تحريم  فرزند آغاز

 يعنی " ناخلف "  ايران رژيم خود٬  داری  همگی سرمايه ٬ 

 طبقۀ  فشار مضاعف به  مسبب بروز اين بحران فعلی و
 . جامعه هستند زحمتکشان درآمد و کارگر و اقشار کم

 سالمت جبران پيامدهای  بر  غذايی  مواد  گرانی  ناپذير
 جامعه

 واقعيت اينست که افزايش قيمت گوشت مرغ٬ تنها يک قلم
 تشکيل  را  از ميان اقالم خوراکی سبد مصرفی خانوارها

 دهد  ع . می  با  مطلبی  در  شرق٬  امنيت " نوان روزنامۀ
 چالش  در  ( غذايی  به ) ۱۳۹۱ تير ۲۱ "  اشاره  ضمن ٬ 

 در  تغذيه  وضعيت  خصوص  در  شده  منتشر  آمارهای
 : ايران تا پيش از آغاز موج فزايندۀ گرانی ها٬ می نويسد

 شهری "  خانوار  اين  از  پيش  تا  آمار٬  اين  اساس  بر
 به خوراک ۲۳.۲۹  را  کل زندگی خود  از هزينۀ  درصد

 اين حال تخمين زده می شود که . اختصاص می دادند  با
 درصد از جامعه٬ دسترسی اقتصادی کافی به ۲۰ بيش از

 درصد مردم برای ٥۰ چنين حدود غذا نداشته باشند و هم
 باشند  مشکل  دچار  سلولی  سيری  هم . تأمين  چنين آمارها

 يک  در  انرژی  دريافت کمبود  کمبود  نيز  و  مردم  چهارم
 در نيمی از مرد ريز  را  ٥٤۰ . م نشان می دادند مغّذی ها

 هزار ۸۰۰ هزار کودک دچار کمبود وزن و سوء تغذيه٬
 از طرفی  و  کوتاهی قد  سال دچار  پنج  ٤.٦ کودک زير

 درصد دختران نوجوان دچار چاقی۱.٤ ٬ درصد پسران و
 چنين بر هم . از نکات نگران کنندۀ وضعيت پيشين بوده اند

 دست  کشاورز٬  خانۀ  محققان  بررسی  چهار اساس  کم
 حيوانی  پروتئين  مصرف  توان  و  قدرت  جامعه  دهک
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٤ 
 وضعيت دو  که  اند  نداشته  کافی  اندازۀ  به  را  نياز  مورد
 بحرانی  انتظار٬  از  خارج  شدت و  به  جامعه  دهک اول

 است  شده  بازارهای . گزارش  اشباع  وجود  با  واقع  در
 داخلی از مواد غذايی٬ از يک سو گرانی بيش از حّد مواّد

 توجه به واردات فراوان٬ و از سوی غذايی در کشور با
 جامعه٬  پايين  های  دهک  در  درآمد  کمبود  و  فقر  ديگر
 جای حّداقل  به  ايران  مردم  تغذيۀ  سوء  جايگاه  سبب شده
 های  منحنی  در  درصد  هفت  حّداکثر  و  درصد  سه

 حدود  رقمی  شده  ارائه  آمار  طبق  ٤۰ تا ۲۰ استاندارد٬
 ". درصد باشد

 وضعيت سال  از  کلی  نمايی  بنابر اين  ايران٬  جامعۀ  مت
 های  داده  و  ( رسمی " آمار  کم "  قطعًا  ميزان و  از  تر

 است٬ آن هم در شرايط پيش از آغاز موج گرانی ) حقيقی
 غذايی  نمی . مواد  هرگز  ايران  نظام  مدافعان  بنابراين

 ايجاد  مسبب  عنوان  به  را  ها  تحريم  آغاز  صرفًا  توانند
 کنند  معرفی  شرايطی  شرايط٬ . چنين  اين  نتيجۀ وجود

 . منطقی و ذاتی خوِد سرمايه داری موجود در ايران است

 ارزيابی مارکسيست های انقالبی چيست؟

 شد٬ اول؛  گفته  که  در همان طور  ريشه  موجود٬  بحران
 ذات نظام سرمايه داری دارد؛ نظامی که در آن توليد٬ نه
 کسب سود  دنبال  به  بلکه  اجتماعی٬  نيازهای  رفع  برای

 گيرد  می  جمهوری بن . صورت  رژيم  اگر  حتی  ابراين
 اسالمی به يک سرمايه داری متعارف٬ از نوع غربی آن٬
 ماند  خواهند  باقی  خود  جای  در  ها  بحران  شود٬  . تبديل
 که  داريست  سرمايه  توليد  شيوۀ  ماهيت  خاطر  به  دقيقًا
 کشوری همچون اياالت متحدۀ امريکا٬ به عنوان پيشرفته

 يز برخالف تصور ترين کشور سرمايه داری در جهان٬ ن
 روبه  فقر  و  تغذيه  سوء  دهندۀ  وضعيت تکان  بسياری با

  بحران مواد غذايی و به تبع آن وضعيت نگران . روست
 جمهوری  رژيم  تحت  ايران  در  جامعه  سالمت  کنندۀ
 و  اقتصادی  عمومی  بحران  از  بخشی  تنها  اسالمی٬
 اجتماعی رژيم را تشکيل می دهد؛ بنابراين مبارزه برای

 با برخورداری  انسان٬  يک  درخور  معيشتی  شرايط  از
 سرمايه  يک نظام  مثابۀ  به  نظام٬  کليت اين  عليه  مبارزه

 . مانده٬ گره خورده است داری٬ هرچند عليل و عقب

 دوم؛ بايد اضافه کرد که بحران مواّد غذايی حتی پيش از
 در واقع تحريم های . آغاز تحريم ها نيز وجود داشته است

 سوی امپريالي  محوريت بانک مرکزی و فعلی از  با  سم٬
 تر باشد " هوشمندانه " صنايع نفتی و پتروشيمی ايران٬ چه

 ناگزير  و  بحران  وجود  اصِل  حذف گردد٬  درکل  چه  و
 تأثير تحريم ها را تنها . تغيير می گذارد بودن آن را بدون

 افزايش  اقتصادی " شّدت " در  سياسی  اجتماعی  بحران
 کرد  می توان جستجو  تحريم به . درونی نظام  هم  عالوه

 مانند حذف ( های خارجی و هم سياست های داخلی رژيم
 ٬ به طور مستقيم به طبقۀ کارگر ايران ) تدريجی يارانه ها

 به همين . درآمد جامعه ضربه وارد خواهد کرد و اقشار کم
 توامًا  بايد  می  داری٬  سرمايه  ضّد  مبارزۀ  که  خاطرست

 انی صورت عليه سرمايه داری داخلی و سرمايه داری جه
 گيری٬ از آن جهت است که تأکيد روی اين موضع . بگيرد

 همراه  به  ايران٬  داخل  در  معيشتی  دشوار  وضعيت
 دو  بروز  به  خارجی٬  فشارهای  و  نظامی  تهديدهای

 گرايشی . گرايش خطرناک در سطح جامعه انجاميده است
 که سعی می کند با متوسل شدن به حملۀ نظامی خارجی و

 ٬ به زعم خود رژيم کنونی و فقر و " ه دخالت بشردوستان "
 که  گرايشی  و  بردارد٬  ميان  از  را  آن  از  ناشی  فالکت
 جمهوری  جبهۀ  در  گرفتن  قرار  پندارد  می  برعکس

 فشارهای  با  مبارزه  و  در ( امپرياليسم اسالمی  ويژه  به
 جنگ  يک  وقوع  فالکت ) صورت  حّل  راه  تواند  می

 ۲ . موجود باشد

 اشار سوم؛  باالتر  که  طور  شد٬ همان  ايران٬ ه  وضعيت
 هر واقعه . بدون اغراق به يک انبار باروت شباهت دارد

 ای٬ هرچند کوچک و بی اهميت جلوه کند٬ به راحتی می
 در . تواند به انفجار اين انبار و فروپاشی نظام منجر شود

 گرانی گوشت  بحران  چگونه  که  بوديم  شاهد  اخير  مورد

 مطلب ۲  به  رجوع کنيد  و " در اين مورد  مارکسيست ها
 ايران  به  امريکا  نظامی  ما " حملۀ  سخنرانی  متن  زيار ٬

 پالتاک  اتاق  در  مارکسيسم " رازی  فوريۀ ٬ ۹ " احيای
 : ۲ و ٬ ۱ بخش های ۲۰۱۲
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٥ 
 د و چگونه مرغ٬ به اعتراض و تجمعات پراکنده منجر ش

 کند  می توانست گسترش پيدا  صورت بالقوه  که . به  اين
 گويد  می  مقدم  فاصل " احمدی  اين  ديدن  با  افراد  ۀ برخی

 و  گيريم  می  دست  چاقو  خودمان  که  گويند  می  طبقاتی
 کامال معنادار و " حقمان را از اين پولدارها خواهيم گرفت

 ناتوانی رژيم . نشانۀ ترس رژيم از شورش های آتی است
 در  داشتن " ايران  نگاه  ياوه " سير  فقط  نه  جامعه٬  مردم

 سال گذشته مبنی بر ۳۳ بودن تمام شعارهای آن در طول
 استقالل و عزت ملی و اقتصادی٬ رشد علم و تکنولوژی
 و غيره را ثابت کرده است٬ بلکه روشن تر از هر دورۀ
 ديگری نشان می دهد که زمان برانداری و سرنگونی آن

 ! آغاز شده مدت هاست که

 چهارم؛ اعتراضات پراکنده نسبت به گرانی و شرايط هر
 و اوضاع کنونی . روز بدتر معيشتی بارها رخ داده است

 بود  آغاز شورش هايی وسيع تر خواهد  اما . نشان دهندۀ
 بسيار راديکال تر از  می تواند  بعضًا  که  اين شورش ها
 بدون رهبری و  پيش بينی حتی پيشروان کارگری باشد٬

 منحرف می شود ک  يا  راحتی سرکوب و  شدن به  . اناليزه
 يقينًا اين امکان وجود دارد فعالين کارگری و مارکسيست
 اعتراضات  در  تصادفی  صورت  به  حتی  انقالبی  های
 خودجوش قرار بگيرند٬ که در اين حالت بايد سعی کنند
 تا حد امکان شعارهای صحيح و منطبق با وضع موجود

 ب  تجمعاتی  چنين  در  کنند را  تر . رجسته  مهم  وظيفۀ  اما
 اينست که پيش از آغاز اين اعتراضات بالقوه٬ در سطح

 ايجاد هسته های چند نفرۀ مخفی در ( محلی تدارک ببينند
 با  مختلف  های  هسته  اين  شدن  مرتبط  و  محالت  سطح

 از يک  شورشی٬  جوانان  و  کارگران  وسيلۀ  به  ديگر
 است  اقدام  اين  ح ) ضرويات  با  تنها  که  چرا  ضور ٬

  هرچند با نيرويی اندک – شده و برنامه ريزی " متشکل "
 در اين گونه اعتراضات است که می توان تأثير گذاشت و
 به آن سمت و سو داد٬ و اين شدنی نيست٬ مگر با تشکيل

 . يک حزب پيشتاز کارگری

شورای دبيری

 ۱۳۹۱ مرداد ۲۲

 نکاتی پيرامون فعاليت قانونی و علنی تشکل های نکاتی پيرامون فعاليت قانونی و علنی تشکل های
 کارگری کارگری

 يرضا بيانی عل

 سرمايه  امنيتی  نيروهای  و  پليس  وحشيانۀ  حملۀ  از  پس
 عمومی  مجمع  به  اسالمی  جمهوری  کميتۀ « داری

 در » هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری
 نفر از فعالين آن در روز ۶۰ کرج و دستگيری قريب به

 خرداد٬ مباحثی پيرامون کار علنی و قانونی در ۲۶ جمعه
 و متعاقبًا نامه نگاری های اخير اين کميته چارچوب نظام

 البته . طرح شد » قوۀ قضائيه « و سپس » وزارت کار « با
 در اين جا بايد گفته شود که در قياس با طيف گسترده ای

 کارگری٬ » چپ « از  های مدعی دخالت گری در حوزۀ
 بود  اندک  بسيار  موضوع  اين  به  ها  واکنش  . ميزان

 احزاب  و  ها  سازمان  از  زمينه٬ بسياری  اين  در  مدعی
 اند و بار ديگر جلوه  به امروز سکوت کرده  دست کم تا

 شايد آن ها . ای از سانتريزم خود را به نمايش گذاشته اند
 کدام  اتخاذ  و  پيش می آيد  چه  آينده  در  ببينند  که  منتظرند

 به اين ترتيب مواضع  تا  » صحيحی « موضع بهتر است٬
 خصلت های اصلی اين نوع فرصت طلبی٬ از ! اتخاذ کنند

 شمار می رود » سانتريزم «  کنون سه . به  در هر حال تا
 نامه  و  علنی٬  و  قانونی  کار  مورد  در  مکتوب  واکنش
 است که  داشته  هماهنگی وجود  کميته  نگاری های اخير
 قصد داريم آن ها را يک به يک بررسی و مورد نقد قرار

 محمود « يکی از اين واکنش ها٬ نوشته ای است از . دهيم
 نام » زوينی ق  درست « به  در باره ٬ در دفاع از يک اقدام

 قوۀ  به  نوشتن  نامه  در  هماهنگی  کميتۀ  درست  سياست
 يکی از « و ديگری مصاحبۀ » قضائيه جمهوری اسالمی
 ۱۳ ٬ شمارۀ ( با نشريۀ آلترناتيو » اعضای کميتۀ هماهنگی

 نوشتۀ ) ۱۳۹۱ تيرماه  است  مطلبی  سومی  فريدون « و
 در » فرزامی  البته  که  سواالت مطرح شده ٬  واقع عمدتًا

 به  هم  آن  را؛  ها  آن  به  پاسخ  تا  است  کرده  برجسته  را
 گرايشات  در  ريشه  که  خود  بحث  طرف  روش تخريب

 کم نشان می دهد شبه فئودالی دارد٬ يا هرچه هست٬ دست
 ربطی به دخالت نظری ندارد٬ با اين حال به نکاتی از آن

. نيز در اين نوشته می پردازيم
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 قزوينی در مقالۀ خود از کار قانونی و علنی دفاع محمود

 امری ساده و بديهی برای نهادی که « کرده است و آن را
 : او می گويد . می شناسد » دارد در ايران فعاليت می کند

 برخالف جريانات رفرميست نامه نوشتن نهادهايی مانند «
 کمک "  برای  هماهنگی  کارگران " کميتۀ  آزاد  اتحاديۀ  و

 و  نهادها .. .. ايران  اين  فعاليت  رژيم٬  های  ارگان  به
 محسوب نمی شود و جايی را در فعاليت آن ها اشغال نمی

 بلکه نامه . کند و انتظاری را در ذهن کسی ايجاد نمی کند
 ندرت هم از طرف اين نوشتن به ارگان های رژيم که به

 بخشی از سبک و شکل کار هر  می گيرد٬  انجام  نهادها
 مخالفين اين نامه نگاری معلوم . نی است نهاد قانونی و عل

 مشکل  رژيم  های  ارگان  به  نوشتن  نامه  نفس  با  نيست
 در  قانونی فعال  نهادهای نيمه  نوشتن  نامه  با  يا  و  دارند

 اگر با نفس نامه نوشتن به ارگان . ايران به مسئولين رژيم
 های  فراخوان  به  تاکنون  چرا  مخالفت دارند٬  های رژيم

 نهادها  و  احزاب ايرانی در خارج کشور به کانون ها  و
 جهان  بشری  حقوق  نهادهای  و  کارگری  های  اتحاديه
 رژيم  های  ارگان  به  اعتراضی  نامۀ  فرستادن  برای
 به کارگرانی که جلوی مجلس و  اند؟ چرا  معترض نشده
 و  نمايندگان  با  و  اند  کرده  اجتماع  جمهوری  رياست

 » اند؟ مسئولين رژيم مذاکره کرده اند٬ انتقادی نکرده

 در اين جا محمود قزوينی نوعی سرگردانی يا عدم درک
 گذارد  می  نمايش  به  را  موضوع  اصل  از  به . صحيح

 حقوقی و  بحث او سراسر در حوزۀ  همين دليل است که
 رياضی « طبق  که » منطق  آن  حال  شود٬  می  مطرح

 گری  دخالت  موضوعات٬  اين  در  گری  دخالت  انتظار
 بحث  يک  های  ويژگی  با  است کمونيستی  . کمونيستی

 را سرزنش » رطب خورده ای « ايشان از منطق  کسی که
 نخوريد٬  رطب  گويد  می  سايرين  به  چرا  که  کند  می
 به  را  اسالمی  جمهوری  به  نامه  نوشتن  و  کرده  استفاده
 نهاد  دليل عدم اعتراض از سوی مخالفين نامه نگاری با

 کند  می  توجيه  جهان  بشری  حقوق  نقد ! های  يک  اما
 از اين موضوع٬ به جای قرار گرفتن در حوزۀ کمونيستی

 استراتژی  استدالالتی است که مرتبط با  نيازمند  حقوقی٬
 کارگر باشد  جنبش طبقۀ  پيشبرد  . کمونيستی و مربوط به
 نتيجه  در  نيست٬  چنين  قزوينی  محمود  استدالالت  چون

 اشاره  ها  آن  به  ذيل  در  که  شود  می  تناقضاتی  مرتکب
 . خواهيم کرد

 ينی در بدو امر٬ نفس نامه نگاری بين کميته محمود قزو
 جمهوری  نهادهای  با  ايران  در  کارگری  فعاالن  از  ای
 اسالمی و نهاد های حقوق بشری جهان را يکی می داند؛
 به  خود ناچار می شود هيوالی جمهوری اسالمی را  اما

 يک  گويی  تو  که  دهد  نشان  ای  حکومت « گونه
 ايران بر سر قدرت ٬ به معنای دقيق کلمه٬ در » فاشيستی

 است؛ در نتيجه نامه ای که به قوۀ قضائيۀ آن نوشته می
 از طرف  معنی نوشتن نامه  در واقع به  مبارزان « شود٬

 داری  سرمايه  به » ضد  کشور  برای » گوبلز « داخل
 دستگيرشدگان  آزادی  درخواست  يا  تجمع  مکان  دريافت

 مسئوالن محترم « با اين فرق که در اين نامه٬ توجه ! است
 اصل » دولتی  به  کند ۲۶ را  می  جلب  اساسی  .* قانون

 سرمايه  فعاليت ضد  پای  و  دست  آن٬  شروط  که  اصلی
 بسته  باريک فعاليت٬  روزنۀ  از  بيشتر  بار  ده  را  داری

 ! است

 در گزارشات کميتۀ هماهنگی و اعضای کميتۀ هماهنگی٬
 از يورش وحشيانۀ چکمه پوشان سرمايه داری اين گونه

 ادی که به ما کارگران در آن منزل حمله افر « ياد می شود
 . » کردند٬ صد برابر از نيروهای اسرائيل وحشی تر بودند

 و  پيدايش  مجزا٬  ستونی  در  خود  نيز  آلترناتيو  نشريۀ
 ديگر  ستونی  در  و  دهد  می  هشدار  را  فاشيسم  ظهور
 مصاحبه با يکی از اعضای کميتۀ همانگی را منعکس می

 علنی و  کار  از  در دفاع  که  نظام کند  همين  در  قانونی 
 توضيحاتی داده است٬ بدون اين که نشريۀ مذکور از وی

 در اين حالت٬ قبل ! بخواهد که نام علنی خود را ذکر کند
 از اين که در ذهن خود اين سؤال را مطرح کنيم که پس
 سنت  وضعيت در  کدام  قانونی در  غير  غيرعلنی و  کار

 اين قسمت از جنبش انقالبی به ثبت رسيده است٬ بد نيست
 : توضيحات محمود قزوينی را بخوانيم که می گويد

 اگر کسی در ايران جرأت کند و در رابطه با دستگيری «
 جای  به  و  بنويسد  نامه  رژيم  های  ارگان  به  يک بهايی
 اعتراض يک توضيح کوتاه بخواهد٬ حتمًا جايش در جايی
بدتر از آن بهايی دستگير شده و اتهام و شکنجه هايی که
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 داشت  و حسابی نخواهد  حد  هم  تحمل کند  کسی هم . بايد

 . در ايران به سراغ اين مسألۀ بسيار خطرناک نمی رود
 از  آتش زد٬  و  آب  به  را  خود  ايران  در  کسی  اگر  اما
 زندگی خود گذشت و نامه ای در اعتراض به دستگيری
 اين  ديگر معترض به  نوشت٬  قضائيه  قوۀ  يک بهايی به

 يست در روی زمين زندگی می کند يا نامه نگاری معلوم ن
 نامۀ کميتۀ هماهنگی به مسئولين وزارت کار و قوۀ . مريخ

 قضائيه٬ شبيه به نامه نگاری يک از جان گذشته فرضی
 » . ما در رابطه با دستگيری بهاييان است

 نمايش يک سردرگمی معمولی  تنها  ديگر  اين  نظرما  به
 سبک مبارزۀ  تبليغ  بلکه  حسينی « نيست٬  جای » امام  به

 . مبارزۀ ضد سرمايه داری با تکيه بر سنت انقالبی  است

 نوشتن  برای  آن  در  که  کشوری  سياسی  درشرايط  چرا
 ای  هزينه  بهايی٬  يک  دستگيری  عليه  اعتراضی  نامۀ
 وجود  برانداز  انقالبی  يک هستۀ  در  عضويت  با  برابر
 انتخاب کرد و نه ساختن هسته  دارد٬ بايد نامه نگاری را

 انقالبی را؟ چرا در شرايطی که رژيم سرمايه های مخفی
 داری حاکم بر آن تحمل آب بازی عده ای جوان در پارک
 به  نوشتن  نامه  کند٬  می  دستگير  را  ها  آن  و  ندارد  را

 آن با درخواست نامه نگاری نهادهای » مسئوالن محترم «
 حقوق بشری به جمهوری اسالمی اينهمانی می شود؟ اگر

 بار قرار باشد ارسال نامه نها يک تنها در يک شرايط و ت
 اسالمی  جمهوری  حکومت  نظير  حکومتی  نهادهای  به
 اين موضوعی  بود؟  خواهد  شرايط  کدام  آن  نباشد٬  جايز

 محمود . است که پايين تر به بررسی آن خواهيم پرداخت
 : قزوينی می گويد

 هيئت «  های  نامه  نوع  از  هماهنگی  کميتۀ  های  نامه
 که ازمسئولين رژيم درخواست مؤسسان سنديکايی نيست

 اجرا و اصالح فصل ششم قانون کار را داشتند و در نامه
 دادن به ظهور دفاتر سنديکايی غيبی  شان خواهان اجازه

 » ! قولشان مدتی غيرفعال بوده اند شان می شدند که به

 نامۀ  مضمون  به  توجهی  بی  فقط  موضوع  جا  اين  در
 قضائي  قوۀ  به  خطاب  هماهنگی  کميتۀ  ياد اعضای  و  ه

 محتوای آن به ۲۶ آوری اجرای اصل  قانون اساسی که
 معنی اسارت مطلق٬ به بهانۀ حق آزادی است٬ نمی باشد؛

 نشان  و  سنديکاليسم  لولوی  دادن  نشان  سبک ساده  بلکه
 است  مطرح  هم  آن  با  هماهنگی  کميتۀ  فاصلۀ  . دادن
 هماهنگی در  کميتۀ  که  گردد  معلوم  روزی  بايد  باألخره

 عم  حيات  و همۀ  سنديکا  با  اساسی  اختالف  چه  خود  لی
 از  را  خود  بودن  راديکل  همواره  که  داشته  سنديکاليسم

اين . غيرراديکال بودن سنديکاليست ها استنتاج کرده است
 روش اثبات راديکال بودن کميتۀ هماهنگی عجيب مورد
 عالقه کسانی است که اصًال عالقه ای به ورود و بررسی

 بلکه تنها اعالم وجود آن را در ماهيت فعاليت آن ندارند٬
 با  نوشتن برای آزادی يک بهايی٬  نامه  از " شرايطی که

 گذشته  دانند " زندگی خود  کافی می  معنی می شود٬  . هم
 سازان مبارزات راديکال و غير راديکال همواره  کليشه
 نشان  راديکال  الگوی غير  را  و سنديکاليست ها  سنديکا

 مدت اگر اعتصاب ضّد دادند٬ در صورتی که در همۀ اين
 کسی در  های  استخوان  و  گرفته  داری صورت  سرمايه
 زندان خرد شده باشد٬ مربوط به همين سنديکاليست های

 راديکال "  کالمی " غير  های  راديکال  نه  و  است  . بوده
 کنونی  شرايط  در  سنديکايی  فعاليت  از  مغشوش  درک
 سازشکار  و  سنديکاهای زرد  با  اينهمانی کردن  و  ايران

 طح جهان٬ همان مقدار ناشيانه است که نامه نگاری در س
 امری  شرايطی  هر  در  را  اسالمی  مقامات جمهوری  به
 که  تصور  اين  با  کردن٬  معرفی  اشکال  بی  و  ساده

 با اين درک مغشوش است که ! آن متفاوت است » جنس «
 : محمود قزوينی می نويسد

 اما نامه نويسی و رابطۀ جريانات رفرميستی با ارگان «
 است های  از اساس بر مبنای ديگری قرار داشته  . رژيم

 در فعاليت  ارگان های رژيم  نگاری با  نامه  رابطه و  هم
 های آن ها جايگاه بسيار پررنگی را اشغال می کند و هم

 » . روح نامه هايشان بر سياست ديگری متکی است

 نويسی به  مبنايی برای نامه  که  جايی رسيديم  به  باألخره
 شان داده شود و آن عبارت از اين است ارگان های رژيم ن
 را اشغال نکند٬ » جايگاه بسيار پر رنگی « که نامه نگاری

 الگوی  درغير اين صورت يا  » از جان گذشتگی « زيرا
 تنها شامل » از جان گذشتگی « ناقص خواهد بود و يا اين

 شود  می  رفرميست ها  غير  های  که ! نامه  اين  ديگر  و
در . نباشد » يگری متکی روح نامه ها بر سياست های د «
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 نه معلوم می گردد رفرميسم و جريان رفرميستی  اين جا

 نه  کيست و  نوع سياستی » سياست ديگر « چيست و  چه
 اين فرمول سانتريستی می تواند مورد استفادۀ همۀ ! است

 باشد  هم  رفرميستی  گرايشات  خود  جمله  از  . گرايشات
 مانند فرمول  ای ا » راديکال بودن « دقيقًا  ز آن به که عده

 خودشان  بودن  راديکال  معنی  به  خوردن  آب  راحتی
 از اين کلی گويی ها هرگز چيزی قابل . استفاده می کنند

 مالی به کار فهم بيرون نخواهد آمد و عمدتًا به جای ماست
 بايد شاخص های دقيقی برای راديکال بودن در . می آيد

 و  داشت  اختيار  در  رفرميسم  همچنين  و  مختلف  شرايط
 توان روشن  می  چگونه  را  ها  رفرميست  غير  که  کرد

 و  اسامی  از  يا  و    انقالبی  عملکرد  از  داد٬  تشخيص
 باألخره بايد روشن گردد که نامه نگاری . ادعاهای آن ها

 به  است  گذشتگی  ازجان  معنی  به  اسالمی  جمهوری  به
 شرط اين که نامه نگار رفرميست نباشد؟ و يا نامه نگاری

 بي  و  راه  و در حاکميتی که  فاشيستی معرفی می شود  راه
 خود  است٬  گذشتگی  جان  از  نيازمند  هم  دليل  همين  به
 محمود  دهد؟  می  قرار  رفرميسم  مسير  در  را  جريانی

 : قزوينی اين موضوع را اين گونه توضيح می دهد

 مسئول «  مقام  هر  يا  و  کار  وزارت  به  نوشتن  نامه
 شهرداری و بخشداری محل برای در اختيار داشتن محلی

 قضائيه ب  قوۀ  به  نوشتن  نامه  يا  رای برگزاری جلسات و
 تشکل  شدۀ  دستگير  اعضای  آزادی  هر برای  برای  شان

 نهاد و تشکلی که به شکل علنی و نيمه قانونی در ايران
 است  بديهی  و  ساده  يک امر  کند٬  می  آن . فعاليت  تازه

 کسی که جرأت می کند و نامه برای برگزاری جلسه و يا
 نامه برای  نزد ارگان های اجازه  برگزاری تظاهرات را

اين . رژيم می برد٬ بايد پيه بسياری چيزها را به تن بمالد
 در شرايط جمهوری اسالمی خود به يک فداکاری احتياج

 همان گونه که وکيلی که وکالت آن ها را قبول می . دارد
 کند و از آن ها در چهارچوب قوانين رژيم دفاع می کند٬

 . زرگ می زند دست به فداکاری  ب

 فعالين  ميان  در  که  قضائيه  قوۀ  به  هماهنگی  کميتۀ  نامۀ
 است صورت گرفته٬  بار  اولين  برای  کارگری  راديکال

 است  نشانۀ اين است که اين نهادها . نشانۀ بلوغ اين نهاد

 می  را  خود  سبک کار  و  شيوه  دارند  کورمال  کورمال
 » . آموزند

 واقعًا نشانۀ بلوغ٬ در اين جا موقتًا از اين می گذريم که آيا
 و  قضائيه  قوۀ  به  نگاری  نامه  کورمال٬  کورمال  هرچند

 قانون اساسی که آزادی فعاليت ۲۶ جلب توجه آن به اصل
 داند٬  می  اسالمی  جمهوری  اساس  حفظ  به  مشروط  را

 ٬ يا » سياستی ديگر « است؛ و اين که آيا اين غير از همان
 ذکر اما از . همان که رفرميستی نيست٬ محسوب می شود

 اين نکته نمی گذريم که گويندۀ اين جمالت تنها عدم بلوغ
 در قالب بالغ نشان دادن کميتۀ هماهنگی  سياسی خود را

 گذارد  می  نمايش  به  ها٬  نامه  اين  دليل  محمود « . به
 تاريخ » صالحی  در  هماهنگی  مؤسس کميتۀ  اعضای  از

 عنوان ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۱۲  با  مطلبی  در  خواستار « ٬  همه  ما
 : چنين می نويسد » مزد هستيم افزايش دست

 را «  کارگران  رسيده٬  راه  از  تازه  کسانی  امروز  شايد
 برای افزايش دستمزد به نوشتن نامه و طومار راهنمايی

 اين افراد هر چند هم که نيت خير داشته باشند٬ . کنند  اما
 . که من يقين دارم که دارند٬ نمی توانند راه به جايی ببرند

 : قه از اين دوستان سؤال می کنم من به عنوان يک هم طب
 افزايش دستمزد  و طومار می توان به  نوشتن نامه  با  آيا

 است  منفی  جواب  هيچ . رسيد؟  کارگران  ما  چون  چرا
 از مطالبات ما  تا  ای درشورای عالی کار نداريم  نماينده

 » کارگران دفاع کنند

 نيست  رسيده  راه  از  قزوينی فردی تازه  محمود  او . البته
 شا  در قبًال  قانونی  فعاليت  و  گرايی  روش های علنی  هد

 کل  بر  مهلکی  ضربۀ  که  است  بوده  دانشجويی  حوزۀ
 جنبش دانشجويی وارد کرد؛ ضربه ای که حتی بر جنبش

 گذاشت  تأثير  نيز  محمود . کارگری  نظر  مورد  بلوغ
 آن  در  که  تشکيالتی  های  ماجراجويی  در  قبًال  قزوينی

 بالغ فعاليت می کرد٬ آزمايش شد و نشان د  اد که نه تنها
 نيست٬ بلکه حتی با شکل جنينی فعاليت سياسی هم آشنايی

 است  تشکيالت . نداشته  وی٬  نظر  مورد  بلوغ  تجلی
 فعاليت " داب " دانشجويی  علنی  کامًال  قانونی و  است که

 در  نبض جنبش دانشجويی را  اين ترتيب   به  و  می کرد
 داد  می  قرار  اسالمی  جمهوری  سرکوبگران . دستان
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 همين منظ  دقيقًا  قانونی  فعاليت  از  اسالمی  جمهوری  ور

 کشف ساير  برای  ای  حلقه  آوردن  دست  به  يعنی  است٬
 سياسی  فعاليت های  های  اسالمی . حلقه  جمهوری  برای

 تشکيالت  به  کند٬  اراده  ای که  هر لحظه  سخت نيست تا
 از بين ببرد و  علنی و قانونی حمله ور بشود٬ کل آن را

 بد  کل  به  طريق  اين  کند از  وارد  يک جنبش صدمه  . نۀ
 به اين موضوع . جمهوری اسالمی بارها چنين کرده است

 اشارات  نيست  بد  جا  اين  در  اما  گرديم؛  برمی  تر  پايين
 ديگری به نوشتۀ محمود صالحی داشته باشيم تا ببينيم می
 توانيم متوجه شويم که اين نوشته ها مربوط به دورۀ عدم

 : حمود قزوينی است بلوغ يا دورۀ بلوغ مورد نظر م

 نوشتن نامه و طومار در کشوری که حتی روزجهانی «
 به جرم شرکت در اول  کارگر جرم است و کارگران را
 معنايی دارد؟  چه  شالق می زنند٬  يا  زندانی و  مه  » ! ماه

 ) همان جا (

 اهميت در اين جا  با  برای نوشتن » شرايط کشور « نکتۀ
 ف نامه نوشتن نامه است٬ اما از نظر محمود قزوينی ِصر

 بلوغ « نشانۀ  است٬ مشروط به » گذشتن از جان و نشانۀ
 که  و « اين  نبوده  متکی  ديگری  سياست  بر  نامه  روح

 نباشد  نيز  شرايط ! » رفرميستی  آيا  گذشته  اين  از  اما
 داشته ۸۷ کشور در اين روزها بهبودهايی نسبت به سال

 : است؟ در آن سال محمود صالحی می گويد

 يک «  امروز  و اگر  نامه  نوشتن  با  خواهند  می  عده
 نظر من  به  دارند٬  انتظار نگه  چشم  طومار کارگران را

 اعتراض به افزايش دستمزد . جز توهم چيز ديگری نيست
 و  شود  می  داده  سر  هم  کار  خانۀ  طرف  از  سال  هر
 مورد  در  مطلب  چند  روز  هر  کارگر  و  کار  روزنامۀ

 اعتراض تا افزايش دستمزد را به چاپ می رساند٬ آيا اين
 به امروز توانسته وارد يک فاز عملی شود و کارگران را
 نه  مسلما  کند؟  آماده  سراسری  اعتصاب  يک  » . برای

 ) همان جا (

 در آن  برای افزايش دستمزد  نوشتن نامه  راستی چرا  به
 ديگری  چيز  توهم  جز    صالحی  محمود  نظر  از  سال

 به » از جان گذشتگی « نيست٬ اما از نظر محمود قزوينی
 مار می آيد و حقيقتًا چه تفاوتی در شرايط کنونی نسبت ش

 به آن زمان به وجود آمده است که امروز نوشتن نامه به
 آيد  حساب نمی  به  توهم  قضائيه  دم . قوۀ  و  سطحی ترين

 دستی ترين پاسخ احتمالی می تواند اين باشد که گفته شود
 آزادی  برای  نامه  اين  و  دستمزد  افزايش  برای  نامه  آن

 است زندا  سياسی  معنی ! نی  به  ها  پاسخ  نوع  اين
 که » توضيح «  است  ندادن  توضيح  برای  چيزی  دادن

 فرزامی « ظاهرًا  مهارت کافی » فريدون  زمينه  اين  در
 توضيحی دربارۀ « او  در  نوشته ای تحت عنوان . دارد

 : می گويد » ! انتقادات اخير به کميتۀ هماهنگی

 عجي : نوشت پی «  ادعاهای  باقی  به  گاه پرداختن  و  ب
 چه با اين نوع چنان " مضحک عليرضا بيانی مانند اين که

 ای برای خود ها موافقت حاصل شود٬ چه فايده درخواست
 داشت  خواهد  پی  در  اسالمی  ." جمهوری .   و .

 اين است سوءاستفاده  درست مانند  های احتمالی حاکميت٬
 شعار  بگوييم  سياسی " که  ندهيم " آزادی زندانيان  سر  را

 که اگ  کند٬ آن چرا  آزاد  گاه ر حاکميت زندانيان سياسی را
 و  کرده  ايجاد  توهم  مردم  اذهان  در  که  بود  خواهد  قادر

 » ! خود را حاکمی مهربان جا بزند

 به  سفسطه  نيست٬  الفارق  مع  يک قياس  فقط  اشاره  اين
 است  کلمه  اخص  مخصوص . معنی  اشارات  گونه  اين

 می خواهند  پردازی « کسانی است که  اما کنند٬ » نظريه
 حال که فريدون فرزامی ! در عين حال نظری هم ندارند

 دهد٬  می  تنزل  الفبا  آور  خفقان  سطح  به  را  موضوع
 ناچاريم به او در همين سطح پاسخ دهيم که شعار آزادی
 زندانيان سياسی بخش مهمی از يک مبارزۀ سياسی برای
 بسيج توده ای و با اتکا به همان تودها است؛ اما عجز و

 ار  و  حمالتش ناله  که  حکومتی  قضائيۀ  قوۀ  به  نامه  سال
 تر «  وحشی  اسرائيل  نيروهای  از  برابر  توصيف » صد

 می شود٬ يا مقدمۀ مماشات است و يا ادامۀ آن؛ اين دو به
 ايشان برای فهم . ديگر نيستند هيچ وجه قابل قياس با يک

 که  باشد  داشته  ياد  است به  موضوع الزم  دو  تفاوت اين
 سياسی در اعتراضات علنی و در دل شعار آزادی زندانی

 يک جنبش بيان می شود و با نامه ای مخفيانه به وزارت
 دارد  اساسی  تفاوت  علنی  تجمع  درخواست  برای  . کار
 اولی نيازمند تکيه به توده ها و دومی نيازمند حمايت قشر

 است در هرصورت ايشان با مثالی . نازک رفرميست ها
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 به موضوع٬ اصل که می زند٬ به جای صراحت بخشيدن

 . موضوع را استتار کرده است

 آيا نوشتن نامه به طور کلی مجاز نيست؟

 به شرايطی بستگی دارد که می توان در آن  اين مستقيمًا
 کرد  استفاده  نگاری . شرايط از اين نوع تاکتيک ها  نامه

 اشکال  دارای  نفسه  فی  داری  دولت سرمايه  نهادهای  به
 رايط آن به درستی تحليل نيست؛ اما بسيار مهم است که ش

 شود؛ ضمن آن که پارامترهای ضروری ديگر مورد نياز
 منفعت  کار٬  حاصل  تا  شود  گرفته  نظر  در  نيز  آن

 . نباشد » ارسال کنندگانش « آن به جای » دريافت کنندگان «
 در شرايطی که يک پای جمهوری اسالمی لب گور است
 و در شرايطی که هيچ توهمی نسبت به آن در توده های

 در شرايطی که انواع بحران ها . علی العموم وجود ندارد
 دامن اين رژيم را گرفته است و باندهای درونی آن خود

 هستند  خود  بودن . افشاگر  حرام  باوجود  شرايطی که  در
 طبق قوانين دينی رسمی » عاشورا « ريزی در روزا خون

 نفر٬  هزاران  چشم  جلوی  روز  همين  در  اما  خودش٬
 را با ماشين نظامی به روی مردم نيروهای سرکوبگرش

 فرستاد  برای . می  عامدانه  روز  هر  که  شرايطی  در
 آويزد٬  می  دار  به  را  ای  عده  انظارعمومی  در  ارعاب
 در شرايطی که جناح های ريزش کرده از خود اين رژيم
 آن را غير قابل اصالح می بينند و به نتيجۀ براندازی اش

 که  شرايطی  در  و  رسند  نوشت ... می  قوۀ ٬  به  نامه  ن
 بهترين  در  درخواست آزادی دستگير شدگان٬  و  قضائيه
 عضو  کنندۀ  مصاحبه  که  است  جمله  اين  مصداق  حالت
 منتقدين نامه  نسبت به  آلترناتيو  نشريه  کميتۀ هماهنگی با

 : نگاری ها می گويد

 ايران «  کارگری  جنبش  گود  از  خارج  در  منتقدين  اين
 فع  سفت  زمين  روی  پايشان  و  چارچوب هستند  در  اليت
 » . حاکميت سرمايه داری در ايران نيست

 و در بدترين حالت٬ به معنی چرخش به راست و مماشات
 داری . است  زمين فعاليت در چارچوب حاکميت سرمايه

 در ايران٬ سفت تر از زمين سلول انفرادی در يک زندان
 حکم  سال  ده  از  بيش  با  يک زندانی  برای  تبعيدگاه  در

 جا نامه به نهاد های حقوق بشری نوشته نيست که از آن

 و نهادهای همين رژيم را افشا کرده است و نقطۀ  اعمال
 مصاحبه کننده با نشريۀ . فشار را به آن ها نشان می دهد

 : آلترناتيو می گويد

 پر واضح است که کميتۀ هماهنگی از روز اول تشکيل «
 ب  است٬  بر فعاليت علنی قرار داده  مبنای کار را  ه خود٬
 اين دليل ساده که ايجاد تشکل کارگری حق مسلم و انسانی
 ديگر  کشورهای  در  چه  و  ايران  در  چه  کارگران  همۀ

 در . است  هماهنگی  کميتۀ  موجوديت  اعالم  بيانيۀ
 » . مؤيد همين امر است ۱۳۸۳ ارديبهشت

 تغيير  وقت  هيچ  شرايط  که  است  معنی  آن  به  اين  آيا
 همۀ  مختص  علنی  فعاليت  و  کرد  نيز نخواهد  شرايط
 ها  شعارنويسی  بسياری  امروز  همين  جای ( هست؟  به

 نگاری  حتی ) نامه  مردمان  سوی  از  رژيم  عليه
 های تلفن به صورت  باجه  غيرسياسی بر در و ديوار و

 شود  می  انجام  مخفيانه٬  اما  ها . خودجوش٬  آن  اگر
 مبنای  و  هماهنگی  کميتۀ  از  را  خود  الگوی  بخواهند

 کنند  اقتباس  آن  تعطيل آغازين  را  فعاليتشان  بايد  يا  که
 . نمايند و يا در بهترين حالت بروند گوشۀ زندان

 در شرايطی که به هر ترتيب و به هر سختی که می شد
 کارگران  سنديکای  کرد٬  برگزار  مراسمی  و  تجمعی

 » راديکال ها « شرکت واحد که در آن موقع از سوی مثًال
 اع  رفرميستی بود٬  اتهام  و  انتقاد  تراضات و سخت مورد

 آن ها که معتقد . اعتصاب ضد سرمايه داری سازمان داد
 پايشان  اين علت که  به  فعاليت قانونی و علنی بودند٬  به
 از مبارزۀ صنفی شروع کردند و  روی زمين سفت بود٬
 تحميل کرد و  به آن ها  سياسی را  همين مبارزه٬ مبارزه
 داری  سرمايه  ضد  مبارزۀ  سطح  به  بالفاصله  خود اين

 شد تبدي  دستگيری . ل  متوجه  وقتی    سنديکا  علنی  فعاالن
 رهبران خود شدند٬ بالفاصله مخفی شدند و اعتصاب خود

 دادند  سازمان  مخفی  شرايط  در  مشخص به . را  شرايط
 به  معروف  فعاالن  تواند  می  که  است  ای  گونه

 فعاالن » رفرميست «  به  داری « را  سرمايه  تبديل » ضد
 عملی و بيان يکسری را به بی » راديکال « کند و مدعيان

 کميتۀ پيگيری با وجود ضعف . ادعاهای تو خالی بکشاند
 آن ها  به    مذکور  نوشتۀ  فرامرزی در  فريدون هايی که
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 شرايط  در  که  ای  نامه  بر  عالوه  يعنی  کند٬  می  اشاره
 گشايش ها به ادارۀ کار نوشته بود و خيلی زود و رو به

 اين قسمت از ( جنبش آن را پس گرفت  قلم ايشان تصادفًا
 است  حمايت از !) افتاده  به  را  و بی دريغ خود  جا  همه

 رساند  می  شرکت واحد  آکسيون . مبارزات سنديکای  از
 حمايتی از اسالو در مقابل دادگاه انقالب تا مراسم اول ماه
مه در خيابان هنگام که از سوی اين سنديکا برگزار شده

 داشتم ( بود  حضور  مراسم  آن  هردوی  در  د ) شخصًا  ر ٬
 ای در ترمينال  جداگانه  هماهنگی مراسم  کميتۀ  حالی که
 و هيچ وقت معلوم  بود  ريزی کرده  ميدان آزادی برنامه

 ! نگرديد چه زمانی شروع و چه زمانی پايان گرفت

 نسبی  شدن  باز  شرايط  يعنی  شرايطی٬  چنين  در  بله٬
 نهاد  يک  ها٬  گشايش  برخی  و  علنی  فعاليت  فضای

 رو به « را مشروط به اين که کارگری می تواند نامه ای
 خصلت » علنی « و » جنبش  و  بار  دارای  ضمنًا  و ٬ 

 افشاگرانه باشد٬ بنويسد؛ تا از اين طريق بتواند در قدمی
 شود  واقع  جنبش مؤثر  کل  راندن  جلو  به  اين . برای  اما

 حزب  وجود  نيازمند  شرايطی٬  چنين  در  حتی  نيز٬  خود
 نظار  طريق  از  که  است  جامعه  در  قوی  آن٬ انقالبی  ت

 دريافت  طرف  از  احتمالی  استفادۀ  سوء  هرگونه  جلوی
 ما در ايران هرگز چنين حزبی . کنندگان نامه گرفته شود

 يک  آغاز  که  داشت  وجود  خطر  اين  همواره  و  نداشتيم
 قرار  ديپلماتيک و  مذاکرات  به  قبول٬  قابل  نگاری  نامه

 به راستی اگر چنين . گرفتن در زمين رفرميسم تبديل شود
 ف  و ستون  مستقل  های  تشکل  باشد٬  نداشته  وجود  قراتی

 خودجوش با تکيه بر کدام تئوری انقالبی می توانند وارد
 نيز  آلودگی  انواع  گزند  از  و  شوند  فعاليت  حوزۀ  اين

 بمانند  داری . مصون  سرمايه  نهادهای  به  نوشتن  نامه
 مجموعه ای از اين عناصر را طلب می کند تا از مجرا و

 تعيين  قبل  خارج نگردد اهداف از  در . شده٬  تازه  اين  و
 شرايط حاکميت متعارف بورژوازی دمکراتيک است و

 هم معرفی » فاشيستی « نه حکومتی که اين سو و آن سو
 . می شود

 ارسال نامه به يک نهاد سرمايه داری و حقوق بشری در
 که  قضائيه  قوۀ  نهاد  به  نامه  ارسال  با  کشور٬  از  خارج

 وحشيا  احکام  کنندۀ  صادر  تفاوت خود  کلی  به  است٬  نه

 نظام . دارد  مدافع  رو  هر  به  نهادها  اين  همۀ  هرچند
 روش های  ها  آن  از  هرکدام  اما  هستند٬  داری  سرمايه

 برند  پيش می  را  که . مختلفی  کار  جهانی  سازمان  مثًال
 به  مقاوله نامه هايی را  خود يک نهاد امپرياليستی است٬

 ساختن تصويب می رساند که به موجب آن کارگران حق
 . تشکل مورد نظر و بدون کسب اجازه از دولت را دارند
 نه  قوانين٬  اين  تصويب  برای  نهاد  اين  اصلی  انگيزۀ
 است  سرمايه  صاحبان  منفعت  که  کارگران  . منفعت
 و  سرمايه  صاحبان  که  است  اين  نهادها  اين  استراتژی
 کارگران  ميان  در  بايد  کشوری  هر  در  گذاران  سرمايه

 داشت  ای  مذاکره  صورت طرف  اين  غير  در  باشند٬  ه
 اين  اعتراضی از سوی کارگران صورت بگيرد٬  هرگاه
 اعتراض بالفاصله به شورش تبديل می شود و دستگاه و

 خرد خواهند شد  يا  آن . ماشين آالت و همه چيز مصادره
 عصيان  کارگران  از  وسيعی  عدۀ  با  توانند  نمی  گر ها

 کنند٬ برای همين به دنبال نمايندگانی  در ميان آن مذاکره
 را  کارگران  کل  ها  آن  با  مذاکره  طی  که  گردند  می  ها

 و مجاب کنند  تشکل صنفی کارگری از نظر آن . متقاعد
 آن٬  در  بيشتر  عضويت هرچه  و  دارد  اهميت را  اين  ها
 . امکان کنترل هرچه بيشتر را برای آن ها فراهم می کند
 و  رفرميسم  نفوذ  با  داری سخت نيست که  برای سرمايه

 مطيع بورک  را  ها  آن  تشکالت٬  اين  درون  به  راسی
 تشکل  خود  نگران  نتيجه  در  سازند؛  خود  های  خواسته
 به  که  منزجرند  تشکلی  نوع  از  بلکه  نيستند٬    صنفی
 به  باشد٬  معتقد  داری  سرمايه  ضد  و  سياسی  مبارزۀ
 . خصوص اگر اين تشکل حزب کمونيستی کارگران باشد

 مقا  بله با حزب طبقۀ يکی از داليل مهم اشاعۀ رفرميزم٬
 است  که . کارگر  است  رسيده  جايی  به  کار  اواخر  اين

 تشکل  با  رفرميزم٬  با  مبارزه  بهانۀ  به  گرايشات  برخی
 يعنی آن ها در واقع ! حزبی طبقۀ کارگر مخالفت می کنند

 در  نه  و  می شوند  متشکل  کارگر  مقابل حزب طبقۀ  در
 ايران  در  حاکم  داری  سرمايه  با  حال . مقابل  در  اين  ی و

 همين حزب است  دقيقًا  . است که مشکل اساسی رفرميزم
 برای اين که از اصل موضوع دور نشويم٬ بحث بر سر
 ديگر  مجالی  به  را  کارگر  اهميت تشکيالت حزب طبقۀ
 که  کنيم  است تأکيد  همين قدر الزم  اما  موکول می کنيم؛
 از  استفاده  برای  الزم  پارامترهای  مهمترين  از يکی
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 به نهاد های سرمايه داری٬ نظارت تاکتيک نامه نگاری

 حزب انقالبی طبقۀ کارگر بر اين فرايند است که در غير
 اين صورت اين تاکتيک به سادگی به ضد خود تبديل می

 قضائيۀ . شود  قوۀ  به  که  ای  نامه  با  هماهنگی  کميتۀ
 هرچند  نوشت٬  اسالمی  راست « جمهوری  به  » چرخش

 است٬ » مستقل « ًا خود را کامل کرد٬ اما نشان داد که واقع
 هيچ گرايش و جريان مدعی حمايت از کميته های  زيرا
 مستقل فعاالن کارگری تاکنون از اين نامه نگاری حمايت

 بگذريم از اينکه اين سنت سانتريزم است که . نکرده است
 . در اين مواقع سکوت کند تا مبادا با آتش ديگران بسوزد

 بدون حضور و بگذريم از اين که استقالل يک تشکيالت٬
 مستقل  های  تشکل  فقرات  ستون  مثابه  به  انقالبی  حزب
 کارگری٬ دايمی نخواهد بود و به سادگی قابليت منحرف

 در اين جا دوباره به سفسطۀ ياد شده به وسيلۀ . شدن دارد
 مستقيم٬  غير  طور  به  که  گرديم  برمی  فرزامی  فريدون
 مخالف امکان بهره برداری جمهوری اسالمی از اين نوع

 است ن  ها  نگاری  گونه . امه  اين  وی  سطحی  نگرش
 بگوييم « : فرمولبندی می شود  است که  اين  درست مانند

 را سر ندهيم چرا که اگر " آزادی زندانيان سياسی " شعار
 آن  کند  آزاد  سياسی را  خواهد حاکميت زندانيان  قادر  گاه

 بود که در اذهان مردم توهم ايجاد کرده و خود را حاکمی
 !". د مهربان جا بزن

 که به شعار توده » زندانی سياسی آزاد بايد گردد « شعار
 بر فشار های وسيعی از مردم تبديل می شود٬  به معنی

 نامۀ يک گروه  اما  حکومت برای آزادی زندانيان است؛
 نهادهای همان حکومت کم  کارگری به  فعاالن  کميتۀ   يا
 نوعی  اين  بلکه  شد٬  نخواهد  تلقی  آن  به  فشاری  ترين

 مگر آن که اين کميته يا گروه . حسوب می شود م مذاکره
 سياسی به همان توده ها رجوع نمايد و از آن ها بخواهد

 کنند  وارد  فشار  حکومت  فعاالن . به  کميتۀ  اين  اگر
 داری باشد٬  سرمايه  ای راديکال و ضد  کميته  کارگری٬
 . حتمًا بايد متحدينی در جهان داشته و با آن ها مرتبط باشد

 حوزۀ  اين  کارگر هرچند  طبقۀ  کمونيستی  بخش  فعاليت
 است٬ اما در هر حال سبک کار صحيح٬ سبک کار همين

 است  کارگر  طبقۀ  درخواست . بخش از  معنی که  اين  به
 بين  متحدينی  به  زندانی٬  کارگری  فعاالن  آزادی  مثًال
 المللی ارائه می شود و آن ها از طريق نيروهای خود در

 در آن فعاليت دارند سنديکاها و اتحاديه های سراسری که
 هم  المللی و  بين  نهادهای  برخی  از  درخواست  با  زمان

 را  اسالمی  جمهوری  بشری٬  حقوق  و  بورژوازی  خود
 شده تحت فشار قرار می برای آزاد کردن فعالين دستگير

 کس به . دهند  توهمی برای هيچ  هيچ  حالت اوًال  اين  در
 تضاده  از  تاکتيک  اين  با  ثانيًا  آمد٬  نخواهد  ای وجود

 نفع  به  متعارف  غير  و  متعارف  داری  سرمايه  درونی
 آزادی  برای  ثالثًا  است٬  شده  استفاده  کارگری  جنبش
 درخواست  نه  و  است  مؤثر  فرايند  اين  دستگيرشدگان٬

 به عنوان عضوی از . آزادی زندانی از زندانبان  شخصًا
 شورای همکاری در يکی از جلسات اين شورا و اتفاقًا در

 محمود صالحی اين بحث را مطرح کرده رابطه با آزادی
 ما چند راه بيشتر برای آزادی محمود صالحی از « : بودم

 يا بايد يک تونل تا سلول او حفر کنيم و از . زندان نداريم
 کنيم  آزاد  در الی . اين طريق وی را  بايد يک تيغ اره  يا

 يک ساندويچ جا سازی کنيم و برای او بفرستيم که با آن
 يا بايد خود . را ببرد و از آن خارج شود ميله های زندان

 کنيم  آزاد  را  او  و  بشکنيم  را  درهای زندان  يا . برويم  و
 منتظر بمانيم تا انقالب شود و او به همراه ساير زندانيان

 و يا با گرفتن کمک از متحدين بين المللی خود٬ . آزاد شود
 او و ساير  ال  به نهادهای بين المللی پر نفوذی مانند آی

 ادهای مشابه که جمهوری اسالمی به دليل تالش برای نه
 پذيرفته شدن از سوی آن ها  نمی تواند فشارشان را ناديده
 ها  آن  به  پرتاپ کرد  سنگ را  بايد  ای که  نقطه  بگيرد٬
 » . نشان دهيم تا آن ها بدانند به کجا بايد سنگ پرتاپ کنند

 در آن جا گفته شد اگر راه ديگری به ذهن ساير رفقا می
 کنند  پيشنهاد  لطفًا  به . رسد  اما  نشد  ديگری ارائه  پيشنهاد

 مخيلۀ هيچ يک از اعضای جلسه نيز نامه نوشتن به قوۀ
 نيز خطور نکرد    عنوان يک پيشنهاد  به  در آن . قضائيه

 در . هنگام  اين کمپين توسط متحدين بين المللی آغاز شد
 همکاری  شورای  صالحی٬  محمود  حبس  زمان  پايان

 در  که آکسيونی  ديد  تدارک  سنندج  دادگستری  مقابل
 از  نظر  صرف  را  آن  و  داشتم  حضور  آن  در  شخصًا

 . برخی ضعف هايش بسيار موفق ديدم

 قصد  دليل  به  سقز  در  کارگری  فعالين  که  زمانی  در
 رفقای  شدند٬  دستگير  مه  ماه  اول  مراسم  برگزاری
 المللی  بين  کارزار  دارم٬  تعلق  آن  به  خود  که گرايشی
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 نيستند « تحت عنوان جانانه ای  را » کارگران ايران تنها

 در سه قارۀ جهان با کمک متحدين بين المللی خود تدارک
 زمان صدها نفر از آن ها در مقابل سفارت ها ديدند که هم

 و  پيشاور  از  اسالمی٬  جمهوری  های  کنسولگری  و
 اتريش و  تا  اسپانيا  از  سيتی٬  مکزيکو  تا  گرفته  کراچی

 در  با  غيره٬  و  های سوئد  عکس  داشتن  دست
 نهادهای  از  امضا  هزاران  آوری  جمع  و  دستگيرشدگان
 و  کردند  تجمع  جهان  سوی  آن  و  سو  اين  در  کارگری
 . رژيم جمهوری اسالمی را سخت تحت فشار قرار دادند
 اين حرکت عالوه بر تأمين هدف آزادی دستگير شدگان٬
 داشت که خوشبختانه  را  معرفی سبک کار صحيح  قصد

 قابل  هر نامه ای . توجهی به اين هدف نيز نائل شد تاحد
 نهادهای  های  نامه  شد٬  ارسال  اسالمی  جمهوری  به  که

 جمهوری اسالمی در اين وضعيت نه تنها . بين المللی بود
 را  موضوع  اين  از  برداری  بهره  که  امکان  اين  يعنی

 فعالين  است که  کرده  ايجاد  شرايط متعارفی را  کند  ادعا
 به  آن  با  نگاری بپردازند می توانند  دست داد٬  نامه  از

 کم  عنوان حکومتی که  به  به بلکه  ترين حرکت کارگران
 سرکوب می  را  گراميداشت مراسمی  برای  منظورتجمع

 . کند٬ سخت تحت فشار قرار گرفت

 در  رفرميزم  با  مبارزه  و  می حرف راديکاليسم  نيست٬
 نوع مبارزه و تشکل . به کار بست عمل بايست آن را در

 بخشی از تجليات مبارزۀ راديکال با سرمايه داری و يابی
 است  تشکيالت رفرميستی . رفرميزم  هر  نبود  چنين  اگر

 داری  سرمايه  وضد  راديکال  را  خود  توانست  می  نيز
 رفرميزم به معنی . معرفی کند که گه گاه چنين نيز می کند

 نيازمند مماشات  دليل  همين  به  است؛  داری  سرمايه  با
 می می باشد که با کمک آن بتواند اين تشکيالت و مکانيس
 کند  تأمين  را  فعاليت . هدف  و  گرايی  علنی  های  نظريه

 شرايط و تحليل مشخص از  منطبق با  قانونی اگر نتواند
 سرمايه  حکومت  استفادۀ  مورد  بيشتر  بگيرد٬  قرار  آن

 اين . داری قرار خواهد گرفت تا جنبش ضد سرمايه داری
 مفروض  و  محض  الفبايی  نکات  ضد ها  فعاالن  برای

 است  داری  بايد . سرمايه  قانونی  و  علنی  يک تشکيالت
 اگر قانونی وضع شد . خود را ملزم به اجرای قوانين بداند

 اعالم  شود٬ تشکيالت » حرام « که به موجب آن اعتصاب
 در اين . قانونی و علنی نمی تواند اعتصاب سازمان دهد

 نفع حکومت سرمايه  قانونی به  فعاليت علنی و  داری جا
 بود  نشان . خواهد  ظاهر  در  که  آن  برای  ها  رفرميست

 دهند نفعی برای سرمايه داری ندارند٬ تهديد به اعتصاب
 در . می کنند؛ اما اعتصابی که به اقتصاد صدمه ای نزند

 نقض  قانون را  و هم  اند  اعتصاب کرده  اين صورت هم
 اند  اعتصاب٬ ! نکرده  اصلی  خصلت  که  صورتی  در

 اقتصاد  به  يک صدمه  تنها  گرنه  و  تشريفات است
 . به شمار خواهد آمد فرماليستی

 ترين  ناقص الخلقه  از  يکی  اسالمی  جمهوری  حکومت
 آن ها نيازمند . حکومت های سرمايه داری در جهان است

 حضور رفرميزم هستند٬ اما ناچار می شوند حتی فعاليت
 کنند  محدود  را  سازش . رفرميستی  يعنی  رفرميزم٬

 در  اما  ايران حکومت سرمايه داری دارای يک طبقاتی؛
 يک  و  مرکزی  نيست فرماندهی  نتيجه . دست  در

 جهت  ای  مذاکره  طرف  شرايط٬  اين  در  سازشکاران
 نمی کنند  پيدا  می شوند . سازش   ناچار  ها  آن  نتيجه  در

 خود را به هرترتيب ممکن به شکل قانونی و علنی حفظ
 شود  مهيا  نظرشان  شرايط مناسب مورد  تا  اين ا . کنند  ز

 رو وارد نوعی از فعاليت های علی العموم و با اسامی و
 عناوينی که آب را در دل کسی تکان ندهد٬ وارد کارزار

 و شعارهای عامه پسند بی » او  جی  ان « . می شوند  ها
 آن است » آزادی و برابری « خطر نظير  ای از  نمونه ٬ . 

 های  گرايش  تحمل  به  قادر  حتی  که  اسالمی  جمهوری
 م نيست٬ سعی می کند اين گونه فعاليت ها و درون خود ه

 ژست  اين ترتيب اوًال  به  که  چرا  تحمل کند؛  را  شعارها
 می گيرد که حق فعاليت سياسی را  خود  به  حکومتی را

 فعاليت سياسی می دهد  اجازۀ  و  می شمارد  ثانيًا . محترم
 شعاع  در  را  سياسی  های  فعاليت  نبض  طريق  اين  از

 ثالثًا هرگاه که احساس خطر وسيعی به دست می گيرد٬ و
 کند و فعاليت ها را رو به گسترش ببيند٬ در يک چشم به
 هم زدن همه را بدون استثنا دستگير می کند و تحت فشار

 می دهد  نفعی . قرار  بود  قرار  ترتيب فعاليتی که  اين  به
 به نفع خود حکومت می  تمامًا  برای جنبشی داشته باشد٬

 باره با کمی عقب نشينی پس از يک دوره فشار٬ دو . شود
 می کند  باز  روند  مجراهايی برای همين  گرفتن٬  . و شل
 طرفداران فعاليت قانونی چون نمی توانند قانونًا تشکيالت
 داری  سرمايه  عليه  علنًا  و  بسازند  داری  سرمايه ضد
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 مبارزه کنند٬ خود را در اين مدارها قرار می دهند که به

 در خيال خود تحت اين پوشش اهدافشان ت  اما  امين شود؛
 تامين  اهداف خود حکومت را  اين مداری است که  واقع

 طرفداران فعاليت علنی و قانونی خود را در دو . می کند
 صفبندی می کنند؛ اما هر » راديکال « طيف رفرميستی و

 دو طيف در يک نقطه به هم می رسند و آن عبارت است
 جنبش علنی است و نمی « که می گويد » تئوری « از آن

 داشت  دستاوردی  مخفی  صورت  به  نقطۀ . » توان  اين
 و  ها  رفرميست  بين  ها « اشتراک  می » راديکال  باعث

 در پراتيک و ماهيت از يک  نتوانند  آن ها  که  ديگر شود
 شوند  می  ناچار  دليل  همين  به  درست  و  شوند  متمايز

 صورت  به  با » نظری « مرتب  را  خود  تمايز  کالمی  و
 دهند » راديکال « اسامی  فرمولبندی ن . نشان  از  ای  مونه

 در مصاحبۀ عضو کميتۀ هماهنگی  علنی بودن جنبش را
 : با نشريۀ آلترناتيو با هم می خوانيم

 تشکل «  ايجاد  که  است  باور  اين  بر  هماهنگی  کميتۀ
 » . واقعی کارگران٬ جز در شرايط علنی ممکن نيست

 ترجمۀ دقيق اين جمله اين است که تشکيالت حزب طبقۀ
 ايط کنونی جمهوری اسالمی می بايست کارگر که در شر

 حتی در شرايط دمکراتيک پاريس  و  مخفی باشد٬  کامًال
 نيز نمی تواند کامًال علنی باشد٬ تشکيالت واقعی کارگران

 صاحبان اين نظريات حتی اگر در حرف با . نخواهد بود
 پراتيکشان  اما  تشکيل حزب طبقۀ کارگر مخالفتی نکنند٬

 گرايی « که  به دائمی » کميته  کاری  دهد  می  است نشان
 ايشان  برای  موضوع  اين  و  ندارند  حزب  ساختن  کار

 نيست  ای  گرايش . دغدغه  يک  ديدگاه  ديد  بايد  حال
 رفرميستی در مورد حزب٬ چه اختالف اساسی با گويندۀ

 اعم از نيمۀ چپ . اين جمالت دارد  شدۀ طيف رفرميستی٬
 آنارشيستی برو  طيف گستردۀ  در  را  خود  که  ز ليبراليزم

 ها و سوسيال دمکرات ها و » راديکال « می دهد تا ظاهرًا
 سازماندهی ...  و  کارگری  جنبش  مفاهيم  عامدانه  کامًال

 جنبش  دستاورد  و  آميزند  می  هم  در  را  جنبش کارگری
 علنی را وابسته به سازماندهی علنی و الجرم تشکل علنی

 ها٬ علنی هستند جنبش بديهی است که . و قانونی می کنند
 جنبش ها لزومًا سازماندهی توانند مخفی باشند؛ اما و نمی

 علنی نيست و می تواند و بايد در شرايطی مانند شرايط

 اسالمی  جمهوری  وقتی . باشد مخفی کامًال کنونی
 جمهوری اسالمی تحمل تشکل علنی را ندارد و به نشست
 که  است  معنی  اين  به  البد  برد٬  می  يورش  آن  عمومی

 دستاو  نمی فعاليت علنی يا  دارد  اگر هم  يا  و  ردی ندارد
 وقتی . تواند چيزی بيشتر از دستاورد فعاليت مخفی باشد

 نشست شصت  ايران  کنونی  شرايط  در  هماهنگی  کميتۀ
 به  که  است  معنی  اين  به  يا  بيند٬  می  تدارک  ای  نفره

 داری  سرمايه  حکومت  دمکراتيک  های  توهم ظرفيت
 چنين نشست ه  اين معنی است که  به  يا  و  ايی قرار دارد

 نيست خطری برای حکومت داشته باشند که مورد يورش
 شوند  خاستگاهی . واقع  و  منشأ  يک  هر  حالت  دو  اين

 . رفرميستی دارند و ربطی به راديکاليسم کارگری ندارد
 علنی  نشست  به  اسالمی  جمهوری  پوشان  يورش چکمه
 کردن  وارد  عنوان  به  که  آن  از  قبل  هماهنگی٬  کميتۀ

 ميته ارزيابی شود٬ به معنی جلوگيری ضربه ای به اين ک
 به  در . نفس کل طبقۀ کارگر خواهد بود از کسب اعتماد

 نتيجه دود يک اشتباه ناشی از ارزيابی های غلط  فعاليت
 علنی و قانونی از سوی هرنهاد فعالی که باشد به چشم کل

 می رود  کارگر  فرزامی در . طبقۀ  فريدون  ديد  بايد  حال
 کميت  عملکرد  از  می دفاع  چه  رابطه  اين  هماهنگی در  ۀ

 : گويد

 همان «  کميته  طول اين  در  که  فعاليت خود ۹ گونه  سال
 ها و امکانات اثبات کرده٬ ضمن استفاده از همهۀ ظرفيت

 هيچ  چارچوب موجود٬  به  مقيد  و  محدود  را  خود  های گاه
 . » رسمی و قانونی موجود نکرده

 ا  شده  نقل  جملۀ  با  گفتار  تناقض اين  از  ز صرف نظر
 سوی مصاحبه کننده با نشريۀ آلترناتيو٬ مصاحبه کننده با

 ازای  مذکور مابه  هماهنگی ۹ نشريۀ  فعاليت کميتۀ  سالۀ
 : را اين گونه توضيح می دهد

 در «  ها  هزينه  اين  پذيرش  ضمن  نيز  هماهنگی  کميتۀ
 را  ارزشمندی  خدمات  است  توانسته  خود  حيات  طول

 کوره پزخانه ها و انجام دهد؛ از باال رفتن دستمزدها در
 بيمۀ کارگران آن واحدها گرفته تا انعکاس خبر مبارزات
 کار  به  بازگشت  مختلف٬  واحدهای  و  مراکز  کارگران
 بحث  رسيدن  نتيجه  به  کرمانشاه٬  بافت  غرب کارگران
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 مطرح  و  برجسته  سنندج٬  شاهو  کارگران  بازنشستگی
 کردن قتل عام کارگران خاتون آباد کرمان در اذهان مردم
 و کارگران٬ کمک به اعتراضات و دريافت دستمزدهای
 معوقۀ کارگران يخچال سازی لرستان و ده ها دست آورد

 » ... ديگر

 واضح است که اين دستاوردها هرگز با کار غير علنی و
 از همه مهم تر کار علنی اين . مخفی به دست نمی آمدند

 هم  در فضايی باز با  تا  کارگران داد  به  ديگر فرصت را
 جريانات کار  با  کار  مرز  و  نمايند  تجربه  را  جمعی

 کامًال  محيطی  در  را  داری  سرمايه  ضد  و  رفرميستی
 . شفاف عملی سازند

 نيست  ضد « معلوم  و  رفرميستی  جريانات  با  کار  مرز
 در موارد ذکر شده چيست؛ همان طور که » سرمايه داری
 نيست  ديگر « معلوم  دست آورد  ها  هستند؛ » ده  ها  کدام

 اگر از دو مورِد مربوط به خبر  يان همين مقدار اما در م
 چهار  سقم  صحت و  بر  اگر  همچنين  و  بگذريم٬  رسانی

 نکنيم  مکث  آن  ديگر  ای  مورد  کميته  ازای  مابه  اين
 که    نيست  ميزانی  به  فعالين ۹ علنی٬  نيروی  سال

 داری  سرمايه  راديکال و ضد  می گويند  که  کارگری را
 باشد  اين در حالی است که . هستند به خود مشغول کرده

 نداشتن حزب مخفی انقالبی خود هم  چنان طبقۀ کارگر با
 اين موارد نيز می . پراکنده و بی برنامه و بی رهبر است

 مخفی  سازماندهی  با  و  علنی  تشکيالت  بدون  توانست
 جنبش . صورت گيرد  در  اين  بيش از  بارها  و  هرروزه

 ی کارگری٬ به صورت خودجوش و حتی با تدارکات مخف
 . صورت می گيرد » کميتۀ هماهنگی « و بدون نياز به يک

 ازای فعاليت علنی  گفت ۹ اگر مابه  بايد  يعنی اين٬  ساله
 مرزی  هيچ  عملی  بی  با  قانونی  و  فعاليت علنی  بين  که

 ايجاد تشکل واقعی کارگران جز در « يا اگر . وجود ندارد
 سالۀ يک تشکل ۹ ازای و مابه » شرايط علنی ممکن نيست

 ا  اين علنی  از  و  است  آيد٬ ين  می  شمار  به  واقعی  رو
 شرايط  در  واقعی  تشکل  گفت  بتوان  شايد  بنابراين
 و  اساسنامه  يک  و  نام  يک  يعنی  موجود  ديکتاتوری

 . چندگاهی و ديگر هيچ نشست های هراز

 اين  مقابل  سرکوب » دستاوردها « در  علنی٬  فعاليت  ی
 قۀ فعالين کميتۀ هماهنگی٬ ضربه روحی سنگين به کل طب

 کارگر وارد می سازد که ديگر اين دستاورد مثبت ناميده
 شد  کميتۀ . نخواهد  به  ضربه  اين  شدن  وارد  از  بعد

 در  را  کميته  اين  از  خارج  افرادی  سراغ  بايد  هماهنگی
 کشورهای همجوار ايران گرفت که ديگر نمی توانند در

 شايد الزم باشد . مکان های سابق خود باشند و فعاليت کنند
 شود بعدها  پرداخته  بيشتر  موضوع  اين  اين . به  در  اما

 بسياری  انقالبی  بالقوه  فعالين  که  کرد  تأکيد  بايد  فرصت
 اين  تدارک  سال ۹ طی  از  توانستند  می  هرکدام  که

 باشند  ايران  کارگر  طبقۀ  حزب  اعضای  و   دهندگان
 اميد و پراکنده شدند و هنوز  و نا  سرگردان و دموراليزه

 اين  نيست  داری رادي « معلوم  سرمايه  ضد  که » کاليسم
 ؟ ! مرتب از آن صحبت می شود٬ چگونه تعميم می يابد

 توانست مفهوم  روزی  اگر  فرزامی  دمکراسی « فريدون
 را به عنوان مکانيزم اساسی پيشرفت کار يک » کارگری

 اگر  و  کند٬  درک  و  بشناسد  داری  سرمايه  ضد  تشکل
 کميتۀ  شد  باعث  که  را  داليلی  ساير  توانست  روزی

 اهنگی در مقابل کميتۀ پيگری ساخته شود را ذکر کند هم
 که  ديد  خواهيم  نسازد؛  اخالقی  راز  و  رمز  آن  از  و

 داليل    جز  به  يک دليل  حتی  توانست  ای نخواهد  فرقه
 برشمارد  تقابل  اين  بد ** . برای  برسيم  روز  آن  به  تا  اما

 به  پيگيری  کميتۀ  نامۀ  فرعی  دليل  جز  به  اينک  نيست
 ه معنی کسب اجازه برای ايجاد تشکل که ب  وزارت کار

 بعد٬ از طرف  های کارگری تعبير شد٬ هرچند٬ يک ماه
 شد  گرفته  پس  کميته  و  اين  واقعی  اصلی٬  دليل  به ٬ 
 کنيم  هماهنگی : ملموس تر آن اشاره  بنيان گذاران کميتۀ

 کارگر  طبقۀ  حزبی  تشکيالت  افراد  ترين  مخالف  از  يا
 از سانتريست ترين افرا  يا  و  نمی تواستند . د بودند  آن ها

 بوی  آن  اصلی  عمق  از  که  بگيرند  قرار  ای  کميته  در
 . حزب به مشام می رسيد

 : جمع بندی

 پيشروان کارگری نمی توانند يک بار برای هميشه پيشرو
 در  را  مرتب تاکتيک های خود  مگر آن که  باقی بمانند٬

 استراتژی انقالبی به . روز کنند انسجام ديالکتيکی اش با
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 کوچک آگاه  اقليت  وسيلۀ  به  کارگر  طبقۀ  طبقاتی  ی

 شود  می  نمايندگی  آن  ايران . پيشروان  کارگر  های  توده
 مدتهاست که هيچ توهمی به قوانين حکومت سرمايه داری
 ندارد؛ در نتيجه آن ها خود در بوتۀ آزمون آموخته اند که
 در شرايط کنونی٬ سازماندهی قانونی و علنی به معنی در

 است معرض سرکوب قر  رفتن  بين  از  و  گرفتن  در . ار
 مرتبط به نهادهای  شرايط کنونی هيچ کار علنِی مشخصًا
 دولتی٬ به نتايج مطلوب نمی رسد؛ يا دست کم اين روش
 کند؛  تضمين  را  کارگری  پيشُروی  مقام  تواند  نمی  کار

 . سهل است که از توده های کارگر نيز عقب می ماند

 س  ۲  دويست  سنت  در  مخفی  جنبش سازماندهی  الۀ
 خود  به  را  ای  ويژه  جايگاه  جهان  سطح  در  کارگری

 است  داده  سيستم . اختصاص  در  کار  سبک  اين  اگر
 ديکتاتوری نظامی فعًال موجود در ايران کاربردی نداشته

 زبانی  هر  با  و  واقعی « باشد  اين » غير  به  شود٬  قلمداد
 سنت  در  هم  اول  از  اين روش کار  گويا  معنی است که

 همان طور که کار مخفی نمی . بوده است جنبش کارگری ن
 تابع  نيز  علنی  کار  باشد٬  هميشگی  فرمول  يک  تواند
 شرايط و ارزيابی صحيح از اوضاع سياسی و اجتماعی

 همين . است  در  مخفی  و  علنی  کار  تلفيق  نظريۀ  ريشۀ
 است  نهفته  اما . موضوع  است٬  علنی  کارگری  جنبش

 و در هر  شرايطی تشکيالت و سازمان سياسی آن لزومًا
 در  وگرنه  بود  نخواهد  حالت علنی  و بدترين  سرکوب ٬ 

 در  و  شود  می  حالت نابود  رژيم بهترين  زائدۀ  به
 ترين خصلت های يکی از مهم . بورژوايی تبديل می گردد

 استقالل تشکل کارگری از دولت بورژوايی و احزاب آن
 امنيت  حفظ  برای  فقط  نه  فعاليت مخفی٬  تشخيص زمان

 جاد مصونيت از تبديل شدن به زائده ای خويش که برای اي
 . از آن است

 کار سياسی و دفاعی در جامعۀ اختناق آميز ايران بايد  ۳
 متمرکز  شکل  به  انقالبی  پيشتاز  حزب  يک  وسيلۀ  به

 منطقه (  و  کارخانه  يک  در  تجارب  حفظ  و  و ) تعميق
 ساير ( متراکم  به  يک کارخانه  تجارب  بسط  و  گسترش
 گر چنين حزبی وجود نداشته باشد ا . صورت پذيرد ) نقاط
 تدارک اين موضوع بايد در محور کار فعالين  که ندارد 

 گيرد  کارگری در . کارگری قرار  فعالين  از  هايی  کميته

 يا  و  قدر کافی در جهت ايجاد  به  طوالنی و  زمان نسبتًا
 تالش کرده  کارگری  مستقل  های  تشکل  ايجاد  کمک به

 نونی آن ها؛ به هرو می ضمن قدردانی از زحمات تاک . اند
 بينيم که به دليل ارعاب و اختناق و سرکوب سيستماتيک
 با  گيری  شکل  نطفۀ  در  يا  نگرفته  شکل  تشکالتی  چنين

 اند  رفته  بين  از  و  شده  مواجه  سنگين  جنبش . ضربات
 سال اخير هرگز نتوانست ۳۳ کارگری ايران دست کم در

 ب  اصًال  و  کند  تجربه  را  نظرش  مورد  مستقل عيد تشکل
 نيست که کارگران ايران قبل از آن که طعم تشکل مستقل
 به عنوان  بچشند٬ شوراهای سراسری خويش را  خود را

 اما اين هدف نيز ابزار مرتبط . حاکميت خود مستقر کنند
 طلب می کند  حزب پيشتاز انقالبی ابزار اين . به خود را

 ديگر وقت آن رسيده است که  پيشروان انقالبی . کار است
 ٬ و اين بار به منظور شکل کميته های مخفی ۀ کارگر طبق

 ايجاد کنند  اين عمل . دادن به نطفه های حزب انقالبی را
 طبقۀ  انقالبی  پيشُروی  دهد  می  نشان  که  است  انقالبی
 را  خويش  طبقۀ  طبقاتی  آگاهی  اوًال  توانسته  کارگر
 . نمايندگی کند و ثانيًا در مقام پيشُروی انقالبی باقی بماند

 جريانات هم  ٤  احزاب و  و » چپ « ۀ  مبارزه  مدعی  و
 در  را  خود  است مواضع  الزم  کارگری٬  منافع  از  دفاع
 نهادهای  به  نامه  ارسال  و  قانونی  و  علنی  کار  مورد

 در اين رابطه٬ . حکومت جمهوری اسالمی مشخص کنند
 دارد ۳  سبک . موضع کنکرت وجود  اين  از  دفاع  الف٬

 ماهنگی و افرادی مانند برخی از اعضای کميتۀ ه  کار
 ب٬ نفی اين سبک کار .  که در اين نوشته از آن ها ياد شد

 ج٬ اتخاذ موضع سکوت به معنی . در شرايط کنونی ايران
 معنی  به  خود  اين  که  سانتريستی  و  بينابينی  موضعی

 . اخص کلمه٬ فرصت طلبی ارزيابی می شود

 با  ٥  بايد  ايران  جامعه  درون  حمايت فعاليت دفاعی در
 کند المللی بين  برقرار  پيوند  ايران  کارگران  . متحدان

 از  بخشی  جنبش٬  اين  نيست٬  تنها  جنبش کارگری ايران
 اخص اين  پيشروان  و  است  کارگر  طبقۀ  جنبش جهانی
 جنبش نيز بخشی از پيشروان جنبش جهانی طبقۀ کارگر

 بدون پيوند اجزای اين جنبش٬ نمی توان . به شمار می آيند
 برای نابودی نظام سرمايه . اری شد حريف نظام سرمايه د

داری در ابعاد جهانی٬ پيوند انترناسيوناليستی بين اجزای
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 ظرف  و  پيشروان  طريق  از  که  کشور  هر  کارگر  طبقۀ
 تنها  نه  گردد٬  می  ممکن  ها  آن  تشکيالتی  اخص
 ضروری٬ که تجلی رشد آگاهی طبقاتی طبقۀ کارگر هر

 . کشوری به شمار می آيد

 ۱۳۹۱ مرداد ۱۴

 : يحات توض

 اصل *  اساسی ۲٦ طبق  جمعيت ها٬ « : قانون  احزاب٬
 يا  اسالمی  های  انجمن  و  صنفی  و  سياسی  های  انجمن
 که  اين  به  مشروط  آزادند٬  شده  اقليت های دينی شناخته
 اسالمی و  موازين  وحدت ملی٬  آزادی٬  استقالل٬  اصول

 هيچ کس را نمی . اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند
 ن ها منع کرد يا به شرکت در يکی توان از شرکت در آ

 . » از آن ها مجبور ساخت

 : نوشت پی

 از **  يکی  سوی  از  مطلبی  مقاله٬  نگارش اين  پس از
 های  تشکل  ايجاد  برای  پيگيری  کميتۀ  مؤسس  اعضای

 سال  و ۸۳ کارگری در  توضيحات بيشتر  که  شد  منتشر
 کامل تری را در مورد موضوع ارسال نامۀ اين کميته به

 کا  مطلب به وزارت  اين  مطالعۀ  برای  کند؛  می  ارائه  ر
 : لينک زير رجوع کنيد

http://www.azadib.com/J/2012/08/post_381.html 

 از  مقاله٬  اين  در  اشاره  نقدهای مورد  تمامی مطالب و
 : لينک های زير قابل دسترسی هستند

 ٬ نوشتۀ محمود قزوينی » ر دفاع از يک اقدام درست د «

http://ofros.com/etelayee/ghazvini_dbsdkhbk.htm 

 توضيحی دربارۀ انتقادات اخير به کميتۀ هماهنگی برای «
 ۹۱ مرداد ٬ ۱۲ نوشتۀ فريدون فرزامی٬ » ! کمک

http://ofros.com/etelayee/farzami_tdbebkhbk.htm 

 نشريۀ  کارگری » آلترناتيو « گفتگوی  فعالين  از  يکی  با
 های  تشّکل  ايجاد  کمک به  برای  هماهنگی  کميتۀ  عضو

 کارگری

http://alternativemagazine.blogspot.se/2012/07/blog 
post_6885.html#more 

 اعضای  سرگشادۀ  کمک٬ نامۀ  برای  هماهنگی  کميتۀ
 ۹۱ مرداد ۱۲ خطاب به رئيس قوۀ قضائيه٬

http://www.ofros.com/etelayee/khbk_nameghgh.htm 

 ٬ نوشتۀ محمود » ما همه خواستار افزايش دستمزد هستيم «
 صالحی

http://wsuiran.org/azad/afzish_mozad_salehi.htm 

 ٬ نوشتۀ » رکوب شناسايی٬ پرونده سازی٬ رده بندی و س «
 محمد اشرفی

http://www.azadib.com/J/file/shnasai.m.ashrefi.pdf
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۱۸   به حمايت از زلزله زدگان به حمايت از زلزله زدگان ٬ ٬ با سازماندهی مردمی با سازماندهی مردمی
 بشتابيم بشتابيم

 کميتۀ دفاع از شاهرخ زمانی کميتۀ دفاع از شاهرخ زمانی

 آذرباي  در  لرزه  زمين  بار خبر  تأسف  بسيار  شرقی  جان
 اين . است  آن  از  بارتر  از تأسف  فشار  تحت  مردم  که

 اسالمی  جمهوری  ضدانسانی  نظام  فشار ٬ جانب  بايد
 نيز تحمل کنند ۀ مايحتاج اولي گرانی  مجبورند . زندگی را

 خصوصی  و  ها  يارانه  حذف  اثر  بر  تورم  و  گرانی
 ی قراردادها ٬ ها و عدم پرداخت دستمزدها سازی٬ اخراج

 موقت و سفيد امضا٬ حذف خدمات عمومی و آموزش و
 نمايند٬ ٬ بهداشت عمومی  تحمل  نيز  را  نيرو  تعديل  و و

 مرغ و قيمت نان و گوشت و ۀ چنين افزايش هر روز هم
 بهای برق و آب و گاز و تلفن ۀ برنج و باال رفتن هر روز

 ٬ در همين حال ؛ استخوان خود احساس کنند را با پوست و
 ب  دندان نشان دادن جناح اين فشارها  چنگ و  های ر اثر

 داری به يک  که حاصل آن تحريم  ديگر مختلف سرمايه
 فشارهای فوق عليه که باعث گرديد  های اقتصادی است

 ايران مضاعف شود  چنين شرايطی بغرنجی . مردم  ٬ در
 می  مردم  صدچندان  عذاب  و  رنج  باعث  زلزله  اثرات

 لرزه اثرات زمين حال مردم خفقان زده مجبورند با . شود
 جمهوری  نيست که  شکی  و  کنند  نرم  پنجه  دست و  نيز

 و مصيبت  اسالمی و عوامل آن از موضوع زمين لرزه
 مردم  بر  سو ٬ های وارده  آن  دارند استفاده ء قصد  مانند

 در زلزل چه  داد ۀ که  انجام  ايران و جهان به . ند بم  مردم
 شده دچار مشکل و رنج ی که هاي همدردی با انسان ۀ نشان
 اما نظام اسالمی ؛ کمک رسانی می کنند ۀ را آماد خود اند٬

 می حتی در مورد اطالع رسانی زمين لرزه نيز کوتاهی
 انسان کند  مصائب  به  توجه  بدون  برنامه و  مشغول  ها

 چنان بی توجهی می کنند های ضد مردمی خود است٬ آن
 زلزله  اين  بار  فاجعه  ابعاد  می ٬ که  ديده  کوچک  بسيار

 از بر . شود  بيش  رسمی  غير  اخبار نفر ۲۰۰ مبنای
 تاکنون در زلزله جان خود را از دست داده اند و هزاران

 اند  شده  خانمان  بی  اسالمی . نفر  جمهوری  هنوز  اما
 برای نجات . مشغول کارهای روزمره و فريب مردم است
 فوق  مصائب  کردن  کم  و  خود  خودمان ٬ هموطنان  بايد

 را مستقيمًا  ها  آستين  متحدانه  و و  اثرات  تا  بزنيم  باال
 . تر کنيم مشکالت زلزله را کم

 عدم پوشش خبری زلزلۀ آذربايجان تا ساعاتی پس از وقوع
 آن در شبکه های تلويزيونی جمهوری اسالمی

 ابرا  ضمن  همدردی ما  زلزله ز  و  ديده  رنج  هموطنان  با
 نهادها ٬ خود ۀ زد  تمامی  مردمی٬ از  کارگران٬ ی

 و  کمک رسانی  برای  خواهيم  می  جوانان  و  دانشجويان
 ٬ حمايت از هموطنانی که دچار ضايعه و خسارت شده اند

 ها و کميته های مردمی اطرافيانشان را در گروه خود و
 گان٬ به زلزله زد تا ضمن کمک رسانی سازماندهی کنند

 و عوامل دزد آن که بارها در استفاده های رژيم ء از سو
 و ۀ زلزل  مشت بم  ها  زلزله  است٬ شان ديگر  شده باز



 دورة دوم دورة دوم - - ششم ششم سال سال - - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ تيرماه تيرماه - - ۲ ۵۲ ۵ مارة مارة ش ش

۱۹ 
 عرصه ای است ٬ چنين کمک رسانی هم . جلوگيری نمايند

 آزادی  جوانان  و  کارگران  توانند که  می  انقالبی  و  خواه
 خود توانايی و قدرت سازماندهی و انجام کارهای عملی

 محک  خود بزنند را  نيازهای هموطنان٬  و در حين رفع
 بيش  چه  هر  آينده  مبارزات  برای  در را  و  کنند  آماده  تر

 همين حين اتحاد و همبستگی ميان خود و توده ها را هر
 . تر امکان پذير نمايند چه بيش

 : کارگران٬ دانشجويان٬ زنان و جوانان مبارز

 هس  که  ايران  جای  هر  در  وقت  فوت  متشکل بدون  تيد
 بشتابيد بشويد  زده  زلزله  ياری هموطنان  کمک و  به  . و

 ٬ ولو کوچک ی ستادهاي ٬ می توانيد در اقصی نقاط کشور
 بيش ۳  يا  دهيد ٬ تر نفره  تشکيل  کمک رسانی  از ؛ برای

 کمک  دارند  اعتماد  شما  به  که  خود  اطراف  های مردم
 جمع آوری ک  و از طريق برقراری ارتباط با نيد الزم را

 زلزله ۀ ٬ زنان و جوانان که در منطق ان٬ دانشجويان کارگر
 های خود را بدون کمک ٬ زده حضور شناخته شده دارند

 به مستقيمًا که به دست دزدان جمهوری اسالمی بدهيد اين
 برسانيد  هموطنان  سازماندهی . دست  نوع  اين  با  ما

 کنيم  می  کسب  آينده  برای  الزم  چنين . تجربيات  در
 نتيج ٬ فرصتی  کنيم مثبت ۀ دو  از يک طرف ؛ کسب می

 پيش می کمک رسانی الزم  را  زده  هموطنان زلزله  به
 بريم و از طرف ديگر راه و سبک کار سازماندهی الزم

 گيريم  می  ياد  باشيم ه ب . را  داشته  نيازی که خاطر  هيچ
 يا  تبليغ  را  رسانی  کمک  ستادهای  شدن  تشکيل  نيست

 . علنی کنيم

 مردمی به هموطنان هر چه زودتر ستادهای کمک رسانی
 . زلزله زده را تشکيل بدهيم

 حمايت شاهرخ زمانی ۀ کميت

۲۱ / ۵ / ۱۳۹۱ 

www.chzamani.blogspot.com 

freeshahrookh@gmail.com 

 اجتماعی اجتماعی چند نکته در مورد مفهوم طبقۀ چند نکته در مورد مفهوم طبقۀ

 آرام نوبخت

 عبارت اول؛  مشهورترين٬  شايد  و  نخستين٬  همين
 يعنی  کمونيست٬  تاکنون " مانيفست  جوامع  تمامی  تاريخ

 تاريخ  طبقاتی موجود٬  ب " است مبارزه  مساله  روی  ه ٬
 غايت مهمی دست می گذارد که مارکس و انگلس تقريبا
 سی سال بعد از نگارش اين اثر٬ در نامه ای  به رهبران

 آلمان  سوسيال  و ( دموکرات  براکه  ليبکنشت٬  ببل٬  يعنی
 : ) ۱ ( ٬ بازهم مورد تاکيد قرار دادند ) ديگران

 به "  مبارزه ۴۰ قريب  ايم  داشته  تاکيد  ما  که  است  سال
 محر  نيروی  به طبقاتی٬  و  است٬  تاريخ  بالواسطه  که

 طبقاتی ميان بورژوازی و پرولتاريا٬  مبارزه  خصوص٬
 ) ۱۸۷۹ سپتامبر " ( اهرم عظيم انقالب اجتماعی کنونيست

 مالک بسيار می تواند " مبارزه طبقاتی " همين تاکيد روی
 ارتجاعی  نيروهای  شناخت  و  دادن  تميز  برای  ٬ خوبی

 ر هزاران نام ٬ ولو زي خواهان سازش طبقاتی و رفرميست
 باشد " انقالبی " و " مارکسيست " پرطمطراق ٬ ) ۲ ( . 
 باال تروتسکی  جمله  مورد  درستی می گويد در اين " به
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 استنتاج از تفسير ماترياليستی تاريخ مهم ترين اصل٬ که

 موضوع  به  تبديل  درنگ  بی  طبقاتی  مبارزه  در  است٬
 شد  و ". دعوا  مارکس  نظريه  اين  او٬  قول  به  که  چرا

 در  با انگلس٬  که تقابل  نظرياتی  همگانی " ساير  ٬ " رفاه
 ملی "  اخالقی " و " وحدت  ابدی  می " حقيقت  موعظه  را

 کردند٬ مبارزه بر اساس منافع مادی را به عنوان نيروی
 از همين جهت مورد  و  تاريخ جايگزين می کرد  محرکه
 شديدترين حمالت قرار گرفت و حتی افرادی از صفوف

 ک  اين  به  جنبش کارگری هم  حمالت پيوستند خود  ارزار
) ۳ ( . 

 است که " طبقه اجتماعی " موضوع هم ديگر مطلب م دوم؛
 دارد  بيشتری  های  بحث  برخالف . جای  که  جالبست

 تبليغات تهوع آور دروس آموزشی بورژوايی که آخرين
 علوم  کردن  اسالمی  پروژه  از  پيش  تا  هايش  مانده  پس
 و ( انسانی در همين دانشگاه های ايران هم تدريس می شد

 کند  پيدا  ادامه  بدتر  شکلی  به  بسا  مفهوم ) چه  طبقه " ٬
 نيست " اجتماعی  مارکسيستی  کشف  يک  وجه  هيچ  . به

 ويدماير يوزف مارکس در نامه بسيار مهم و مشهوری به
 : ) ۴ ( می نويسد ) ۱۸۵۲ مارس ۵ به تاريخ (

 امتياز کشف وجود "...  جايی که به من بازمی گردد٬  تا
 ارزه ميان آن ها به من تعلق طبقات در جامعه کنونی و مب

 مدت ها پيش از من٬ مورخين بورژوا٬ توسعه . نمی گيرد
 و  بودند٬  کرده  توصيف  را  طبقاتی  مبارزه  اين  تاريخی

 را  طبقات  اين  اقتصاد  بورژوا٬  من . اقتصاددان  چه  آن
 : بود که می ] موارد [ انجام دادم و جديد بود٬ اثبات اين

 در توسعه ی يخی معين مراحل تار ٬ تنها با وجود طبقات  ۱
 . ارتباط دارد توليد

 به  ۲  الزاما  طبقاتی  پروتاريا مبارزه  منجر ديکتاتوری
 . می شود

 سوی  ۳  به  گذار  خود٬  ديکتاتوری٬  تمامی اين  محو
 يک طبقات  سوی  به  طبقه و  بی  می جامعه  تشکيل  را
 ." دهد

 ای می گويد سوم؛  کالينيکوس در مقاله  که  : همان طور
 به اين سو٬ مارکس جامعه کمونيست مانيفست از زمان "

 سرمايه داری را به مثابه جامعه ای تصوير می کند که به
 از  عظيم  اکثريتی  و  داران  سرمايه  از  کوچک  اقليتی
 قدرت  کل  که  طوری  به  است؛  شده  تقسيم  کارگران
 اقتصادی٬ در دستان اولی متمرکز است و کل سيستم٬ به

 جامعه شناسان می اما شمار زيادی از . کار دومی وابسته
 ندارد  همخوانی  تصوير  اين  با  معاصر  جامعه  که  . گويند
 در  بريتانيا٬  نظير  کشورهايی  در  کم  دست  مردم٬  اکثر
 طبقه متوسط جای می گيرند و به جای عرق ريختن در
 کارخانه های ويکتوريايی٬ به انجام کارهای يقه سفيد در

 پايه يک اما اين انتقاد٬ بر . صنايع خدماتی مشغول هستند
 برداشت تمام و کمال از مفهوم طبقه در نزد مارکس سوء

 برای مارکس٬ طبقه برمبنای سبک زندگی . استوار است
 تعريف  آنان  درآمد  تاحدودی٬  حتی٬  منصب يا  اشخاص٬

 ابزار جايگاه طبقاتی يک فرد٬ به رابطه او با . نمی شود
 دارد توليد  مولد . ارتباط  منابع  ها٬  زمين٬  اين  مانند
 آالت سا  ماشين  و  فعاليت  ختمان  ها  آن  بدون  که  هستند

 دسترسی به . اقتصادی صورت نمی پذيرد  کارگران فاقد
 مولد  توانايی  منابع  يعنی  کار٬  نيروی  استثنای  به  البته
 خود  بايد . هستند  کار  ناگزير  حيات٬  ادامه  برای  ها  آن

 يعنی به  بفروشند؛  داران  سرمايه  به  را  خود  نيروی کار
 را کسانی که  توليد  ابزار  کنترل  اجازه  آنان  به  ثروتشان
 دهد  در . می  زنی  چانه  برای  موقعيت ضعيف کارگران

 قياس با  کارفرمايان٬ به آن معناست که کارگران نيروی
 دلبخواهانه نمی فروشند  آن ها تحت نظارت . کار خود را

 ازای  در  و  کارفرمايان٬  و  مديران  سخت  و  سفت
 که به کارفرمايان اجازه می دستمزدهايی که کار می کنند

 ببرند  سود  ها  آن  کار  از  تا  برای . دهد  طبقه  بنابراين٬
 يک  اجتماعی مارکس  در . است رابطه  بودن  کارگر

 تعريف مارکس٬ به آن معناست که شما می توانيد به جای
 کار  يک بيمارستان  يا  سوپرمارکت  اداره٬  در  کارخانه٬

 شتغال داشته باشيد يا شما می توانيد به کار يقه سفيد ا . کنيد
 خدمات  ارائه  کردن  به  ِسرو  يا  کودکان  آموزش  مثال

 در نتيجه بنا . کمک کنيد و نه توليد اجناس مادی  همبرگر
 به اين تعريف٬ اکثريت عظيم بازار کار کشورهايی نظير
 عالوه٬  به  و  دهند  می  تشکيل  کارگران  را  بريتانيا

 ناامي  باوجود  که٬  می دهد  نشان  دی جامعه نظرسنجی ها
 شناسان٬ بخش اعظم مردم روز به روز بيشتر خود را به

 کارگر به حساب می آورند ؛ ) ۵ ( " عنوان جزئی از طبقه
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۲۱ 
 ای اين نکته : " همين نويسنده در در جای ديگری می گويد

 طبقه  از  مارکس  تلقی  که  است  اهميت  را حائز  کارگر
 رسانه آن  که  نپنداريم  کليشه گونه  و  به ها  آکادميک  های

 نماياند٬ برای عنوان کارگراِن يدِی مرِد صنعتی به ما می
 و  استثمارکننده  ميان  رابطه  مبنای  بر  طبقه  مارکس

 می  تعريف  بودن . شد استثمارشونده  کارگر  منظر  ازاين
 مستلزم فقدان استقالل اقتصادی در جهت حفظ خود و بر

 است  خود  منابع  زنده . مبنای  وجود پس  مستلزم  ماندن
 جهت  در  بنگاه اجبار  به  تو  کار  نيروی  فروش

 زنی برای داری است و از آن روی که توان چانه سرمايه
 ی اين امر استثمار تو خواهد کارگر بسيار کم است٬ نتيجه

 معنا . بود  اين  در  بودن  در ٬ کارگر  يدی  کار  مستلزم
 نيست  بيمارستان٬ . کارخانه  دفتر٬  در  کار  تواند  می

 ) ٦ ( . " مدرسه و يا دانشگاه باشد

 شد٬ ارم؛ چه  گفته  قبل  مورد  در  که  طور  " طبقه " همان
 يک  مارکس٬  اجتماعی " برای  مساله " رابطه  و  است

 در کانون تعريف آن قرار می " مالکيت بر ابزار توليد "
 گيرد؛ ميزان دسترسی به ابزار توليد٬ سپس جايگاه افراد
 در نظام توزيع درآمد و ثروت٬ سهم آنان از ثروت های

 در  شيوه  و  کند اجتماعی  مشخص می  را  آن  دقيقا . يافت
 را  مارکسی  مفهومی  به  طبقه  که  است  موضوع  همين

 . ) ۷ ( اساسا متفاوت از تئوری اجتماعی بورژوايی می کند
 نکته بسيار مهم تر در متد و تئوری مارکس در بررسی
 هدف مارکس به طور اساسی٬  اين است که  مقوله طبقه

 ای دادن مردم دستيابی به تقسيم بندی های مختلف برای ج
 در گروه های مختلف نبوده٬ بلکه جلب توجه به ديناميسم

 است  جامعه  در  اجتماعی  تحوالت  ای  يک ) ۸ ( پايه  لنين
 تعريف موجز و مختصر از طبقه به دست می دهد که به
 اهميت  حائز  باال  های  بحث  از  بندی  جمع  يک  عنوان

 : است

 طبقات٬ گروه های بزرگی از مردم هستند که از نظر "
 جايگاه خود در نظام تاريخًا معين توليد اجتماعی٬ از نظر

 توليد  ابزار  با  خود  در ( رابطه  موارد٬  بسياری  در  که
 شود  می  فرموله  ثابت و  در ) قانون  نقش خود  نظر  از ٬ 

 سهم  ميزان  نظر  از  متعاقبا  و  کار٬  اجتماعی  سازمان
 با  آن٬  کسب  شيوه  همچنين  و  دريافتی  اجتماعی  ثروت

 متفاو  که . تند يکديگر  هستند  مردم  از  هايی  طبقات گروه

 احراز جايگاه های مختلف در نظام  با  در آن٬ يک گروه
 اجتماعی٬ کار گروه های ديگر را به خود  معين اقتصادی

 دهد  می  ( اختصاص  بزرگ لنين٬ "  ژوئن ٬ ۲۸ جهش
۱۹۱۹ ( ) ۹ ( 

 وتعريف طبقه پنجم؛  مفهوم  به  بايد  ديگری که  نکته مهم
 تلويحا  و  کرد  توضيحات اضافه  در  ۱ بخش " نيز

 آمده٬ اينست که طبقه صرفا يک " قسمت سوم : مانيفست
 اقشار و " خط کش "  ها٬  آن بين اليه  با  بتوانيم  نيست که

 چرا  و  بی چون  طبقات اجتماعی يک مرزبندی دقيق و
 خود مبارزه طبقاتی٬ در آن واحد٬ در درون . ترسيم کنيم

 . می کند مفهوم طبقه ملحوظ است و تعريف آن را تکميل
 چگونه  که  داشت  نظر  در  بايد  طبقه٬  تعريف  در  يعنی
 افراد از خالل مبارزه طبقاتی٬ به منافع طبقاتی خود پشت

 شايد يکی از مثال . می کنند و به طبقه ای ديگر می پيوند
 سابقا  که  باشد  انگلس  خود  آن  معروف  مدير " های

 بود٬ ولی به مبارزه پرولتاريا پيوست و به يک " کارخانه
 نامه  در  که  طوری  به  شد؛  تبديل  ساده  دفتری  کارمند

 حرفه " نگاری های خود با مارکس٬ حرفه پيشين اش را
 . ) ۱۰ ( خطاب می کرد " سگ

 مفاهيم  بکارگيری  طبقاتی " اهميت  مبارزه " و " تضاد
 را پوالنزاس به اين شکل " طبقه " در خود مفهوم " طبقاتی

 : ذکر می کند

 اجتماعی "  طبقات  مارکسيسم٬  نظر  تضادهای از  هم
 در  را  طبقاتی  مبارزه  هم  و  واحد طبقاتی  روند  يک

 از درگيری در مبارزه  طبقات اجتماعی قبل  دربردارند؛
 آيند  نمی  وجود  به  عمل . طبقاتی  و  اجتماعی  طبقات

 و  آيند  می  وجود  به  باهم  طبقاتی٬  يعنی مبارزه  طبقاتی٬
 ) ۱۱ ( " تنها از طريق ضديت متقابلشان تعريف می شوند

 : پانوشت

(1) 
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1879/0 
9/18.htm 

 در ) ۲ (  که  کسانی  مقابل  مارکس در  که  نبود  جهت  بی
 هواداران  را  خودشان  می " مارکسيسم " فرانسه معرفی
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۲۲ 
 آن چه حتمی است٬ اينست " : کردند٬ به الفارگ گفته بود

 " ! ت نيستم س که من يکی مارکسي

“Ce qu'il y a de certain c'est que moi, je ne suis pas 
Marxiste!” 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1882/le 
tters/82_11_02.htm 

 تروتسکی ) ۳ (  مقدمه  مانيفست ) ۱۹۳۷ اکتبر ( از  بر
 در  شده  منتشر  فردريک : کمونيست٬  و  مارکس  کارل

 کمونيست " انگلس٬  پرسو " مانيفست  طاليه  انتشارات ٬ 
 ۱۰ . ٬ ص ) ۱۳۸۸ (

(4) 
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/le 
tters/52_03_05ab.htm 

(5) 
http://www.marxists.de/theory/callinicos/marxmyth.h 
tm 

 به مناسبت اول ماه مه٬ " خسرو بروجنی٬ : به نقل از ) ۶ (
 ج  کارگر روز  کارگر : هانی  طبقه  واقعی  وب " مفهوم ٬ 

 سايت البرز

(7) http://marxists.org/glossary/terms/c/l.htm#class 

 تمجيدی٬ ) ۸ (  بحثی " مجيد  باز هم  اعماق٬  ای به  روزنه
 طبقه  مورد  شماره " در  نو٬  سامان  فصلنامه  بهمن ٬  اول٬

 ۱۴ . ٬ ص ۵۸

(9) 
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1919/ju 
n/19.htm 

(10) 
http://www.marxists.org/archive/riazanov/works/192 
7ma/ch06.htm 

 پوالنزاس٬ ) ۱۱ (  داری " نيکوس  سرمايه  در  طبقه
 پور٬ " معاصر  مجلسی  فرهاد  و  فشارکی  حسن  ترجمه ٬ 

 ٬ بند دوم ۱۶ . ٬ ص ) ۱۳۹۰ ( انتشارات رخداد نو

 خصلت ها و کنش های اجتماعی آن خصلت ها و کنش های اجتماعی آن : : لومپن پرولتاريا لومپن پرولتاريا

 کيوان نوفرستی

 مارکسيست  طبقاتی برای  تعريف  مسألۀ  لومپن " ها٬
 آکادميک نيست " پرولتاريا  به هيچ رو يک مسألۀ  بلکه . ٬

 های  پتانسيل  تشخيص  جامعه٬  از  بخش  اين  شناخت
 انقالبی و ضّدانقالبی آن٬ هم در دورۀ تدارک انقالب و هم
 به ويژه در شرايط بروز بحران های سياسی و اجتماعی٬

 م  و  کارگر  طبقۀ  عملی  مبارزۀ  های برای  ارکسيست
 . انقالبی بسيار حائز اهميت است

 اين اصطالح نخستين بار از سوی مارکس در ايدئولوژی
 کار رفت  ماکس اشترنر به  به  در نقد  البته . ) ۱ ( آلمانی و

 نسبتًا  اشارات  خود  های  نوشته  در  انگلس  و  مارکس
 نخست  وهلۀ  در  و  دارند  پرولتاريا  لومپن  ای به  پراکنده

 ع اين تعاريف کمی متناقض يا گنگ ممکن است که مجمو
 برسد  نظر  اين . به  ابتدا  که  شود  می  سعی  جا  اين  در

 با  سپس  و  بگيرند  قرار  ديگر  يک  کنار  در  تعاريف
 کاربرد اسلوب تحليلی مارکسيسم يک تعريف مختصر از
 . طبقۀ لومپن پرولتاريا و نهايتًا ظرفيت های آن ارائه شود

 زمينۀ طبقاتی لومپن پرولتاريا پس

 مارکس و انگلس در مانيفست کمونيست٬ لومپن پرولتاريا
 خطرناک " را  و " ٬ " طبقۀ  اراذل  يعنی  اجتماعی٬  تفالۀ

 اقشار  تحتانی ترين  از  که  منفعل  گنديدۀ  تودۀ  آن  اوباش٬
 توصيف می " جامعۀ قديم به سطح جامعه رانده شده است

 است لومپن  ممکن  که  می کنند  اضافه  ادامه  در  و  کنند؛
 به وسيلۀ انقالب پرولتاريايی " پرولتاريا  و آن جا  اين جا

 شرايط  دانست که  لکن بايد  شود؛  داخل جنبش کشانده  به
 بيش تر برای ايفای نقش مزدور جيره  زندگی اش آن را
 کند  می  آماده  های ارتجاعی٬  خدمت دسيسه  در  " خوار٬

) ۲ ( 

 در  مارکس  عالوه  فرانسه " به  در  طبقاتی  : نبردهای
 لومپن پرولتاريا٬ می گوي " ۱۸۵۰  ۱۸۴۸  که  در همۀ " د

 پرولتاريای  از  متفاوت  کامًال  جماعتی  بزرگ٬  شهرهای
 اين جماعت٬ ميدان مشق همه . صنعتی را تشکيل می دهد

مانده های شان به پس نوع دزد و تبه کاری است که حيات
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 آدم هايی بدون شغل و حرفۀ معين٬  جامعه وابسته است٬

 آدم هايی آ  که بسته به ميزان * واره ولگردانی بی سروپا٬
 هرگز  اما  در تغيير اند٬  بدان تعلق دارند٬  تمّدن ملتی که

 ) ۳ ( " خود را ترک نمی کنند ** خصلت التسارونی

 " پيش گفتاری بر جنگ دهقانی در آلمان " انگلس نيز در
 : می نويسد

 لومپن پرولتاريا٬ اين تفالۀ عناصر فاسد همۀ طبقات٬ که "
 اصلی  شهرها مراکز  در  ساخته٬ اش را  بزرگ مستقر  ی

 تشکيل  را  ها  آن  بدتريِن  ممکن٬  تمامی متحدان  ميان  در
 دهد  دون . می  جماعت  و اين  خوار  رشوه  مطلقًا  مايه٬

 آن هنگام که کارگران فرانسوی٬ در . مطلقًا بی شرم است
 می نوشتند  ها  خانه  روی ديوار  انقالبی٬  مرگ بر " هر

 به *** !" دزدان  اينان را  ای از  بستند٬ و حتی پاره  گلوله
 مالکيت٬ بلکه از اين شناخت ] حفظ [ اين امر نه از شوق

 صحيح ناشی می شد که می بايد خود را از شّر اين رسته
 هر يک از رهبران کارگری که گروهی از . راحت کنند

 بر  به عنوان محافظ به دور خود داشت يا  اين اوباش را
 خود را آنان تکيه می کرد٬ با همين امر به تنهايی خيانت

 ) ۴ ( ." به جنبش اثبات می نمود

 همان طور که مالحظه می شود٬ مارکس و انگلس تأکيد
 پرولتاريا  لومپن  که  اند  اقشار " داشته  ترين  تحتانی  از

 ٬ اما در نقل " جامعۀ قديم به سطح جامعه رانده شده است
 شامل  اين طبقه  انگلس٬  از  باال  همۀ " قول  فاسد  عناصر

 شود " طبقات  می  عال . هم  همان به  در  مارکس  وه
 جماعتی کامًال متفاوت " پاراگرافی که لومپن پرولتاريا را

 معرفی می کند٬ ادامه می دهد که " از پرولتاريای صنعتی
 آيد  می  بيرون  پرولتاريا  دل  از  مستقيمًا  طبقه  " اين  و :

 از  که  شد  مواجه  ارتشی  با  پاريس  پرولتاريای  بنابراين
 ". درون خودش بيرون کشيده شده بود

 ديدگاهی  نيز  بناپارت  لوئی  رومر  هجدهم  در  مارکس
 : مشابه با گفتۀ انگلس در باال دارد

 لومپن "  نيکوکاری٬  انجمن  يک  تأسيس  بهانۀ  به
 در شاخه های مخفی سازمان داده  پرولتاريای پاريس را
 بودند٬ که مأمورانی از بين اعضای طرفدار بناپارت در

 قرار  ها  آن  از  رأس هرکدام  در  کل شهربانی  و  داشتند

 جمعيت هم زير نظر يک ژنرال هوادار بناپارت فعاليت
 از هرزه گردهای آس و پاس که معلوم نبود ممّر . می کرد
 شان هم از آن بدتر٬ شان از کجاست٬ و اصل و نسب حيات

 بورژوازی٬  فاسد  واخوردگان  و  ماجراجويان  تا  گرفته
 آز  تازه  دار  سابقه  زندانيان  اخراجی٬  سرباز  اد ولگرد٬
 شياد٬  بردار٬  کاله  شاقه٬  اعمال  به  محکوم  فرارِی  شده٬
 باز٬  قمار  باز٬  شعبده  بر٬  جيب  التسارونی٬

 حمال٬ ) Maquereaux ( پاانداز  خانه٬  روسپی  مالک ٬ 
 زن سِر کوچه٬ کهنه خانه٬ ويولون عريضه نويس دِم پست

 اين  تمامی  خالصه  گدا٬  سفيدگر٬  تيزکن٬  چاقو  فروش٬
 بی  سامان٬ انبوه  و  بی سر  و  که وارفته  ثابت  سرپناه

 معموًال  ها  La ( کولی فرانسوی bohème ( شان خطاب
 شدند  می  ديده  جمعيت  اين  اعضای  بين  در  کنند٬  . می
 اين چنين نزديک  عناصری از اين دست٬ و  با  بناپارت٬

 ... دسامبر را تشکيل داد ۱۰ به خود وی٬ هستۀ جمعيت
 را به لتاريا رياست لومپن پرو اين بناپارت٬ که در اين جا

 است که  فقط در همين مقام  بناپارتی که  می گيرد٬  عهده
 می تواند منافعی را که شخصًا دنبال می کند٬ در هزاران
 چهره٬ باز بيابد٬ بناپارتی که در اين تفاله٬ در اين زباله و
 در اين فاضالب همۀ طبقات جامعه٬ يگانه طبقه ای را که

 کند٬ باز می شناسد می تواند بی چون و چرا بر آن تکيه
"... ) ۵ ( 

 از پايين ترين اليه های  لومپن پرولتاريا  بنابراين هرچند
 صنعتی  پرولتاريای  با  شديدًا  خيزد٬  برمی  اجتماعی
 می کند٬  آن خصلت انگلی پيدا  به  و نسبتًا  تعارض دارد

 يعنی کسانی که پايگاه ( اما عناصر واخوردۀ طبقات ديگر
 به کلی ا  و به عبارتی طبقاتی سابق خود را  ز دست داده

 که  کسانی  اند؛  شده  طرد  تمامًا  خود  اجتماعی  طبقۀ  از
 توليدی  نظام  در  خود  پيشين  جايگاه  و  نقش  فاقد  ديگر

 هستند  داری  همين ) سرمايه  به  و  گيرد  دربرمی  نيز  را
 ساير طبقات اشکال به  نسبت به  جهت آگاهی اين بخش٬

 پن پرولتاريا٬ بنابراين لوم . مراتب متنوع تری پيدا می کند
 . ) ۶ ( شابهت دارد " شناور " بيش تر به يک تودۀ

 تحت فشارهای روزافزون سرمايه داری به طبقۀ کارگر٬
 به درون بخشی از  ابتدا  و  نيز ريزش می کند  اين طبقه
 به " ارتش بيکاران " صفوف  اين بخش نه  اما  می پيوند٬
٬ بلکه در بلندمدت و در صورت خود به خودی صورت
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۲٤ 
 بی برای حفظ منافع خود٬ می تواند به لومپن عدم تشکل يا

 يعنی افرادی که به خار دور افتادن . پرولتاريا سقوط کند
 آگاهی طبقاتی  طبقاتی خود٬  وجايگاه  توليد  از از  را  شان

 فروش  سرقت٬  معاش به  امراز  برای  و  دهند  دست می
 جامعۀ  ديگر  های  آلودگی  از  بسياری  و  مخدر  مواد

 داری درمی غلتند  وقتی . سرمايه  همين دليل است که  به
 مارکس و انگلس در مانيفست کمونيست صحبت از اين

 کارگر عصر جديد به جای آن که با پيشرفت " می کنند که
 تر  پايين  سطح  به  تر  بيش  کند٬هرچه  علم  قد  صنعت

 رانده  خويش  طبقۀ  زندگی  کارگر ... شرايط  به  بدل  و
 پرولتاريا ٬ بازهم ميان آنان با لومپن ) ۷ ( " مسکين می شود

 . تمايز قائل می شوند

 را  می توان لومپن پرولتاريا  اين توضيحات٬  به  توجه  با
 از نظر مارکسيسم طبقه ای شناور معرفی کرد که در کار
 مولد درگير نمی شود٬ و بنابراين در بخش های صنعتی

 گيرد  نمی  قرار  استثمار  مورد  خدماتی  هرچند ( و
 عنوان عّم  از آن به  می بورژوازی قطعًا  استفاده  ال خود

 و ). کند  مولد٬  طبقۀ  کاِر  بخش٬  معاش اين  اصلی  ابزار
 و به همين ( نتيجتًا رابطۀ آن با پرولتاريا٬ ذاتًا انگلی است

 پسوند  می شود " پرولتاريا " دليل  اضافه  لومپن  کلمۀ  ) به
 واخوردگان همۀ طبقات تشکيل می دهند٬  اعضای آن را

 توليد را از دست داده کسانی که رابطۀ سابق خود با ابزار
 اند و درنتيجه احساس تعلقی به طبقه ای که در اصل از

 ندارند  آيند٬  می  پرولتاريا . آن  لومپن  خاطر٬  همين  به
 نسبت به ساير طبقات٬ از اشکال و سطوح مختلف آگاهی

 . برخوردار است

 نکتۀ مهمی که در اين بين وجود دارد اينست که بايد ميان
 لوم  اجتماعی  تمايز پايگاه  لومپنی  صفات  با  پرولتاريا  پن

 در کليت خود٬ . قائل شد  را٬  جامعه  اين دومی می تواند
 بگيرد  که . دربر  ديد  توان  می  امروز  مثال  عنوان  به

 خصلت های لومپنی چگونه در ميان طبقۀ کارگر و ساير
 از شوخی های مستهجن ( اقشار جامعه گسترش يافته است

 رکيک و  های  کالم  تکه  تا  آميز گرفته  و جنسی توهين
 ديگر  های  آلودگی  به ). بسيار  لومپنی٬  صفات  نتيجه  در

 . تنهايی نمی تواند پايگاه اجتماعی افراد را نشان دهد

 خصلت های لومپن پرولتاريا

 همان طور که در باال اشاره شد٬ مارکس و انگلس لومپن
 را  خطرناک " پرولتاريا  ای  که " طبقه  کنند  می  معرفی
 انقالب پرولتاريايی اين ج " می تواند  وسيلۀ  به  آن جا  و  ا

 شرايط زندگی اش آن ولی " ٬ " به داخل جنبش کشانده شود
 در  خوار٬  جيره  مزدور  نقش  ايفای  برای  تر  بيش  را

 اين خصلت ". خدمت دسيسه های ارتجاعی٬ آماده می کند
 های  بحران  های  دوره  اکثر  در  که  است  همانی  دوم

 بروز داده اجتماعی به وضوح از سوی لومپن پرو  لتاريا
 مانند : شده  عناصری  تاريخی  اقدامات  ايران٬  در  مثًال

 جعفری  مخ ( شعبان  بی  و ) شعبون  رضايی  حاج  طيب ٬ 
 بردارش طاهر٬ رمضان يخی و بسياری ديگر به همراه

 در اغتشاش و حمايت از شاه در روز " شهرنو " روسپيان
 امروز نيز . مرداد٬ تنها يکی از نمونه هاست ۲۸ کودتای

 سيستم جمهوری اسالمی از عناصری با همين پيشينۀ در
 طبقاتی برای سرکوب معترضين در تظاهرات٬ يا اعمال
 می  استفاده  فشار بر زندانيان سياسی در داخل زندان ها

 . شود

 سياسی  های  درگيری  جريان  در  ترتيب٬  همين   به
 حسنی  رژيم  سرنگونی  برای  مصر  جامعۀ  اجتماعی

 ولت مبارک تعداد زيادی از مبارک نيز شاهد بوديم که د
 زندانيان سابقه دار و در يک کالم اراذل و اوباش را آزاد
 شتم  و  ضرب  برای  هم  را  ها  آن  چگونه  و  کرد
 برای  پليس  حضور  توجيه  برای  هم  و  معترضين٬

 استفاده " محافظت "  مورد  در مقابل غارتگران٬  از مردم
 داد  لومپن . قرار  يعنی  جامعه٬  بخش از  همين  عالوه  به

 مهّم  و  اصلی  گاه  تکيه  کلمه٬  دقيق  معنی  به  پرولتاريا
 جنبش های فاشيستی در جهان بوده است که در اين مورد
 طبقۀ  عمدۀ  بخش  و  کارگر  طبقۀ  ارتجاعی  های  بخش

 . متوسط را درکنار خود داشت

 مارکس در  فرانسوی " اما  را " مبارزات طبقاتی در  اين
 نين جوانی٬ در س " هم اضافه می کند که لومپن پرولتاريا

 بود٬  جذب کرده  را  ها  آن  دولت موقت  که  سنينی  يعنی
 انجام  به  قادر  قدر  همان  يعنی  بود؛  پذير  انعطاب  تمامًا
 که  فداکاری های بزرگ بود٬  و  قهرمانی های چشمگير
 ترين  کثيف  و  جنايی  اعمال  ترين  پست  انجام  به  قادر

". خودفروشی ها
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 بی  کل  در  پرولتاريا  لومپن  هرچند  و بنابراين  ثبات

 امکان  اين  انقالبی  شرايط  در  اما  است٬  اعتماد  غيرقابل
 وجود دارد که بخشی از اين طبقه٬ همراه با فداکاری ها و

 بپوندد  انقالب  جريان  به  بسيار٬  متهورانۀ  در . اقدامات
 و  ببيند  تعليم  بالفاصله  بايد  نيرو  که  شرايطی  چنين
 ی سازماندهی شود٬ چرا که در غير اين صورت به راحت

 . می تواند به کمک ارتجاع بشتابد

 چند نتيجه گيری

 اجتماعی  های  اليه  ترين  تحتانی  از  پرولتاريا٬  لومپن
 برمی خيزد٬ اما ته ماندۀ ساير طبقات٬ يعنی کسانی را که

 اقتصادی  موقعيت  و  را  جايگاه  خود  نقطه ( اجتماعی  از
 از دست داده اند در اين بخش ) نظر رابطه با ابزار توليد

 جای می گيرند و به همين دليل سطح آگاهی آنان جامعه
 . بسيار ناهمگون است

 در عين حال بخش روزافزونی از طبقۀ کارگر نيز تحت
 سقوط می  مراتب بدتر  به  شرايطی  به  فشارهای موجود

 . ٬ يعنی بيکاران٬ می پيوندد " ارتش ذخيرۀ کار " کند و به
 صورت خود  بخش به  مدت به به اين  کوتاه  در  و  خودی

 رون لومپن پرولتاريا سقوط نمی کند٬ ولی در درازمدت د
 و چنان چه نتواند از طريق تشکل و سازمان يابی منافع
 سقوط برای او وجود دارد  اين خطِر  حفظ کند٬  . خود را
 فعالين کارگری و مارکسيست ها  همين دليل است که  به

 . بايد نسبت به اين بخش توجه خاصی داشته باشند

 در اين ميا  اخالقيات و خصائل ۀ ن مبارز ضمنًا  قطعی با
 فعال  سوی هر  از  نيز  کارگر  طبقۀ  در  لومپنی  فرهنگی
 اين  و  است٬  ضروری  انقالبی  مارکسيست  و  کارگری
 متأسفانه موضوعی است که يا کًال مورد بی اعتنايی قرار

 . می گيرد و يا بسيار کم به آن توجه می شود

 ی نظم موجود٬ انقالبی و درآستانۀ فروپاش  در شرايط پيشا
 لومپن  از  را  استفاده  ترين  بيش  داری  سرمايه  قطعًا
 پرولتاريا خواهد برد٬ ولی قطعًا بخشی از آنان با پتانسيل

 پيوندد  مبارزات می  جريان  به  صورت . باال  به  امر  اين
 اما  افتاد٬  خواهد  اتفاق  يافته  غيرسازمان  و  خودجوش
 حيات  اهميت  از  که  آنست  کردن  کنترل  و  ی سازماندهی

 برای نيروی مبارز مارکسيست برخوردار است٬ چرا که

 مخّرب باقی  و  کور  خشم  به  اين صورت نهايتًا  غير  در
 . می ماند

 : پانوشت

*Gens sans feu et sans aveu 

 لقب تحقيرآميز برای آن ٬ ) Lazzaroni ( التسارونی **
 به  اند٬  دسته از پرولترهايی که از طبقۀ خود وازده شده

 که ) جنوب شبه جزيرۀ ايتاليا ( ی ناپل خصوص در پادشاه
 و  ليبرال  جنبش  با  مبارزه  برای  مداوم  طور  به

 . دموکراتيک مورد استفاده قرار می گرفتند

***Mort aux voleurs 

 : منابع

(1) 
http://marxists.org/glossary/terms/l/u.htm#lumpenpro 
letariat 

 ف . ک ) ۲ (  کمونيست " انگلس؛ . مارکس٬  ٬ " مانيفست
 ۵۱ . ترجمۀ مسعود صابری٬ انتشارات طاليۀ پرسو٬ ص

(3) 
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/pe 
asantwargermany/ch0a.htm 

(4) 
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/cl 
assstrugglesfrance/ch01.htm 

 پس از اصالح اين پاراگراف بر مبنای ترجمۀ زير و ) ۵ (
 جزئی چند معادل انتخاب شده از سوی مترجم٬ با تطبيق

 : متن انگليسی٬ بازنويسی شده است

 بناپارت " مارکس٬ . ک  لوئی  برومر  ترجمۀ " هيجدهم ٬ 
  ۹۷ . ٬ صص ۱۳۸۷ باقر پرهام٬  نشر مرکز٬ چاپ پنجم

۹۸ 

 مطلب ) ۶ (  به  کنيد  پرولتاريا " نگاه  تام " لومپن  نوشتۀ ٬ 
 در  مندرج  مارکسيستی٬ فرهنگ : باتامور٬  انديشۀ  نامۀ

 وی  باتامور٬  تام  ميلی . جی . ويراستۀ  رالف  بند٬ کيرنن٬
 نگار٬  بازتاب  انتشارات  بيگی٬  معصوم  اکبر  ترجمۀ

 ۶۰۳  ۶۰۲ . ٬ صص ۱۳۸۸

۵۳ . مانيفست کمونيست٬ ص ) ۷ (
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۲٦   بحث آزاد بحث آزاد
 و رابطۀ آن و طبقۀ متوسط جديد ٬ خرده بورژوازی

 با پرولتاريا

 آرام نوبخت

 بورژوازی سنتی٬  مارکس يعنی خرده  تعريفی که  همان
 به دست می دهد٬ محو نشده٬ اما اندازه و اهميت نسبی آن

 توسعه که چرا . به عنوان يک طبقه تنزل پيدا کرده است
 وری  بهره  افزايش  داری٬  سرمايه  تکامل  و و  کار

 يک طبق  ايجاد ۀ گسترش عظيم سرمايه٬  را  متوسط جديد
 ديد مديريت مستقيم ٬ همان طور که می توان . کرده است

 اجبار بيش از  به  داران٬  از سوی خود سرمايه  ها  بنگاه
 را  خود  جای  استخدام پيش  برای به  ای  حرفه  مديران

 در واقع . داده و می دهد ی سرمايه داری ا شرکت ه ۀ ادار
 سرمايه  سيستم  علمی  و  تکنيکی  رشد  به  رو  نيازهای

 پ  نياز به دانشمندان٬  سين ها ن ک ژوهشگران٬ ت داری٬ خود
 مهندسين  آموزشی  و  نظام  گسترش  آن  موازات  به  و
 . ايجاد کرده است را  چنين نيروهايی و توليد برای تعليم

 گسترش دولت  لح  به عالوه  نظامی و به  اظ تسليحاتی و
 نظر  زيرساخت ميزان از  نگهداری  و  تعمير  و  خدمات

 به ايجاد گروهی روبه رشد از مديران و بوروکرات  ها
 مستلزم يک ٬ رشد بهره وری کار . ها نيز منجر شده است

 قابل  انتقال  جايی و  مشاغل صنعتی به جابه  از  مالحظه
 خدمات  شناسی  سمت  جامعه  در  که  مشاغلی  يعنی

 سفيد " ی٬ ي بورژوا تعارف م  شود " يقه  می  بوده  ناميده
 . است

 درآمد٬  مبنای  بر  نه  مارکسيستی٬  مفهوم  به  طبقه  اما
 در  خود  جايگاه  از  افراد  تصور  يا  اجتماعی  موقعيت

 جامعه٬ بلکه بر مبنای روابط و مناسبات يک گروه خاص
 تعريف می شود  توليد  ابزار  ترتيب٬ . نسبت به  همين  به

 ز بر مبنای کنترل مؤثر خود بر ابزار توليد٬ طبقۀ حاکم ني
 و طبقۀ کارگر با توجه به جدايی خود از اين ابزار توليد

 سرمايه (  به  خود  کار  توان  فروش  به  نياز  نتيجه  در  و
 . تعريف می گردند ٬ ) داران

 ٬ در حقيقت جزئی از " يقه سفيد " تمامی قسمت های بخش
 توان کار د؛ يعنی کسانی که ن طبقۀ کارگر محسوب می شو

 خود را می فروشند و فاقد کنترل بر کار خود يا ديگران
 مستخدمين٬ . هستند  دبيران٬  پرستاران٬  شامل  دسته٬  اين

 موقعيت طبقاتی . کارگران دفتری و نظاير اين ها می شود
 در موقعيتی  را  و منافع جمعی٬ عواملی هستند که آن ها

 . قرار می دهد " کارگران يدی " مشابه با

  ولو اين که در اقليت باشد  ديگر دستۀ قاتی موقعيت طب
 متناقض  تاحدی  کارگران٬  و  داران  سرمايه  به  نسبت

 رؤسای متوسط . است  و  اين ٬ مديران  در  گروه مشخصًا
 آن توانايی ميزان به اين مشاغل٬ در واقع . جای می گيرند

 کردن " در ها  جای  کار " اداره  را به  ها  آن  کسانی که
 اند  کرده  اين بست  استخدام  و  دارد  يعنی ٬ " توانايی " گی

 ممکن  از . کار کشيدن از کارمندان زير دست خود تاحد
 بلکه دستمزد . طرف ديگر٬ آن ها خود سرمايه دار نيستند

  دريافت می کنند و وادار می شوند تا ساعات زيادی را
 به بيان ديگر . کار کنند  بسيار و تنش های شدت با همراه

 را " پايينی " ٬ از يک سو  تحت فشار می گذارند و از ها
 سوی  از  فشار  تحت  شديدًا  خود  ديگر  ها " بااليی " سوی

 ٬ يعنی متخصصين٬ الزمًا در اين ميان ديگر گروه . هستند
 بر کار ديگران کنترل ندارند٬ ولی از درجه ای کنترل بر

 برخوردارند  خودشان  جهت٬ ( کار  اين  از  بنابراين
 طبقۀ کارگر ندارند  شرايط زندگی و ضمنًا ). اشتراکی با

 کار آن ها به سمت تقويت خصوصيات فردگرايی و مقام
 گرايش دارد  آنان  پزشکان٬ . پرستی در  مثال٬  عنوان  به

 چشم  و  درآمد  که  هنرمندان٬  و  ها  دانشگاه  اساتيد  وکال٬
 کند  می  تفکيک  معمولی  کارگران  از  ها  آن  . اندازشان
 چشم  و  تحصيالت  نظر  از  اجتماعی  اليۀ  اين اعضای

. ز و جهان بينی خود از طبقۀ کارگر متمايز می شوند اندا
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۲۷ 
 اين ها هستند که مجموعًا طبقۀ متوسط جديد را شکل می

 . دهند

 کتاب  کليف در  تونی  که  طور  و " همان  طبقاتی  مبارزۀ
 زنان  ( رهايی  فصل ۱۹۸۴ "  گويد٬ ) ۱۲ ؛  طبقۀ " می

 مطيع  را  خود  قديم٬  متوسط  طبقۀ  همانند  جديد٬  متوسط
 باال  اما  در لبۀ سرمايه٬  که  کارگری می بيند  تر از طبقۀ

 است  شده  جدا  آن  از  عالوه٬ " پرتگاهی  به  نظر " و  از
 اعضای آن . فرهنگی نيز از طبقۀ کارگر مشتق می شود

 سبک  و  مصرف  الگوهای  آموزشی٬  زمينۀ  پس  دارای
 ". زندگی مشترک هستند

 جهات  به  خاطر  همين  به  و  است  ناهمگن  طبقه٬  اين
 : مختلفی حرکت می کند

 است "  همگنی  فاقد  جديد٬  متوسط  های . طبقۀ  بخش
 متفاوت آن٬ بسته به فشاری که بر آن ها اعمال می شود٬
 کار  به دور از سرمايه يا  به سوی يا  در جهات مختلف٬

 کنند  می  مثال٬ . حرکت  عنوان  به  مضاعف٬  فشار  يک
 بسياری از گروه های موجود در طبقۀ متوسط جديد را به

 زمان های صنفی يا اتحاديه های سوی سازماندهی در سا
  ممکن است که فشار از باال باشد : کارگری هل می دهد

 مدرسين  بر  کار  ميزان  افزايش  برای  که  فشاری  مثًال
 يا ممکن  دانشگاه ها و دانشکده های صنعتی وارد می آيد

به عنوان نمونه٬ زمانی که  است که فشار از پايين باشد
 دس  اندک٬  دستمزد  با  خرج کارگرانی  به  را  خود  تمزد
 " . کارفرمايان٬ نسبتًا افزايش می دهند

 واضح  و  روشن  چندان  طبقه  اين  بندی  گروه  بنابراين
 در قسمت فوقانی آن٬ مديرانی هستند که به سمت . نيست

 در قسمت تحتانی آن٬ تکنسين . طبقۀ حاکمه گرايش دارند
 ها٬ کارفرمايان و هنرمندان سرخورده ای وجود دارند که

 کسانی که در . مت طبقۀ کارگر تمايل نشان می دهند به س
 هستند٬  خود  حرفۀ  تخصص و  سطوح باالی مديريتی يا

 می پذيرند  را  وضع موجود  که . عمومًا  برعکس کسانی
 در سطوح پايين قرار دارند٬ در دوره های بحران و بی
 ثباتی٬ زندگی خود را ازدست می دهند٬ بيگانه تر از پيش

 " راه حل " عمومًا تمايل بيش تری به می شوند و بنابراين
 . نشان می دهند  چه چپ و چه راست  های راديکال

 بنابراين اين طبقه از نظر سياسی٬ پيوستگی بسيار اندکی
 دارد و خصوصيات فردگرايی حرفه ای٬ تخصص گرايی
 بر کنش سياسی  گرايی٬  بيزاری اش از جمع  نفرت و  و

 گذارد  می  تأثير  هم  دهۀ ( آن  در  در ٦۰ مثًال  ميالدی
 اروپا٬ جنبش زنان بيشتر تحت تأثير زنان تحصيل کرده و
 متخصصی از اين پايگاه طبقاتی قرار داشت که به دنبال
 بودند  شغلی  پيشرفت  برای  تعويض  و  موانع  ). رفع

 طبقۀ  روزمرۀ  تجربۀ  با  اساسًا  متوسط  طبقۀ  فردگرايی
 دارد  تعارض قرار  در  محيط های . کارگر  در  کارگران

 د٬ جمعی عمل می کنند و به سرعت درمی يابند کار خو
 عمل  جمعی وارد  طور  به  برای کاهش صدمات بايد  که

 و . شوند  وحدت  ها٬  آن  زندگی  و  کار  شرايط  واقع  در
 کار در اين جا . اتحاد را به جای فردگرايی تقويت می کند

 به عنوان ابزار معاش ديده می شود و نه وسيله ای  تمامًا
 زمانی که کارگران . ی و روانی برای کسب رضايت روح

 شوند٬  می  داده  حرکت  مبارزه  و  سازماندهی  طرف  به
 شرايط  جمعی  دگرگونی  سوی  به  ها  آن  تمايل  و  انگيزه

 است  زندگی  و  جمعی٬ . کار  مبارزۀ  از  ها  آن  واقع  در
 . الهام و قدرت می گيرند

 تمايالت . اما برای طبقۀ متوسط وضع به اين منوال نيست
 و  ای  حرفه  که شغلی٬  دهد  می  ياد  ها  آن  به  تحصيلی٬

 از  قادرند  که  ببينند  فرد  به  منحصر  افراد  را  خودشان
 بهترين  به  جمعی٬  اقدام  نه  و  فردی  های  تالش  طريق

 به همين خاطرست که در . شکل منافع خود را حفظ کنند
 محيط کار٬ برای موقعيت و رتبۀ فردی خود رقابت می

 شده است که موفقيت در واقع به آن ها آموزش داده . کنند
 از طريق  تالش بيشتر " هايشان  و  می " تحصيل  تضمين

 . شود

 متوسط  طبقۀ  اجتماعی٬  عميق  بحران  های  دوره  در  اما
 افراطی راديکاليسم  اشکال  ای و  توده  اقدام  به  می تواند

 راست (  چه  چپ و  فقدان همگونی و . تحريک شود ) چه
 که  معناست  آن  به  طبقه٬  اين  در  جمعی  زندگی  تجربۀ
 و  ندارد  اجتماعی  گاه  تکيه  راديکال٬  ولو  هايش٬  طغيان
 از حيات کوتاه  مبارزات کارگری٬  در نتيجه در قياس با

 است  برخوردار  تری  ثبات  بی  و  واسطۀ . تر  به  و
 است  بيگانه  اش  کاری  شرايط  به  نسبت  که  ابزارهايی
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 به صورت  مثل تظاهرات خيابانی و سبک زندگی جمعی

 در . چگی و پيوستگی پيدا می کند محدود و موقتی٬ يکپار
می  يا دست کم بخشی از آن  اين جاست که طبقۀ متوسط

 جنبش  سياست  و  سازماندهی  قدرت٬  به  بسته  تواند
 جذب شود  پرولتری  سوسياليسم  سوی  به  اما . کارگری٬

 دوران  در  بورژوازی  خرده  مورد  درست  طبقه٬  اين
 در  را  خود  مستقل  حل  راه  که  نيست  قادر  مارکس٬

 . اجهه با بحران اجتماعی تحميل کند مو

 اصطالح  از  استفاده  آيا  که  جديد " اين  متوسط  و " طبقۀ
 موضوعی که  تقسيم بندی های آن بی نقص هست يا خير

 عمومًا در محافل آکادميک مارکسيستی و کامًال بی ارتباط
  با جنبۀ پراتيک اين نظريه ها مورد بحث قرار می گيرد

 يج عملی اين تقسيم بندی برای پيش مهم٬ نتا . اهميتی ندارد
 در واقع مفهوم . بينی رويدادهای اجتماعی و مبارزه است

 بين  طبقه٬  اين  که  دهد  می  نشان  جديد  متوسط  طبقۀ
 نوسان است؛  حال  در  کارگر مداومًا  بورژوازی و طبقۀ
 خود از اقشار و اليه های مختلفی تشکيل شده و به همين

 احت  مال چندپاره شدن آن جهت در بحران های اجتماعی٬
 است  زياد  در . بسيار  که  دارد  وجود  هم  احتمال  اين  اما

 اقشار  اين  های  گيری  جهت  برايند  خاص٬  مقاطعی
 به سوی يک طبقۀ  مختلف٬ نيرويی باشد که کل طبقه را

 . اجتماعی ديگر می کشاند

 : منابع

(1)  Paul D’Amato,  “Identity  Politics:  Petit 
Bourgeois Radicalism” (1992): 

http://www.anu.edu.au/polsci/marx/gayleft/identitypo 
litics.rtf 

 ٬ فصل " مبارزۀ طبقاتی و رهايی زنان " تونی کليف٬ ) ۲ (
 : دوازده

http://militaant.cloudaccess.net/201106071742 
02/10220110611110831.html 

 چيست؟ چيست؟ کارگری کارگری ) ) اشرافيت اشرافيت ( ( آريستوکراسی آريستوکراسی
 بيژن شايسته

 کارگری  اشرافّيت  يا  آريستوکراسی  Labor ( عبارت
Aristocracy ( ا   قشر  آن  به  در اصطالحًا  کارگران  ز

 سرمايه  کشورهای پيشرفتۀ  داری اطالق می شود عمدتًا
 يا سودهای بسيار ) Super Profit " ( مافوق سود " که از

 که به تعبير لنين مافوق آن سودی است ( کالن انحصاری
 که سرمايه داران از طريق بهره کشی از کارگران کشور

 آورند " خود "  می  چنگ  بدين ) به  و  شوند  می  تطميع
 سبک ترت  چه  و  رفاه  و  دستمزد  سطح  لحاظ  به  چه  يب٬

 . زندگی و ايدئولوژی٬ خرده بورژوا يا بورژوا می شوند

 ايدۀ  بار  نخستين  انگلس٬  آريستوکراسی " فردريک
 از  را در تعدادی از نامه های خود به مارکس " کارگری

 در . مطرح نمود  ۱۸۸۰ تا اواخر دهۀ ۱۸٥۰ اواخر دهۀ
 ک  محافظه  انگلس با  در بخش های واقع  رشد  اری رو به

 او . سازمان يافتۀ طبقۀ کارگر بريتانيا دست به گريبان بود
 استدالل کرد که کارگران بريتانيا٬ که خود قادر به ايجاد

 اند  بوده  شغلی  ثبات  تضمين  و  کارگران  اتحاديه  مانند
 و  آالت٬  ماشين  ساخت  و  فوالد  آهن٬  صنايع  در  ماهر

 نسا  کارخانجات  کارگران  قشر  جی عمدۀ  يا  اليه  يک
 و  شده " ممتاز  ( بورژوا " Bourgeoisified ( طبقۀ   از

 . را ايجاد کرده اند " آريستوکراسی کارگری " کارگر٬ يک

 جهانی  اقتصاد  بر  بريتانيا  سرمايۀ  واقع  تسلط  در
 آن " انحصار "  مالی  و  اصلی  صنعتی  کارفرمايان  به

 از دستمزدهای نسب  اقليتی از کارگران را  تا  داد  تًا اجازه
 انگلس به اين امتيازات . باالتر و امنّيت شغلی منتفع کنند

 با  که  کارگرانی  تودۀ  با  قياس  در  خصوص  به  نسبی٬
 درآمدهای پايين و در مشاغل بی ثبات به کار گرفته می
 جنبش  در  کاری  محافظه  ماّدی  پايۀ  عنوان  به  شدند٬

 کرد  می  نگاه  بريتانيا  معاصر . کارگری  تئوری
 کار  مورد آريستوکراسی  در  لنين  اثر  در  ريشه  گری نيز
 لنين . دارد " سرمايه داری انحصاری " امپرياليسم و ظهور

 احزاب  از  بسياری  رهبران  کرد  مشاهده  که  هنگامی
 دولت های  از  اّول  جنگ جهانی  در  اروپا  سوسياليستی

 داری  شد " خودشان " سرمايه  بهت زده  کنند٬  می  . دفاع
 او  که  چه  آن  کرد خط " اپورتونيسم " پيروزی  می  اب

 رفرميسم (  برای  او  دچار ) اصطالح  کمی  را  لنين ٬ 
. سردرگمی نموده بود
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 سال  پيرامون ۱۹۱٥ تا  لنين کار بر روی توضيح خود ٬ 

 و  سوسياليستی  های  جنبش  در  اپورتونيسم  پيروزی
 بود  کرده  آغاز  را  عنوان . کارگری  با  ای  مقاله  طی  او

 : چنين نوشت " سقوط بين الملل دّوم "

 امپري «  جهان دورۀ  تقسيم  آن  در  که  ايست  دوره  اليسم٬
 و صاحب امتياز٬ که تمامی ملل " بزرگ " مابين ملت های

 ته مانده . ديگر تحت ستم آنان قرار دارند٬ تکميل می شود
 دست  به  صاحب امتياز از ] ملل [ های ثروت تاراج شده

 خرده  از  زيادی  معّين  های  بخش  به  تعّدی٬  اين  طريق
 و بوروکراسی طبقۀ کارگر آريستوکراسی بورژوازی٬ و

 رسد  بخش » . می  از « اين  کوچکی  بسيار  اقليت  نمايندۀ
 است  های کارگر  و توده  ... پشتيبانی آن « که » پرولتاريا

 پرولتر  های  توده  مقابل  در  بورژوازی  بنيان » از
 . اجتماعی رفرميسم می باشد

 آريستوکراسی  اجتماعی  شالودۀ  لنين٬  ترتيب٬  بدين
 در  از خالل " سود مافوق " کارگری را  که  هايی می ديد

 امروز  که  چه  آن  در  امپرياليستی  گذاری  سرمايه
 ناميده می " کشورهای جنوب " يا " جهان سّوم " کشورهای

 بود  شده  ايجاد  تاريخ . شود٬  به  خود  پيشگفتار  در  ٦ او
 کتاب ۱۹۲۰ ژوئيۀ  باالترين " بر  مثابۀ  به  امپرياليسم

 : می نويسد " مرحلۀ سرمايه داری

 يک چنين مافوق سود هنگفتی بديهی است «  زيرا ( که با
 از  داران  سرمايه  که  است  سودی  آن  مافوق  سود  اين

 به چنگ می " خود " طريق بهره کشی از کارگران کشور
 فوقانی ) آورند  اقشار  و  کارگران  رهبران  توان  می

 کارگران را که قشر آريستوکرات کارگری هستند٬ تطميع
 کشورهای . نمود  داران  سرمايه  اين  هستند " پيشرفته " و

 هزاران  به  را  اين عمل  و  می کنند  تطميع  را  ها  آن  که
 می  انجام  پنهان٬  و  آشکار  مستقيم٬  غير  و  مستقيم  راه٬

 : ٬ و در ادامه می گويد » . دهند

 يا «  شده  بورژوا  کارگران  قشر  آريستوکراسی " اين
 که از لحاظ شيوۀ زندگی٬ ميزان دستمزد و به " کارگری

 ود کامًال خرده بورژوا شده است٬ طور کلی جهان بينی خ
 در  و  دّوم٬  انترناسيونال  گاه  تکيه  ترين  مهم  عنوان  به

 اجتماعی  عمدۀ  گاه  تکيه  ما٬  نظامی ( دورۀ  ) نه
 کند  می  خدمت  واقعی . بورژوازی٬  گماشتگان  ها  آن

 بورژوازی در جنبش کارگری٬ و مباشرين کارگری طبقۀ
 شوويني  و  رفرميسم  واقعی  مجريان  دار٬  سم سرمايه

 » . هستند

 مختصری پيرامون مفهوم پرولتاريا مختصری پيرامون مفهوم پرولتاريا

 سيروس پاشا

 خود  مشهور  اثر  در  کمونيسم " انگلس٬  می ) ۱ ( " اصول ٬ 
 : نويسد

 آن «  به طبقه پرولتاريا٬  تمامًا  که  جامعه  از  ايست
 خود به حيات ادامه می دهد و فروش نيروی کار واسطۀ

 هيچ نوع سرمايه ای منتفع نمی شود؛  ] طبقه ای [ از سوِد
 کّل ک  اصوًال  و  مرگ٬  و  زندگی  درد٬  و  خوشی  ه

 موجودّيت اش به تقاضا برای کار٬ و از اين رو به تغيير
 رقابت  نوسانات  و  کار٬  و  کسب  بد  و  خوب  فصول

 ) تأکيد از من است ( ) ۲ ( » . افسارگسيخته بستگی دارد

 که  پرسش  اين  به  پاسخ  در  سپس  چگونه " او  پرولتاريا
 : ٬ ادامه می دهد " زاده شد؟

 رولتاريا به دنبال انقالب صنعتی انگلستان در نيمۀ دّوم پ «
 ] ... [ . پا به عرصۀ وجود نهاد ] قرن هجدهم [ قرن گذشته

 اختراع موتور بخار٬ ماشين های  با  اين انقالب صنعتی٬
 ماشين مکانيکی بافندگی و يک رشته  مختلف ريسندگی٬

 گرديد  ايجاد  ديگر٬  مکانيکی  که . وسايل  ها٬  ماشين  اين
 گران قيمت بودند و به همين جهت تهيۀ آن ها تنها بسيار

 شيوۀ  کّل  داشت٬  بزرگ امکان  داران  سرمايه  وسيلۀ  به
 اخراج  به  و  کرده  تغيير  دستخوش  را  گذشته  توليد
 قادر  ها  ماشين  اين  که  چرا  انجاميدند؛  سابق  کارگران
 چه  آن  از  بهتر  و  تر  ارزان  بسيار  را  کاالها  تا  بودند

 توانستند  می  و کارگران  ناکارا  ريسندگی  های  چرخ  با
 کنند  تهيه  نمايند٬  توليد  خود  دستی  بافندگی اين . وسايل
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 به دست سرمايه داران بزرگ  ماشين ها٬ کّل صنعت را

 ابزارها٬ دستگاه ( سپردند و همان مالکّيت ناچيز کارگران
 از ميان بردند ) بافندگی و غيره  هم  که . را  آن بود  نتيجه

 زودی  به  داران٬  خود سرمايه  دست  در  را  چيز  همه
 ] ... [ . گرفتند و ديگر چيزی برای کارگران برجای نماند

 کار٬ بيش از پيش در ميان کارگران تقسيم می گشت؛ به
 کامل  طور  به  يک کار  سابقًا  که  کارگری  جهت٬  همين
 انجام می داد٬ از اين پس ديگر فقط يک قسمت از آن کار

 ار . را عهده دار بود  زان تر و سريع تر تقسيم کار٬ توليِد
 ساخت  مقدور  را  فرد . کاالها  فّعالّيت هر  موضوع٬  اين

 تمامًا  و  ساده  يک سری حرکات مکانيکی  به  را  کارگر
 حرکاتی که ماشين ها قادر بودند تا به . تکراری تقليل داد

 بدين ترتيب٬ تمامی صنايع٬ يکی . مراتب بهتر انجام دهند
 به زير سلطۀ موتور بخار٬  و پس از ديگری٬  ماشين ها

 پيش  درست همان طور که  ای درآمدند؛  کارخانه  سيستم
 ) ۳ ( » . تر٬ اين اتفاق برای ريسندگی و بافندگی رخ داده بود

 خود  مشترک  اثر  در  انگلس  و  مارکس  عالوه٬  به
 : ) ٤ ( می نويسند ) ۱۸٤۸ " ( مانيفست کمونيست "

 ٬ گسترش سرمايه به همان نسبتی که بورژوازی٬ يعنی «
 پر  کند٬  می  يعنی پيدا  مدرن ولتاريار٬  کارگر  نيز طبقۀ ٬ 

 ٬ که فقط ) Laborer ( رشد می يابد؛ طبقه ای از کارگران
 کنند و فقط موقعی قادر  اند که کاری پيدا  موقعی زنده  تا
 افزايش  را  کارشان سرمايه  که  يافتن شغلی می شوند  به

 بفروشند٬ مثل تکه تکه اين کارگران که بايد خود را . دهد
 تجار  اقالم  در بقيۀ  و  شوند  محسوب می  کاال  نوعی  ی٬

 نتيجه آنان نيز دستخوش تمام تغييرات مربوط به رقابت و
 تأکيد از من ( » . تمام نوسانات مربوط به بازار می گردند

 ) است

 از  انگلس  و  مارکس  تعريف  در  ترتيب٬  بدين
 وجود پرولتاريا مفهوم  تأّمل  قابل  و  برجسته  نکتۀ  چند ٬ 
 : دارد

 معاد " پرولتاريا "  ۱  مترادف ٬  و  مدرن " ل  کارگر  طبقۀ
 . است )" امروزی (

 هيچ  ۲  زندگی٬  ادامۀ  برای  که  هستند  کسانی  پرولترها
 . خود به ديگران ندارند " فروش نيروی کار " راهی جز

 به  ۳  را  ها  آن  که  پرولتارياست  وضعّيت  و  موقعّيت
 . وابسته می سازد " سرمايه "

 و حو  سرمايه " گسترش " اين٬  ٤  نيازها  رفع  نه  ايج و
 داران  سرمايه  را  شخصی  پرولتاريا  نقش  که  است

 . تعريف می کند

 می فروشند؛ يعنی بر خالف " تکه تکه " آن ها خود را  ٥
 بردگان که يک بار و برای هميشه٬ فروخته و به مايملک

 . ديگران تبدل می شدند

 ضمنی٬ " Laborer " اصطالح  ٦  طور  به  و  عمومًا
 کار يدی  تداعی می کند؛ را ) Manual Labor ( مفهوم

 فکری  کارگر  که  دهد  می  توضيح  مارکس  حال  اين  با
 و در آخر٬ . همان قدر پرولتر است که کارگر يدی

 . است " طبقه " پرولتاريا٬ يک  ۷

 در ادامۀ بحث پرولتاريا٬ يادآوری و ذکر چند نکتۀ ديگر
 : ضروری است

 جامعه  ۱  بندی  تقسيم  معنای  به  پرولتاريا٬  از  صحبت
 ه فی المثل گروه های درآمدی٬ گروه های شناسانۀ مردم ب

 نيست  ها  اين  نظاير  و  يک ) ٥ ( . شغلی  پرولتاريا٬  بلکه
 که  است  يافته  توسعه  تاريخًا  و  مستقل  واقعی٬  وجود

 های ) Selfconsciousness ( خودآگاهی  روش  و
رابطۀ يک پرولتر . عملکرد جمعی خود را داشته و دارد

 شناسی  جامعه  در  که  چه  آن  با  طبقه٬  غيرديالکتيکی و
 در اين نوع جامعه شناسی٬ . مطرح می شود٬ تفاوت دارد

 يک فرد با خصوصيات مختلف می تواند عضوی از يک
 نباشد  يا  باشد  معّين  مختلف . طبقۀ  افراد  که  صورتی  در

 به واسطۀ پيوندهای بسياری به يک طبقه مرتبط  جامعه٬
 تقسيم  در  افراد  اين  آن٬  خالل  از  که  پيوندهايی  هستند؛
 ارزش  توزيع  سر  بر  مبارزه  چنين  هم  و  کار  اجتماعی

 . اضافی شرکت می کنند

 در نظر  ۲  پرولتاريا  در ارتباط با  بايد  نکتۀ ديگری که
 کارمزدی  Wage ( داشت٬ Labor ( کارمزدی٬ . است 

 نخستين و اصلی ترين صورت و شکل شرکت پرولتاريا
 است  کار  پروسۀ  کارگر : در  کار  نيروی  خريد  يعنی

البته در پاره ای از کارها٬ دستمزد . زمان کار مطابق با
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۳۱ 
 آن ها تعيين می سطح و ميزان توليد کارگران بر اساس

 نه  و  کار شود  را زمان  کارها  قبيل  اين  مارکس  که ٬ 
 ضمنًا٬ امروزه . در نظر می گيرد فرمی از کارمزدی نيز

 به  مجاز  قانونًا  کارگران  خود برخی  از فروش توليدات
 قرا  کار  مثًال  هستند طريق  کار . ردادی  پروسۀ  در  يعنی

 در اين جا اين سؤال . دريافت می دارند امتياز خود٬ اندکی
 جزو  نيز  کارگران  قبيل  اين  آيا  که  آيد  می  وجود  به
 امتياز٬  اين  خير؟  يا  شوند  می  محسوب  پرولتاريا

 کند٬ آگاهی قطعًا  تضعيف می  را  کارگران  اين بخش از
 د  نيز  کارگران  اين  که  جا  آن  از  سرمايه ولی  جامعۀ  ر

 داری زندگی می کنند و راهی جز فروش نيروی کار در
 شوند  می  محسوب  پرولتر  ندارد٬  قرار  . برابرشان

 آنان تأثير دارد و آگاهی بنابراين اين شکل امتيازدهی٬ در
 . خاستگاه طبقاتی شان نه در

 سرمايه  ۳  جامعۀ  در  که  کسانی  فوق٬  تعاريف  طبق
 يروی کار خود زندگی می داری٬ تنها به واسطۀ فروش ن

 هستند؛ حتی اگر قادر به يافتن يک  کنند٬ جزو پرولتاريا
 نباشند  چه ( شغل  چنان  بخصوص٬  حالت  اين  در  البته

 است  ممکن  گردد٬  دشوار  شّدت  به  نيز  زندگی  شرايط
 به  پرولتاريا کارگران  باج ) ٦ ( لمپن  مانند  شوند؛  تبديل

 ). الهم گيران٬ دزدان٬ فاحشه ها٬ تکّدی گران و امث

 پرولتاريا٬  ٤  با  ارتباط  در  مسأله  ترين  مهم  و  آخرين
 همان طور که مارکس در . مسير تاريخی اين طبقه است

 سرمايه توضيح می دهد٬ با افزايش حجم فقر٬ فشار٬ فساد
 استثمار٬  می « و  شديدتر  پيوسته  کارگر  طبقۀ  عصيان

 گردد و مکانيسم پروسۀ توليد سرمايه داری٬ خود٬ آن ها
 کشاند را  می  يافتن  سازمان  و  شدن  متحد  ) ۷ ( . » به

 پرولتاريا نه استثمار را می خواهد٬ و نه اصوًال قادرست
 توليدکننده  خود  ها  آن  کند؛  استثمار  را  ديگری  طبقۀ  تا
 تمامی مهارت  داری عمًال  سرمايه  جالبست که  و  هستند
 به  اجتماعی را  برای سازماندهی عقاليی کار  های الزم

بنابراين اهمّيت تاريخی پرولتاريا . ته است پرولتاريا آموخ
 ها  آن  که  نيست  اين  ستم نهايتًا  بلکه تحت  دارند٬  قرار

 نظام  سرنگونی  به  قادر  طبقۀ  تنها  پرولتاريا  که  اينست
 . سرمايه داری و ايجاد يک جامعۀ بی طبقه می باشد

 : منابع و توضيحات

 سال ) ۱ (  در  را ۱۸٤۷ انگلس  نويس  پيش  برنامۀ  دو ٬ 
 پيش ( اتحاديۀ کمونيست ها به رشتۀ تحرير درآورد برای

 ژوئن و بعدی در اکتبر همان سال نويس نخست در ماه
 به ). بود  که  کمونيسم " پيش نويس دّوم٬  شهرت " اصول

 سال  در  بار  نخستين  نشريۀ ۱۹۱٤ دارد٬  در  و
" Vorwärts " چاپ   به  آلمان  دموکرات  سوسيال  حزب

 . رسيد

(2)  F.  Engels,  "Principles  of  Communism" 
(1847), Marxists.org 

(3) Ibid 

(4)  K.  Marx;  F.  Engels,  "Manifesto  of  the 
Communist  Party"  (1848),  Marxists.org, 
chap 1 (Bourgeois and Proletarians) 

 تئوری ) ٥ (  و  متد  در  مهم  بسيار  نکتۀ  يک  واقع  در
 به  او  هدف  که  اينست  طبقه  مقولۀ  بررسی  در  مارکس
 برای  مختلف  های  بندی  تقسيم  به  دستيابی  اساسی  طور
 جلب  بلکه  در گروه های مختلف نبوده٬  جای دادن مردم
 جامعه  در  اجتماعی  تحّوالت  ای  پايه  ديناميسم  به  توّجه

 : ک به . ن . است

 روزنه ای به اعماق٬ باز هم بحثی در مورد " دی٬ تمجي . م
 . ٬ ص ٬ ۸٥ بهمن ٬ ۱ فصل نامۀ سامان نو٬ شمارۀ " طبقه
۱٦ 

 ٬ ) Lumpenproletariat ( اصطالح لمپن پرولتاريا ) ٦ (
 در  مارکس  وسيلۀ  به  بار  آلمانی " نخستين  " ايدئولوژی

 و " مانيفست کمونيست " و سپس در آثاری مانند ) ۱۸٤٦ (
 " در مطلب . به کار رفت " فرانسه مبارزات طبقاتی در "

 آن  اجتماعی  کارکرد  و  پرولتاريا  ( لومپن  در "  مندرج
 نشريه  آن صحبت شده ) همين  دقت بيشتری در مورد  با

 . است

 ج " سرمايه " مارکس٬ . ک ) ۷ (  ايرج ۲ ٬  ترجمۀ ٬ 
 انتشارات فردوس٬  فصل ۱۳۸٦ اسکندری٬  بخش ۲٤ ٬ ٬ 

۹۸ . ٬ ص ) گرايش تاريخی انباشت سرمايه داری ( هفت
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۳۲   دربارۀ دموکراسی دربارۀ دموکراسی

 آرام نوبخت

 بورژوازی حاکم در هر کشوری با وجود آن که به خوبی
 طبقاتی مفهوم  اما " دموکراسی " جنبۀ  درک می کند٬  را

 ساير  با  برخورد  در  تا  دارد  تالش  آگاهانه  و  عامدانه
 از  را  آن  کارگر٬  طبقۀ  ويژه  به  جامعه٬  اقشار  طبقات و

 يعنی  " خود " اسی بار طبقاتی تهی کند و در واقع دموکر
 شمول و را٬ به مفهومی جهان  اقليت جامعه " دموکراسی "

 است و از سوی " مقدس " عام مبدل سازد که در عين حال
 شود  چالش گرفته  به  نبايد  هيچ کسی اين . هيچ چيزی و

 گونه است که استعمار٬ غارت٬ استثمار و جنگ٬ همه به
 ا از سوی آن ه " دموکراسی " عنوان ابزارهايی در جهت
 در تقابل با اين عوام فريبی . مورد استفاده قرار می گيرد

 نيروهای  از  برخی  بورژوازی٬  بار " چپ " آشکار  نيز
 مفهوم  و " دموکراسی " طبقاتی  کنند٬  می  فراموش  را

 آن٬  برابر  در  خصمانه  موضعی  گرفتن  با  عمومًا
 اقتصادی " دموکراسی "  فرماسيون  از  نظر  صرف   را

 و  اساسًا  بحث٬  مورد  مفهوم اجتماعی  يک  ماهيتًا
 و اين اشتباه بزرگ و . بورژوايی و فاقد ارزش می دانند

 آن به مقابلۀ نظری و عملی  حتی مهلکی است که بايد با
 . پرداخت

 به خوبی دموکراسی در " دولت و انقالب " لنين در کتاب
 دموکراسی کارگری " جامعۀ سرمايه داری و تفاوت آن با

 : را توضيح می دهد

 بر «  برای دموکراسی  دموکراسی  ناچيز٬  اقليت  ای
 . چنين است دموکراتيسم جامعۀ سرمايه داری  ثروتمندان

 نزديک  از  را  داری  سرمايه  دموکراسی  مکانيسم  اگر
 در  خواه  جا٬  همه  در  کنيم٬  به " جزئيات " بررسی ٬ 
 انتخاب  ريزهای حق  و  ُخرد  اقامت در ( اصطالح  شرط

 مستثنی کردن زنان و غيره  در طرز ) محل٬  خواه  کار ٬
 در  عملی موجود  موانع  نظر  از  خواه  نهادهای انتخابی٬

 گردهمايی  حق  ت ( راه  و  برای ا بناها  عمومی  الرهای
 صرفًا !) نيست " بينوايان "  سازمان  سبب  به  خواه  و

 غيره٬  و  غيره  و  يوميه  مطبوعات  داری  سرمايه
 اين محدوديت ها و . دموکراتيسم را در محدوديت می بينيم

 و   هی ن ها و موانعی که برای ت حذف کرد حق کشی ها
 خود  که  کسانی  نظر  به  ويژه  به  شود٬  می  ايجاد  دستان

 زندگی توده های متعلق  با  و  روی احتياج نديده  هيچ گاه
 اند  نبوده  نزديک آشنا  طبقات ستمکش از  کوچک و  به

 آيد  می  ُن ( ناچيز  ُن و  و  نود  شايد  و  دهم  مقاله ه  صدم  ه
 پردازا  سياست  و  زمره ب بورژوامشر ن نويسان  اين  از

 در مجموع تهی ) اند  ولی اين محدوديت ها  از ٬  دستان را
 سياست و از شرکت فعال در دموکراسی محروم می کند

 . و برکنار می دارد

 نحو ماهيت مارکس اين  به  داری را  دموکراسی سرمايه
 : درخشانی دريافته بود که ضمن تحليل تجربۀ کمون گفت

 سال يک  ستمکشان اجازه هرچند  تصميم می دهند بار به
 ست  طبقۀ  ميان  از  که  پارلمان م بگيرند  در  کسی  چه  گر

 ) ۱ ( » ! کنندۀ آنان باشد نماينده و سرکوب

 سر و ما در جامعۀ سرمايه داری با دموکراسی بی : پس «
 يعنی بی ٬ ته  توانگران٬  برای  فقط  و  دروغين  و  مقدار

 ديکتاتوری پرولتاريا٬ دوران گذار . اقليت٬ سروکار داريم
 يعنی به  مردم٬  برای  دموکراسی  بار  نخستين  کمونيسم٬

 برای اکثريت را عرضه خواهد داشت و در عين حال با
 اقليت  الزامی  استثمارگران ٬ سرکوب  خواهد ٬ يعنی  توأم

 را . بود  کامل  واقعًا  دموکراسی  تواند  می  کمونيسم  فقط
 که اين دموکراسی کامل تر شود٬  تأمين کند و هر اندازه

 . خود زوال خواهد يافت هد بود و خود به بيشتر زايد خوا
« ) ۲ ( 

 کمونيسم در وهلۀ نخست٬ گامی است که طبقۀ کارگر در
 فراسوی چارچوب و محدوديت های دموکراسی صوری
 سرمايه داری برمی دارد و از آن جا که دموکراسی يک
 طبقات  تدريجی  محو  با  است٬  طبقاتی  کامًال  مفهوم

 ؛ بدين ترتيب " واهد يافت خود زوال خ خود به " اجتماعی٬
 پس از زوال کامل جامعۀ طبقاتی٬ نزاع و اختالفات٬ اين
 بار نه در سطح اجتماعی٬ بلکه تنها در سطح شخصی و

 . فردی می تواند وجود داشته باشد

 قدرت  و  عمق  درک  برای  کارگر  دموکراسی " طبقۀ
 محدوديت های " پرولتری  ابتدا  ناگزير  دموکراسی " بايد
 کتاب را " بورژوايی  مارکس در  جنگ داخلی " بشناسد؛
 فرانسه  به " در  که  دهد  می  دست  به  کمون  از  شرحی

درک اين محدوديت های دموکراسی بورژوايی کمک می
: کند
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 کمون از مشاوران شهری که با رأی عمومی مردم در «

 می شدند٬ تشکيل می شد  . نواحی گوناگون شهر برگزيده
 شان پس ند و مقام اين افراد در هر لحظه ای پاسخگو بود

 البته با از کارگران يا از . گرفتنی بود  اکثريت اين اعضا
 کمون می بايست . نمايندگاِن سرشناس طبقۀ کارگر بودند

 عمل  يک هيأت اجرايی و  بلکه  پارلمانی٬  يک اندام   نه
 ) ۳ ( » . گذار در عين حال٬ باشد کننده٬ يعنی اجرايی و قانون

 د  بورژوايی  دموکراسی  کلی٬  طور  رشد به  با  تناسب  ر
 : بلوغ و قدرت طبقۀ کارگر توسعه پيدا می کند

 چنان «  داری  سرمايه  جامعۀ  تکاملش به در  و  رشد  چه
 کم  دموکراتيسم  باشد٬  گرفته  انجام  وجهی   مساعدترين
 می  مشاهده  دموکراتيک  جمهوری  در  را  کامل  وبيش

 در چارچوب تنگ . کنيم  هم هميشه  ولی اين دموکراتيسم
 داری محصور است و از اين رو هميشه استثمار سرمايه

 در ماهيت امر٬ دموکراتيسم برای اقليت٬ يعنی فقط برای
 است  ثروتمندان  برای  فقط  توانگر٬  جامعۀ . طبقات  در

 ی آزادی هميشه تقريبًا همان گونه است که در ر سرمايه دا
 . جمهوری های يونان باستان بود٬ يعنی برای برده داری

 داری بردگان مزدبگير امروزی  در اثر استثمار سرمايه
 ديگر  که  هستند  فقر  و  احتياج  فشار  زير  حال " چنان  نه

 دارند  دموکراسی  به  به " و " پرداختن  فرصت اشتغال  نه
 و هنگامی که روند حوادث عادی و آرام است٬ " سياست

 اکثريت مردم را از شرکت در زندگی سياسی و اجتماعی
 ) ۴ ( » . برکنار می دارند

 تن اين بلوغ و قدرت٬ ممکن است به نظر با در نظر داش
 در  اين فرصت را  که حق رأی همگانی می تواند  برسد
 انتصاب  و  انتخاب  با  که  دهد  قرار  کارگر  طبقۀ  اختيار

 در دولت٬ مجلس ( سوسياليست ها به سمت های حکومتی
 غيره  شکل ) و  به  را  داری  سرمايه  آميز " ٬  " مسالمت

 يخ بارها نشان داده اما٬ همان گونه که تار . سرنگون سازد
 که  هست  هوشمند  قدر  آن  داری  سرمايه  دولت  است٬

 ماهيت سرکوبگر دموکراسی . مطلقًا چنين اجازه ای ندهد
 بورژوايی فقط آن زمانی آشکار می شود که قدرت طبقۀ

 که  باشد  آماده  و  رود  فراتر  بورژوازی  از  خط " کارگر
 : های آن را پشت سر بگذارد " قرمز

 تخابات همگانی ميزان اندازه گيری بلوغ به اين گونه٬ ان «
 طبقۀ کارگر است٬ و در دولت کنونی چيزی بيش از اين

 بسنده  همين  ولی  بود؛  نخواهد  هرگز  و  باشد  تواند  نمی
 روزی که گرماسنج انتخابات همگانی نقطۀ جوش . است

 و هم سرمايه  در ميان کارگران نشان دهد٬ هم آن ها  را
 ) ۵ ( » کنند داران خواهند دانست چه بايد

 انگلس در  مارکس و  همين خاطر است که  مانيفست " به
 : می نويسند " کمونيست

 از ... «  عبارتست  کارگر  طبقۀ  انقالب  در  قدم  نخستين
 به مقام طبقۀ حاکم و کسب پيروزی در  ارتقای پرولتاريا

 . جنگ برای دموکراسی

 تا  برد  خواهد  کار  به  را  خود  سياسی  سيادت  پرولتاريا
 مرح  به  بورژوازی مرحله  چنگ  از  را  سرمايه  تمام  له

 يعنی  دولت٬  دست  در  را  توليد  وسايل  تمام  کند٬  خارج
 سازمان  متمرکز پرولتاريای  حاکم٬  طبقۀ  قالب  در  يافته

 ممکن  وقت  اسرع  در  را  توليدی  نيروهای  کل  و  سازد
 ) ۶ ( » . افزايش دهد

 کمون  در  اقدامات کارگران  مشاهدۀ  انگلس با  مارکس و
 سال  مورد ۱۸۷۱ پاريس  در  آن٬  از  گيری  درس  و

 چگونگی فراروی طبقۀ کارگر از دموکراسی بورژوايی
 : نوشتند

 های «  اندام  گذاشتن  کنار  و  برچيدن  نسبت که  همان  به
 اساسًا سرکوبگرانۀ حکومت سابق اهميِت خود را داشت٬
 به همان نسبت می بايست نقش آن ارگان ها را٬ که نقشی

 اق  مراجع  دسِت  از  بود٬  مدعی داشتن مشروع  که  تداری
 حق برتری بر فراز سر جامعه بودند و می خواستند اين
 اختيار  در  و  گرفت  دارند٬  نگاه  خود  برای  را  برتری

 به جای اين که هر . گزاران مسئول جامعه قرار داد خدمت
 يک  سال  شش  يا  از سه  يکی  و  شوند  جمع  مردم  بار

 عنوان  به  را  حاکم  طبقۀ  در " نمايندۀ " اعضای  خود
 بی پ  هم  بعدًا  که  حقوق ارلمان٬  پارلمان  همان  درنگ در

 آراء  به  مراجعه  برگزينند٬  بگذارد٬  پا  زير  را  مردم
 همچون  که  درآورد  صورتی  به  بايست  می  را  عمومی
 ابزاری در خدمت مردم٬ آن هم مردمی که در قالب کمون

 ) ۷ ( » . ها سازمان يافته بودند٬ درآيد

 اينست نکتۀ مهمی که در عبارت باال به چ  شم می خورد
 يک دموکراسی  نه  پرولتری٬  دموکراسی  به ( نيابتی که

. است مشارکتی ٬ بلکه يک دموکراسی ) واسطۀ نمايندگان
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 بين  کار  تقسيم  مبنای  بر  طبقاتی  جامعۀ  که  جا  آن  از
 آن نوع  است٬ در نتيجه٬  شده  کارگران فکری و يدی بنا
 و  بهترين شکل می تواند ضامن تداوم  به  دموکراسی که
 قدرت  تفکيک ميان  و  جدايی  باشد٬  طبقاتی  جامعۀ  حفظ

 است  اجرايی  قدرت  و  گذاری  طبقه٬ : قانون  يک  يعنی
 اجرا می گيرد٬ در حالی که طبقۀ ديگر بايد آن را تصميم
 جامعۀ . کند  اين  از  فرارفتن  برای  کارگر  طبقۀ  ولی

 کند که در آن مردم  اجرا  ای را  بايد شيوه  نهايتًا  طبقاتی٬
 تصميم بگيرند و در مورد برای انجام  امور خود مشترکًا

 توافق عمومی انجام شود٬ به چگونه و چه چيزی اين که
 . برسند و مشترک

 قانون گذار ) مجريه ( جدايی قدرت اجرايی  در ) مقننه ( و
 به آن معناست که حتی ) پارلمانی ( دموکراسی بورژوايی

 پيدا  اکثريت مجلس دست  به  هم  کارگران  نمايندگان  اگر
 و عمًال د٬ کنن  کنترل  چيزی  هيچ  روی  که  يابند  درمی

 منشأ خانواده٬ " به همين جهت انگلس در . نظارت ندارند
 : می نويسد " مالکيت خصوصی و دولت

 با «  که  دموکراتيک٬  جمهوری  دولت٬  شکل  برترين
 شرايط نوين جامعه٬ بيش از پيش به گونۀ يک نياز گريز

 تن  که  است  دولت  از  شکلی  آيد٬  درمی  آن٬ ناپذير  با  ها
 و  پرولتاريا  ميان  تواند  می  کننده  تعيين  نهايی  مبارزۀ
 به  جمهوری دموکراتيک ديگر  پذيرد٬  انجام  بورژوازی
 . طور رسمی از ناهمگونی های مالکيت چيزی نمی فهمد
 استوارتر٬  ولی بسيار  ای پنهانی٬  گونه  به  آن  ثروت در

 از يک سو در شکل فساد . قدرت خود را به کار می گيرد
 کار مأموارن رسمی٬ که امريکا نمونۀ کالسيک آن را آش

 ميان  اتحاد  شکل  در  ديگر٬  سوی  از  دهد؛  دست می  به
 ) ۸ ( » حکومت و مرکز بورس

 دولت  تمامی سازمان های نظامی و  به عالوه  به همراه
 مالکيت  حراست  و  حفظ  جز  هدفی  که  آن  انتظامی

 ندارند  را  ناپذيری  خصوصی  آشتی  تجلی  و  محصول
 بنابراين چيزی نيست تضادهای  طبقاتی در جامعه است٬

 جديد٬ انتخاب که  قوانين  وضع  طريق  از  بتواند  و  شود
 : تغيير ماهيت دهد

 پيداست که مبارزۀ پرولتاريا . دموکراسی٬ يعنی برابری «
 چه آن را به مفهوم ان ن چ ٬ در راه برابری و شعار برابری

 . رد دريابيم چه اهميت عظيمی دا طبقات صحيح برانداختن

 معنای برابری  فقط به  و . است صوری ولی دموکراسی
 جامعه  اعضای  تمام  برابری  تحقق  پس از  در بالفاصله

 و رابطۀ  کار  برابری  يعنی  توليد  وسايل  تملک  با  آنان
 برابری دستمزد٬ جامعۀ بشری خود را ناگزير خواهد ديد
 که از اين حد فراتر رود و از برابری صوری به برابری

 تحقق اصل واقعی يعنی  از هرکس طبق استعدادش٬ " به
 ) ۹ ( » . دست يابد " به هرکس طبق نيازش

 شکل دولت٬ يکی از انواع آن و مانند هر ٬ دموکراسی «
 دولت ديگری اعمال جبر متشکل و سيستماتيک بر انسان

 طرف . هاست  يک  از  ديگر٬ . اين  طرف  از  اما
 دموکراسی به معنای تصديق صوری برابری شهروندان

 ابر همۀ آنان در تعيين چگونگی ساختار دولت و و حق بر
 نتيجه ای که از اين جا به دست می آيد٬ . ادارۀ امور آنست

 خود  رشد  از  معينی  مرحلۀ  در  دموکراسی  که  است  آن
 بر ضّد  يعنی طبقۀ انقالبی را  پيش از هرچيز٬ پرولتاريا

 به  و  سازد  می  متحد  داری  دهد آن سرمايه  می  امکان
 بورژ  دولتی  ارتش ماشين  آن٬  جمهوری  نوع  ولو  وايی٬

 و  شکند  درهم  ديوان ساالری را  دستگاه  پليس و  دائمی٬
 ماشين ديگر را  و  زمين براندازد  از عرصۀ  و  کند  ُخرد

 است٬ ولی بازهم يک ماشين دولتی دموکراتيک که بيشتر
 سپس به  و  کارگران  مسلح  های  صورت توده  به  است٬

 س جايگزين صورت شرکت قاطبۀ مردم در سازمان ميلي
 ) ۱۰ ( » . آن سازد

 حامی منافع بورژوايی " دموکراسی " بنابراين٬  که ماهيتًا
 يک  اصل  در  است٬  داران  " ديکتاتوری " سرمايه

 زمانی که طبقۀ کارگر تصميم می گيرد . است بورژوايی
 حاکميت اکثريت جامعه را  بلکه  تا  آن هم نه در مجلس٬

 دانشگا  مدارس و  ارتش٬  ادارت٬  و در کارخانجات٬  ها  ه
 اعمال کند٬ ناگهان با ماشين سرکوب دولت سرمايه  غيره

 شود  می  رو  به  رو  برای . داری  کارگران  بنابراين
 الزامًا بايد به سوی " پيروزی در جنگ برای دموکراسی "

 کنند انقالب  در . حرکت  مارکس  که  طور  فقر " همان
 : می گويد " فلسفه

 انشين طبقۀ کارگر در سير تکاملی خود٬ سازمانی را ج «
 و  طبقات  فاقد  که  ساخت  خواهد  بورژوايی  کهن  جامعۀ
 سياسی  قهر  واقع  در  ديگر  و  است  ها  آن  ای اختالفات

 که  است  قهر  همين  درست  زيرا  داشت٬  نخواهد وجود
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 جامعۀ  درون  در  طبقاتی  اختالفات  رسمی  مظهر

 در اين فاصله٬ آنتاگونيسم بين پرولتاريا . بورژوايی است
 ي  مبارزۀ  بورژوازی٬  است و  ديگر  طبقۀ  عليه  طبقه  . م

 کامل  انقالب  يک  آن٬  تجلی  ترين  عالی  که  ای  مبارزه
 ) ۱۱ ( » . است

 جای  جامعه٬  اکثريت  ديکتاتوری  که  است  اين  از  پس
 و  پليسی  های  دستگاه  گيرد؛  می  را  اقليت  ديکتاتوری
 سوی  به  راه  و  شوند  می  سالح  خلع  سرمايه  نظامی

 پرول  مطلق  و  نامحدود  حقيقی٬  بازمی دموکراسی  تری
 به همين خاطرست که سوسياليسم نمی تواند چيزی . گردد

 . جز شکل ديکتاتوری پرولتاريا باشد

 : منابع

 انقالب " لنين٬ . ا . و ) ۱ (  و  محمد " دولت  ترجمۀ ٬ 
 ايران  تودۀ  حزب  انتشارات  بيات٬  علی  و  پورهرمزان

 ۱۰۲ . ٬ ص ٬ ۵ فصل ) ۱۳۸۷ چاپ سوم٬ (

 ۱۰۴ . همان٬ ص ) ۲ (

 ٬ " ۱۸۷۱ گ داخلی در فرانسه٬ جن " کارل مارکس٬ ) ۳ (
 نشر مرکز  باقر پرهام٬   ۱۱۰ . ٬ صص ) ۱۳۸۰ ( ترجمۀ

۱۱۱ 

 ۱۰۱ . ٬ ص ٬ ۵ فصل " دولت و انقالب ) " ۴ (

 منشأ خانواده٬ مالکيت خصوصی " فردريک انگلس٬ ) ۵ (
 دولت  ديگر " و  نشر  پارسا٬  خسرو  ترجمۀ ٬ ) ۱۳۸۶ ( ٬ 
 ۲۰۸  ۲۰۷ . صص

 انگلس٬ ) ۶ (  فردريک  و  مارکس  مانيفست " کارل
 پرسو " ست کموني  طاليۀ  نشر  صابری٬  مسعود  ترجمۀ ٬ 

 ۶۵ . ٬ بخش دوم٬ ص ) ۱۳۸۸ (

 ۱۱۳ . ٬ ص " ۱۸۷۱ جنگ داخلی در فرانسه٬ ) " ۷ (

) ۸ "   دولت )  مالکيت خصوصی و  خانواده٬  ص " منشأ ٬ . 
۲۰۷ 

 ۱۱۵ . ٬ ص ٬ ۵ فصل " دولت و انقالب ) " ۹ (

 همان ) ۱۰ (

 ٬ ترجمۀ آرتين آراکل٬ " فقر فلسفه " کارل مارکس٬ ) ۱۱ (
 ۱۸۲  ۱۸۱ . ٬ صص ) ۱۳۸۴ ( ورا انتشارات اه

 اکتبر  انقالب  شکست  اکتبر علل  انقالب  شکست  تاريک : : علل  های  تاريک سال  های  سال
 بلشويسم بلشويسم

 قسمت : ميليتانت های تاريک بلشويزم سال  پيش رو  متن
 رفيق  سخنرانی  چهارم  و  رازی سوم  اتاق مازيار  در

 مارکسيسم « پالتاک  بخش » احيای  مطالعۀ  جهت  است؛
 ٬ رجوع ۵۱ و ٬ ۵۰ به نشريۀ ميليتانت شمارۀ دوم و اول
 . کنيد

********** 

 ) نپ ( صادی سياست نوين اقت

 و ۱۹۱۷ سيستم اقتصادی روسيه در دوران بين سال های
 جنگی « اقتصاد ۱۹۱۹  که . بود » کمونيزم  است  واضح

 اقتصادی بود  عادی نمی توانست باشد٬  اين يک اقتصاد
 مسألۀ جنگ داخلی مهم . که در آن زور به کار برده شد

 پس از  امپرياليزم  که  شود  توجه  بايد  اين که  ضمن  بود٬
 که  اين اين  نگران  پيروزی رسيد٬  به  روسيه  انقالب در

 ناشناس  جوان  ای  عده  يک  روسيه  در  اکنون  که  نبود
 تروتسکی (  و  لنين  مسألۀ ) مانند  اند٬  رسيده  قدرت  به

 روسيه  در  انقالب  که  بود  اين  امپرياليستی  دول  اصلی
 افتاده (  عقب  جهان ) کشوری  سراسر  در  ای  لرزه  زمين
 پيش (  کشورهای  مراکز  جمله  و ) رفته از  آورده  وجود  به

 اين که تمام نظريات کارل مارکس که سال های سال در
 تمسخر  به  بورژوازی  سوی  از  اروپايی  جوامع  درون
 تحقق  به  روسيه  جامعۀ  در  زمان  آن  شد٬  می  گرفته

 واقع هراس امپرياليزم از اين بود که می در . پيوسته بود
 کشوره  سطح  در  بسياری  تأثيرات  اکتبر  انقالب  ای ديد

 شهرهای  و  مراکز  در  کارگر  طبقۀ  و  گذاشته  اروپايی
 عمدۀ جهان در حمايت از انقالب اکتبر به حرکت درآمده

 که . است  زمانی  حتی  جهان  سراسر  در  نفر  ها  ميليون
 حرکت  به  گرفت٬  می  صورت  بلشويکی  ضد  تحرکات

 در . درآمدند  امپرياليستی  حيات دول  نگران  اساسًا  واقع
 بودند  شده  نگران انقالبات در کشور خودشان آنان . خود

 حدود . شدند  در  رو  اين  را ۱۴ از  امپرياليستی  کشور
 آغاز  را  روسيه  به  نظامی  حملۀ  و  کرده  عمومی  بسيج

 نظام . کردند  کل  اصوًال  و  ها  بلشويک    زمان  آن  در
 جنگ  درگير  انقالبشان  حفظ  برای  کارگری  شوراهای

. داخلی شدند
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 وع به جنگيدن کرد جبهه شر ۱۸ دولت جوان کارگری در

 کسانی که . و اين مسألۀ مهمی است که بايد درنظر گرفت
 کنند٬ اين اقتصاد جنگی برای چه بود؟ و يا اين سؤال می

 می  ايراد  از که  زور  به  کارگری  دولت  که  گيرند
 غيردموکراتيک  کار  و  گرفته  می  غالت  کشاورزان

 است  داده  می  يک ! صورت  اين  که  کنند  توجه  بايد
 دولت جوان کارگری از روی ناچاری اقتصادی  که  بود

 اين شکل از اقتصاد به آن  تحميل شده . به آن متوسل شد
 دولت امپرياليستی٬ قحطی در ۱۴ به دليل تهاجمات . بود

 ميليون نفر از بی ۱۰ تا ۳ آن زمان به وجود آمد و حدود
 دادند  جان  خوراکی  بی  و  حفظ . غذايی  عمده٬  مسألۀ

 ها از که  نيرويی نظامی که تمامی آن اين بود . انقالب بود
 که  کسانی  بودند٬  کارگری  شوراهای  ميان  در  داوطلبان
 انقالب را تحقق داده بودند٬ بتوانند زنده بمانند و به دفاع

 از اين لحاظ باالجبار اين اقتصاد . از انقالبشان بپردازند
 که  متمرکزی بود  و  بی رحم  خشن و  کامًال  يک اقتصاد

 . را از سقوط نجات دهد بتواند انقالب

 تا ۱۹۲۰ های تاريک حزب بلشويک٬ بخش دوم٬ سال
۱۹۲۱ 

 بعدی  دورۀ  يعنی سال ) بخش دوم ( حال به  می پردازيم٬
 اين دوران . ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۰ های تاريک حزب بلشويک

 می  . توان سال های تاريک حزب بلشويک نام گذاشت را
 ارتش . اين دورانی است که جنگ داخلی رو به اتمام بود

 جنگ٬  و  های مبارزه  جبهه  در  و  بود  شده  پيروز  سرخ
 دولت جوان کارگری موفق شد که ارتش سفيد را شکست

 کند  مبارزه  امپرياليستی  قوای  با  و  هميشه . دهد  گرچه
 بود  داشت  وجود  نظامی  حملۀ  از . خطر  زمان٬  آن  در

 شد  مطرح  دوباره  خطر  اين  لهستان  واقع . طرف  در
 تو  دائمی  طور  به  طرق هميشه  از  امپرياليزم  های  طئه

 بديهی است که برای اجرای سياست . مختلف وجود داشت
 نوين  های ) نپ ( اقتصاد  امتيازاتی در رشته  يک سلسله ٬ 

 شد  کوچک داده  های  گذاری  سرمايه  به  گرچه . مختلف
 صنايع  و  دست بانک ها  در  بزرگ هنوز  های  سرمايه
 شورايی  حکومت  خود  کنترل  تحت  بازرگانی  و  بزرگ

 د٬ اما اين منجر به يک سلسله تحوالتی شد که وضعيت بو
 بخشيد  بهبود  بيش  و  کم  متأسفانه . را  دوران  اين  در

 آن  يعنی  نکردند٬  عمل  خوب  بلشويک  حزب  رهبران
 مشخصًا در  نظرات کارل مارکس که مورد تأئيدشان بود

 و  کارگری  شوراهای  رساندن  حکومت  به  با  ارتباط
 ان  ديکتاتوری  استقرار  وجود همچنين  پرولتاريا٬  قالبی

 احزاب متعدد و همچنين گرايش های مختلف و شکوفايی
 گرفتند  اجتماعی و دموکراسی درونی  ناديده  اين نقد . را

 شود  می  نيز  تروتسکی  و  لنين  حال  شامل  . مشخصًا
 رهبران حزب بلشويک يک سری مواضع کامًال افراطی
 نادرست  برخوردهای  و  کردند  اتخاذ  گرايانانه  فرقه  و

 . انجام دادند که مغاير با اهداف اوليه آنان بود

 از  زيادی  تعداد  دوره  آن  در  که  کرد  توجه  بايد  البته
 مبارزين طبقۀ کارگر در جبهه ها کشته شده و بسياری از
 کارگری  شوراهای  اصوًال  و  بودند  رفته  بين  از  قحطی

 نداشتند  خارجی  وجود  بين . ديگر  کارگری که  نمايندگان
 کنگره های مشخص ۳ هر ۱۹۱۹ تا ۱۹۱۷ های سال  ماه

 شوراهای سراسری روسيه می  گذاشتند و در خودشان را
 های  سياست  و  پرداختند  می  جدل  به  ها  کنگره  اين
 از  پس  گذاشتند٬  می  اجرا  به  را  کارگری  شوراهای

 اجرايی ۱۹۱۹  کميتۀ  نداشتند٬  نشستی  ديگر  اصوًال
 هر  بار  چندين  صرفًا  هم  جل ۳ الی ۲ شوراها    سه ماه

 ای بود که  اصوًال شهرها از اما وضعيت به گونه . داشتند
 بود  شده  خالی  کارگران  و  است . پرولتاريا  آماری  مثًال

 سال  در  که  اين  بر  شهرها ۱۹۱۰ مبنی  از  بسياری  در
 در سال ۳ مانند مسکو  اما  ميليون جمعيت کارگری بود٬

 . هزار نفر تقليل پيدا کرده بود ۲۰۰ اين جمعيت به ۱۹۲۱
 وجود کار  که  ای  ويژه  شرايط  دليل  به  اغلب  ها  گران

 رفتند  روستاها  به  رهبران . داشت٬  و  لنين  اتفاقات  اين
 حزب بلشويک را به اين نتيجه رساند که بايد به آن نظريۀ
 نظريه  کارگری بازگشت٬  سابق تشکيالتی حزب پيشتاز
 ای که در زمان تزار برای تدارک و سازماندهی انقالب

 ی پيشُروی کارگری بايد همۀ کارها را در يعن : آتی داشتند
 بديهی بود که پيشُروی کارگری در آن زمان . دست گيرد

 داشت  وجود  حزب  در  کميتۀ . تنها  يعنی  هم٬  حزب
 . مرکزی حزب

 آمد  وجود  به  انحرافاتی  دوران  اين  در  رهبری . بنابراين
 حزب در غياب شوراهای کارگری به اين تحليل رسيد که

 ش  نيست  الزم  قدرت ديگر  در  کارگران  عموم  و  وراها
 باشند٬ و اين که حزب بايد تمام تصميمات را به جای توده

 از آن جا که توده ها هم که به هرحال درميدان . ها بگيرد
 حضور  جامعه  در  کارگری  های  اتحاديه  تنها  و نبودند
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 پايه  بيشتر داشتند٬  ها  اتحاديه  اين  در  کارگری  های
 شدند  های ک . متمرکز  تحت اتحاديه  زمان  آن  در  ارگری

 بودند  گرفته  قرار  ها  منشويک  به . کنترل  ها  منشويک
 جنبش  در  اکتبر  انقالب  از  پيش  در  که  ای  تجربه  دليل
 به خصوص پس از پايان دوران جنگ  کارگری داشتند٬
 اتحاديه  درون  در  ها  بلشويک  از  بيشتری  نفوذ  داخلی٬

 ۀ طبق . اين دليل واضحی داشت . های کارگری پيدا کردند
 کسی  چه  نبود  مهم  برايش  ديگر  زمان  آن  در  کارگر

 منشويک  کسی  چه  و  است٬  طبقۀ . بلشويک  وضعيت
 از  حتی بدتر  شد٬  وخيم  اقتصادی بسيار  نظر  از  کارگر

 کارگران به  دنبال بهتر کردن وضعيت خود . زمان تزار
 ساخت  جدا  خود  رهبران  از  را  آنان  جنگ٬  و  . بودند

 شاهد  ما  دوره  اين  در  و بنابراين  دهقانی  های  شورش
 يکی از اين . انواع و اقسام اعتراض های کارگری بوديم
 ماجرای کرونشتات است  آن ( اعتراضات هم  به  بعدًا  که

 ). اشاره می کنم

 » جايگزين گرايی « به هرحال در آن دوران اين انحراف
 وجود  تروتسکی به  در  مشخصًا  لنين و  خصوص در به

 ست طبقۀ کارگر تصميم يعنی اين که اصوًال نيازی ني : آمد
 وجود  ای  سياسی  و  منسجم  کارگر  طبقۀ  چون  بگيرد؛

 روی آن حساب کرد  بشود  که  از سوی ديگر اين . ندارد
 دست منشويک  در  های کارگری هم  اتحاديه  واقعيت که

 های بورژوايی درغالتيده بود٬ ها افتاده و به سمت سياست
 نظام شورا  به اين نتيجه رساند که اصوًال  يی بايد آنان را

 شود  وانگارديزم  نظام  از ( جايگزين  پيش  دورۀ  همانند
 يعنی پيشروان کارگری هم کسانی هستند که از ). انقالب

 اين انحراف درواقع . اعضای حزب و رهبری آن هستند
 انحراف بزرگی بود٬ و به هيچ وجه موجه نبوده و به هيچ

 نيست  دفاع  قابل  امروز  اين . وجه  از  بايد  ما  بنابراين٬
 ما بايد عکس اين کاری را که . نحراف نيز درس بگيريم ا

 لنين و تروتسکی تحت شرايط ويژه ای انجام دادند٬ اجرا
 بر خالف . کنيم  بايد  حضور داشتيم٬  در آن دوره  اگر ما

 تشويق  بايد  سياست های رهبری حزب عمل می کرديم٬
 خودشان  تشکيالت  درون  در  ها  جناح  که  کرديم  می

 و  شوند  احيا  شوراهای دوباره  باشند٬  آزاد  احزاب کامًال
 شوراها  نمايندگان  جلسات  و  گردند  تقويت  کارگری
 کارشان ادامه  های کارگری به  اتحاديه  و  برگزار بشود٬

 باشند  داشته  اعتصاب  حق  و  رهبری ( دهند  تحت  حتی

 و حق ابراز نظر و حتی حق انتقاد به حزب ) منشويک ها
 . کمونيست را داشته باشند

 رعايت  از زيرا٬  يکی  کارگری  دمکراسی  اصول
 سرمايه  از  گذار  اين  ضامن  مهم  و  بارز  خصوصيات

 هست  حزبی که در . داری به سوسياليزم  يعنی دولت و 
 با  مرتبط  کامًال  يک حزِب  بايد  دارد٬  وجود  جامعه  آن

 ). ۱۹۱۹  ۱۹۱۷ همانند سال های ( پرولتاريا باشد

 درس  از  تاريک يکی  دوران  اين  از  که  را  مهمی  های
 رابطۀ زب بلشويک می ح  است که  اين  گرفت٬  اخذ  توان

 به اعتقاد . اکنون روشن باشد حزب و دولت می بايد از هم
 کارگری٬  شوراهای  وسيلۀ  به  قدرت  تسخير  پس از  من
 بايد  است  بوده  قدرت گيری  اين  اصلی  ابزار  که  حزبی
 منحل  را  خود  نهايتًا  و  کند  آغاز  را  خود  ميرايی  روند

 نمايد  موضوع برای . اعالم  اين  دربارۀ  تر  بحث مفصل
 : رجوع شود به دو مقالۀ زير

 چرا بايد پس از تسخير قدرت توسط پرولتاريا٬ چشم انداز
 ) بخش يک (  حزب پيشتاز انقالبی اعالم گردد؟ « انحالل

 ) بخش دو ( و

 های تالش برای احيای دموکراسی در بخش سوم٬ سال
 ۱۹۲۸ تا ۱۹۲۲ روسيه٬

 . می پردازيم ) بخش سوم ( بعدی ۀ در ادامه به دور

 واقع است که در ۱۹۲۸ الی ۱۹۲۲ بخش سوم٬ سال های
 دولت کارگری شوروی ) بورکراتيزه شدن ( دوران تالشی

 رهبران . بود  برخی از  دوره  اين  در  که  شود  توجه  بايد
 حزب بلشويک٬ از جمله خود لنين و سپس تروتسکی٬ به
 اقداماتی نيز  خطرات ناشی از بورکراسی واقف شدند و

 گرچه ( جلوگيری از آن انجام دادند که نافرجام ماند برای
 بودند  گرفته  ناديده  را  مسايل  اين  خود  پيش٬  دورۀ  ). در

 سال  اواخر  در  اوايل ۱۹۲۱ برای نمونه  لنين ۱۹۲۲ و
 متوجه شد که چه اتفاقی دارد می افتد٬ يعنی اين که  دقيقًا
 نقش کارگران کامًال به کنار رفته و شوراها از بين رفته

 ند و يک قشر بوروکراتيک عمًال در سطح حزبی رخنه ا
 ها کسانی بودند از مستخدمان سابق تزار٬ اين . کرده است

 مانند کارمندها و نيروهای ارتش تزار و غيره که پس از
 به  جريان جنگ داخلی٬ نابودی پيشُروهای کارگری در
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 دليل کسب امتيازهای مادی و مقام٬ در حزب نفوذ کردند

 در عين حال برای موجه . بلشويک شدند و عضو حزب
 استالين  نظير  رهبرانی  نادرسِت  روند  اين  دادن  جلوه

 . تئوری هايی را تکامل دادند

 در آن زمان که لنين به اين نتيجه رسيد که بايد عليه اين
 و  شود  مبارزه  حزب  در  بورکراسی  رشد  روبه  قشر
 حزب به دمکراسی سابق برگردد٬ او مبارزاتش را آغاز

 لنين در سال . کرد  که  شود   اشاره  بايد  دچار ۱۹۲۲ اما
 و  يک طرف بدنش لمس گرديد  و  مغزی شد  يک سکتۀ
 حدود هفت ماه بعد هم دچار سکتۀ دوم شد که در نتيجۀ آن

 دست داد  از  را  او . قدرت تکلم  ای که  مبارزه  بنابراين
  شروع کرد٬ متأسفانه به وسيلۀ برخی از رهبران حزب

 است  آن  رأس  گرفت  الين در  قرار  انزوا  دارودستۀ . در
 به کناری  او را  کردند تا  استالين از بيماری لنين استفاده

 و اين آخرين . پيشنهادات لنين را سانسور کردند . بگذارند
 بود که طی نامه هايی به ۱۹۲۲ بحث های لنين در سال

 نوشت  حزبش  مرکزی  نامه ( کميتۀ  وصيت  به  معروف
 ين در مورد رشد بوروکراسی و در اين وصيتنامه لن ). اش

 داد  هشدار  مرکزی  کميتۀ  به  استالين٬  مخرب  به . نقش
 آخر  های  سال  در  لنين  بدانند  خواهند  می  که  رفقايی

 خواندن اين وصيت نامه زندگی  ای کرد٬  مبارزه  اش چه
 کنم  می  توصيه  و . را  لنين  بين  که  هايی  نامه  همچنين

 شد  بدل  و  رّد  کروپسک . سايرين  ميان  اين  همسر در  ايا٬
 چگونه  که  کرد  می  مشاهده  و  بود  درگير  کامًال  لنين
 استالين باندی به دور خود ايجاد کرده است و اجازه نمی
 حزب  رهبری  به  آميز  انتقاد  های  بحث  اين  که  دهد
 و  حزب  اعضای  کل  به  برسد  چه  يابد٬  راه  بلشويک

 با . جامعه  مبارزه  که  فردی  اولين  که  است  ذکر  قابل
 شروع کرد٬ اتفاقًا خود لنين بود و پس از بوروکراسی را

 آمد  وی  دنبال  به  هم  تروتسکی  سال  بنابراين . چند
 از  بوروکراسی ۱۹۲۳ تروتسکی  عليه  مبارزه  وارد

 به منطقۀ ( تبعيد گرديد ۲۸  ۱۹۲۷ گرديد٬ سپس در سال
 هم به دست ۱۹٤۰ و نهايتًا در اوت ) آلما آتا در قزاقستان

 ان استالين٬ در مکزيک رامون مرکادر٬ يکی از جاسوس
 . به قتل رسيد

 شاهدش  ما  که  ای بود  اين يک وضعيت ويژه  بنابراين٬
 داليل  به  يعنی در مجموع دمکراسی کارگری بنا  بوديم٬
 حزب  رهبری  بعدها  و  گرفت  قرار  حمله  مورد  عينی

 داد  ادامه  را  آن  که . بلشويک  شد  ايجاد  موقعيتی  اما
 ا  برای  تالشی  بلشويک  حزب  اصلی  حيای رهبران

 . متأسفانه تالش آنان شکست خورد . دمکراسی کنند

 های ارتجاع های سياه انقالب يا سال بخش چهارم٬ سال
 ۱۹۹۱ تا ۱۹۲۸ بوروکراسی٬

 شکست . می پردازيم ) بخش چهارم ( حال  به مرحله آخر
 به بعد به اين ترتيب بود که يک تزی به نام ۱۹۲۸ نهايی
 يک کشور « ساختن  در  وسي » سوسياليسم  استالين به   لۀ

 شد  مطرح  ضد . بوخارين  تزی  واقع  در  تز  اين
 است  می . مارکسيستی  که  است  تزی  در اين  که  گويد

 انقالبات  به  اميدی  ديگر  شوروی  در  دوره  آن  وضعيت
 نمی  ها جهانی  انقالب  همۀ  که  جا  آن  از  و  داشت  توان

 فايده  نظريات  آن  کردن  دنبال  ديگر  اند٬  شکست خورده
 ون سوسياليسم را در کشور عقب افتادۀ ای ندارد و بايد اکن

 و از اين تز غير مارکسيستی به اين نتيجه . روسيه ساخت
 و  شود  حفظ  بايد  ممکن  بهای  هر  به  روسيه  که  رسيدند

 آيد  وجود  به  آن  در  در . سوسياليزم  تز  اين  طرفداران
 امتيازاتی  دارای  شوروی  کمونيست  حزب  در  روسيه

 را وابسته به حزب شدند و ساير نهادهای مستقل کارگری
 حقوق تمام کارگران و اتحاديه ها کارگری به نفع . کردند

 شد  پرتاب  کناری  به  حزب  مرکزی  رأس . کميتۀ  در
 رأس حزب٬  در  گرفت و  حزب کمونيست قرار  جامعه٬

 مرکزی «  استالين » کميتۀ  مرکزی٬  کميتۀ  رأس  در  ! و
 شد  برداشته  ميان  از  تدريج  به  هم  مخالفان . هرمخالفی

 يا اعدام شدند٬ يا محاکمات قالبی برايشان گذاشته استالين
 . شد و يا تبعيد شدند و سر به نيست شدند

 خفه  تز  واقع  در  يک کشور  در  سوسياليسم  تز  بنابراين٬
 تمام احزابی . کردن دائمی انقالب شورايی در روسيه بود

 های  مهره  به  بودند٬  شده  تشکيل  جهان  سراسر  در  که
 ش  تبديل  کرملين  به  اين وابسته  در  کارشان  واقع  در  دند٬

 کشورها اين بود که از ساختن سوسياليسم در روسيه دفاع
 . کنند و هرگونه مبارزۀ طبقاتی را تعطيل نمايند

 تزی که به وسيلۀ دميتريف يکی ۱۹۳۶ پس از آن هم در
 » جبهۀ خلق « از رهبران آن زمان روسيه مطرح شد٬ تز

 نظام  مغز  به  خالص را  تير  واقع  در  که  شورای بود
 جنبش  که  دستاوردهايی را  تمام  و شوروی شليک کرد٬
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 . های کمونيستی در سطح بين المللی داشت٬ از ميان برد
 رهبران حزب از طريق اين تز٬ آشتی و ائتالف طبقاتی

 توجيه کردند  بر اساس اين تز . را  در ايران٬ حزب توده
 قاعدتًا حزب توده اگر ربطی به لنين و لنينيزم . ساخته شد

 حزب م  و  لنينيستی  حزب  ايران  داخل  در  بايد  داشت  ی
 بود . بلشويکی می ساخت  حزبش گويای نظرياتشان  . نام

 يعنی حزب » حزب توده « خودشان را  ٬ » خلق « ناميدند٬
 هم  و  هستند  آن  در  ها  کمونيست  هم  که  حزبی  يعنی

 فقرای شهری  هم  و  دهقانان  هم  کار . بورژوازی ملی و
 ا  دفاع  بود؟  چه  توده  حزب  برگزاری اين  شوروی٬  ز

 تظاهرات صلح در شرايطی که شوروی مورد خطر قرار
 اين تز منجر به اين شد که انقالب ها يکی پس . نی گرفت

  ۱۹۲۵ از ديگری شکست بخورند٬ مثًال انقالب در سال
 در چين حزب کمونيست بسيار نيرومندی به . چين ۱۹۲۷

 تی را وجود آمد٬ بنا به توصيۀ استالين اين ها ائتالف طبقا
 بورژوازی  و  ساختند  جا  آن  ملی  بورژوازی  رهبران  با
 قتل عام  استفاده کرد و يک مليون نفر را  ملی از اين ها

 در اسپانيا٬ تز جبهۀ خلق همين بال را بر ۱۹۳۶ در . نمود
 های کارگری آورد  توده  فرانسه . سر  دوباره ۱۹۳۶ در

 همين تز منجر به شکست انقالب در اين کشور شد؛ در
 همين ۱۹۶۱  شد  مطرح  تز  همين  اندونزی  در  دوباره

 نفر از کمونيست ها  ائتالف صورت گرفت و ميليون ها
 بورژوازی  اصطالح  به  سوی  از  هم  آن  شدند٬  عام  قتل
 را  کرملين  طرف  کرملين  جنگ  در  بود  قرار  که  ملی

 . بگيرند

 اين  گرفت٬  صورت  تئوری  يک  اساس  بر  فجايع٬  اين
 طه نظر بايد از نظريات تئوری ضد مارکسيستی از اين نق
 شود  جدا  کامًال  لنين  و  اين . مارکس  مغرضانه  برخی

 در سطح بين المللی بر  نفر را  ميليون ها  که  فجايعی را
 مثًال  با  کرد٬  قربانی  استالين  اشتباه  های  تحليل  اساس
 اتفاقی که در کرونشتايت افتاد مقايسه می کنند و يا با بسته

 در    مجلس مؤسسان  ا . ۱۹۱۹ شدن  نتيجه و  آن  گيری ز
 است می  بوده  لنينيزم  ادامۀ    استالينيزم  که  اين يک . کنند

 است  اصولی  غير  کامًال  يک . برخورد  واقع  در  يعنی
 سلسله وقايعی اتفاق افتاد که اين دمکراسی کارگری خوب
 اين اشتباهات  نشد و يک سلسله اشتباهاتی رخ داد٬  اجرا

 تا  ديگر  زمانی که  اما  حدی دير داشت اصالح می شد٬
 شده بود٬ و بعد يک ضد انقالب از دل اين انقالب بيرون

 آمد و اين ضد انقالب استالينستی٬ بوروکراسی ارتجاعی
 انقالب  تمام  مسير  و  غالب شد  جامعه  در سطح  که  بود

 داد  تغيير  را  های . های جهان  يعنی سال  دوران  اين  در
 ٬ از آن جايی که خيلی از رفقا به مسألۀ ۱۹۲۱ و ۱۹۲۰

 ونشتات اشاره کرده اند٬ يک اشارۀ کوتاهی به آن می کر
 مورد . کنم  که  است  موضوعاتی  از  يکی  هم  مسأله  اين

 . انتقاد بسياری قرار گرفته است

 دربارۀ کرونشتايت

 . کرونشتايت می پردازيم ۀ ل أ در انتها به مس

 سال های  من  که  افتاد  اتفاق  دورانی  همان  اتفاق در  اين
 می  بلشويک  چنين تاريک حزب  که  دليل  اين  به  نامم٬

 به اعتقاد من اتفاقی که رخ داد يک . اتفاقی نبايد می افتاد
 کسی  نفع  به  حال  هر  به  که  بود  ای  فاجعه  بود٬  فاجعه
 طرفداران  از  بخشی  يک  بين  که  بود  اتفاقی  اين  نبود٬
 سابق حکومت شورايی و ملوانان ناوگانی در يک جزيره

 در . ترزبورگ رخ داد ای به نام کرونشتات در نزديکی پ
 هزار نفر ملوان مستقر بودند که ۱۰ کرنشتات در حدود

 اين  از  و  آمدند  می  بولشويکی  سابقۀ  از  ها  آن  از  خيلی
 نقطه نظر از فعالين حزب بلشويک و شوراهای کارگری

 چيزی که بايد توجه بکنيم ۱۹۲۱ و ۱۹۲۰ اما در . بودند
 انان مورد اين بود که پس از جنگ داخلی٬ بسياری از دهق

 نارضايتی شديدی مابين دهقان ها  و  قرار گرفتند  صدمه
 دهقانی  های  طغيان  و  داشت  وجود  جامعه  سطح  در
 صورت گرفت و به هر رو کسانی که در اين کرونشتاتی

 شان وابستگانی در ميان دهقانان داشتند ها بودند٬ بسياری
 و فرزندان دهقانانی بودند که حاال به ملوانان کرونشتات

 بودند م  شده  دولت . لحق  از  انزجاری  زاويه  اين  از  و
 مرکزی داشتند٬ انزجاری به اين مفهوم که در واقع اين ها
 مسائل دهقان ها و مسائل کارگری را در اين جا و آن جا
 اين  که  شرايطی  در  خصوص  به  نکردند٬  رعايت
 هم  بلشويک  حزب  طرف  از  اصولی  غير  برخوردهای

 در واقع . واقعه روی داد به هر حال اين . مطرح می شد
 کتابی  به  دارند  انتقاد  رويداد  اين  به  که  کسانی  بيشتر

 نگاشته » پل آوريچ « کنند که فردی به نام رجوع می  آنرا
 آنارشيست آمريکايی . است  دانشگاه  پل آوريچ يک استاد

 بود که برای تحقيق به روسيه رفت و اين وقايع را در آن
ست به گونه ای وانمود منتقدان آنارشي . کتاب توضيح داد
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 ۱۰ می کنند که بلشويک ها دست به حملۀ نظامی زده و

 اند  کشته  را  ها  کمونيست  طرفدار  ملوان  نفر  . هزار
 منتفدان به اين صورت يک مقداری موضوع را از ابعاد

 خارج می کنند  گفتم . حقيقی تاريخی خود  همان طور که
 ی که رخ اين يک فاجعه بود و نبايد رخ می داد٬ منتها علت

 داد بايد بررسی بکنيم؛ بين حکومت و ملوانان٬ جنگی در
 آن  بين  مذاکرات  زيرا  نرسيد گرفت٬  جايی  به  به . ها  و

 نقطه  اين  از  و  بود  اجتناب ناپذير  جنگ هم  اين  هرحال
 هيچ  ديگر  که  ادامۀ نظر  به  قادر  دوطرف  اين  از  کدام

 مذاکره نبودند٬ چرا که کرونشتات يک قطعنامۀ چند ماده
 کرد  تصويب  ای
 ماده  از  يکی  که
 که  بود  اين  هاش
 شوروی  حکومت
 بايد  بالفاصله
 تغيير پيدا کند و از
 وگرنه  برود٬  بين
 را  پايتخت  ما
 بمباران می کنيم و
 حکومت  اين  کل
 بر می اندازيم  ! را
 دشمنان  از  يکی
 حزب  سيستماتيک

 بلشويک٬
 ها  آنارشيست
 اين  و  بودند

 فاوتی برای نمک پاشيدن آنارشيست ها از موقعيت های مت
 بردند  بهره  موجود  های  زخم  مورد . بر  که  هايی  زخم

 آمدند  می  وجود  به  نبايد  و  هستند  هم  ما  ها اين . انتقاد
 بدتر کردند  بديهی است . وضعيت حساس کرونشتايت را

 و  بلشويک  حزب  گرايانۀ  فرقه  برخوردهای  که
 کردند  تشديد  را  ها  زخم  اين  جريانات . رهبرانشان  اما٬

 آنارشيستی يک پارچه نبودند٬ شاخه های مختلفی داشتند٬
 و هر يک از اين شاخه٬ انواع و اقسام اقدامات عجيب را
 در حال  حتی طی دوران اوليۀ انقالب انجام دادند و دائمًا
 دولت شورايی و سازمان  زدن به  گری و ضربه  توطئه

 بودند  پيش از اين هم در اکراين چيزی . دادن طغيان ها
 دادند مشاب  انجام  اقدام  اين  به  روزنامه : ه  در  تحريکاتی

 هايشان کردند٬ شعار سرنگونی دولت شورايی را پس از

 از انقالب اکتبر سر می دادند٬ خودشان را ۳ گذشت  ماه
 مسلح کردند و در بسياری موارد با  در بسياری از جاها
 سلطنت طلب ها برای سرنگونی نظام شورايی در روسيه

 داشت؛ . همکاری نمودند  وجود  هم  سابقه  اين  هرحال  به
 که  است  نبوده  گونه  اين  مطلقًا  تاريخی  نظر  از  يعنی
 آنارشيست همواره در کنار طبقۀ کارگر بوده باشند و بعد
 تيرباران  و  اعدام  را  آن ها  و  بيايند  بلشويک ها  ناگاه  به

 در . کردند  ابتدای قدرت گيری شوراها  از  آنارشيست ها
 در حال . گريز با حکومت بودند روسيه در حال جنگ و

 و  کارگر  طبقۀ  بدنۀ  به  زدن  کارگری لطمه  شوراهای
 بودند؛ اين قبيل
 از  اقدامات
 اول  روز
 آغاز  انقالب
 به  تنها  و  شد
 مسألۀ
 کرونشتات
 نمی  مربوط

 اختالفات . شد
 هم  ها  آن
 گشت  بازمی
 دوران  به

 از آن . مارکس
 ها  اين  زمان
 دولت٬  مخالف
 خصوص  به

 بودند  کرد دولتی  می  پيشنهاد  مارکس  ديکتاتوری ( که
 بودند و لزومی نمی ديدند که اين دولت ) انقالبی پرولتاريا

 تحقق پيدا کند و بنابراين وقتی تحقق پيدا کرد٬ بايد آن را
 از هر بهانه . سرنگون می کردند  که و  کردند  ای استفاده

 . نخستين حکومت کارگری در جهان ساقط شود

 بايد از اين زاويه هم نگاه در نتيجه مسألۀ کرون  شتات را
 کرد که اختالف بين مارکسيست ها و آنارشيست ها سابقۀ

 است  داشته  ملوانان . پيشينی  مورد  در  که  است  بديهی
 حال  هر  به  کردم  اشاره  که  طور  همان  کرونشتايت

 بايد ذکر کرد که در ( مقداری نارضايتی هم وجود داشت
 از سوی  رهبری حزب آن زمان دمکراسی کارگری هم

 شد  ها ). کمونيست رعايت نمی  آن  تاريخی  اسناد حاال
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 است  در ( موجود  و  شده  ترجمه  فارسی هم  به  اسناد  اين

 ؛ اسنادی که در واقع نشان می دهد ) سايت ما موجود است
 کارگری  دولت  عليه  توطئه  حال  در  فرانسه  سفارت

 بود  کرونشتات  ماجرای  در  شايعۀ . شوروی  ضمن  در
 هز  ده  شدن  نيست کشته  درست  نيز  نفر  به . ار  آمار  اين

 است  آميز  اغراق  نويسان . شدت  تاريخ  گزارش  به  بنا
 هزار نفر از طرفين ۳ الی ۲ مستقل يک چيزی در حدود

 نفر از خود بلشويک ها ۶۰۰ الی ۵۰۰ يعنی  کشته شدند
 همان . و بيش از يک هزار نفر از ملوان های کرونشتات

 ر هم فاجعه ای بود٬ طور که گفتم حتی کشته شدن يک نف
 تعداد  اين  به  برسد  و . چه  افتاد  اتفاق  اين  متأسفانه  ولی

 فنالند  به  کرونشتات  ملوانهای  از  نفر  هزار  هفت  حدود
 مهاجرت کردند و عده ای هم دستگير و عده ای هم اعدام

 اقدام . شدند  برخورد اين  ويژه  به  و  طرفين  سوی  از  ها
 آ  از  ما  است و  نبوده  دفاع حزب کمونيست صحيح  ن ها

 تاريخی  ابعاد  از  را  اين  ولی از طرف ديگر  نمی کنيم٬
 اش نبايد خارج کنيم٬ اين ها را نمی توانيم با قربانی شدن
 اساس سياست  بر  کمونيست ها٬  از جمله  نفر٬  ها  مليون

 گر . های اشتباه استالينيستی در سراسر جهان مقايسه کنيم
 د٬ برخورد کسی بخواهد اين دو را با يک ديگر مقايسه کن
 . کامًال مغرضانه و بی اساسی انجام می دهند

 واقعيت اين است که اين فاجعه  بنابراين از نقطه نظر ما
 حزب  و  گرفت  صورت  اشتباهاتی  و  داد  می  رخ  نبايد
 می  را  تاريک خود  های  سال  دوران٬  اين  بلشويک در

 بسياری از کارهای اشتباهی در آن دوران رخ داد . گذراند
 اد شديد ماست و به هيچ نوع نمی شود از آن که مورد انتق
 کرد  برخوردهای . دفاع  اين  ديگر  طرف  از  ولی

 دوران لنين و  که  را  آنارشيست ها  و شبه  آنارشيست ها
 پذيرم  نمی  کنند٬  می  قلمداد  يکی  را  داستان . استالين

 آنارشيستها  که  بخشی از توطئه هايی بود  کرونشتات هم
 ند و اين درواقع يک بحثی در طول انقالب اکتبر انجام داد
 سال پيش و هنوز ۲۰۰ است مابين ما که برمی گردد به

 هم ادامه خواهد داشت و مطمئن هستم که در داخل ايران
 و  آنارشيستی  شبه  و  آنارشيستی  گرايشات  اين  هم
 دليل  به  که  بود  خواهند  غيره  و  آنارکوسنديکاليستی

 اشتباهی  های  تئوری  و  دولت  هرگونه  با  که مخالفتشان
 علم  قد  کارگری  دولت  يک  تشکيل  مقابل  در  دارند٬

 . خواهند کرد

 جهانی شدن سرمايه و شرايط عينی برای انقالب جهانی شدن سرمايه و شرايط عينی برای انقالب
 سوسياليستی سوسياليستی

 آرام نوبخت

 ادای سهمی بر نقد " مارکس در ديباچه اثر خود با عنوان
 : ) ۱ ( نويسد می ) ۱۸۵۹ " ( اقتصاد سياسی

 انسان ها طی توليد اجتماعِی هستی خود٬ ناگزير قدم به "
 مناسبات معينی می گذارند که مستقل از اراده آن ها قرار
 دارد؛ يعنی مناسبات توليدی٬ که متناسب با مرحله معينی

 مادی آنان است  نيروهای مولدۀ  اين مناسبات . از توسعه
 جا  اقتصادی  ساختار  خود٬  کليت  در  يعنی توليدی٬  معه٬

 بنيانی واقعی را می سازد که بر پايه آن روبنای حقوقی و
 شکل می گيرد٬ و اشکال مختلف آگاهی ] جامعه [ سياسی

 نيروهای مولدۀ مادی ] ... [ اجتماعی به آن مرتبط می شود
 رشد  از  معينی  مرحله  در  با ] خود [ جامعه  تضاد  در ٬ 

 اکنون مناسبات توليدی موجود٬ يا با مناسبات مالکيتی که ت
 قرار می گيرند٬ اين ] ... [ در چارچوب آن عمل کرده اند

 نيروهای مولده  رشد  توسعه  اشکال  بطن  از  مناسبات که
 در . بيرون می آيند٬ به دست و پای آن ها زنجير می زنند

 می رسد  انقالب اجتماعی فرا  تغييرات . اين مقطع٬ دوره
 اقتصادی  های  پايه  در  به ٬ حاصله  منتهی  زود  يا  دير

 . رگونی کل روبنا می گردد دگ

 هيچ نظم اجتماعی تا پيش از آن که کليه نيروهای ] ... [
 نمی  مضمحل  باشند٬  يافته  رشد  نيازش  مورد  مولده

 پيش از آن شود  ٬ و مناسبات توليدی برتر نوين هيچ گاه
 که شرايط مادی وجود آن در چارچوب جامعه قديم به حد

 مناسبات تولي  جانشين  باشد٬  نرسيده  نمی بلوغ  قديمی  دی
 ). تأکيد از من است ." ( گردد

 اين همان نقل قول بسيار مشهور از مارکس است که می
 تر٬  بيش  بسا  چه  و  شهرت٬  همين  اندازه  به  گفت  توان
 اشتباهات  درنتيجه  و  نظری  های  برداشت  سوء  مورد

 در واقع بسياری از . عملی گسترده ای قرار گرفته است
 ب " مالنقطی "  بنا  ما٬  زمانه  يک های  عادت هميشگی٬  ه

 نقل قول را از سير تفکر مارکس و پيوند آن با ساير متون
 سپس با آسودگی خاطر انواع احکام و تا او جدا می کنند٬

 به  مارکسيستی  نظريات  نام  زير  را  خود  های  تئوری
 کنند  حقنه  برداشت . ديگران  با  اين جبری بنابراين  از

 کن  می  گيری  نتيجه  چنين  مارکس٬  صحيح  که تحليل : ند
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٤۲ 
 آن  در  که  ای  جامعه  يعنی  مانده٬  عقب  جامعه  يک

 مناسبات توليدی به اندازه کافی بنابراين نيروهای مولده و
 نظام  مرحله  کردن  طی  با  بايد  جبرًا  است٬  نيافته  رشد

 اين  ابتدا  داری٬  مولده سرمايه  بلوغ را نيروهای  حد  تا
 توسعه  سطح  نهايتًا  تا  توليدی آن گسترش دهد  روابط  با

 انقالب اجتماعی م  گاه  آن  بيفتند٬  تضاد  کهن در  و  وجود
 سوسياليستی (  انقالب  جا  اين  بود ) در  خواهد   مطرح

 به  همين دليل است که مدافعين چنين طرحی٬  درست به
 طور مداوم نقش مشاور را برای بورژوازی ايفا می کند

 " نفع " د تا با کسب يک سری از امتيازات به ن و سعی دار
 آن " موعد پيش از " و " زودرس " انقالب پرولتاريا٬ مانع

. ) ۲ ( د ن ها شو

 اشتباه  چنين نخستين  که ی رويکرد يکی  طور  همان ٬ 
 به  آنست که  کند٬  می  ای اشاره  نوشته  در  ارنست مندل

 از رابطه ميان نيروهای مولده و ديالکتيکی جای برداشت
 برداشت  يک  توليدی٬  می مکانيکی مناسبات  صورت

 نسبت . گيرد  داری٬  يک سرمايه  به  مارکس٬  دوره  به
 تضاد  اين  و  است  شده  مبدل  جهانی  غالب  تماما  سيستم
 سرمايه  توليدی  مناسبات  و  مولده  نيروهای  رشد  ميان

 است  بنابراين در . داری در سطحی جهانی قابل مشاهده
 هر نقطه از جهان٬ ولو عقب مانده ترين کشورها به لحاظ

 يک و ظرفيت بروز امکان اقتصاد٬ فرهنگ و سياست٬
 سوسياليستی  مشخصا  های  خواسته  با  اجتماعی  انقالب

 دارد  انقالب " پيروزی " با انقالب " امکان " اما . وجود
 و ( سوسياليستی  گذار  دوره  طی  در  موفقيت  يعنی

 مورد ) برقراری ساختمان سوسياليسم  اين  متفاوت است؛
 پيشرفت  مشارکت٬  آگاهی٬  باالی  سطح  به  مسلما  دوم٬

 معه و غيره نياز دارد و به همين نيروهای مولده مادی جا
 جهت است که بايد از سوی پرولتاريای ساير کشورهای
 جهان٬ به ويژه کشورهای پيشرفته سرمايه داری٬ حمايت

 . شود

 انقالب  وقوع  برای  عينی  شرط  پيش  آن  حال  هر  به
 جهانی  مقياسی  در  گويد٬  می  مارکس  که  سوسياليستی

 دارد  د . وجود  سرمايه  امروز  عالوه٬  بحرانی به  با  اری
 عميق  سياست و  شديدًا  از اقتصاد٬  ها٬  در همه عرصه

 اخالق  و  فلسفه  تا  به  فرهنگ گرفته  است و  رو  به  رو
 خالقه خود را در ابعاد قول رفيق بيانی٬ تمام ظرفيت های

 است  تاريخی پر کرده  در وجه  لزوما ( جهانی و  در نه

 ايه به همين داليل٬ لزوم طی کردن راه سرم ). يک کشور
 بلوغ  و رسيدن به  نيروهای مولده  منظور رشد  داری به
 سوسياليستی٬  انقالب  برای  آمادگی  خالصه  و  جامعه

 می ماند يا يک و خطرناک بيشتر به يک شوخی بی معنا
 . حرف جدی و قابل تامل

 مارکس در باال صورت می  از گفته  دومين اشتباهی که
 تاريخی  چارچوب  از  قول  نقل  اين  کردن  جدا  ٬ گيرد٬
 ساير نظريات  سياسی و اجتماعی٬ و همچنين پيوند آن با

 سال پيش از مقدمه ۱۰ مارکس قريب به . مارکس است
 ها  کمونيست  های  اتحاديه  به  خطابيه  در  لندن٬ ( فوق٬

 : ) ۳ ( چنين می گويد ) ۱۸۵۰

 منافع و وظيفه ما ايجاب می کند که انقالب را تا زمانی "
 تمامی طبقات کم  قدرت خارج وبيش متملک از دا که  يره

 پرولتاريا  تسخير  به  هنوز  دولتی  قدرت  و  نگرديده
 زمانی که همکاری ميان پرولتاريا  است٬ تا  نه  درنيامده

 در تمامی کشورهای اصلی جهان  بلکه   در يک کشور٬
 چنان رشد يافته باشد که رقابت ميان آن ها پايان پذيرد؛ تا

 دست  که  د زمانی  در  اصلی  مولده  نيروهای  کليه  ست کم
 است٬  نگرديده  متمرکز  پيگيرانه کارگران  و  وقفه  بی

 دهيم  مالکيت . ادامه  شکل  تغيير  صرفا  برای ما٬  مساله
 جامعه  التيام  و  طبقاتی  تضادهای  تخفيف  خصوصی٬
 کنونی نيست٬ بلکه ازبين بردن مالکيت خصوصی٬ محو

 تاکيد از ( " است ن بقات و بنيان گذاری يک جامعه نوي ط
) من است

 ان طور که مالحظه می شود خطابيه مارکس بنابراين هم
 کمونيست ها  اتحاديه  ديگری ) ۱۸۵۰ ( به  آثار  کنار  در ٬ 
 مانيفست کمونيست  خوبی ) ۱۸۴۸ ( مانند  به  آن٬  مانند  و

 قرار " انقالب دو مرحله ای " در تقابل با تئوری موسوم به
 دارد٬ و در عوض يک انقالب پيگير٬ مداوم٬ و جهانی را

 . ه می کند به عنوان بديل ارائ

(1)  marxists.org/archive/marx/works/1859/critique 
poleconomy/preface.htm 

 خصوصيت اين دسته از افراد را همين يک جمله از ) ۲ (
 يعنی هفت خِط : " می دهد شعر اخوان ثالث به خوبی نشان

 هم  خورد٬  آخور  از  هم  که  خوی٬  منافق  هردوسوچاِپ
 " توبره؛ هم ديگ٬ هم کاسه

(3)  http://militaant.cloudaccess.net/2011061314 
5434/24620111101120256.html
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٤۳   بحران٬ سيکل های تجاری و انقالب پرولتری بحران٬ سيکل های تجاری و انقالب پرولتری

 آرام نوبخت

 خودشان  اوليه  آثار  در  کلی  طور  به  انگلس  و  مارکس
 اهميت و وزن بيشتری به بحران های اقتصادی می دادند٬
 اما با گذشت زمان و از طريق مشاهدات بيشتر٬ برخی از

 را  های ت  نظرات خود  سيکل  مورد  در  ويژه   جاری به
 با اين حال بايد اين را هم در نظر داشت که . تعديل کردند

 داری و سيکل های  بحران های سرمايه  به  آن ها  توجه
 اقتصاددانان  های  دغدغه  خصلت  وجه  هيچ  به  تجاری٬

 نداشت  آن . عامی بورژوايی را  تغيير نوع نگاه  در واقع
 تکامل ها به مقوله سيکل های تجاری٬ کامال در تناظر با

 قرار در  کارگر  طبقه  انقالب  روند  به  نسبت  ها  آن ک
 . داشت

 اگر روند بررسی مارکس و انگلس از سيکل های تجاری
 و اقتصادی را دنبال کنيم٬ به طور خالصه می توانيم يک

 ببينيم  زمينه های " انگلس در کتاب : چنين خط سيری را
 به عنوان کتابی که  ) ۱۸۴۴ " ( اجمالی نقد اقتصاد سياسی

 ع  های تاثير  زمينه  واقع  در  مارکس گذاشت و  بر  ميقی
 کرد  ايجاد  سياسی را  اقتصاد  به حوزه  او  از اين  ورود

 هر پنج تا هفت سال ٬ صحبت می کند که دوره های رکود
 " فرامی رسند و می نويسد  در طول هشتاد سال گذشته٬ :

 ای  همان نظم و قاعده  اين بحران های تجاری درست با
 طاعون  که  اند  سرمی فرارسيده  گذشته  در  بزرگ  های

 ديگری ) ۱ ( " رسيدند  آثار  در  را  برداشت  همين  انگلس
 انگلستان " مانند  در  کارگر  طبقه  ( وضعيت  و ) ۱۸۴۵ "
 مثال در اين . تکرار می کند ) ۱۸۴۷ " ( اصول کمونيسم "

 نويسد  انگلس می  دوم٬  " اثر  قرن :  اين  آغاز  زمان  از
 ی ٬ وضعيت صنعت همواره ميان دوره ها ) قرن نوزدهم (

 ان بوده است؛ تقريبًا س فراوانی و دوره های بحران در نو
 هر پنج تا هفت سال٬ يک رکود تازه پا به عرصه گذاشته

 ) ۲ ( ..." است

 در سال . طی اين دوره مارکس هم ديدگاهی مشابه داشت
 جلسه او ۱۸۴۸  بروکسل " در  دموکراتيک  " مجمع

 درباره  پراهميتی  آزاد " سخنرانی  . کرد ايراد " تجارت
 کنگره مارک  سخنرانان  از  يکی  باورينگ  جواب  در  س

 اقتصاددانان که به دفاع از تجارت آزاد برخاسته و مدعی

 های  سيکل  به  است٬  کارگران  نفع  به  سياست  اين  بود
 اشاره  ادواری  بحران  و  رکود  داری٬  سرمايه  اقتصادی

 و  گفت کرد  " ) ۳ ( چنين  سياسی٬ :  اقتصاد  اصول  نظر  از
 عمومی  قوانين  بندی  يک فرمول  پايه  بر  نبايد  گاه  هيچ

 شود  گذاشته  تا . سال  شش  متوسط  طور  به  بايد  هميشه
 از  مدرن  صنعت  که  ای  دوره  عنوان  به  را  سال  هفت
 مازاد توليد و بحران و در نتيجه اتمام  مراحل شکوفايی٬
 " چرخه های اجتناب ناپذيرش می گذرد٬ در نظر بگيريم

 آزاد " مارکس٬ (  تجارت  پيرامون  در ضمن ") سخنرانی  ا
 اين ميان مارکس و انگلس هر دو انتظار داشتند که بحران

 . ) ۴ ( ها هربار شايع تر٬ معمول تر و جدی تر باشند

 تا گ  شود  می  موجب  بيشتر  مشاهدات  و  زمان  ذشت
 فصل  سرمايه ۲۵ مارکس در  اول  جلد  عنوان ( از  زير

 چنين ) ٬ بخش سوم " قانون عمومی انباشت سرمايه داری "
 " بنوسيد  نمای حرکت صنعت منحنى شاخص و خصلت :

 ها تشکيل سيکل اين . های ده ساله است سيکل مدرن بشکل
 و متناوب فعاليت متوسط ٬ های متوالی شوند از دوره مى

 توليد با فشار باال٬ و بحران و رکود؛ که در آنها هر دوره
 بعد  دوره  به  راه  ميانۀ  متناوب  نوسانات  با  خود بنوبه
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٤٤ 
 می  انگلس ) ٥ ( " . شود منتهی  های  نوشته  در  ديدگاه  همين

 آنتی دورينگ و غيره ( نيز  در ) مانند ديالکتيک طبيعت٬
 تا  داشت و  وجود  دوره  اين  فوت طی  پس از  سال  چند

 باقی بود  چنان  مشاهدات بيشتر در طی . مارکس هم  اما
 به جای " رکود مزمن " اين بار سال ها٬  سيکل های " را
 . قرار داد مورد بحث " ده ساله

 می ۱۸۸٤ ٬ ژانويه ۱۸ مورخ ٬ انگلس در نامه ای به ببل
 به نظر می رسد که اکنون سيکل ده ساله از ميان " نويسد

 است  خود . ) ۶ ( ..." رفته  انگلس در مقدمه  بر اين٬  عالوه
 ٬ می ۱۸۸۶ نوامبر ۵ بر چاپ انگليسی سرمايه٬ به تاريخ

 " نويسد  که :  رسد  می  نظر  رکود ۱۰ دوره به  ٬ ساله
 سال  از  که  بحران  و  سرريز  ۱۸۶۷ تا ۱۸۲۵ رونق٬

 است  رسيده  سر  به  گرديد٬  می  تکرار  فقط . منطقا  ولی
 خ  لجنزار  در  را  ما  است که  اين  يک برای  اميد  از  الی

 ) ۷ ( ) تاکيد ها از من هستند ( ." بيندازد و مزمن کسادی دايم

 اما بروز رونق های مقطعی٬ برخالف انتظار٬ باز هم به
 به موازات توسعه ايده های . تغيير اين ديدگاه کمک کرد

 تئوری  تجاری٬  های  سيکل  به  نسبت  انگلس  و  مارکس
 د های آن ها  بحران های سرمايه  رابطه  اری و درمورد

 در واقع در آثار اوليه مارکس و . انقالب نيز پخته تر شد
 انگلس ديده می شود که بحران های سرمايه داری هربار

 اگر اين . غالب تر٬ معمول تر و خشن تر  می شوند  اما
 در آن صورت سرمايه  يک گرايش مطلق بود٬  ويژگی٬
 می رسيد و در حقيقت  به انتها  می بايد خود داری نهايتا

 ن انقالب پرولتری و صرفا بر مبنای تناقضات درونی بدو
 اگر به برخی نوشته های اوليه انگلس . درهم می شکست

 مثال . نگاه کنيم٬ چنين برداشتی وجود دارد ۱۸۴۰ در دهه
 اقتصاد سياسی " او در  ) ۱۸۴۴ " ( زمينه های اجمالی نقد

 هر بحرانی می بايستی جدی تر و فراگيرتر : " می نويسد
 با  گذشته  سرمايه . شد از  بايستی  می  ای  تازه  رکود  هر

 شمار  و  سازد  چيز  بی  و  فقير  را  بيشتری  ُخرد  دارن
 با  تنها  که  امرار معاش ] نيروی [ کارگرانی را  کار خود
 افزايش دهد  افزايش قابل مالحظه . می کنند٬  اين امر به

 انجاميد  خواهد  بيکاران  اصلی ( تعداد  مشکل  همان  اين
 را  اقتصاددانان ما  به ) نگران می کند است که  نهايتا٬  و

 شد  خواهد  منجر  اجتماعی  انقالب  اين . ) ۸ ( " يک  منتها
 درستی  به  و  دگرگون گرديد  طور کامل  به  نيز  رويکرد

 نشان داد که هرچند بحران های سرمايه داری فراگير و
 نظام  حيات  پايان  برای  بحران  اين  اما  هستند٬  شديد

 کار را تمام کند آن چه بايد . سرمايه داری کفايت نمی کند
 است  کارگر  برای . انقالب سوسياليستی طبقه  جا  اين  در

 نشان  از  متن  اندازه  بيش از  شدن  طوالنی  از  جلوگيری
 دادن سير تکامل انديشه های مارکس و انگلس در مورد
 آن را  خودداری و  انقالب اجتماعی٬  و  بحران ها  رابطه

 . به زمان ديگری موکول می کنم

 : پانوشت
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٤٥   نرخ سود٬ کليد درک بحران است نرخ سود٬ کليد درک بحران است

مايکل رابرتز

 آرمان پويان : ترجمه

 تحت  کنونی٬  دنيای  سرمايه اقتصاد  توليد  شيوۀ  سلطۀ
 در نظام سرمايه داری٬ پول برای زايش . داری قرار دارد

 سود٬ و نه نياز . پول بيش تر مورد استفاده قرار می گيرد
 به  داری  سرمايه  توليد  است؛  توليد  محّرک  اجتماعی٬

 به طور . صورت خطی و صعودی پيش نمی رود  بلکه
 می شود " رونق و رکود " مداوم دستخوش دوره هايی از

 جامعه  وسيلۀ  به  پيش تر  که  را  ارزشی  بخش عظيم  که
 کند ) کارگران (  می  زايل  و  نابود  است٬  شده  دهه . خلق

 ٬ شاهد تخريب عظيم توليد و ثروت ۱۸۹۰ و ۱۸۸۰ های
 پس از آن بحران بزرگ دهۀ  بود؛  ۱۹۳۰ اياالت متحده

 اکنون نيز ما با نخستين رکود بزرگ رو به رو . فرارسيد
 چنان در بحران طوالنی قرن بيست و يکم به هستيم و هم
 . سر می بريم

 شيوۀ توليد سرمايه داری دچار بحران های متناوب است٬
 نخست٬ . چرا که دو مسير نادرست مهم در آن وجود دارد

 پولی  اقتصاد  يک  تمام  در  نمونۀ  داری  سرمايه  که
 صاحبان . هميشه امکان بحران وجود دارد  عيارش است

 آ  همواره  کنند٬ پول٬  نمی  گذاری  سرمايه  يا  هزينه  را  ن
 وقتی اين اقدام بنا . بلکه آن را انباشته و ذخيره می سازند

 ازهم  و  اختالل  ايجاد  به  گيرد٬  دليل صورت می  هر  به
 گسيختگی فرايند مبادله و ايجاد بحران در خريد و فروش

 . منجر می شود

 سود  کسب  برای  توليد  داری٬  سرمايه  نظام  در  دوم؛
 م  ارضای صورت  برای  کافی  سود  چه  چنان  و  گيرد  ی

 صاحبان ابزار توليد ايجاد نشود٬ اين نظام توليدی متزلزل
 در اين ميان٬ نرخ سود از يک گراش ذاتی به . می شود

 موضوع٬  همين  و  است  برخودار  تنزل  و  سقوط  سوی
 دليل مهمی است که شالودۀ تمامی رکود ها به حساب می

 . آيد

 ايه داری منفرد برای توليد اقالم مشاغل و بنگاه های سرم
 همکاری نمی  يک ديگر  با  جامعه  نياز  خدمات مورد  و

 برعکس٬ آن ها برای حفظ و افزايش سود خود٬ با . کنند
 برای انجام اين امر٬ آن . يک ديگر به رقابت می پردازند

 دشوارتر وامی دارند٬  به کار بيش تر يا  کارگران را  ها
 فزونی از تکنولوژی های اما در عين حال به طور روزا

 جديد برای باال بردن بهره وری کار به منظور تصاحب
 بيش  کنند ارزش  می  استفاده  نقطۀ . تر  مسأله٬  همين  اما

 داريست  سرمايه  سرمايه . ضعف  انباشتۀ  های  هزينه
 بی  غيره٬  و  جديد  تجهيزات  جديد٬  تأسيسات  در  گذاری

 . می يابد وقفه نسبت به اندازه و هزينۀ نيروی کار افزايش
 کند  ايجاد  ارزش جديد  تواند  می  کار  تنها  که  جا  آن  از

 ٬ سوددهی ) ماشين آالت به تنهايی قادر به اين کار نيستند (
 . کند هر واحد جديد از سرمايه گذاری شروع به کاهش می

 به سقوط  نهايتًا  اگر سوددهی به همين منوال سقوط کند٬
 داران٬ سپس سرمايه . مقدار مطلق سود منجر خواهد شد

 آن٬  پی  از  و  کرد  خواهند  متوقف  را  گذاری  سرمايه
 . بحران توليد فراخواهد رسيد

 سرمايه داران تالش می کنند که به طرق مختلف از اين
 جلوگيری کنند  يافتن : بحران  کارگران؛  بيش تر  استثمار

 شکل های ارزان تر تکنولوژی جديد؛ و سرمايه گذاری
 مانن  اقتصاد٬  غيرمولد  بخش های  بانک و در  بورس٬  د

 اما . ماليه که در حقيقت محلی برای قماربازی آنان است
 مؤثر  کوتاهی  مدت  برای  تواند  می  فقط  ها  اين  تمامی

 وارد . باشد  سود  نرخ  نزولی  گرايش  قانون  نهايت٬  در
 . عمل خواهد شد

 زير سطحی قرار  در  تمامًا  اياالت متحده٬  در  نرخ سود
 کل يک خط مستقيم اما به ش . بود ۱۹۴۸ دارد که در سال

  پس از جنگ٬ نرخ سود در دورۀ به . حرکت نکرده است
 ٬ در ۱۹۶۵ تا ٬ ۱۹۴۸ يعنی از " عصر طاليی " اصطالح

 بود  باال  ترين . سطحی  سريع  شاهد  دوره  اين  عالوه  به
 . رشد اقتصادی در تاريخ امريکا بوده است

 به طور ۱۹۸۲ تا ۱۹۶۵ سپس سوددهی طی سال های
 کرد  سقوط  ت . مداوم  مراتب رشد  به  ناخالص داخلی  وليد

 امريکا  داری  سرمايه  و  بود  تر  ساير ( آهسته  مانند
 ۱۹۷۵  ۱۹۷۴ از رکودهای شديد در سال های ) کشورها

. آسيب ديد ۱۹۸۲  ۱۹۸۰ و
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 به  ای که  در دوره  " ليبراليسم  تئو " اصطالح پس از اين٬

 ٬ سوددهی افزايش ) ۱۹۹۷ تا ۱۹۸۲ از ( ناميده می شود
 داری . يافت  خنثی سرمايه  عوامل  از  استفاده  سوی  به

 کنندۀ گرايش نزولی نرخ سود گام برداشت؛ يعنی استثمار
 امريکا  کار  نيروی  تر  دستمزدها ( بيش  سهم  ؛ ) کاهش

 کشورهای جهان  ساير  در  نيروی کار  تر  وسيع  استثمار
 سازی (  های " اسپکوالسيون " و ) جهانی  بخش  در

 مالی ( غيرمولد  سرمايۀ  افزايش  و  دورۀ " اين ). امالک
 رشد " نئوليبراليسم  هرچند  تری بود٬  رکودهای کم  شاهد

 . اقتصادی هم چنان نسبت به عصر طاليی آهسته تر بود
 واقعی  گذاری  سرمايه  از  سود٬  عمدۀ  بخش  که  چرا

 . منحرف و اخذ می شد

 سال  در  روند ۱۹۹۷ سوددهی  سپس  و  رسيد  اوج  به

 کرد  آغاز  را  خود  رکود . نزولی  بنيان  موضوع٬  اين
 اين رکود و . را شکل داد ۲۰۰۹  ۲۰۰۸ سال های بزرگ

 بحران بلند مدتی که درحال حاضر ما در آن قرار داريم٬
 به اين سو بوده ۱۹۳۰ وخيم ترين رکود و بحران از دهۀ

 دارايی هايی مالی در  بدهی و  انباشت عظيم  آن  دليل  و
 طول دو دهۀ گذشته بوده است که هيچ گونه ارزشی خلق

 اند  عوض . نکرده  نخست در در  اعتباری٬  حباب های ٬ 
 تکنولوژی های پيشرفته شکل گرفت  سقوط ( بخش سهام

 مسکن ) ۲۰۰۰ سال  بخش  در  سپس  سال ( و  سقوط
 درصد از کل سود ۴۰ بخش مالی غيرمولد٬ در ). ۲۰۰۷

 . سرمايه داری شرکت داشت

 و  بانکداری  بخش  و  ترکيد٬  مالی  حباب  اين  آخر٬  در
 ی بدهی بخش خصوصی سطح باال . اقتصاد را پايين کشيد

 به کمک دولتی که می بايد بانک ها را تحت حمايت مالی
 اما تازمانی که اين بدهیِ  . قرار می داد٬ حل و فصل شد

 شود  محو  اصالح ( تلمبارشده  زدايی " به  ٬ ") اهرم
 سرگرفتن  از  برای  کافی  اندازۀ  به  تواند  نمی  سوددهی

 اقتصادی بازگردد اين به عالوه٬ . سرمايه گذاری و رشد
 احتمال وجود دارد که بروز يک رکود عظيم ديگر برای

 کردن "  مرده " اين " محو  ضروری )" سّمی ( سرمايۀ
 خواهد . بشود  ادامه  زمان  آن  تا  کنونی٬  طوالنی  بحران
 . يافت

 هزينه  طريق  از  کنونی٬  طوالنی  بحران  به  دادن  پايان
 دولتی  ماليات ها  های بيش تر  يا  افزايش استقراض و
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 است  بخش ناممکن  سوددهی  موضوع  اين  که  چرا  ؛

 برد  می  تحليل  را  داری  بخش . سرمايه  اين  که  هرچند
 که  معناست  آن  به  تر  پايين  سوددهی  اما  است٬  مسلط
 و  مشاغل  بازگرداندن  برای  جديدی  گذاری  سرمايه

 شد  نخواهد  انجام  رفته  ازدست  " درآمدهای  ديل .  " نيو
) New Deal ( ه ٬ با وجود آن ک ۱۹۳۰ در سال های دهۀ 

 مراتب  به  اوباما  امروزی  پيشنهادی  ابزارهای  به  نسبت
 راديکال تر بود٬ به پايان بحران بزرِگ آن سال ها کمکی

 اين . نکرد  غلظت  از  نيز  داری  سرمايه  اپوزسيون  البته
 کاست  مؤثر . برنامه  توانست  نمی  خود  برنامه  اين  اما

 نبود  سوددهی  بازگرداندن  به  قادر  که  چرا  در . باشد٬
 تن  پايۀ نهايت  به  را  کار  نيروی  که  يک جنگ جهانی  ها

 و در عين حال ميليون ها نفر را ( ستون نظامی تبديل کند
 . به نتيجه رسيد ) در سطح جهان نابود نمايد

 رخ  رکود های وحشتناک بازهم  داری٬  سرمايه  در نظام
 ماند  نابرابری نيز باقی خواهد  داد و  پايان دادن . خواهند

 رفاه  برقراری  و  فقر٬  از به  تنها  جامعه٬  اکثريت  برای
 طريق جايگزين کردن توليد خصوصی برای کسب سود٬
 برنامه  طريق  از  اجتماعی  نيازهای  رفع  برای  توليد  با

 . ريزی دموکراتيک امکان پذير است

 ۲۰۱۲ ژوئيۀ ۲۶

 پول و سرمايه پول و سرمايه

 از ديرباز از ديرباز و تأثير آن در ساختار اجتماعات بشری و تأثير آن در ساختار اجتماعات بشری
 تاکنون تاکنون

 سارا قاضی

 بخش سّوم

 چ  واقعيت آن  درک اين  اين بخش اهميت دارد٬  در  که  ه
 امروز می  ما  شکلی که  داری به  سرمايه  نظام  است که

 يعنی از زمان فروپاشی  شناسيم٬ شکلی نيست که از ابتدا
 وجود  نظام فئودالی و روی کار آمدن نظام سرمايه داری

 داشته است٬ بلکه پروسه ای بوده که در چهارچوب خود
 يدن به شکل الزم را برای رس ی ل ارتقا رشد کرده و مراح

 . گلوباليزاسيون گذرانده است عالی فعلی٬ يعنی مرحلۀ

 بشری  جوامع  در  ديرباز  از  مبادله٬  برای  کاال  توليد
 خود می » الفبای مارکسيزم « مندل در کتاب . معمول بود

 دوازده هزار سال پيش ٬ گويد که اين گونه توليد  تا  به ده
 ش  دوران  ولی  گردد٬  انحطاط برمی  پی  در  آن  کوفايی
 توليد « اين توليد که به . ) ۱۲ ( نظام ارباب ـ رعيتی آغاز شد

 کااليی  است » خرده  آزادی ٬ معروف  با  زمان  آن  در
 صاحبان کاال در کار تجارت٬ شرايطی را به وجود آورد

 به  بازار « که  است » اقتصاد  علي . معروف  رغم يعنی
 ق  در  نقش دولت های حاکم  و  موجود  کار  و تقسيم  وانين

 مقررات٬ اين روابط در بازار می توانست همواره وجود
 باشد  دوران . داشته  کااليی « در  خرده  گونه » توليد  هيچ

 فعاليت  بر  خصوصی  اندوزی  ثروت  جهت  فشاری
 گرديد  نمی  اعمال  وضعيت . ) ۱۳ ( اقتصادی  اين  تأثير

 به  را  خود  فرهنگ  دوران٬  آن  جامعه  برای  اقتصادی
 آ  مسائلی همراه  و  جنبۀ ورد  آمد٬  پيش می  و که  اتفاقی

 داش  بخت و . ت خارج از کنترل بشر را  جادو٬  خرافات٬
 حتی  نقش تعيين اقبال٬  توليد  بر مسائل اقتصادی و روند
 داشت  گويد . کننده  می  و « : مندل  اساسًا  ها  اين  ليکن

 همواره برای ارضای نيازهای مبرم جمعی هستند و هدف
 » . زی نيست مبادله يا ثروت اندو ٬ نهايی آن ها

 پيشرفت  تکامل تدريجی مالکيت خصوصی و با  تقسيم با
نيروی کار ( ثابت٬ نيروی کار کار و پيدايش توليد افزونۀ
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 می ) جمعی  کار  يکديگر  از  مستقل  که  واحدهايی  در

 در اين مرحله٬ کار خصوصی برای . کردند٬ تقسيم گرديد
 ار با بر کنار رفتن ک . توليد بر کار جمعی اوليه غلبه يافت

 نيز  ها  انسان  بين  روابط  و  اخالقی  ارزش های  جمعی٬
 مالکيت خصوصی توليد و ابزار توليد٬ باعث . تغيير کرد

 دوری افراد جامعه از يکديگر و از هم پاشيدگی مناسبات
 گرديد  واسطه  در « بدون  واحدها  و  افراد  ديگر  حاال

 نبودند  يکديگر  با  مستقيم  روابط  دارای  اقتصادی  . حيات
 اکنون مناسبات   آنان                                       

                                           . « 

 توليد «  از  مقصود  است که  اجتماعی  کار  محصول  کاال
 آن به وسيلۀ آن  مبادلۀ  و نه مصرفش تولي ٬  است٬  کننده  د

 کننده و يا جماعتی که توليد کننده به وسيلۀ  عضو ٬ توليد
 است  شر . آن  با  اساسًا  اجتماعی  شرايط  اين ايط لذا

 مصرِف  برای  توليدات  کل  آن  در  که  ای  اجتماعی
 ) ۱۴ ( » . جماعت توليد کننده است٬ تفاوت دارد بالواسطۀ

 و شکوفاي «  چهاردهم  های  سده  در  نظام  اين  اصلی  ی
 شانزدهم در شمال و مرکز ايتاليا و هم چنين در شمال و

 و ( جنوب هلند  فرانسه  تری در انگلستان٬  کم  حدود  تا  و
 پيوست ب ) غربی آلمان  وقوع  شکوفاي . ه  نتيجۀ ی اين ٬ 

 ارباب  چنين  انحطاط نظام  هم  مناطق و  اين  رعيتی در
 ناشی از اين واقعيت بود که صاحبان کاالها که در بازار
 به داد و ستد اشتغال داشتند٬ به طور کلی آزاد و از حقوق

 ) ۱۵ ( » . کمابيش برابری برخوردار بودند

 قانون ارزش

 بر قان «  حاکم  که  را  از مبادلۀ ونی  نيز  و  است  کاالها
 نيروهای  تمام  و  کار  نيروی  توزيع  بر  حاکم  آن  طريق
 است٬  توليدی  فعاليت  گوناگون  های  شاخه  در  توليدی

 بر حسب « : مثال ) ۱۶ ( » . می ناميم " قانون ارزش "  کاالها
 است  الزم  آن ها  برای توليد  مبادله می ٬ مقدار کاری که

 ا محصول کار زانۀ يک کشاورز ب محصول کار رو . شوند
 می شود روزانۀ  مبادله  پيدايش دقيقًا . يک بافنده  بدو در

 ما  كار  تقسيم  که  زمانی  کااليی٬  خرده  صنعت توليد  بين
 گران و روستائيان هنوز بسيار ناقص است٬ و زمانی كه
 هنوز بسياری از فعاليت های پيشه وری در مزارع انجام

 آشکا  وضوح  به  است که  مباد می گيرد  که  می شود  له ر

 در غير . چنين برابری می تواند استوار باشد فقط بر پايۀ
 آن فعاليت توليدی که هنگام مبادله  يا  اين صورت اين و

 رو می شد ه با معادلی نازل تر از ميزان واقعی خود روب
 بدين ترتيب در آن بخش کميابی . مطرود می گرديد فورًا

 می اين کميابی موجب باال رفتن قيمت . پديدار می گرديد
 بور دريافت می ز م ۀ معادلی که توليد کنند اين شد٬ و بنابر

 در نتيجه فعاليت های توليدی . کرد نيز افزايش می يافت
  در بين بخش های مختلف توليدی تغيير جهت داده٬       

           گرديد   می  برقرار  کار . دوباره  مقدار  ازای  در
 ) ۱۷ ( » . انجام شده٬ مقدار مساوی ارزش مبادله می شد

 نون ارزش بايد در عين حال بر طبق معيارهايی عمل قا
 باشد  يکسان  همه  برای  که  برابری . ) ۱۸ ( کند  نتيجه  در

 توليد  با  است  مساوی  ارزش  قانون  در  کار  روزهای
 کار  اجتماعی  پيشاسرمايه . متوسط  جوامع  حالت در  اين

 ب  داشت٬  کارايی  دوران ه داری  آن  در  که  خصوص
 های مخ  زمينه  تکنيک در  کند پيشرفت  بسيار  تلف توليد

 شد  می  اساس . انجام  بر  کاال  ارزش  زمان  آن  در  پس
 می  مشخص  توليدش  برای  الزم  اجتماعی  کار  مقدار

 ) ۱۹ ( . گرديد

 پول و سرمايه

 کااليی٬ هر کس محصول خود را  در دوران توليد خرده
 نمی  توليد  خود  محصوالتی که  با  برای مبادله  بازار  در

 اين روش مشکالت خود را اما در نهايت . کرد٬ می آورد
 احساس  برای مبادله  نياز به يک وسيله  تدريجًا  داشت و

 شد  وسيله . می  پديد . بود » پول « اين  در ۀ پول  جديدی
 پديده ای که تا به امروز٬ تعيين . حيات اجتماعی انسان شد

 ای ۀ کنند  است؛ پديده  موقعيت اجتماعی افراد جامعه شده
 ر شر به طور کلی زي که باعث شد تا نظم طبيعی زندگی ب

 اجتماعی جديد يعنی يک طبقۀ « در اين زمان . و رو شود
                کاالهای   صاحبان  با  تضاد  در  و  مستقل ٬ 

 اينان همان رباخواران و يا تاجران . ساده پديدار می شود
 ) ۲۰ ( » . خبره در تجارت بين المللی هستند

 با آن ) دالل٬ رباخوار٬ بانک ( تفاوت بين يک صاحب پول
 آن روستايی در اين است که صاحب پول٬ عت صن  گر يا

 کاال را می خرد برای فروش٬ در حالی که صنعت گر يا
 ندارد  که  مايحتاجی  خريدن  برای  فروشد  می . کشاورز



 دورة دوم دورة دوم - - ششم ششم سال سال - - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ تيرماه تيرماه - - ۲ ۵۲ ۵ مارة مارة ش ش

٤۹ 
 می  را  کاال  بداند  که  در صورتی می خرد  صاحب پول

 بفروشد  تر  گران  ارزش . تواند  خريد  از  او  هدف  پس
 . رفع نيازهايش افزونه ثروت اندوختن است٬ نه

 ی اوليه يا پول٬ به صاحب سرمايه اين امکان را م سرمايۀ
 به  که  اجتماعی  افزونۀ  ارزش  صاحب  را  خود  که  داد

 . ديگران توليد شده بود٬ نمايد وسيلۀ

 آغاز دوران سرمايه داری

 داری ِص  سرمايه  نظام  دوران  آغاز  سرمايه٬  رف داشتن
 آمد . نبود  باال  در  که  طور  در همان  ها  دالل  و  تاجران

 پيشا  داشتند دوران  وجود  نيز  داری  سرمايه . سرمايه  اين
 قرار می گرفت و از دست  به راحتی مورد مخاطره  اما

 ل تمپالرها در فرانسه را در برای مثا « . ان بود دادنش آس
 بانک داران ايتاليايی که . وان نام برد چهاردهم می ت سدۀ

 سدۀ  هزين در  را ۀ چهاردهم  انگليس  شاهان  های  جنگ
 تأمين می کردند٬ به خاطر آن که اين پادشاهان ديون خود

 ) ۲۱ ( » . سرمايه های خود را از دست دادند ٬ را نپرداختند

 ی از آن زمان آغاز شد که صاحب سرمايه٬ سرمايه دار
 در اين مرحله٬ توليد کاال هم . صاحب وسايل توليد هم شد

 و روند توليد ه خارج شد از آن شکل توليد اجتماعی اولي
 گرفت  خود  به  را  داری  د . سرمايه  دار  اين سرمايه  ر

 و کارگر استخدام می کرد زمان٬ صاحب وسايل توليد شد
 اين ديگر توليد . و سازمان می داد و توليدات خود را نظم

 . را به وجود می آورد » ارزش افزونه « اجتماعی نبود که
 می آمد  وجود  به  توليد  در روند  ارزش افزونه  در . بلکه

 از طريق تصاحب درآمد  تنها  ارزش افزونه  مرحله  اين
 اما در آن زمان تنها بخشی از ارزش . ديگران ميسر است

 نايع تأمين می شد٬ بخش افزونه از طريق کشاورزی يا ص
 نتيجۀ عمد  در  ارزش افزونه  اين  چپاول « ۀ  و  ... خدعه

 درياي  َب دزدی  تجارت  و  غارت گری  تحصيل ی٬  در  رده
 ی٬ فرانسوی٬ فالندری٬ ثروت اوليۀ تاجران عرب٬ ايتالياي

 انگليسی  و  آمد ) ۲۲ ( » آلمانی  دست  ديگر . به  عبارت  به
 ثروت  تجمع  ثروت و  انتقال  از طريق  اجتماعی سرمايه

 . در دست عده ای کسب گرديد

 ه وجود می ارزش افزونه در نظام سرمايه داری چگونه ب
 يد؟ آ

 به وسيلۀ  شده  کارگران يک کارخانه ارزش کاالی توليد
 می بايد برابر باشد با ساعاتی که کارگران برای توليد آن

 اند  کرده  وسيلۀ . صرف  به  يک کاال  توليد  اگر  يک لذا
 کار کارگر برای . ساعت طول بکشد ۴ يا ۳ کارگر حدود

 و  داده  ادامه  او همواره  بلکه  ۸ آن روز پايان نمی يابد٬
 در حالی که دست مزدی . ساعت يا بيشتر هم کار می کند

 که برای تمام اين ساعات به او داده می شود برابر است
 بود  کرده  توليد  ارزش همان اولين کااليی که  استفاده . با

 کارگر نمی رسد٬ بلکه مستقيمًا به کاالهای بعدی ديگر به
 . جيب صاحب کار می رود

 ای مبلغ حب کار بر اساس جمع کل مخارج٬ منه سود صا
 مخارج٬ نظير مخارج تهيه وسايل . فروش تعيين می گردد

 جيب  از  که  هستند  ثابتی  مقدارهای  اوليه٬  مواد  و  توليد
 رود  می  دار  اضافه . سرمايه  توليد  آن  و  دستمزد  ميزان

 که  است است  آور  سود  فروش  قبال  چه . در  هر  يعنی
 هزينۀ مي  باشد٬  تر  پايين  دست مزد  کاال زان  اولين  توليد

 پايين تر می آيد و هرچه ساعات کار کارگر بيشتر باشد٬
 شود  می  بيشتر  کار  برای صاحب  مجانی  کاالی  . ميزان

 وش تمام اين کاالها بر اساس هزينۀ در بازار اما قيمت فر
 در . درصد سود تعيين می گردد ۀ به عالو توليد اولين کاال

نتيجه صاحب کار از کاالی اولی سود می برد٬ در حالی
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 به سود تبديل می فروش بقيۀ که قيمت  کاالهای او صرفًا

 ارزش افزونه در نظام سرمايه داری از اين طريق . شود
 . کسب می گردد

 شيو  بنيادی ۀ اين  تحول  سه  داری ناشی از  سرمايه  توليد
 : اقتصادی و روابط اجتماعی انسان ها شد در وضع

 وسايل جداي  الف «  و  توليد  وسايل  از  کنندگان  توليد  ی
 معاش خود  جداي . امرار  طريق اين  از  کشاورزی  در  ی

 اخراج دهقانان کوچک از زمين هايی که در اختيار تيول
 و . داران بود و تبديل اين زمين ها به مراتع انجام پذيرفت

 با  گران  صنعت  بين  های در  سده  های  تعاونی  تالشی
 کشورهای  های بکر  طريق تصاحب زمين  از  و  ميانی٬
 های اشتراکی در  تصاحب خصوصی زمين  و  خارجی٬

 . روستاها و غيره

 اجتماعی که مالکيت بر وسايل شکل بندی يک طبقۀ  ب
 آورد  در  خود  انحصار  به  را  بورژوازی : توليد  يعنی

 م . جديد  چيز  هر  از  قبل  طبقه  انباشت پيدايش اين  ستلزم
 تحول وسايل  بعد  نيز  است و  پولی آن  شکل  در  سرمايه
 توليد که قيمت آن ها را چنان باال برد که فقط کسانی که

 پول در اختيار دارند  مبالغ قابل مالحظه ای از سرمايه
 وسايل  اين  به  توانند  يابند می  در . دست  انقالب صنعتی

 پايۀ  بر  را  آتی  توليد  که  هيجدهم  کردن مکانيک سدۀ  ی
 به  قطعی  نحوی  به  را  مذکور  تحول  داد٬  قرار  صنعت

 . انجام رسانيد

 ظهور اين دگرگونی نتيجۀ : اال تبديل نيروی کار به ک  ج
 جز نيروی کارش چيز ديگری در  به  ای است که  طبقه

 زندگی ندارد٬ و مجبور است که برای ادامۀ مالکيت خود
 . شد خود نيروی کارش را به صاحبان وسايل توليد بفرو

 ) در هلند ( شانزدهم در ليدن ۀ عريضه ای که در اواخر سد
 : به تحرير در آمد شرح گويايی از پرولتاريای جديد است

 آنان «  از  کثيری  تعداد  که  محتاج  و  دست  تهی  مردمی
 دوش می  به  نيز  را  فرزندان  و  معيشت زن  بار  سختی

 کار دست ها عايدشان می کشند٬ و جز آن چه از طريق
 ) ۲۳ ( » . ديگری ندارند ی شود٬ داراي

 توفان در راه است توفان در راه است : : اسپانيا اسپانيا

 نازنين صالحی : ترجمه

 از  تکميلی  گزارشی  رو٬  پيش  سياه " متن  " اعتصاب
 به  رسيدن  هنگام  به  آن  از  استقبال  و  اسپانيا  معدنچيان

 است  نموده . مادريد  تهيه  بالسکو  پابلو  را  گزارش  اين
 . است

*** 

 " بستۀ نجات مالی " در همان حال که دولت اسپانيا در لبۀ
 طغيان های  طبقۀ کارگر اين کشور با  تلوتلو می خورد٬

 رنامه های رياضتی نظير خود که صدای مبارزه عليه ب بی
 . در کل اروپا است٬ واکنش نشان داده است

 حملۀ خود را با اعمال ٬ دولت دست راستی ماريو راخوی
 کاهش های شديد در هزينه های اجتماعی و رفاهی آغاز

 است  رياضتی . کرده  های  برنامه  شامل  حمالت٬  به اين
 است ۵۰ جويی صرفه منظور  دولت  دالری  : ميليارد

 بر ارزش افزوده٬ کاهش مزايای بيکاری٬ افزايش ماليات
 و ۷ کاهش  عمومی  بخش  دستمزدهای  درصدی

 . خصوصی سازی بنادر٬ فرودگاه ها و راه آهن

 . اما جنبش کارگران مبارز اسپانيايی در حال مقابله است
 اين جنش به رهبری معدنچيان٬ يعنی نخستين گروه عمدۀ

 ليبرالی کارگران در اروپا که عليه ابزارهای رياضتی نئو
 اعتصاب  وارد  مردم  از  نفر  ها  ميليون  به  شده  تحميل

. نامحدود شد٬ رهبری می شود
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 مبارزه ولی  به  شدن  کشيده  درحال  نيز  کارگران  ساير

 در ۱۹ . هستند  های کارگری  اتحاديه  اقدام  روز  ژوئيه٬
 های  برنامه  به  اسپانيا  پارلمان  مثبت  رأی  به  پاسخ

 نفره در مادريد٬ هزار ۸۰۰ رياضتی٬ ما شاهد تظاهرات
 نفر ۴۰۰ راهپيمايی  در ه هزار  اقداماتی  و  بارسلونا  در

 در هفتۀ منتهی به رأی . شهر در سراسر اسپانيا بوديم ۸۰
 پارلمان٬ کارمندان دولت به اعتراضات خيابانی پيوستند و

 رساندند  را  خود  صدای  هم آتش . قويًا  مادريد  نشانان
 ک  هنگامی  و  اند٬  داشته  را  خود  راهپيمايی " ه مبارزات

 به نشانۀ استقبال ۱۰ روز " سياه  ژوئيه به مادريد رسيد٬
 حتی دستگاه سرکوب . برای معدنچيان صف تشکيل دادند

 حاکميت نيز دچار شکاف ها و ريزش هايی شده است٬ به
 از  برخی  در  پليس  افسران  از  تعدادی  که  طوری

 از ( اعتراضات شرکت داشتند  اين موضوع مانع  هرچند
 وحش  در حمالت  تظاهرکنندگان  به  عليه " يانه  اقدام  روز

 ). نشد " رياضت اقتصادی

 کارگری  فدراسيون  دو  سوی  از  تظاهرات   فراخوان
 کارگران  های  عمومی ) CCOO ( کمسيون  اتحاديۀ  و

 هر دو فدراسيون ادعا . داده شده است  (UGT) کارگران
 ميليون عضو٬ و تعدادی ۱ می کنند که هريک نزديک به

  اسيوناليست و کوچک تر در اختيار دارند اتحاديه های ن
 حدود  تنها  اين  را ۱۰ اما  ها  اتحاديه  تراکم  از  درصد

 سابقه ای بالغ بر يک قرن دارد و UGT . تشکيل می دهد
 دموکرات  سوسيال  حزب  به  سال  چندين  مدت  به

) PSOE ( است   بوده يک جنبش CCOO اما . نزديک
 زيرزمينی د  طور  به  است که  پايين  ای از  دورۀ توده  ر

 شکل گرفت٬ و به حزب ۱۹۶۰ حکومت فرانکو در دهۀ
 اسپانيا  اين . نزديک شد ) PCE ( کمونيست  دوی  هر  اما

 ا ي پ  به ند وندهای سياسی طی چند دهۀ اخير ضعيف شده ٬ 
 که  از آن جا  از سياست های نئوليبرالی و PSOE ويژه

 . برنامه های رياضتی دفاع کرده است

 ۶ است که ) IU ( بزرگ ترين تشکيالت چپ٬ چپ متحد
 نوامبر  در  را  آراء  قدرت ۲۰۱۱ درصِد  زمان  يعنی ٬ 
 طی ماه های IU تشکيالت . گيری راخوی٬ به دست آورد

 است  بوده  پشتيبانی بيشتری برخوردار  از  حدود ( گذشته
 نظرسنجی ها ۱۲  در  رأی پارلمان٬ ) درصد  پس از  و ٬ 

 جويی  صرفه  های  برنامه  عليه  شورش  به  فراخوان

 پيوستن . داد اقتصادی  از طريق  برخی مناطق٬  در  البته
 نوعی  ها٬  سوسياليست  با  همراه  دولت  به  ها  ائتالف

 است  شده  ايجاد  نارضايتی IU مثًال . مصالحه  وجود  با
 پيوست٬  آندالوسيا  دولت  به  خود٬  پايين  صفوف اعضای
 اما هنگامی که خواست همين تاکتيک را در آستورياس به

 ممناعت از سوی ه  با  رو کار بندد٬  به  رو  واداران خود
 . شد

 . مبارزه جويی کارگران اسپانيا حقيقتًا متهورانه بوده است
 وجود سياست های روشن و هوشمندانه آن چه نياز داريم٬

 احتماًال در پاييز٬ فراخوان . در طی ماه های پيش روست
 شود  می  داده  عمومی  اعتصاب  يک  هرچند  به

 حاضر  درحال  کارگری  های  اتحاديه  های  بوروکرات
 نزديک به . مشغول سنگ اندازی هستند  مارس٬  ماه  در

 کردند ۱۰  شرکت  عمومی  اعتصاب  در  نفر  . ميليون
 د يک چنين اقدام اعتصابی بايد بيش از يک روز به هرچن

 به  را  حاکميت سرمايه در اسپانيا  بتواند  طور بيانجامد تا
 دربياورد  لرزه  به  جدی  های . طور  سازمان  متحد  جبهۀ

 ملی  طرح  بايد  کنترل کارگری  تحت  ها  بانک  سازی
 در  اضطراری  برنامۀ  از  بخشی  عنوان  به  را  کارگری

 ري  های  سياست  با  کند تقابل  مطالبه  جنبش . اضتی٬
 برپايۀ  برای يک دولت کارگری٬  که  کارگری نياز دارد

 بزند  مبارزه  دست به  کارگر  های طبقۀ  اگرچه . سازمان
 شمار اندکی از گروه های مارکسيستی وجود دارد٬ ولی

 گم  حلقۀ  همان  ای٬  توده  انقالبی  حزب  يک  شده وجود
 . است ايست که برای جلو راندن مبارزۀ کارگران نياز

" احيای مارکسيسم " وب سايت : منبع
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 بريتانيا٬ ايتاليا و بريتانيا٬ ايتاليا و : : ترين  شکست اقتصادی اروپا ترين  شکست اقتصادی اروپا بزرگ بزرگ

 اسپانيا اسپانيا

 جان راس

 آرمان پويان : برگردان

 شکل پيش می رود٬ W سمت يک رکود اتحاديۀ اروپا به
 ناخالص  توليد  سطح  حتی  هنور  که  شرايطی  در  هم  آن
 داخلی آن مجددًا به نقطۀ اوج سيکل تجاری پيشين نرسيده

 حل های ) ۱ نمودار ( است  راه  بنابراين بديهی است که  ؛
 همگی  اقتصادی اروپا٬  بحران  با  برای مقابله  شده  اتخاذ

 اند  انجاميده  شکست  تمر . به  بر اما  مالی  بازارهای  کز
 روی بحران بدهی يونان٬ نبايد ما را از ديدن اين حقيقت
 منحرف سازد که بزرگ ترين شکست های اقتصادی در
 اروپا٬ به همراه تأثير بسيار مستقيم و بالواسطۀ آن ها بر

 درصد از ۱.۸ که تنها ( رشد جهانی٬ نه در کشور يونان
 را  اروپا  اتحاديۀ  ناخالص داخلی  می گيرد توليد  ٬ ) دربر

 اند  رخ داده  اسپانيا  و  ايتاليا  در بريتانيا٬  اين گروه . بلکه
 ۳۴.۷ دوم از اقتصادها٬ مجموعًا بالغ بر يک سوم٬ يعنی

 درصد از توليد ناخالص داخلی اتحاديۀ اروپا را شکل می
 که . دهند  اين اقتصادهای بزرگ اتحاديۀ اروپا  به عالوه٬

 دست يافتن به سطوح اوج  توليد ناخالص داخلی هنوز با
 ديگر  بار  ای دارند٬  مالحظه  قابل  فاصلۀ  خود  با پيشين

 . هستند افول سطح توليد مواجه

 مشکالت به  اين  مقياس نسبی  از  تصويری  که  آن  برای
 که  کنم  نشان  خاطر  بايد  شود٬  ترکيبی GDP دست داده
 و اسپانيا٬ معادل  ايتاليا  درصد ۴۰.۹ کشورهای بريتانيا٬

 GDP در حالی که . ت متحدۀ امريکا است اياال GDP از
 تنها  معادل  است ۲ يونان٬  آن  از  GDP حتی . درصد

 اتحاديۀ  نجات مالی  تحت بستۀ  که  اقتصادی  سه  ترکيبی
 نيز تنها ) يعنی پرتغال٬ ايرلند و يونان ( اروپا قرار دارند

 به طور . اياالت متحدۀ امريکا است GDP درصد از ۵.۱
 در  اقتصادی  رکودهای  پيرامونی خالصه  کشورهای

 منطقۀ يورو با وجود آن که مشکالتی را برای بازارهای
 مالی ايجاد کرده اند٬ اما کوچک تر از آن هستند که تأثير
 جهانی  رشد  اندازهای  چشم  بر  ای  مالحظه  قابل  مستقيم

 . داشته باشند

  برعکس٬ شکست های اقتصادی بريتانيا٬ ايتاليا و اسپانيا
 چه  سومين٬  ترتيب  به  اقتصادهای که  پنجمين  و  ارمين

 کافی بزرگ هستند که  می باشند بزرگ اروپا  به اندازۀ
 باشند  داشته  جهانی  رشد  بر  جّدی  منفی  طور . تأثير  به

 به  رسيدن  حال  در  مجموعًا  که  ها  اقتصاد  اين  خالصه٬
 بهترين  در  هستند٬  اياالت متحده  اقتصاد  اندازۀ  از  نيمی

 کاهش کنون نيز با حالت از اساس دچار رکود هستند و ا
 . دست به گريبان می باشند سطح توليد جديد های

 مالی  مشکالت  که  آنست  رو  پيش  مقالۀ  هدف  بنابراين
 در مقابل پيش  اين شکست های بزرگ يونان را  تر زمينۀ

 مقايسه  يک ديگر  با  را  دو  ترتيب اين  بدين  و  دهد قرار
 . کند

 روندهای کلی در اتحاديۀ اروپا

 نمودار  رون ۱ در  کلی ٬  با GDP دهای  اروپا  اتحاديۀ
 کشورهای اياالت متحده و ژاپن٬ مقايسه و با جزئيات در

 . نمايش داده می شود ۱ جدول

 های  سه GDP داده  در  اروپا  سال اتحاديۀ  چهارم  ماهۀ
 نيست ۲۰۱۱  موجود  آمارهای . هنوز  مبنای  بر  هرچند

 اين داده  ناقص موجود می توان گفت که به احتمال زياد
 نش  دهندۀ ها  توليد ان  بود کاهش  به . خواهد  توجه  با  اما

 سه جديدترين  به  که  موجود  های  سال داده  سوم  ماهۀ
 هنوز GDP منتهی می شود٬ ۲۰۱۱  اروپا  ۱.۷ اتحاديۀ

 درصد پايين تر از نقطۀ اوج خود در سيکل تجاری پيشين
 بوده ۱.۹ منطقۀ يورو GDP قرار داشته و اين رقم برای

 چهارم اي GDP برعکس٬ . است  ماهۀ  سه  تا  االت متحده
 تجاری ۰.۷ ٬ ۲۰۱۱  سيکل  اوج  نقطۀ  از  باالتر  درصد

 اتحاديۀ GDP از آن جا که . پيشين خود قرار داشته است
 چهارم  ماهۀ  سه  در  زياد  احتمال  به  سقوط ۲۰۱۱ اروپا

 شکل٬ به W داشته است٬ می توان گفت که اروپا با رکود
 يعنی حالتی که ( معنای دقيق کلمه٬ دست به گريبان است

 اوج  نقطۀ  به  پيش از رسيدن مجّدد  تا  در آن سطح توليد
). ٬ دچار سقوط می شود GDP پيشين
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 ۱ نمودار

 اتحاديۀ  اقتصادهای  تفصيلی  های  داده  داشتن  درنظر  با
 چنين اروپای شرقی  و هم  اکثريت ) ۱ در جدول ( اروپا ٬ 

 GDP قريب به اتفاق اقتصادهای اروپايی به سطوح اوج
 اند خود  نيافته  دست  پيشين  تجاری  سيکل  سه . در  هر

 را ۲۰۱۱ اقتصادی که داده های رسمی سه ماهۀ چهارم
 اند  منتشر کرده  يعنی اسپانيا٬ ( از طريق کميسيون اروپا

 بريت  و  توليد ) انيا ليتوانی  سطح  در  مجّدد  سقوط  به ٬  را
 ادامه . نمايش می گذارند  گروه ٬ در  اين  تحليلی دقيق تر
 . ون اقتصادهای اروپايی ارائه خواهد شد بندی ها در در

 ماندن  اقتصادی " ناکام  و " بهود  ايتاليا  بريتانيا٬  در
 اسپانيا

 کوچک کانون  اقتصادهای  به  اروپا٬  بحران  به  توجه
 و به  يعنی پرتغال٬ ايرلند و يونان  پيرامونی منطقۀ يورو
 بر  ديگر  اقتصادهای " عبارت  و  آلمان  ميان  شکاف

 ب " پيرامونی  است معطوف  منظر . وده  از  GDP اما
 ی ترين مسأله٬ شکست روند بهبود در ٬ جد اتحاديۀ اروپا

 است  اروپا  اتحاديۀ  بزرگ  اقتصاد  بريتانيا٬ : سه  يعنی
 اسپانيا  و  و . ايتاليا  چهارمين  سومين٬  ترتيب  به  ها  اين

 روند کلی . پنجمين اقتصادهای بزرگ اتحاديۀ اروپا هستند
GDP اقتصادهای اتحاديۀ در پنج مورد از بزرگ ترين 

 . نمايش داده شده است ۲ اروپا در قالب نمودار

 ۲ نمودار

 اقتصادهای پيرامونی منطقۀ يورو خود به تنهايی آن قدر
 نمی توانن  که  به کوچک هستند  را  يورو  منطقۀ  اقتصاد  د
 دهند  حرکت  رکود  اندازۀ . سمت  مقايسه٬  عنوان  به

 يک  تنها  يونان٬  و  ايرلند  پرتغال٬  اقتصادهای  مجموع
 اسپانيا  و  ايتاليا  مجموع اقتصادهای بريتانيا٬  اندازۀ  هشتم

 بهبود . است  وجود  با  اينست که  اروپا  توليد  مهم  مشکل
 آلمان  اقتصاد  سو  يافتن  ماهۀ  سه  سال تا  ۲۰۱۱ ٬ م

 اوج سيکل GDP عملکرد  نقطۀ  قياس با  در  کشور  اين
 و  بود٬  امريکا  از  بهتر  جزئی  حدودی  تا  پيشين  تجاری

 آن به سطحی که تنها GDP بهبود فرانسه نيز با رسيدن
 مالی ۰.۶  بحران  پيش از  اوج  نقطۀ  از  تر  پايين  درصد

 بود  مالحظه  قابل  داشت٬  اقتصادهای  قرار  ساير  اما
 کاهش ا بهبود نيافته بودند و به سمت حاديۀ اروپ بزرگ ات

 توجه به آخرين داده . پيش می رفتند مجدد سطح توليد  با
 درصد پايين ۳.۸ بريتانيا هنوز GDP های موجود٬ سطح

 تر از نقطۀ اوج آن در سيکل تجاری پيشين قرار داشت٬
 و ۳.۹ و اين رقم در کشورهای اسپانيا و ايتاليا به ترتيب

 ضمنًا در تمامی اين سه اقتصاد٬ آخرين . بود درصد ۴.۷
 در  ديگر  کاهشی  دهندۀ  نشان  موجود  های  سطح داده

GDP است . 

 شکست اقتصادهای دريافت کنندۀ بستۀ کمک مالی اروپا

 اساسًا  عالوه بر شکست و ناکامی بهبود در اتحاديۀ اروپا
 اسپانيا  و  ايتاليا  بريتانيا٬  وضعيت  دليل  به  به  ويژگی

 ق  که مراتب  اينست  ديگر  توّجه  يک ابل  از هيچ
 اروپا  کمک مالی اتحاديۀ  اقتصادهای برخودار از بستۀ
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 نشانه ای از بهود نشان نمی  يعنی پرتغال٬ ايرلند و يونان

 آخرين داده های ايرلند و پرتغال بيانگر ). ۳ نمودار ( دهند
 اقتصادی  توليد  کاهش  سه تجديد  از  که  حالی  در  است٬

 به اين سو٬ کميسيون اروپا هيچ دادۀ ۲۰۱۱ ماهۀ نخست
 از  ای  شده  تأييد  و  نکرده GDP رسمی  منتشر  يونان

 ا . است  زياد  احتمال  به  ما ولی  شود٬  منتشر  ها  داده  گر
 اين . ول بيشتر اقتصادی در اين کشور خواهيم بود ف شاهد ا

 در  به دست شکست  اين يافتن  رغم  به  اقتصادی٬  بهبود
 چهار سال  ن مثال به عنوا  حقيقت است که ايرلند  تقريبًا

 و پرتغال نيز در سال  از سر گذرانده  اقتصادی را  رکود
 . سوم رکود به سر می برد

 بنابراين شايد بتوان برنامه های نجات مالی اتحاديۀ اروپا
 . را به درستی شکست خورده ارزيابی کرد

 ۳ نمودار

 کاهش گستردۀ رشد اقتصادی در اروپای شرقی

 بالتيک  های  جمهوری  کشورهای  استونی٬  در  يعنی
 با کاهشی در سطح ) ۴ نمودار (  التويا٬ و ليتونی  نيز ما

 مشمول  کشورهای  به  نسبت  که  هستيم  رو  به  رو  توليد
 يم بوده٬ ولی کم تر از آن ها بستۀ نجات٬ به يک اندازه وخ

 ) درصد ۱۶.۶ ( سقوط توليد در التويا . گزارش شده است
 که  حالی  در  است٬  بدتر  اروپايی  کشورهای  تمامی  از

 استونی  در  توليد  ليتونی ) درصد ۸.۶ ( سقوط  ۹ ( و
 يونان ) درصد  کشور  از  ناچيز  تاحدودی  ۹.۹ ( تنها
 . بهتر هستند ) درصد ۱۱.۶ ( و ايرلند ) درصد

 بحر  مورد اين  همراه  به  بالتيک٬  های  جمهوری  در  ان
 بسيار  اروپا  بحران  که  دهد  می  نشان  بريتانيا٬  متفاوت

 رود  می  پيش  يورو  منطقۀ  از  از  فراتر  استونی  تنها
 . جمهوری های بالتيک عضو منطقۀ يورو است

 ۴ نمودار

 افول  بر جهوری های بالتيک٬  اقتصادی در توليد عالوه
 است کشورهای اکثر  کرده  پيدا  تداوم  شرقی  اروپای
 سطوح به در اين بين تنها لهستان و اسلونی ). ٥ نمودار (

 ). ٦ نمودار ( توليد پيش از بحران بهبود يافته اند

 ٥ نمودار

 اقتصادهای درحال بهبود

 به  فرانسه٬  و  آلمان  يعنی  بزرگ اروپا٬  اقتصاد  دو  تنها
 متوسط  اقتصادهای  از  تعدادی  سوئيس٬ ( همراه  هلند٬

 لهستان  و  توّجهی ) بلژيک  قابل  اقتصادی  بهبود  از
با اين حال هرچند آلمان ). ٦ نمودار ( خوردار بوده اند بر
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 در  بزرگ  اقتصاد  دومين  و  اولين  ترتيب  به  فرانسه  و

 اما  هستند٬  اروپا  ها٬ GDP اتحاديۀ  آن  ۳۶.۲ ترکيبی
 تشکيل می دهد و GDP درصد از کّل  را  اتحاديۀ اروپا

 کشورهای  مجموع  سهم  از  بيشتر  کمی  تنها  رقم  اين
 ايتاليا  در بريتانيا٬  اسپانيا  است GDP و  اروپا  اتحاديۀ

 ). درصد ۳۴.۷ (

 ۶ نمودار

 بزرگ راکد اقتصادهای

 عنوان  به  اسپانيا  و  ايتاليا  بريتانيا٬  موقعيت  آخر  در
 چشمگير اقتصادهای بزرگی که  بهبود  از دست يافتن به

 در  که  کوچکی  اقتصادهای  همراه  به  اند٬  مانده  ناتوان
 نمودار  در  دارند٬  قرار  مشابهی  داده ۷ موقعيت  نمايش

 . شده است

 ۷ نمودار

 بندی جمع

 شماری از نتايج روشنی که از پی اين روندهای کلی در
 : اروپا به دست می آيد٬ عبارت است از

 مالی  ۱  بحران  روی  بر  تمرکز  عمدۀ  حاضر  حال  در
 يونان است٬ در حالی که شديدترين سقوط در سطح توليد٬
 در  بلکه  يورو٬  منطقۀ  پيرامونی  اقتصادهای  در  نه

 . ا است بريتانيا٬ ايتاليا و اسپاني

 برای  ۲  تنهايی  به  خود  يورو  منطقۀ  از  ماندن  بيرون
 نيست  کافی  اقتصادی  بهبود  توليد . تضمين  کاهش سطح

 يورو  منطقۀ  از  خارج  که  بريتانيا٬  کشور  در  اقتصادی
 قوياًً  المللی  بين  مالی  بحران  طول  در  و  دارد  قرار
 ساير  اندازۀ  به  دستخوش تضعيف ارزش پول ملی شده٬

 راک  وخيم اقتصادهای  يورو  منطقۀ  در  اسپانيا  و  ايتاليا  د
 ليتونی به . است  و  عنوان کشورهايی از جمهوری التويا
 ٬ که عضو منطقۀ يورو نيستند نيز به اندازۀ ليتونی يک بالت

 شده GDP دستخوش سقوط ٬ به عنوان عضو منطقۀ يورو
 لهستان که خارج از منطقۀ يورو قرار دارد٬ تا حدود . اند

 ار کرده و اين موضوع به دليل سرمايه زيادی از رکود فر
 . گذاری عمومی در مقياس وسيع بوده است

 بر  ۳  آمدن  فائق  کلی٬  روندهای  اين  داشتن  درنظر  با
 اقتصادی  رشد  نمی تواند  احتماًال  بحران مالی در يونان٬
 را مجددًا به جريان اندازد؛ چرا که بزرگ ترين مشکالت

 حا  در  اروپا٬  اقتصادی  بهبود  روی  در پيش  حاضر  ل
 دارد  وجود  اسپانيا  و  ايتاليا  بريتانيا٬  اين . کشورهای  در

 بين٬ بريتانيا حتی عضو منطقۀ يورو هم نيست٬ در حالی
 طول  به  حد  از  بيش  ايتاليا  اقتصاد  در  رشد  فقدان  که

 است  ساالنۀ . انجاميده  دهۀ GDP رشد  طی  ايتاليا  در
 . درصد بوده است ۰.۲ اخير٬ تنها

 بحران منطقۀ يورو قابل پيش . است جمع بندی کلی روشن
 سال پيش در ۱۵ نويسندۀ اين سطور٬ قريب به . بينی بود

 عنوان  با  يک ال " مطلبی  برای  اساسی  اقتصادی  زامات
 فرايندی را که با ايجاد يک : " نوشت " واحد اروپايی ارز

 طريق  اين  از  واحد  ماستريخت [ ارز  آشکار ] معاهدۀ
 پيش  اطمينان  با  می توان  شد٬  اجزای . بينی کرد خواهد

 چنان چه به هم بپيوندند٬ به سمت ... اصلی اتحاديۀ اروپا
 خواهند شد  کشانده  نابرابری . رکودی شديد  تعادل و  عدم

 خواهد  پديدار  گسترش  روبه  شديدًا  و  ای  منطقه های
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 اقتصادی . گشت  بحران  خطرناک  بيکاری٬  پيامدهای

 ی٬ فقر٬ سقوط نظام رفاهی٬ تضعيف اتحاديه های کارگر
 جرم و جنايت  شووينيسم٬  همگی چندين برابر  راسيسم٬

 پايان اين امر٬ يا يک تراژدی اقتصادی خواهد . خواهد شد
 و يا  بود و يا عميق ترين بحران در تاريخ اتحاديۀ اروپا

 ". به احتمال زياد هر دوی اين ها

 اما با اين حال٬ همان . اين تحليل به روشنی تأييد شده است
 مشاهده کرديم٬ اين نتيجه گيری که يورو طور که در باال

 که  اين  يا  و  اروپاست  اقتصاد  مشکالت  اصلی  هستۀ
 آلمان " موقعيت فعلی را منحصرًا به صورت شکاف ميان

 . ببينيم٬ اشتباه است " و کشورهای پيرامونی

 راکد " عظيم ترين کاهش در رشد اقتصادی٬ به کشورهای
 و اسپان " ميانی  ايتاليا  . مربوط می شود ٬ يا ٬ يعنی بريتانيا٬

 معادل اندازۀ اقتصادهای آلمان و  اين سه اقتصاد مجموعًا
 اروپا " موتور رشد " اگر آلمان و فرانسه٬ . فرانسه هستند

 محسوب شوند٬ در آن صورت سه اقتصاد مذکور را می
 . دانست " عامل بازدارنده " توان در حال حاضر

 حل نشود٬ مادامی که وضعيت در بريتانيا٬ ايتاليا و اسپانيا
 کردن بر مشکالت يونان  نظر می رسد که غلبه  به  بعيد
 ارمغان  به  اروپا  برای  را  توجهی  قابل  رشد  باشد  قادر

 به همين دليل٬ فارغ از آن که چه اتفاقی در يونان . بياورد
 ساير  و  انجاميد  خواهد  طول  به  اروپا  بحران  دهد٬  رخ
 ا قسمت های اقتصادی جهانی بايد عوامل نيرومند تری ر
 داشته  درنظر  دارد٬  وجود  اروپا  اقتصادی  رکود  در  که

 . باشند و هم آن را درک کنند

 ۱ جدول

 نسبت به نقطۀ اوج سيکل GDP تغيير در
 تجاری پيشين با توجه به آخرين داده های

 ) به درصد ( موجود
 ۱۰.۱ لهستان
 ۳.۶ سوئد
 ۲.۱ سوئيس
 ۱.۳ مالت
 ۱.۳ اتريش
 ۱ اسلواکی
 ۰.۶ آلمان

 ۰.۶ بلژيک
  ۰.۴ نروژ
  ۰.۶ فرانسه
  ۱.۱ هلند
  ۱.۱ قبرس

  ۱.۲ جمهوری چک
  ۱.۷ اتحاديۀ اروپا
  ۱.۹ منطقۀ يورو
  ۲.۹ فنالند

  ۳.۲ لوکزامبورگ
  ۳.۷ پرتغال
  ۲ ۳.۸ بريتانيا
  ۲ ۳.۹ اسپانيا
  ۴.۴ ژاپن

  ۴.۴ بلغارستان
  ۴.۷ ايتاليا
  ۴.۸ رومانی
  ۴.۹ مجارستان
  ۵.۵ ک دانمار

  ۶.۹ کرواسی
  ۷.۹ اسلونی
  ۸.۴ ايسلند
  ۸.۶ استونی
  ۲ ۹ ليتونی
  ۱ ۹.۹ يونان
  ۱۱.۶ ايرلند
  ۱۶.۶ لتونی

 اوج سيکل تجاری پيشين تا  از نقطۀ  ها  داده
 سوم  ماهۀ  گيرد۲۰۱۱ ٬ سه  می  دربر  را

 . مگر آن که خالف آن گفته شود
 ۲۰۱۱ سه ماهۀ اول  ۱
 ۲۰۱۱ سه ماهۀ چهارم  ۲

 کميسيون : منبع  های  داده  مبنای  بر  محاسبه
 . اروپا صوت گرفته است

 ۲۰۱۲ فوريۀ ۷

 : منبع

http://ablog.typepad.com/keytrendsinglobalisati 
on/2012/02/europesmostserious.html
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٥۷   مبارزۀ کارگران ترکيش ايرالينز ادامه دارد مبارزۀ کارگران ترکيش ايرالينز ادامه دارد

 دلي ۳۰۵  به  که  ايرالينز  ترکيش  با کارگر  مخالفت  ل
 ممنوعيت قانونی اعتصاب در صنعت هواپيمايی اخراج

 ادامه می دهند  خود  مبارزۀ  به  بودند٬  اين کارگران . شده
 هواپيمايی  صنعت  کارگران  اتحاديۀ  اعضای  عنوان  به

 پايانۀ ) ايش  هوا ( غيرنظامی  خود٬  اخراج  زمان  از ٬ 
 . پروازهای خارجی فرودگاه آتاتورک را ترک نکرده اند

 ايش٬ با اين کارگران در سطح  سخ به فراخوان هوا در پا
 . ملی و بين المللی ابراز همبستگی شده است

 که به ) SGBP " ( پالتفرم همياری اتحاديه های کارگری "
 يک ۱۰ وسيلۀ  مخالف  بزرگ اتحاديۀ  درون  در  ديگر

 کارگری  های  اتحاديه  کنفدراسيون  ) ايش  ترک ( ترين
 د  را  مختلفی  های  آکسيون  شد٬  از تشکيل  حمايت  ر

 می دهد  . کارگران صنعت هواپيمای غيرنظامی سازمان
 شهرهای SGBP ژوئن۹ ٬ روز  از  زيادی  تعداد  در

 و  نمود٬  برگزار  ای  توده  نشست های مطبوعاتی  ترکيه
 ژوئن با کارگران اعتصاب کننده ۲۴ و ۱۶ طی روزهای
 کرد  کارگران . مالقات  المللی  بين  همبستگی  انجمن

) UİDDER ( گسترده در اين اقدامات شرکت با حضور 
 و  قرار نمود  مبارز  کارگران  سوی  از  قدردانی  مورد
 . گرفت

 اعتصابی هوا  کارگران  به  مقامات و  اشاره  ضمن  ايش٬
 آکسيون های حمايتی اخير٬ می گويند که آن ها مصمم و

 هستند  اراده  اتحاديۀ . با  کنندۀ  هماهنگ  کاتن٬  استيو
 از  دريايی  نقل  و  حمل  المللی فدر " کارگران  بين  اسيون

 نيز در يکی از اين اقدامات ) ITF " ( کارگران حمل و نقل
 نمود ) ژوئيه ۲۷ روز (  خود . شرکت  سخنرانی  در  او

 المللی از طريق  حمايت بين  به  که  داد  ادامه ITF وعده

 چنين به سازماندهی آکسيون هايی در لندن خواهد داد و هم
 . خواهد پرداخت

 مايت زنان نيز برخوردار کارگران ترکيش ايرالينز از ح
 در ۴ روز . شدند  زنان  بخش هماهنگی  SGBP اوت٬

 از  زنان  آن  در  که  کرد  آکسيونی  سازماندهی  به  اقدام
 اتحاديه ها و سازمان دموکراتيک توده ای بسياری شرکت

 هم . داشتند  ها  ترکيش آن  مرکزی  باجۀ  مقابل  در  چنين
 برگزار  مطبوعاتی  نشستی  تکسيم  ميدان  در  ايرالينز

 که . نمودند  کردند  اين  صحبت از  خود٬  بيانيۀ  در  ها  آن
 نيستند  در اين . کارگران صنعت هواپيمايی تنها  به عالوه

 پرواز  پرسنل  که  کارگری  زنان  که  شد  گفته  سخنرانی
 دليل  به خصوص به  مسائل جدی سالمتی٬  نيز با  هستند

 در اين آکسيون٬ ترانۀ . فشار باالی کار٬ رو به رو هستند
 زند مقاومت "  موج می  هوا  ( در " Havada Direniş 

Var ( موسيقی   گروه  وسيلۀ  به  برای UİDDER که
 کارگران اعتصاب کننده تهيه شده است٬ با شور و اشتياق

 . فراوان خوانده شد

 به دنبال بازديد استيو کاتن٬ کارگران بريتانيا تالش کردند
 ايرالينز  ترکيش  کارگران  از  حمايت  در  آکسيونی  تا

 تالش نمودند که Unite و ITF در اين جا٬ . هند ترتيب د
 سوی سفارت  به  دولت ترکيه٬  رويکرد  اعتراض به  در
 اين کشور در لندن راهپيمايی نمايند و همبستگی خود را

 کارگران اعتصابی ترکيش ايرالينز اعالم دارند   هوا . با
 اردوغان٬  طيب  دست  به  تا  بود  ساخته  را  مدالی  ايش٬

 که  ترکيه  افتتاحيۀ نخست وزير  مراسم  به  پيوستن  برای
 . بازی های المپيک در لندن حضور داشت٬ رسانده شود

 به Unite و ITF چنين هم  اين مدال را  که  تالش کردند
 روی اين مدال نوشته شده بود که . سفارت ترکيه برسانند

 شمرده  محترم  بايد  ايرالينز  ترکيش  کارگران  مطالبات
 . شود

 بادکنک سرخ و ۳۰۵ ری که نمايندگان اتحاديه های کارگ
 می  حمل  شده  اخراج  کارگران  تعداد  نشانۀ  به  را  سفيد
 نيافتند که تا محل سفارت راهپيمای نمايند  اجازه  . کردند٬

 گفت  کاتن  نمی " استيو  اجازه  ما  به  است که  آور شرم
 شان کنيم٬ اما آن ها نمی توانستند دهند مدال طال را تقديم

 کردن هدف  برجسته  را  ب ما  آکسيون ". ازدارند مان چنين



 دورة دوم دورة دوم - - ششم ششم سال سال - - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ تيرماه تيرماه - - ۲ ۵۲ ۵ مارة مارة ش ش

٥۸ 
 کارگران  مبارزۀ  به  المللی  بين  همبستگی  برای  هايی

 در حقيقت آن ها برای . ترکيش ايرالينز ياری می رساند
 آکسيون های اعمال فشار بيش  به حمايت و  دولت٬  تر به
 . تری نياز دارند بين المللی بيش

 هوا  سرپرست  آيچين٬  با  آتالی  ای  مصاحبه  طی  ايش٬
UİDDER اهميت همبستگی بين المللی کارگران و بر 

 نياز آن ها برای حمايت بين المللی از سوی اتحاديه های
 به بولتن . کارگری تأکيد کرد  کارگرانی که نامه هايی را

UİDDER عنوان   کارگری " با  ( همبستگی " İşçi 
Dayanışması ( به   ها  آن  که  می گويند  کردند٬  ارسال

 کار  از  حمايت  در  خود  های  اعتصابی آکسيون  گران
 . صنعت هواپيمايی ادامه خواهند داد

 ۲۰۱۲ اوت ۱۱

http://en.uidder.org/turkish_airlines_workers 
_keep_on_fighting.htm 

 ) IWSN ( فعالين شبکۀ همبستگی کارگران ايران : ترجمه

 به مناسبت فاجعۀ به مناسبت فاجعۀ » » U UI ID D D DE ER R « « پيام همبستگی پيام همبستگی
 هيروشيما هيروشيما

 طبقه ای ما برادران و خواهران هم

 امروز شصت و هفتمين سالگرد بمباران اتمی هيروشيما
 چنان در يک فراگرد جنگ امپرياليستی جهان ما هم . است

 قرار دارد و بشريت با خطر يک فاجعۀ هسته ای مواجهه
 دو . است  طی  که  دارانی  جهانی سرمايه  جنگ  مين

 امپرياليستی٬  ده ها ميليون نفر را در سراسر جهان و در
 همين روز٬ صدها هزار نفر را در ژاپن سالخی کردند٬

 اند  کرده  تبديل  خون  حماّم  به  را  خاورميانه  در . اکنون
 به نابودی کامل  همان حال که سالح های اتمی جهان را

 مشا  تهديدی  نيز  تأسيسات اتمی  کند٬  می  به تهديد  رو  به
 شما برادران و خواهران ژاپنی ما . روی ما قرار می دهد

 . در يک سال گذشته٬ نمونۀ اين تهديد را تجربه کرده ايد
 و  شور  با  ُترک شما٬  خواهران  و  برادران  عنوان  به  ما
 اشتياق و با کمال احترام به مبارزۀ شما عليه مراکز اتمی

 فرستيم  می  مبارز . درود  به  بايد  مبارزه٬  مشترک اين  ۀ
 شود  تبديل  دنيا  تمامی  به . کارگران  ما  اساس٬  اين  بر
 در عنوان برادران و خواهران هم  ای شما  انجمن « طبقه
 المللی کارگران  به ) UIDDER ( » همبستگی بين  اقدام

 تدارک يک کمپين اعتراضی در ترکيه کرديم و امضاهای
 از طريق اتحاديۀ  را  » DoroGhiba « جمع آوری شده

 ژا  دولت  نموديم به  ارسال  که . پن  زمانی  تا  ما  مبارزۀ
 ادامه  تعصيل گردند٬  تمامی مراکز اتمی در سراسر دنيا

 بياييد مبارزۀ بين المللی طبقۀ کارگر را به . خواهد داشت
 جنگ٬  که  نظامی  داری٬  سرمايه  نظام  سوی سرنگونی
 کند٬  می  تحميل  بشريت  به  را  نابودی  و  فقر  بيکاری٬

 ! دان تاريخ بفرستيم را به زباله سازمان دهيم و اين نظام

 ! زنده باد اتحاد بين المللی طبقۀ کارگر

 و  امپرياليستی  های  جنگ  عليه  مبارزه  سوی  به  پيش
 ! استثمار سرمايه داری

 پيش به سوی برچيدن تمامی تأسيسات انرژی هسته ای٬
 ! نابود باد سالح های اتمی

 ۲۰۱۲ اوت ۲

) IWSN ( ران فعالين شبکۀ همبستگی کارگران اي : ترجمه
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٥۹   » » انجمن همبستگی بين المللی کارگران انجمن همبستگی بين المللی کارگران « « گزارشی از گزارشی از

 هواپيمايی  صنايع  در  اعتصاب  ممنوعيت  عليه  مبارزه
 کارگران اخراجی٬ هم چنان برای بازگشت به . ادامه دارد

 کار در پايانۀ پروازهای خارجی فرودگاه٬ مبارزۀ خود را
 دهند  می  از . ادامه  المللی  بين  حمايت  حال٬  عين  در

 ممنوعيت اعتصاب کا  اعتراض عليه  اخراجی و  ٬ رگران
 سازمان ها و اتحاديه های در اين ميان٬ . به رشد است رو

 کارگری بسياری به برگزاری کمپين های همبستگی بين
 که  می دهند  » انجمن همبستگی بين المللی « المللی ادامه

) UIDDER ( هاست   آن  از  از . يکی  وسيعی  طيف
 کارگری در اقصی نقاط جهان٬ اتحاديه ها و سازمان های

 ممنوعيت اعتصاب و « با نام  ما پن پ حمايت خود را از کم
 سازيد  متوقف  را  سنديکايی  فعاليت  کارگران ! سرکوب

 نيستند  تنها  هواپيمايی  اند  » صنايع  کرده  از . اعالم  يکی
 ٬ پيامی است که از ها همبستگی اين گونه نمونه های اخير

 : ست سوی رفقای ايرانی ارسال شده ا
 رفقا٬ «

 ما از مطالبات و مبارزۀ شما حمايت می کنيم و اميدواريم
 باشيد  پيروز  کسب حقوق  برای  خود  مبارزۀ  در  ما . که

 گزارش مبارزۀ شما را به زبان فارسی منتشر می کنيم تا
 کارگر  طبقۀ  کارگری و  فعالين  اختيار  اين طريق در  از

 . ايران قرار بگيرد
 ! زنده باد همبستگی بين المللی

 ! زنده باد سوسياليسم
 سخنگوی گرايش مارکسيست های انقالبی  مازيار رازی

 » ) IRMT ( ايران
 نيز ز سوی گروهی از کارگران بريتانيا متيو تامپسون٬ ا

 پيش از اين . پيامی٬ همبستگی خود را ابراز داشت ضمن
 هايی از سوی هم  آهن ح ات پيام  کارگران خطوط راه  اديۀ

 کارگ ) DoroChiba ( ژاپن  به و  هيترو  فرودگاه  ران
 اعتصاب کننده UIDDER دست  کارگران  به  تا  رسيد

 . منتقل شود
 کارگران : منبع  المللی  بين  همبستگی  انجمن  سايت  وب
) UIDDER ( 

http://en.uidder.org 
 ) IWSN ( فعالين شبکۀ همبستگی کارگران ايران : ترجمه

 : : بخش آموزشی بخش آموزشی
 ادبيات سوسياليستی و ادبيات سوسياليستی و : : مانيفست کمونيزم مانيفست کمونيزم ۳ ۳ بخش بخش

 کمونيستی کمونيستی

 مازيار رازی

 در اين بخش از مانيفست کمونيست٬ مارکس به توضيح و
 مدعی  های  گرايش  ساير  و » سوسياليزم « شرح

 پردازد و ريشه های طبقاتی اين دعاوی می » کمونيزم «
 . را نشان می دهد

 از  ديگر  شکل  چند  وجود  به  کلی  طور  به  مارکس
 کمونيزم ( اليزم سوسي  غير از آن ) يا  تأييدش به  مورد  چه

 می  اشاره  ارتجاعی « : برای نمونه ؛ کند بود٬  » سوسياليزم
 و (  بورژوايی  خرده  فئودالی٬  سوسياليزم  شامل  که

 شود » حقيقی « سوسياليزم  می  سوسياليزم « ٬ ) آلمانی
 کار  بورژوايی ( » محافظه  سوسياليزم « و ) سوسياليزم

 . » تخيلی

 است  از بديهی  سو که  گرايشات شرايط يک  امروز
 آن دوران کامًال متفاوت است و شرايط با » سوسياليست «

 اساسًا ی نيز امروز جريانات سوسياليستی از سوی ديگر
 مارکس از  زمان  سوسياليستی  هستند؛ جريانات  متمايز

 توان از متد مارکس برای اما٬ اين بدان معنا نيست که نمی
 ن موضع کمونيست و روشن کرد » چپ « تشريح جريانات

 در مورد گرايشات . ها در قبال اين جريانات استفاده کرد
 يکی از وجوه » مارکسيست «  که  ذکر کرد  امروزی بايد

 جريانات  اين  از  بسياری  که  آنست  در  دوره  اين  تمايز
 ۀ که درک دقيق و همه جانبه ای از اصول اولي بدون آن

 باش  مارکس داشته  آثار  ساير  يا  ند٬ مانيفست کمونيست و
 را  تبادل نظر . می دانند » مارکسيست « خود  هر بحث و

 اولي  اصول  مورد  را ۀ در  غير » عام « مارکسيزم  و
 می  از . پندارند ضروری  تر  دقيق  بررسی  يک اما

 می  نشان  مارکس  آن اعتقادات  اغلب  که  تنها دهد  نه  ها
 عمل  در  حتی  که  نيستند  مارکس  نظريات  به  نزديک

 . کنند خالف آن را اجرا می

 » کمونيستی « ی نمونه٬ ما شاهد حمايت اکثر نيروهای برا
از خمينی و رژيم ارتجاعی او ۱۳۵۷ قيام سال ۀ در آستان
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 او با امپرياليزم آمريکا و » ضديت « ظاهرًا به علت . بوديم
 مشکالت فقرا يی ها اقدام  مستضعفين ( در جهت رفع  ). يا

 گرايشات  و  سازمان  همان  اگر  که  صورتی  در
 ما » مارکسيستی «  کمونيست به  ٬ کردند می توجه نيفست
 ضديت می  که  حتی ب ديدند  و  داری  سرمايه  ا
 . خود٬ کسی را انقالبی نمی کند ن خواند » سوسياليست «

 ارتجاعی فئودالی  سوسياليزم  قول مارکس٬  در ٬ به  ريشه
 داری  سرمايه  رشد  با  که  بورژوازی دارد  طبقات ماقبل

 مردم به برای جلب « قدرت سابق خود را از دست داده و
 کيس  خود٬  پرچمی ۀ سوی  چون  هم  را  پرولتاريا  گدايی

 اند  به حرکت در آورده  اين عبارات . » پيشاپيش خود  آيا
 عوام  سخنان  ياد  به  را  دربار ۀ فريبان خواننده  ۀ خمينی

 اکثر  خمينی  سخنان  همين  آيا  اندازد؟  نمی  مستضعفين
 شيفت » کمونيست « نيروهای  را  ايران  در  زمان  او ۀ آن
 اف  در سطح جهانی ( رادی مانند خمينی نکرد؟  که امروزه

 استثمار بورژوايی انتقاد می کنند٬ ۀ ٬ از شيو ) کم هم نيستند
 ابراز نارضايتی می کنند٬  از وضعيت اسفناک پرولتاريا
 اما٬ به قول مارکس اتهام اصلی شان عليه بورژوازی فقط
 به اين خالصه می شود که تحت رژيم بورژوايی طبقه ای

 پي  حال  را در  اجتماعی  کهن  نظام  چنان  که  است  دايش
 تاکستان  نه  و  بماند  تاک  نه  که  کوبيد  خواهد  به . درهم

 دليل٬  اقدامات « همين  درتمام  سياسی  عمل  هنگام  به

 طبق جابرانه  در زندگی ۀ عليه  و  کارگر شرکت می کنند
 عادی به رغم تمام عبارات پرطمطراق٬ فرصت را برای

 از  که  زرين  های  سيب  کردن  می جمع  صنايع  درخت
 حقيقت٬ عشق و شرف با پشم٬ شکر و ۀ ريزد و يا معامل

 . » عرِق سيب زمينی٬ از دست نمی دهند

 نيز  را  زمان  آن  اروپايی  کشيشی  سوسياليزم  مارکس
 همان طور که . جزيی از همين گرايش ارتجاعی می داند

 کرده٬  حرکت  داران  زمين  دوشادوش  همواره  کليسا
 نيز٬  کليسايی  سوسياليزم سوسياليزم  دست  به  دست

 به  داده » رياضت مسيحی « فئودالی٬  رنگی سوسياليستی
 . بود

 مارکس٬ ۀ نکت  که  است  اين  در  بخش  اين  ديگر  جالب
 نيز جزو سوسياليزم های  سوسياليزم خرده بورژوايی را

 که کل » چپ « جرياناتی در طيف . ارتجاعی تلقی می کرد
 و هنوز ( ند خرده بورژوازی را متحد پرولتاريا می دانست

 اين نظر مارکس را درک نخواهند کرد که چرا ) می دانند
 ارتجاعی » مترقی ترين بخش خرده بورژوازی « بايد  را

 درک  هرگز  جريانات  اين  نيز  دليل  همين  به  ناميد؟
 به  خلق  مجاهدين  رهبران  چرا  که  کرد  نخواهند

 تبديل شدند ۀ خدمتکاران سرسپرد  قول مارکس . صدام  به
 ات که با رشد سرمايه داری موقعيت خود گونه جريان اين

 تضادهای  فراوان  موشکافی  با  بينند٬  می  خطر  در  را
 خود را برای ۀ جامعه بورژوايی را تشريح می کنند و سين

 طبق  از  ديدگاه ۀ دفاع  از  اما٬  سازند٬  می  سپر  کارگر
 به ٬ اجتماعی ۀ برنام  يا  و  کهن  احيای توليد  خواستی جز

 در چارچوب روابط ۀ زنجير کشيدن نيروهای مولد  جديد
 مالکيت بوروکراتيک دولتی . پدرساالری و صنفی ندارند

 مداخل  واقع ۀ بدون  در  گيری٬  تصميم  در  کنندگان  توليد
 . گونه جريانات را مشخص می کند اوج افق اجتماعی اين

 مخالفت های خمينی و تجار بازاری در مقابل اصالحات
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 نه به ارضی زمان شاه بر همين اساس صورت گرفت و

 مبارزه  امپرياليستی « علت  مترقی » ضد  بورژوازی « و
 ! » بومی

 بخش٬  اين  حقيقی « در  گرايشی » سوسياليزم  واقع  در
 ساير  از  کمتر  شايد  نتيجه  در  و  بود  آلمان  به  منحصر
 جريانات٬ ارتباط نزديکی با شرايط امروز ما داشته باشد٬

 اين  در  اهميت اما٬  حائز  نکات  برخی  يادآوری  نيز  جا
 اين نيز گرايشی خرده بورژوايی و مرتجع بود که . ت اس

 به اشکال  ديگر دوباره سر ی ديگر در شرايط ی می تواند
 کند  عقب ۀ ريش . بلند  در  مارکس  اعتقاد  به  جريان  اين

 آلمان بود که به برخی روشنفکران ۀ افتادگی شرايط جامع
 سوسياليستی  ادبيات  داد  می  اجازه  بورژوا  خرده

 از  طبقاتی جدا ۀ شرايط واقعی مبارز کشورهای ديگر را
 آيا مشابه اين . سازند و به شکل مسخ شده وارد آلمان کنند

 در ايران نداشته ايم؟ را

 جرياناتی که مثًال از » سوسياليستی « آيا اغلب نوشته های
 جبه  طرفداران ۀ درون  آن  يا  و  آمدند  می  بيرون  ملی

 از طريق دهات ۀ پروپاقرص محاصر  و روستاها شهرها
 تبليغ را نيز در ضمن وحدت با سلطنت و يا بنی صدر که

 مانيفست  در  مارکس  سخنان  ياد  به  را  ما  کرد٬  می
 که  چند  هر  جريان  اين  آلمان  در  اندازد؟  نمی  کمونست

 فقط شکلی ادبی فلسفی به خود گرفت و در ٬ قوی نيز شد
 تراژ ۀ حوز  نمودارهای  برخی  جز  کميک  يک سياست

 ايران توانست بخش عمده چيزی به جا نگذاشت٬ اما٬ در
 در بر بگيرد ۀ ای از طيف مائوئيست ها و جبه  . ملی را

 در عين حال فقط کافی است امروزه به نشريات و ادبيات
 که تمايزی ی نشريات . نيز نظری بياندازيم » سوسياليستی «

 ٬ اند و نسل سابق را برجسته کرده » جوان « نسل را ميان
 را  ضديت خود  کارگری برای تشکيالت با نشرياتی که
 نشرياتی که کار خود را . د ن سازماندهی انقالب بيان می کن

 ترجم  می ۀ به  خالصه  افرادی  در آثار  عمل  در  که  کنند
 اند  گرفته  جای  انقالب  را . صف ضد  خود  که  نشرياتی

 الگوسازی  با  و  داده  قرار  مارکسيستی  اعتقادات  مرکز
 . ارتباط٬ بحران مارکسيزم را تشديد می کنند ی های ب

 بحران مائوئيزم در چين بحران مائوئيزم در چين

 منتشر » کندوکاو « مقالۀ زير٬ نخست در نشريۀ : ميليتانت
 ) بازمی گردد ۱۳۵۳ آغاز کار اين نشريه به آذرماه ( شد

 مائوئيزم  پيرامون  که  هايی  بحث  دنبال  به  اکنون٬  و
 درگرفته است٬ برای اولين بار در نشريۀ ميليتانت مورد

 ادامۀ بخش اول مقاله متن زير٬ . بازانتشار قرار می گيرد
 . ٬ است ۵۱ در نشريۀ ميليتانت٬ شمارۀ

*** 

 کمونيست . ۴  حزب  و  چين  در  سوسياليزم  ساختمان
 شوروی

 قدرت قبًال  تسخير  از  پس  که  سال ( گفتيم  ٬ ) ۱۹۴۹ در
 بورژوازی  با  ائتالف  حفظ  صدد  در  کمونيست  حزب

 به " ملی "  کمک  طريق  از  داری  سرمايه  دادن  رشد و
 منطق . آمد بر " ملی " بورژوازی  واقعيت٬  عالم  در  ولی

 حزب  سياست  ادامۀ  اجازۀ  طبقاتی  مبارزات  قوانين
 داد  نمی  و . کمونيست را  داری  سرمايه  گسترش روابط

 بورژوازی بومی در تحليل نهايی فقط از کانال يک دولت
 ادامۀ فراشد بسط کاپيتاليزم٬ . بورژوايی امکان پذير است

 ناهنجاری  و  چيت٬  در  بورژوازی  در تقويت  که  هايی
 سطح سياسی و اقتصادی از آن ناشی می شد٬ گرايش به
 . سمت تضعيف پايه های حکومت حزب کمونيست داشت
 و  جنگ کره  در  خاک چين  به  امريکا  امپرياليزم  تجاوز
 خطرات داخلی ای که شرايط جنگ در داخل کشور ايجاد

 داد  کنکرتی  شکل  فوق  گرايش  به  کرد٬  حزب . می
 ع  قب نشينی از سياست رشد سرمايه کمونيست ناچار به

 ظرف يکی دو سال " ملی " صنايع بورژوازی : داری شد
 ملی گشت و جهت جنگ با امپرياليزم امريکا از شوروی

 پس از پايان جنگ ضرورت . کمک های مادی گرفته شد
 جبران خسارات جنگی و ساختن جامعه ای نوين در مقابل

 ست که حزب کموني . بوروکراسی مائوئيستی قرار گرفت
 ديگر از خيال پروزش کاپيتاليزم گذشته بود حاال مجبور

 پی  از به  کمک  دريافت  و  بابرنامه  اقتصاد  يک  ريزی
 شد  دو . شوروی  ميان  ای  اقتصادی  بزرگ  قراردادهای

 ساختمان  ها  آن  طبق  بر  که  رسيد  امضا  به  کشور
 تکنيکی  و  مالی  کمک  با  اقتصادی  بزرگ واحدهای
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 گرديد  آغاز  پنج برنامل . شوروی  ای اقتصادی  ساله

 که در اين زمان با کمک مشاوران شوروی ) ۵۷  ۱۹۵۳ (
 برای ساختمان سوسياليزم در چين طرح ريزی شد٬ دقيقًا
 دو  اقتصادی  قراردادهای  با  آن  مستقيم  رابطۀ  خاطر  به
 از طرف شوروی  کشور٬ و پروژه های صنعتی ای که

 از ( تأمين می شد٬ مدل ساختمان سوسياليزم در شوروی
 بعد  به  استالين  کرد ) زمان  اتخاذ  کمک . را  اخذ  اگرچه

 ولی  داشت٬  عينی  ضرورت  شوروی  از  مادی  های
 بدون  سوسياليزم  ساختمان  استالينيستی  مدل  انتخاب
 توجه  اين مدل در شوروی با  بررسی دقيق عواقب وخيم

 داخلی صورت گرفت  شرايط  و  نيروها  بوروکراسی . به
 آمپريک  و  کورکورانه  تحت ضرورت مائوئيستی  و  وار

 به  کمک از شوروی برای ساختن سوسياليزم  عينی اخذ
 . دنبال راه استالين صنعتی کردن کشور رفت

 فرض  مدل  اين  در  چيست؟  راه  اين  خصوصيات اصلی
 که  شود  يک کشور تکميل می  در  سوسياليزم  ساختمان

 پذير  امکان  آن  در  سوسياليستی  جامعۀ  ايجاد  و  منزوی
 فرض انعکاس . است  کاری اين  محافظه  و  منافع  دهندۀ

 بسط انقالب در صحنۀ جهانی و . بوروکراسی حاکم است
 منافع  کشور٬  های  توده  آگاهی  بر  آن  انقالبی  تأثير

 از اين لحاظ٬ مسألۀ . بوروکراسی را به مخاطره می افکند
 همکاری  نتيجه  در  و  جهانی  سطح  در  انقالب  پيروزی

 تکني  از  استفاده  و  المللی  بين  پيشرفتۀ پرولتاريای  ک
 برای  اصوًال  سوسياليزم  ساختمان  برای  صنعتی  جوامع

 نمی گردد  فرض . بوروکراسی مطرح هم  افزون بر اين
 سريع  توليد٬  در  هزينه  تخصيص ماکزيمم  که  شود  می
 ترين آهنگ رشد اقتصادی را به وجود می آورد و اين که
 به  مطلق  تکيه  با  تنها  اقتصادی  آهنگ رشد  ترين  سريع

 قيمت . نگين حاصل می شود روی صنايع س  در عمل به
 قيمت  يعنی به  رشد صنايع مصرفی و بخش کشاورزی٬
 نيروی انسانی  بخش اعظم  دهقانان٬  مصرف کارگران و
 کنند  شرکت  سنگين  سنايع  توليد  در  بايد  مادی  منابع  . و
 شوراهای  در  فقير  دهقانان  و  کارگر  طبقۀ  هرگاه  البته

 آگاها  تکيه نمايندگان به طور دموکراتيک و  به  تصميم  نه
 به روی صنايع سنگين به قيمت مصرف خود برای مدع
 وقت  آن  کنند٬  انتخاب  خود  را  راه  اين  و  بگيرند  معينی

 نيست  ای  برنامه  چنين  در  اين . ايرادی  در  که  زيرا

 صورت توده ها خود از اهداف و جزئيات برنامه اطالع
 موقتی  فداکاری  قبول  به  حاضر  آگاهانه  و  دارند  کامل

 باالتر از . ای ساختن سريع تر صنايع سنگين گشته اند بر
 همه٬ آن هم خود بر اجرای اين برنامه نظارت و کنترل
 طور  به  بخواهند  که  زمان  هر  قادرند  و  دارند  مستقيم
 دموکراتيک در تصميم خود تجديدنظر کنند و راه جديدی

مسأله در اين جاست که در چين اين تصميم به . برگزينند
 بوروکر  طبقۀ نحو  بر  کمونيست  حزب  طرف  از  اتيک

 توده های زحمتکش . کارگر و دهقانان فقير اعمال گرديد
 بدون آن که از عواقب اين برنامه برای مصرف روزانۀ
 کشور  اقتصاد  برای  آن  احتمالی  خطرات  از  يا  و  خود
 در اجرای آن نظارت  باشند و بدون آن که  آگاهی داشته

 پی  به  مجبور  تصميماتی شدند روی کورکورانه کنند٬  از
 کوچک  خود  نداشتند که  اتخاذشان  در  شرکتی  . ترين

 در کشوری ∗ خطراتی که اين مدل دربرداشت٬ چه بود؟
 مانند چين که هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر فرهنگی
 عقب افتاده است٬ نيازهای تکنيکی چنين مدلی استفاده از

 تحت يک " بورژوايی " کارشناسان  را  خارجی  و  محلی
 سازد  می  مرکزی الزم  دليل . برنامۀ  به  کارشناسان  اين

 شرايط خبرگی  در  و  تشکيالتی  و  تکنيکی  امور  در  شان
 کارگران در امور فنی صاحب  خود  واپس ماندگی شديد

 از . مقام های اداری و سياسی در سطح محلی می شوند
 طرح  در  کارشناسان  اين  از  استفاده  برای  ديگر  طرف

 در  بايد  می  صنعتی٬  کارگران های  دستمزد  با  مقايسه
 امتيازات مادی محسوس به آن ها اعطا شود که می توانند

 دوران  مصرف " در  قيمت  به  سنگين  صنايع  توليد
 بايد گفت که . حتی برجسته تر باشد " کارگران و دهقانان

 اعطای  و  اقتصادی  و  اداری  های  پست  برخی  دادن
 برای  کارشناسان  اين  به  مادی  های  انگزه  مقداری

 اختمان سوسياليزم به طور کلی تا حدود زيادی اجتناب س

 به بعد همراه ۱۹۲۹ در شوروی اتخاذ اين مدل از سال ∗
 با اشتراکی کردن اجباری اراضی دهقان ها و کار فشردۀ

 گرفت  انجام  ايع سنگين به ساختن صن . اجباری کارگران
 قيمت مرگ ميليون ها کارگر و دهقان٬ گرسنگی٬ بحران
 فجيع کشاورزی٬ لگدمال شدن کارگران و دهقانان و خفه

. شدن کامل دموکراسی شوراها تمام شد
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 دموکراتيک  شوراهای  اگر  و  است  ضروری  و  ناپذير
 باشند٬  داشته  کارگری بر کل اين جريان نظارت مستقيم

 بود  نخواهد  ميان  فقدان يک . ايرادی در  ولی در شرايط
 نظارت دموکراتيک توده ای بر اين جريان٬ منطق عينی

 امتيازات  چنين  عناصر وجود  دست  در  اختياراتی  و
 . مزبور می تواند منجر به گرايش های نوينی شود

 خصوصيات  بايد  گردد  بهتر شکافته  مسأله  که  برای اين
 ويژۀ جامعۀ درحال گذار از سرمايه داری به سوسياليزم

 کنيم  بررسی  های . را  نوشته  مارکس در  همان طور که
 دول  سرنگونی  از  پس  حتی  است٬  نموده  تشريح  ت خود

 بقايای روابط بورژوايی و داغان شدن طبقۀ بورژوازی٬
 کاپيتاليستی  خواهند هم توليدی  وجود  جامعه  در  چنان

 روابط بازار٬ سيستم پولی٬ توليد ارزش مبادله و : داشت
 تاريخی  لحاظ  از  همگی  که  اجتماعی٬  های  نابرابری
 مرحلۀ  در  داری  سرمايه  نظام  برجستۀ  خصوصيات

 نيروها  تکامل  يک مشخص از  به ی توليدی است٬  و  شبه
 داری  سرمايه  از ِصرف سرنگونی نظام  يک کشور  در

 رفت  نخواهد  از . ميان  گذار  درحال  جامعۀ  در  البته
 داری به سوسياليزم  داری سرمايه  بقايای روابط سرمايه

 و نه وجود منعکس کنندۀ سطح پايين نيروهای مولده است
 کاپيتا  نظام  يا  داری  سرمايه  توليدی  از . ليستی روابط

 طرف ديگر قوانين مبارزات طبقاتی در عصر امپرياليزم
 باعث شد که انقالب سوسياليستی ابتدا در کشورهای عقب

 شود  آغاز  تاريخی . مانده  داليل  سلسله  يک  خاطر  به
 انقالب در مراکز مهم صنعتی در اروپا با شکست مواجه
 افتاده  عقب  کشورهای  اين  در  انقالب  متعاقبًا  و  گشت

 ماند منزو  شرايط . ی  در  انقالب  ماندن  منزوی  واقع  در
 عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی خود عامل ديگری در
 عينی بودن و تشديد بقايای روابط سرمايه داری به شمار

 اگر بر عوامل فوق اثرات ناشی از بوروکراتيزه . می آيد
 از  معلول  خطرات  گاه  آن  کنيم٬  اضافه  را  انقالب  شدن

 وسياسی بوروکرات ها و کارشناسان رشد وزنۀ اقتصادی
 از آن جا که نظارت شوراهای . صنعتی روشن می گردد

 سياسی وجود  دموکراتيک کارگری بر امور اقتصادی و
 ندارد٬ اين گونه عناصر می توانند از بقايای روابط بازار

 کنند  استفاده  امتيازات اجتماعی خود  نفع  منافع . به  آن ها
 ه برنامل اقتصادی٬ استفاده از خود را در دسانتراليزه شد

 معيارهای پولی٬ پرداخت دستمزدها از طريق تقسيم سود
 نسبی  استقالل  و  کااليی  روابط  بسط  محلی٬  سطح  در

 کنند  می  جستجو  اقتصادی  مختلف  منافع . واحدهای  اين
 اجتماعی  مزبور صورت يک قشر  عناصر  به  اجتماعی

لب شکل گيری اين عناصر در قا . تکنوکراسی : می دهد
 و  مائوئيستی  بوروکراسی  مستقيم  فرآوردۀ  قشر٬  يک

 است  آن  بوروکراتيک  های  بوروکراسی . برنامه
 مائوئيستی خود در فراشد انقالب چين شکل گرفت و با از

 در هم  را  دولتی  قدرت  کومينتانگ٬  حکومت  پاشی
 دست آورد منافع مشترک بوروکراسی . سرتاسر چين به

 از حفظ و تحکيم قدرت محافظه کار مائوئيستی عبارتست
 و کنترل امور دولتی و  سياسی انحصاری خود در اداره
 از اين طريق کسب برخی امتيازات اجتماعی و حيثيت و

 خويش  برای  سياسی  اين . مقام  حفظ  برای  بوروکراسی
 نمی توانست دموکراسی توليدکنندگان  کارگران و ( منافع

 اجاز ) دهقانان  کشور  اقتصادی  و  سياسی  امور  در  ه را
 پنج . دهد  شرکت برنامۀ  بدون  بوروکراسی  سالۀ

 توليدکنندگان در تصميم گيری و اتخاذ آن و بدون نظارت
 سازمان های دموکراتيک توده ای بر آن به اجرا گذاشته
 شد٬ و از اين رو سبب پيدايش و شکل گيری تکنوکراسی

 زائيدۀ . گشت  چين  در  تکنوکراسی  ديگر٬  عبارت  به
 . وئيستی بود مستقيم بوروکراسی مائ

 بوروکراسی مائوئيستی خود در فراشد انقالب چين شکل
 از  ابتدا  دهقانان  مبارزاتی  نيروی  بر  تکيه  با  گرفت؛
 در  موجود  شرايط  ارضی  اصالحات  انجام  طريق
 فشار  تحت  سپس  و  داشت٬  نگاه  محفوظ  را  روستاها
 سياست  اتخاذ  به  مجبور  طبقاتی  مبارزۀ  عينی  قوانين

 کو  سرنگونی  گشت انقالبی  ازهم . مينتانگ  پاشی با
 حکومت کومينتانگ٬ حزب کمونيست قدرت دولتی را در
 اگرچه  قدم٬  به  قدم  و  آورد  دست  به  چين  سراسر
 طبقاتی٬  مبارزات  عينی  فشارهای  تحت  و  کورکورانه

 انقالب  دموکراتيِک  تکاليف  ارضی٬ ( انجام  اصالحات
 بزرگ  صنايع  کردن  ملی  و  ملی  طور ) وحدت  به  را

 ناقص آغازيد بوروکراتي  دوران٬ . ک و  اين  سرتاسر  در
 انجماد  از  مانع  دهقانی  مبارزات  انقالبی  موج  برخاست
 و  گرديد  دولتی  بوروکراسی  و  مائوئيستی  بوروکراسی
 ماند  برقرار  ها  توده  بوروکراسی و  مابين . تعادلی نسبی
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 اول  برنامۀ  با  که  سوسياليزم٬  ساختمان  دوران  در ولی

 شد۵۷ ٬  ۵۳ سالۀ پنج  اگرچه شروع  مائوئيستی  رهبری
 مبارزات طبقاتی بود  قوانين  تحت فشارهای عينی  هنوز

 های (  قدرت  جانب  از  سياسی  و  اقتصادی  محاصرۀ
 امپرياليستی٬ افتراق طبقاتی موجود در روستاها و شهرها

 کشور  سياسی  و  اقتصادی  ماندگی  عقب  ديگر ) و  لکن ٬ 
 مداوم قادر به اتخاذ قدم بعدی برای پيشبرد فراشد انقالب

 در چين نبود٬ و چشم اندازی برای ادامل انقالب اجتماعی
 يعنی  انقالب  نوين  مرحلۀ  پيروزی  که  زيرا  نداشت٬
 ساختار  کردن  دموکراتيزه  با  فقط  سوسياليزم  ساختمان
 اجتماعی از طريق خودسازماندهی طبقۀ کارگر و فقط با
چشم انداز بسط انقالب جهانی از راه کمک به تشکيل بين

 ماهيت . ل کمونيستی امکان داشت المل  چنين برنامه ای با
 اجتماعی  اش بر حفظ و بوروکراسی مائوئيستی که منافع

 تحکيم قدرت سياسی انحصاری خود برای اداره و کنترل
 بود  تضاد  در  کرد٬  می  تکيه  دولتی  نقش . امور

 برای  جانشين ساختن خود  بوروکراتيک اين رهبری در
 اهای دموکراتيک کارگری طبقۀ کارگر اجازۀ وجود شور

 را نمی داد و لزوم گسترش انقالب جهانی هم اصوًال در
 چارچوب سياست های بوروکراسی به غايت ناسيوناليست

 . مائوئيستی نمی گنجيد

 حفظ  برای  انقالبی  پيشا  مراحل  در  کمونيست  حزب
 با  خود  انعطاف پذير  حفظ رابطۀ  نيز  و  موجوديت خود

 بريدن  به  ناجار  ای  توده  مهلک جنش  های  سياست  از
 سياست هايی که شکست پی . بوروکراسی شوروی گرديد

 ولی از آن جا . در پی جنبش توده ای را به بار آورده بود
 مارکسيزم  مواضع  به  هرگز  مائوئيستی  رهبری  که
 الملل  بين  های  سياست  از  بريدن  نرسيد٬  انقالبی
 گرايش های ناسيوناليستی  تشديد  با  بود  استالينيستی توأم

 رهبری  اين  انقالب . در  به  استالين  های  خيانت  هرقدر
 تر می شد٬ به همان اندازه هم گرايش های ملی چين بيش

 فراشد  که  جايی  تا  گرفت٬  شدت می  مائوئيستی  رهبری
 انقالی چين به صورت پديده ای مستقل از انقالب جهانی

 با " سوسياليزم در يک کشور " تئوری . درنظر گرفته شد
 رهب  مواضع  محافظه منطق  ماهيت  با  و  مائوئيستی  ری

 . کارانۀ بوروکراسی در انطباق افتاد

 جديد  مرحلۀ  توانست  نمی  تنها  نه  مائوئيستی  رهبری
 انقالب را به پيروزی رساند٬ بلکه سياست های اقتصادی
 تازه ای را در راه پيشبرد انقالب به وجود آورد  . اش سّد

 پنج  اس برنامۀ  الگوی مدل  که  بوروکراسی  تالينيستی سالۀ
 دموکراتيک  شرکت  بدون  بود٬  سوسياليزم  بنای
 و بدون  توليدکنندگان در تصميم گيری و اتخاذ برنامه ها
 نظارت سازمان های دموکراتيک توده ای بر آن به اجرا

 شد  گيری . گذاشته  شکل  ها  سياست  اين  عينی  برآيند
 مستقيم پيدايش " مسئوليت " تکنوکراسی بود و از اين رو

 است تکنوکراسی  مائوئيستی  بوروکراسی  گير  . گريبان
 برخاست  فراشد  در  مائوئيستی که  برخالف بوروکراسی
 ای به صورت يک قشر سياسی در رهبری  جنبش توده
 ساختمان  مرحلۀ  در  تکنوکراسی  گرفت٬  شکل  جنبش

 و هنگام  ای سوسياليزم  قشری افول جنبش توده  مثابۀ  به
 يافت  تبلور  کشور  اقتصاد  در  آن . ممتاز  که از  جا

 هنوز  ای از انقالب بود٬  تازه  مرحلۀ  تکنوکراسی زائيدۀ
 بوروکراسی  نداشت و  قدرتی  سياسی  سطح  در  خود  از

 با . پارچه و متحد در برابر خود می ديد مائوئيستی را يک
 انزوای  شرايط  در  تکنوکراسی  پيدايش  وجود  اين
 جمهوری توده ای چين آغاز فصل نوينی در تاريخ انقالب

 قس . است  بوروکراسی در  که  گفتيم  پيشين  های  مت
 مائوئيستی مساعی مشترک خود را در جهت ايجاد تعادل
 انعطاف پذيری ميان اقشار بوروکرات دولتی و حزبی از
 از  زحمتکش  های  توده  و  کارگر  طبقۀ  و  طرف٬  يک

 کار می برد  انقالب به . طرف ديگر به  اوليۀ  در دوران
 ای انجماد  بوروکراسی خاطر موج برخاستن جنبش توده

 نپذيرفت  ممتازی امکان  و  مجزا  . به صورت قشر کامًال
 اکنون ظهور تکنوکراسی به عنوان قشر نوينی از لکن هم

 به نفع بوروکراسی به تدريج  بوروکراسی تعادل فوق را
 برهم می زد و گرايش به سمت انجماد قشری مستقل از

 . توده ها را تقويت می کرد

 پنج  برنامل  اولين  برتری ترازنامل  خاطر  به  اگرچه  ساله
 مجموع  در  داری  سرمايه  اقتصاد  بر  برنامه  با  اقتصاد
 بار  به  نيز  را  زيادی  های  ناهنجاری  ولی  بود٬  مثبت
 در  ناموزونی توليد  از  عبارتند  ها  آن  ترين  مهم  آوردکه
 مختلف جغرافيايی  نواحی  در  و  مختلف صنعتی  سطوح

 صنايع سنگين (  ملی و  اقتصاد  بر  تکيه  دليل  جدايی ) به ٬
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 ده  و  شهر  اخذ ( روزافزون  استالينيستی  مکانيزم  حاصل

 اجباری محصوالت کشاورزی از دهقانان که بار صنعتی
 و باالتر از ) شدن را به دوش دهقانان فقير قرار می دهد

 شکل گيری قشر تکنوکراسی  رغم در حقيقت علی . همه٬
 بيش  محلی  صنايع  رشد  تخصيص هزينه٬  از ساختار  تر

 مرک  بود صنايع  تحت . زی  توليدی  پروسۀ  ادارۀ  برای
سيستم بوروکراتيک٬ تکنوکراسی به طور عينی الزم شده

 مستقل بود  قدرت  خود  از  هنوز  تکنوکراسی  اين  ولی ٬ 
 مرکزی  بوروکراسی  و  نداشت  دولت  در  سياسی
 مائوئيستی را که کماکان در رأس توليد بود در مقابل خود

 ديد  برای . می  تکنوکراسی  عينی  در ضرورت  توليد
 شرايط قدرت بوروکراتيک در حقيقت نمايش گر ضعف

 بود  مائوئيستی  اين . بوروکراسی  نمودن  مخفی  برای
 برگزيد  بوروکراتيکی  حل  راه  بوروکراسی  . ضعف٬
 قدرت  و  اقتصاد  در  تکنوکراسی  ضرورت  ميان  تضاد
 از  برخی  شناختن  با  مرکزی  بوروکراسی  انحصاری

 حل  موقتًا  تکنوکراسی  وجود  های : شد جوانب  سال  در
 مديريت ۵۷  ۱۹۵۶  به  توليدی  واحدهای  مديريت فردی

 جمعی و با شرکت تکنوکراسی در مديريت تبديل گرديد٬
 تغيير برخی از شاخص های برنامه های اقتصادی به  با
 واحدهای توليدی استقالل نسبی داده شد و باالخره سيستم

 تری برای تکنوکراسی دستمزدها در جهت امتيازات بيش
 . تعديل يافت

 تقبيح کيش شخصيت استالين و برخی از شيوه ها و اعمال
 در ) ۱۹۵۶ ( حزب کمونيست شوروی ۲۰ وی در کنگرۀ

 رو  به  رو  مائو  و  استقبال حزب کمونيست چين  با  جمع
 و انتقاد از استالين " استالين زدايی " زمان با جريان هم . شد

 کمپين  گسترش  به  مائو  شوروی٬  گل " در  صد  بگذار
 در اين . زد " د و صد مکتب فکری به بحث بنشينند بشکف

 را  خود  مشکالت  کليۀ  تا  شدند  تشويق  های  توده  کمپين
 ارائه  حزب  رهبری  از  را  خود  انتقادات  و  کنند  بازگو

 خود می نويسد . دهند  در اين زمان٬  از " » مائو  وقتی ما
 دموکراسی تحت هدايت مرکزی  از  رهبری و  آزادی با

 مقصودم  نيست که حمايت می کنيم٬  اين  وجه  هيچ  به  ان
 به  مربوط  که  مسائلی  يا  ايدئولوژيک  مسائل  حل  برای
 تفاوت بين درست و اشتباه در ميان مردم است می بايد از

 هرگونه تالشی که برای به . طريق زور و جبر عمل کرد

 برای  زور  از  استفاده  با  دستورات تشکيالتی  بردن  کار
 ر سر غلط بودن يا حل مسائل ايدئولوژيک يا مسائلی که ب

 مؤثر نيست٬  تنها  نه  درستی چيزی است٬ صورت گيرد
 آورست  زيان  ( بلکه  راه "  مورد  در  فلسفی٬  رسالۀ  چهار

 ). ۸۶ . حل صحيح حل تضادها در ميان مردم٬ ص

 شيوه  به  در برخورد  مائو صايح باال را  واضح است که
 کند  می  اعالم  سياسی  مسائل  حل  استالينيستی  در . های

 دق  حال  گونه عين  اين  بوروکراتيک  فرم  خاطر  به  يقًا
 طبقۀ کارگر و دهقانان فقير  که در طول آن ها  کمپين ها
 هيچ يک اجازۀ تصميم گيری و اعمال قدرت را بر اساس

 ندارند٬  ای  توده  دموکراتيک  های  ليبراليزه " سازمان
 حاصله آلت دست اقشار تکنوکرات و بوروکراتی " کردن

 قتصادی و قدرت اداری صاحب گرديد که به نقد از لحاظ ا
 بودند  گشته  نيز  هم . امتيازاتی  حزب  رهبری  در  حتی

 تکنوکراسی  منافع  از  بيش  کما  که  شدند  پيدا  عناصری
 تری به روی تکنوکراسی دفاع کرده٬ خواستار تکيۀ بيش
 در " راست " اين حرکات . و عينی شناختن وجود آن شدند

 بود  مائو  برای  حزب زنگ خطری  داخل  و  ر د . خارج
 خطر رخنۀ ( واقع تجربۀ فعاليت های گذشته در روستاها

 از ديدگاه . برای وی زنده شد ) بورژوازی به داخل حزب
 ميانی  قشر  اين  روزافزون  رشد  مائوئيستی  بوروکراسی

 ظهور  و  ها  توده اين " طرفداران " بين رهبری حزب و
 در  و  ها  قشر در حزب تعادل ميان بوروکراسی و توده

 قدرت رهبری  به خطر می انداخت نتيجه بايد . حزب را
 نفوذش در  االمکان  حتی  و  درآيد  کنترل  تحت  قشر  اين

 برود  ميان  از  حزب  در . داخل  نيز  ديگری  چند  عوامل
 داشتند  تأثير  مائو  بعدی  قدم  قبًال . اتخاذ  که  طور  همان

 سوسياليزم  ساختمان  استالينيستی  مدل  انتخاب  شد  اشاره
 و ضرورت های تحت فش ) ساله در رنامل اول پنج (  ارها

 شد  انجام  ولی در عين حال کورکورانه  در . عينی٬  مائو
 در دوران بعد : " در اين باره می گويد ۱۹۵۸ ماه مارس

 ٬ دگماتيزم چهرۀ ) ۵۷ تا ۱۹۵۰ از ( از رهايی تمام کشور
 و  فرهنگی  کار  در  هم  و  اقتصادی  کار  در  هم  را  خود

 ساخت  نمايان  دگماتي ... آموزشی  اقتصادی  کار  زم در
 ريزی٬  برنامه  سنگين٬  صنايع  مورد  در  را  خود  عمدتًا
 برنامه  و  سنگين  صنايع  در  ويژه  به  آمار٬  و  بانکداری

از آن جا که سر از کار اين چيزها در . ريزی متبلور کرد
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 تنها  ای نبوديم٬  تجربه  گونه  و صاحب هيچ  نمی آورديم
 کردن  وارد  بکنيم  خود  نادانی  با  توانستيم  می  که  کاری

 بود متدها  خارجی  کار . ی  کپی  عمًال  ما  آماری  کار
 بود  ( شوروی  ص ..."  استالين٬  مسألۀ  از ۹۸ . دربارۀ

 ما قادر " و در دنبالۀ آن٬ ) .Mao Unrehearsed : کتاب
 ساختن و سوار کردن واحدهای بزرگ  برنامه٬  ادارۀ  به

 نبوديم  چين . صنعتی  در  نداشتيم٬  ای  تجربه  هيچ
 رمان هم خارجی بود٬ کارشناسی وجود نداشت٬ خوِد وزي

 پس می بايستی از کشورهای خارجی کپی کنيم٬ و وقتی
 ما درکی ... کپی کرديم قادر به تمييز خوب از بد نبوديم

 تفاوت  از  درکمان  و  نداشتيم  اقتصادی  کلی  اوضاع  از
 کم  حتی  شوروی  و  چين  اقتصادی  بود های  بنابراين . تر

 . کورانه بود تنها کاری که توانستيم بکنيم دنباله روی کور
 به طور کلی حاال می . هم اکنون اوضاع تغيير کرده است

." توانم دست به نقشه کشی و ساختمان واحد بزرگ بزنيم

 اقشار  رشد  پروژه٬  اين  بد  جوانب  از  مائو  مقصود
 بوروکراتيک و تکنوکرات در سطح ملی٬ نابسامانی های

 مهم  همه  از  و  اقتصادی  توليد  در  آن  از  وضع منتج  تر
 توليد کشاورزی نه تنها می . ان وخيم کشاورزی بود کماک

 می داد٬ بلکه هم   بايد کفاف نيازهای جمعيت موجود را
 افزايش  باالی  درصد  با  بايد  می  رشدش  ميزان  چنين

 کرد  می  انطباق  کردن . جمعيت  کلکتيويزه  چه  اگر
 مقاومت  با  ولی از همان ابتدا  بود٬  کشاورزی آغاز شده

 بورژوايی دهقانی که سعی در تکنوکراسی و اقشار خرده
 گشت  مواجه  داشتند٬  خود  ارضی  مالکيت  ميزان . حفظ

 پايين کمک های دولت شوروری هم نااميدکننده بود٬ و با
 ارتش  تهاجم  مائوئيستی٬  بوروکراسی  که  اين  وجود
 جنبش  کردن  داغان  و  مجارستان  خاک  به  شوروی
 ولی  بود٬  کرده  تأييد  را  کشور  اين  ضدبوروکراتيک در

 راتی که وابستگی اقتصادی٬ تکنيکی و کشاورزی به خط
 و  اقتصادی  بحران  شرايط  در  توانست  می  شوروی
 اجتماعی چين و يا در شرايط بحران روابط بين دو کشور
 از لحاظ سياسی برای چين به بار آورد٬ بوروکراسی را

 کرد  و . هراسان  مشکالت  اين  مقابل  در  مائو  حل  راه
 فوذ و قدرت تکنوکراسی به فشارهای عينی و برای قطع ن

 مثابۀ خطری برای بوروکراسی٬ سياست اتکا به نيروهای
 سريع تر به  در چين برای رسيدن هرچه  انسانی موجود

 بود  کمونيستی  بقايای . جامعۀ  جديد٬  برنامۀ  براساس
 استانداردهای  کااليی٬  خرده  توليد  کاپيتاليستی٬  روابط

 ون ارزش می پولی برای محاسبات اقتصادی و بقايای قان
 بايد با يک ضربت نابود شوند و روابط اشتراکی کمونی

 جهش " ۱۹۵۸ ٬ بدين منظور در سال . جای آن را بگيرند
 جلو  به  ها " و " بزرگ  قرار " کمون  روز  دستور  در

 از . گرفت  کمون ۹۹ بيش  در  روستايی  جمعيت  درصد
 ميان  از  و  اشتراکی  مالکيت  بسط  برای  اشتراکی  های

 کامل  با تکيه . اراضی خصوصی بسيج شدند بردن تقريبًا
 تکنيک  فقدان  شرايط  در  انسانی و  روی نيروی کار  بر
 های مدرن صنعتی و ماشين آالت کشاورزی٬ پروژه های
 و  فلزی  آسای  غول  های  کوره  ساختن  قبيل  از  عظيمی

 افتادند  کار  های آبياری در سطح وسيعی به  اين . پروژه
 در مراحل اوليه نتايج بسيار مثبتی " جهش بزرگ به جلو "

 شکست فاحشی  گذشت زمان با  ولی با  داشت٬  همراه  به
 شد  رو  به  سال . رو  در  صنعتی چين  نسبی توليد  ميزان
 : بدين قرارند ۶۰ و اول دهۀ ۵۰ های آخر دهۀ

 کشاورزی در سال  اوج خود ۱۹۵۸ در ضمن توليد  به
 های  سال  بين  ولی  تنزل ۱۹۶۰ و ۱۹۵۸ رسيد؛  سريعًا

 . ∗∗ کرد

 در شکست پروژه های فوق سهم بسزايی داشت بی آن چه
 شک قطع کمک های مادی و تکنيکی شوروی و بازگشت
 به  شديدی  ضربۀ  که  بود  چين  از  شوروی  کارشناسان

 . وارد کرد ) به خصوص در سطح صنعتی ( اقتصاد چين
 ولی اين خيانت بوروکراسی شوروی که در پشت سياست

 L. Maitan: party, Army نقل آمار باال از کتاب ∗∗
and Masses In China آمده است ٬ ۴۶ صفحۀ .
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 امپرياليز های هم  دنبال می شد٬ زيستی مسالمت آميز با  م

 نظر  نقطه  اين  از  و  بود  بحران  ظهور  سبب تسريع  تنها
 آيد  نمی  حساب  به  مائو  رؤياهای  شکست  اصلی  . عامل

 جلو " شکست  بيانگر " جهش بزرگ به  هرچيز  بيش از
 نهايی  تحليل  در  توليدی  روابط  که  است  واقعيت  اين

 است  موجود  توليدی  نيروهای  مدت . بازتاب  برای  شايد
 از نيروی کار کوتاهی امکان  فشرده  استفادۀ  داشت که با

 انسانی و برانگيختن آگاهی و ادارۀ انقالبی در توده ها و
 از  صنعتی٬  ترقی  سطح  مفرط  بودن  پايين  شرايط  در
 توليد  منع  کشاورزی٬  سيستم  کل  کردن  کمونيزه  طريق
 پيروزی  به  کمونيستی  شاخص های  استعمال  و  کااليی

 واحدهای  ساختن  در  درخشانی  و های  صنعتی  بزرگ
 ولی افزايش . کشاورزی و باالبردن سريع توليد نايل آمد

 نازل  ميزان  کار٬  پروسۀ  تسريع  روزانه٬  کار  ساعات
 متدهای  فقدان  و  ها  ان  رشد  آهستۀ  آهنگ  دستمزدها٬
 پيشرفتۀ تکنيکی در درازمدت تنها موجب فرسايش همان
 ارادۀ انقالبی توده ها و تضعيف عامل انسانی يعنی تکيه

 تنزل توليد٬ . می گردد " جهش بزرگ " گاه اصلی اين نوع
 کاهش  اقتصاد٬  در  گوناگون  های  ناهنجاری  پيدايش
 و  اهداف برنامه  نيافتن  تحقق  نتيجه  در  و  کار  بارآوری
 انفجار بحران کشاورزی در شرايط قحطی و فاجعه های

 کرد  طغيان  چين  در  که  بود  عواقبی  حزب . طبيعی
 کمون ها . ه عقب نشينی شد کمونيست به سرعت مجبور ب

 و  يافتند  تبديل  خصوصی  و  تعاونی  اراضی  به  دوباره
 بيش  بازرگانی آزادی  و  توليد  برای  بهتری  انگيزۀ  و  تر
 ٬ روشنفکران و ۵۰ مانند سال های اواسط دهۀ . فراهم آمد

 شدند  فراخوانده  کمک  به  ديگر  بار  فقدان . کارشناسان
 تکنوکراسی که دموکراسی توليدکنندگان٬ جان تازه ای به

 . اين بار حتی در رهبری حزب هم طرفدارانی داشت٬ داد
 حدود  افزايش قدرت تکنوکراسی تا  که  از آن جا  اصوًال
 امکان  مرکزی  اقتصادی  برنامۀ  تضعيف  با  تنها  زيادی
 در حزب  سياسی خود را  پذير است٬ تکنوکراسی نمايندۀ

 جهش بزرگ به " مقاومت در برابر برنامل . احتياج دارد
 . در حزب آغاز شد ) ۵۹ اوت ( در کنفرانس لوشان " جلو

 هوی  ته  Peng ( پنگ The  Huai ( به   حمله  ضمن
 لزوم تصميم گيری بر اساس " رؤياهای خرده بورژوايی "

 کرد  اعالم  را  اقتصادی  بارآوری  از  استفاده  به . علمی

 طور  به  بايد  را  تکنوکراسی  او٬  نظر  به  ديگر٬  عبارت
 ليوشائوچی٬ که در . ار داد عينی شناخت و مورد قبول قر
 عنوان رهبر  در حزب " بورژوازی " انقالب فرهنگی به

 تصفيه شد٬ از مدت ها قبل مدافع تکنوکراسی بود  و در
 پس از تجربۀ تلخ کمون . جناح راست حزب قرار داشت

 در سال  مائو  از صدور جمهوری خلق چين ۱۹۵۹ ها٬
 گرفت و ليوشائوچی به مثابۀ پرچم  کراسی دار تکنو کناره

 نشست  او  جای  برای . به  راه  هم  سياسی  صحنۀ  در
 در رهبری حزب جناحی پرورش . تکنوکراسی هموار شد

 حزب  در  تکنوکراسی  سياسی  نمايندۀ  کمابيش  که يافت
 به : بود  روها " جناحی که  سال . شهرت گرفت " ميانه  تا

 ٬ يعنی تا آغاز انقالب فرهنگی که اين جناح جديد ۱۹۶۶
 ما  باقی  حز  رهبری  به در  اقتصادی  های  برنامه  ند٬
 توأم با دسانتراليزه کردن توليد٬ : تکنوکراسی تکيه داشتند

 به بعد٬ سود٬ بهترين اساس برنامه ريزی قرار ۱۹۶۲ از
 ها . گرفت  کمون  از  کشاورزی  تراکتورهای  مثال  برای

 شدند  جمع  تراکتور  های  ايستگاه  در  و  شده  گرفته  . پس
 در مزارع اشتراکی٬ سپس اين ها بر مبنای بارآوری کار

 به  ها٬  آن  سود  و  مطالبه  اساس  بر  ديگر  عبارت  به  يا
 گشتند  می  واگذار  موجود . اجاره  اختالفات  ترتيب  بدين

 . ميان بارآوری کار در مزارع مختلف حادتر می گرديد
 های  روها " هدف برنامه  تمرکز تخصيص هزينه " ميانه

 در مناطق بارآور و از اين طريق باالبردن بارآ  وری ها
 کردن اين برنامه٬ . کار در سطح ملی بود  در عمل پياده

 منجر به ايجاد واحدهای بسيار اختصاصی توليدی گشت٬
 از تکنيک های  کار و ساتفاده  پيچيدۀ  خاطر تقسيم  به  که
 توليد  رأس  در  تکنوکراسی  ها  آن  در  صنعتی  پيشرفتۀ

 " ميانه روها " از طرف ديگر . اقتصادی قرار می گرفت
 ک  مرکزی  منافع با  و  نقش  واقع٬  در  واحدها٬  اين  ردن

 تکنوکراسی را نيز تحت کنترل مرکزی قرار می دادند و
 سمت خصوصی  گرايش به  که  می کردند  اين  تالش بر

 مهار کنند  در واحدهای مستقل را  از اين جا . شدن توليد
 آن ها در . آشکار می گردد " ميانه روها " ماهيت سياسی

 ب کمونيست را تشکيل حقيقت جناحی از بوروکراسی حز
 در  تکنوکراسی  منافع  از  حمايت  خواستار  که  دهند  می

 يعنی ( چارچوب حفظ قدرت بوروکراسی مرکزی حزبی
با کاناليزه کردن گرايش های استقالل طلبانۀ تکنوکراسی
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 توليد  شدن  سمت خصوصی  به  گرايش  همان ) و  است٬

 طور که شکل گيری تکنوکراسی محصول مستقيم ماهيت
 يک برنامه های اقتصادی بوروکراسی است٬ به بوروکرات

 جناح  هم  ترتيب  روها " همان  نظام " ميانه  فرآوردۀ
 . بوروکراتيک دولتی به طور کلی است

 و  دولتی  بوروکراسی  استالين٬  زمان  شوروی  در
 هم  تکنوکراسی  و  دولتی  فروکش تکنوکراسی  با  زمان

 اقشار  شکل  به  استالينيستی  برخاست ترميدور  انقالب و
 شدند مم  منجمد  اجتماعی  همواره . تاز  دولتی  قدرت  لکن

 خود  که  دست بوروکراسی سياسی حزب کمونيست٬  در
 ماند  متمرکز  بود٬  ای  توده  جنبش  اضمحالل  . فرآوردۀ
 مختلف  های  جناح  ميان  حزب  رهبری  در  استالين
 تعادلی  پليسی  اختناق  با  و  داد  می  مانور  بوروکراسی

 مي  حال مصنوعی  ولی در عين  برقرار پابرجا  ها  آن  ان
 بود  از لحاظ عينی . کرده  تکنوکراسی در اقتصاد  اگرچه

 وزنۀ بسيار مهمی داشت٬ وليکن آرمان های سياسی اش
 پس از . به وسيلۀ رهبری حزب به شدت سرکوب می شد

 مرگ استالين٬ که نقش بناپارت مقتدری را ايفا می نمود٬
 اين وزنۀ عينی تکنوکراسی به سرعت خود را در صحنۀ

 کرد  بازتاب  امور . سياسی  در  گيری  تصميم  قدرت
 از  هوادار  های  جناح  ميان  سياسی  و  اقتصادی

 نسبت  به  دولتی  بوروکراسی  و  عادالنه " تکنوکراسی
 . تقسيم گرديد " تری

 بوروکراسی سياسی مائوئيستی به  که  جا  در چين از آن
 به  تکنوکراسی  عينی  وزنۀ  بود٬  ضعيف  بسيار  گوهر

 به دو جناح منشعب ساخت؛ سرعت حزب کمونيست را
 قديم  از  که  مائوئيستی  سياسی  بوروکراسی  همان  يکی
 وجود داشت و ديگری جناح ميانه روها که برآيند روابط
 باشد  می  سوسياليزم  ساختمان  مرحلۀ  نوين  . اجتماعی
 برخالف جناح مائوئيستی که خواستار حفظ سنن حزب به

 ستجوی مثابۀ يک جنبش توده ای است٬ ميانه روها در ج
 جامعۀ باثباتی هستند که در آن تکنوکراسی نقش عمده ای
 پراتيک  جهت  ای  توده  بسيج  از  اثری  و  کرده  ايفا

 . اجتماعی در آن نباشد

 از اين رو مساعی آنان در جهت کنترل و حتی سرکوب
 جنبش توده ای و نيز جهت از ميان بردن رابطۀ نزديک

 است  حزبی  تشکيالت  و  ها  واق . توده  در  ها  جناح آن  ع
 محافظه کارتر بوروکراسی حزبی را تشکيل می دهند که
 شکل  متعاقب  و  ای  توده  جنبش  نسبی  افول  شرايط  در

می از اين نقطه نظر . گيری تکنوکراسی به وجود آمدند
 توان گفت ميانه رو ها استالينيست تر از جناح مائوئيستی
 منجمدترين بخش  ترين و  آگاه  نمايندۀ  که  چرا  می باشند٬

 می های  شمار  به  چين  ای  توده  جمهوری  بوروکراسی
 تا قبل از انقالب فرهنگی برنامل کامل آن ها هنوز . روند

 نبود  روشن  علنی  طور  انقالب . به  حوادث  از  بعد  ولی
 فرهنگی٬ چوئن الی جوهر برنامۀ ميانه روها را در سه

 بندی نمود  جمع  " کلمه  ترقی :  اتحاد٬  از ". ثبات٬  منظور
 چيزی نيست جز تقويت رهبری حزب " اتحاد " و " ثبات "

 های  کمپين  و  ها  جنبش  مبارزات٬  به  بخشيدن  خاتمه  و
 لکن چه طور می توان در چين بدون حفظ رابطۀ . سياسی

 نزديکی با جنبش توده ای و يا بدون کسب حمايت توده ها
 حزب کمونيست را متحد و مقتدر ساخت؟ بديهی است که

 چنين  بوروکراتيک  نظام  يک  چارچوب  و در  اتحاد
 و  اقتصادی  سياسی٬  امتيازات  تشديد  با  تنها  اقتداری

 دارد  امکان  باشد . اجتماعی بوروکراسی  اگربنا  واقع  در
 حزب بر جنبش توده ای تکيه نکرده٬ پيوند ملموسی با آن
 برقرار نکند٬ آن گاه تنها راه موجود برای اجرای تکاليف

 ولی . اجتماعی٬ اتخاذ دستوراتی است که از باال می رسد
 از  عظيمی  و  پيچيده  مکانيزم  مستلزم  سيستمی  چنين
 مثابۀ  به  بايد  می  که  است  بوروکراتيکی  ساختارهای

 در عمل . روبنای اجتماعی منجمد و باثباتی به وجود ايند
 جامعۀ ايده آل ميانه روها ساختاری شبيه سيستم دولتی و
 از  تکنوکراسی  آن  در  که  دارد  شوروی  اقتصادی

 مادی  و امتيازات  است  برخوردار  فراوانی  سياسی  و
 در  ممتازی  کامًال  قشر  شکل  به  نيز  دولتی  بوروکراسی

 . جامعه درآمده است

 جهت تکيل اقتصادی بر تکنوکراسی " ميانه روها " تمايل
 بينش  ساختمان نمايانگر  در  موجود  مسائل  از  شان

 اين  قبال  در  آنان  که  ات  حلی  راه  بيانگر  و  سوسياليزم
 کن  می  مطرح  های . ند مسائل  برنامه  مورد  اين  در

 روها " کشاورزی  مدل " ميانه  گويای  برای بهترين  شان
 است  سوسياليزم  راه . ساختمان  که  مائو٬  برخالف جناح

حل مسألۀ ارضی را تکيه به نيروی کار انسانی و آگاهی
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 کل  تبديل  خواهان  و  داند  می  ها  توده  انقالبی  ارادۀ  و

 ی قبل از هرگونه روابط توليدی به روابط اشتراکی کمون
 جناح  است٬  کشاورزی  شدن  روها " مکانيزه  " ميانه

 در  تغييری  هرگونه  اصلی  شرط  پيش  را  مکانيزاسيون
 کند  می  ارزيابی  توليدی  باالبردن . روابط  آنان  زعم  به

 سطح تکنيک و مکانيزاسيون که تنها با برانگيختن انگيزۀ
 مادی اقشار تکنوکرات ميسر است٬ نيروهای مولده را به
 امکان  ای  ويژه  شرايط  در  و  داد  خواهد  رشد  تدريج

 شد  خواهد  فراهم  توليدی  روابط  که . ارتقای  طور  همان
 جناح  های  برنامه  گرايی  ذهنی  و  بودن  تخيلی  در  نبايد
 جناح  راست روی مواضع  در  هم  نبايد  شک کرد٬  مائو

 روها "  داشت " ميانه  روها " سياست های . ترديد  ٬ " ميانه
 انگي  افراطی  ترغيب  افتراق با  تکنوکراسی٬  مادی  زۀ

 طبقاتی موجود در شهرها و روستاهای چين را تشديد می
 بيش  اقشار تکنوکرات هرچه  به طوری که منافع  تر کند٬

 و  کارگر  های  توده  زندگی  سطح  ماندن  پايين  قيمت  به
 از سوی . زحمتکشان دهقان مورد مرحمت واقع می گردد
 رشد يابندۀ ديگر بوروکراتيک بودن قدرت دولتی و نفوذ

 بقايای  تقويت  مسبب  تکنوکراسی  سياسی  و  اقتصادی
 جايی که  تا  کااليی می شود  خرده  توليد  و  روابط بازار

 اجتماعی بيش  بيش توليد  و  مبنای ارزش مبادله تر  بر  تر
 زمان  در  که  آيد  می  وجود  به  آن  خطر  و  گرفته  قرار
 بحران اقتصادی و سياسی بوروکراسی٬ شکاف هايی در

 مرکزی که منعکس اشتراکی بودن توليد اجتماعی برنامۀ
 شدن  خصوصی  جهت  در  گرايش  و  شود  ايجاد  است٬

 . توليد تسهيل گردد

 صحيح  راه  با  تضاد  جناح حزب در  دو  های هر  برنامه
 هر دو جناح حام تئوری . ساختمان سوسياليزم قرار دارد

 يک کشور "  در  در . اند " سوسياليزم  جناح  دو  منافع هر
 وکراتيک حزب کمونيست در مقابل قدرت حفظ قدرت بور

 از آن جا که هر . دمکراتيک سازمان های توده ای است
 دو جناح حزب در دو مورد فوق متحد القولند٬ اختالفشان
 تبلور  صرفًا  سوسياليزم  ساختمان  راه  آن  يا  اين  سر  بر
 نهايی  تحليل  در  و  بوروکراسی  درون  های  کشمکش

 جن  دو  متفاوت  منافع  تصادم  بوروکراسی بازتاب  از  اح
 بوروکراسی مائوئيستی منافع خود را در ادامۀ سنن . است

 و شيوه های پيش از انقالب در روستاها٬ تکيه بر نيروی

 اقشار  و  ديده  اجتماعی  آگاهی  و  انسانی  " مدرنيزه " کار
 خطری برای حفظ قدرت بوروکراسی می  تکنوکرات را

 " درنيزه م " منافع خود را در " ميانه روها " برعکس٬ . داند
 . کردن اقتصاد با استفاده از اقشار تکنوکرات می بينند

  با وجود اين٬ برنامه های دو جناح يک فرق کلی با يک
 سياست های ميانه روها از آن جا که بازتاب . ديگر دارند

 اقشار  ترين  خودآگاه  از  و  کارترين  محافظه  منافع
 انکشاف  مختلف  مراحل  در  تکنوکرات  و  بوروکرات

 شيوۀ . فاقد شالوده های ايدئولوژيک است است٬ اقتصادی
 وار ميانه روها به مسائل اجتماعی هم برخورد پراگماتيک

 برعکس٬ . دقيقًا نشانۀ فقدان ايدئولوژی انتگرال آن هاست
 جناح کائو بايد بيش از هر چيز به منزلۀ رهبری سياسی
 مقام  حفظ  منظور  به  که  شود  تلقی  چين  سوم  انقالب

 چنين حفظ تعادل ميان طبقات و اقشار رهبری خود و هم
 دارد  خط مشی کمابيش پيگير  کاربرد  به  نياز  . اجتماعی

 از  ملهم  هايش  سياست  واقع  ايدئولوژيکی در  های  پايه
 انقالب چين  فراشد  طی  در  مائوئيستی  رهبری  است که
 تئوريزه  و  فرموله  را  آن  روی تجربه  از  و  دم  بهق  قدم

 اول  های  سال  در  سرانجام  و  ان ۶۰ دهۀ کرد  از
 ساخت  ای  انتگره  بوروکراسی . ايدئولوژی  سياست های

 مائوئيستی هرچند به ظاهر متضاد به ظنر می آيند٬ لکن
 ايدئولوژی می باشند  اين  مستقيم  واقعيت کاربرد  از . در

 مراحل  در  مائو  انديشۀ  تبلور  چگونگی  مطالعۀ  رو  اين
 های اي  ماهيت برنامه  دقيق  انقالب برای فهم  ن گوناگون

 است  ضروری  جوانب . بوروکراسی  از  برخی  قبًال  ما
 ابتدا  در  جا  اين  ايم٬  نموده  بررسی  را  مائو  انديشۀ
 ساختمان  از  وی  بينش  سپس  و  مائو  متدولوژی
 تشريح  کارگر و تکنوکراسی را  حزب طبقۀ  سوسياليزم٬

 . می کنيم

ادامه دارد
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۷۰   : : انتشار کتاب انتشار کتاب

 : فصل دوم

 داران غربی استعماری و سرمايه وضعّيت نيمه

 وضعيت نيمه استعماری

 استعماری هنگامی پديدار می شد و استقرار وضعّيت نيمه
 می يافت که دو نيروی متخاصم استعماری در حوزه های

 دارای نف  شرزمينی که  اقتصادی خويس در  سياسی و  وذ
 خود  داخلی  امور  ادارۀ  برای  مناسبی  نهادهای حکومتی

 يک  با  يک بود٬  روياروی  و  کردند  می  برخورد   ديگر
 نيروهای . ديگر قرار می گرفتند  بدون آن که  بدين گونه

 استعماری آن سرزمين را به دو پاره بخش کنند و مستقيمًا
 به ادارۀ امور را به  شيوه های دست خود گيرند و آن را

 هم  کنند٬ آن سرزمين را  چون متداول استعمار کهن اداره
 حوزه های نفوذ حايلی ميان خود نگاه می داشتند و آن را

 خويش در آن تقسيم  و برای تثبيت نفوذ  می کردند  تقسيم
 پرداختند  می  رقابت  به  نيروهای . سرزمين  رقابت
 نيمه  وضعيت  در  پی ا استعمارگر  آمدهای ستعماری

 پراهميتی از نظر ماهّيت تحوالت سياسی و اجتماعی در
 در برداشت که از مهم ترين سرزمين های نيمه  مستعمره

 وضع  حفظ  و  حکومتی  کهن  نهادهای  از  حمايت  ها  آن
 موجود سياسی و زير نفوذ قراردادن اعيان و اشراف اين
 سرزمين ها و دست زدن به تحريکات مداوم در سرزمين

 نيمه  بود های  نواحی . مستعمره  ادغام  اقتصادی٬  نظر  از
 پاشيدگی نيمه  سرآغاز  جهانی٬  بازار  به  مستعمره

 بازارهای کوچک و غيرقابل انعطاف محلی٬ رشد تجارت
 زوال  خام٬  مواد  صدور  و  توليد  تخّصص در  خارجی٬
 به مصرف مصنوعات غربی و به  اعتياد  صنايع دستی٬

 به  اقتصادی  وابستگی  کلی  استعماری طور  های  قدرت
 توازن . بود  خوردن  برهم  تازه٬  وضع  مشخصات  از

 قدرت  سلطۀ  خارجی٬  های  افزايش قرضه  پرداخت ها٬
 ها٬  بانک  مانند  اقتصادی  مؤسسات  بر  استعماری  های

 هم  و  محلی  بازارهای  و  ها  بر گمرک  آنان  تسلط  چنين
 . بازرگانان و اصناف بود

 نيمه  جر وضعيت  در  ايران٬  در  قرن استعماری  نيم  يان
 حکومت  با  جنوبی  و  شمالی  همسايگان  ميان  کشاکش

 يافت  استقرار  و  آمد  پديد  رفته  رفته  قاجار  وقايع . نوپای
 استعماری انجاميد٬ عمده ای که به استقرار وضعيت نيمه

 سپس  و  تزاری  روسيل  در  ابتدا  که  بود  هايی  شکست
 های  و عهدنامه  آمدند  وارد  بر حکومت قاجارها  بريتانيا

 چای تر  پاريس ) ق . ه ۱۲۴۳ ( کمان  عهدنامۀ  ۱۲۷۲ ( و
 بر آنان تحميل کردند ) ق . ه  نه تنها .۱ را  اين عهدنامه ها

 حکومت  قلمرو  از  را  افغانستان  و  قفقاز  های  سرزمين
 حق  برقراری  با  بلکه  کردند٬  جدا  قاجارها

 را » کاپيتوالسيون «  راه  تجاری٬  امتيازات  برخی  نيز  و
 همسايگان شمال و جنوبی و برای استقرار نفوذ اقتصادی

 . جلب سرمايه داران غربی به کشور ما هموار ساختند

 شرايط نيمه استعماری که به دنبال تحميل اين عهدنامه ها
 رفته رفته در کشور ما پديد آمده بود٬ همراه با انعقاد يک
 سلسلۀ عهدنامه های ديگر با همسايگان شمالی و جنوبی و

 اس  به  که  غربی  کشورهای  کاملة ساير  دول  شرايط  تناد
 ترکمان  عهدنامۀ  مفاد  از  تجارتی الوداد  پرتکل  و  چای

 فعاليت  برای  تسهيالتی  شدند٬  می  مند  بهره  آن  ضميمۀ
 و  آورد  فراهم  ما  کشور  در  غربی  تّجار  بازرگانی های
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 و  شمالی  همسايگان  به  وابسته  بازرگانان  تا  شد  سبب

 جها  نوپای  بازار  امکانات  از  استفاده  با  و جنوبی  نی
 فرصت های  استعماری و  قدرت های  تشويق  حمايت و
 اقتصادی که به طور نسبی در کشور ما وجود داشت در
 کنونی هجری قمری به  قرن  اوايل  و  گذشته  قرن  اواخر
 را  فعاليت های خود  دامنۀ  و  اين سرزمين روی آوردند

 . گسترش دهند

 نياز بازارهای جهانی به برخی از مواد خام که در ايران
 ليد می شد و نياز صنايع در حال رشد کشورهای غربی تو

 بازارهای  جنوبی به  خصوص همسايگان شمالی و  به  و
 روش کشور ما٬ زمينۀ مساعدی برای جلب سرمايه داران
 خارجی٬ و به خصوص سرمايه داران روسی و انگليسی

 در اين ميان عالقۀ دولت های روس . به ايران فراهم آورد
 جلب اتب  انگليس به  از و  ايران که  به  اع کشورهای خود

 نقش عمده  نسأت می گرفت٬  عاليق سياسی آن دولت ها
 ای داشت؛ چرا که عاليق قدرت های استعماری در ايران
 سياسی  بود و اگر هم در تحليل  ابتدا متوجه منافع صرفًا
 نهايی هدف غايی آنان از نفوذ در ايران٬ تسلط بر هند و

 و  فارس  خليج  گرم  آب های  مآًال يا  که  بود  عمان  بحر
 وسيله  عنوان  به  ايران  تسلط بر  اقتصادی داشت٬  صبغۀ

 سياسی  اهداف  به  نيل  برای  سياسی  برون  ای  اقتصادی
 لکن همزمان با پيدايش و گسترش . مرزی مورد توجه بود

 منافع  هم  نوزدهم٬  قرن  دوم  نيمۀ  در  جهانی  بازار
 ر اقتصادی همگام با منافع سياسی مورد توجه خاص قرا
 به  اقتصادی  های  فعاليت  گسترش  که  اين  هم  و  گرفت
 موقعيت سياسی  تثبيت  و  تحکيم  برای  ای  وسيله  عنوان

 اين امر به خصوص در مورد سرمايه داران . درنظر آمد
 روسی مصداق داشت که دولت تزاری به خاطر مستحکم
 شمالی  مناطق  در  خود  استعماری  نيمه  موقعيت  نمودن

 م  دادن  با  را  آنان  و کشور٬  گمرکی  مالی٬  ساعدت های
 در  صنعتی  و  بازرگانی  عمليات  دادن  انجام  به  مالياتی

 . ۲ ايران تشويق می کرد

 امتيازهای خارجيان در ايران

 نيمه  وضعيت  تثبيت  با  قرن همگام  اواخر  در  استعماری
 از  گروهی  قمری٬  هجری  کنونی  قرن  اوايل  و  گذشته

 های سرمايه داران روسی و انگليسی با حمايت حکومت

 خود به ايران روی آوردند و همراه با دولت های خود به
 برخاستند  ما  کشور  در  امتيازات  از . شکار  يکی

 خصوصيات اساسی شکار امتيازات در ايران که مستقيمًا
 نيمه  شرايط  ماهّيت  و  طبيعت  ما از  جامعۀ  استعماری

 دنبال يک  اين امتيازات به  که  آن بود  نشأت می گرفت٬
 ی حسابگرانه در جريان برقراری موازنۀ سلسله بازی ها

 با  اقتصادی  و  سياسی  روابط  در  منفی  موازنۀ  و  مثبت
 دست می آمد  بدين معنی . همسايگان شمالی و جنوبی به

 که گاهی فشارهای متقابل قدرت های استعماری نيروهای
 منفی در يک  نوعی موازنۀ  به  و  خنثی می کرد  ديگر را

 ی انجاميد در حالی که در امر اعطای امتيازات به آنان م
 رقيب٬  های  قدرت  از  يکی  به  امتياز  اعطای  مواردی
. سبب اعطای امتيازهای مشابهی به رقيب ديگر می شد

 اوايل  و  سيزدهم  قرن  اواخر  در  ای که  امتيازهای عمده
 شد از اين قرار بود  اعطا  يکم٬ : قرن کنونی به روس ها

 ده و تفتيش هفت قرارنامه با دولت روسيه در زمينۀ استفا
 از سال  خطوط تلگراف شمال و شمال شرقی کشور که

 سال . ب ۱۸۸۱ / ق . ه ۱۲۹۸  تا  ۱۹۰۲ / ق . ه ۱۳۱۹ م
 . م انعقاد يافت . ب

 دريای  شيالت  از  رداری  بهره  امتياز  اعطای  دوم٬
 پسرش  به  وی  از  پس  و  ليانازوف  استپان  به  مازندران

 اساس  بر  ليانازوف٬  سال ۶ گورکی  ميان  که  امتيازنامه
 و . ب ۱۸۸۸ / ق . ه ۱۳۰۵ ای ه  ۱۹۰۶ / ق . ه ۱۳۲۴ م
 . م٬ انعقاد يافت . ب

 به  استقراضی  بانک  تأسيس  امتياز  اعطای  سوم٬
 . م . ب ۱۸۹۰ / ق . ه ۱۳۰۷ پولياکوف و رافائيلويچ در سال

 برای  پولياکوف  به  انحصاری  امتياز  اعطای  چهارم٬
 سال  در  نقل  و  حمل  بيمۀ  / ق . ه ۱۳۰۸ تأسيس شرکت

 . م . ب ۱۸۹۱

 طای چهار امتياز به شرکت بيمۀ حمل و نقل در پنجم٬ اع
 انزلی  راه  برداری  بهره  احداث و  برای  قزوين٬  ايران

 قزوين  قزوين  راه  راه  و  و  همدان  اليروبی  و  تهران
 / ق . ه ۱۳۱۰ بهره برداری از مرداب انزلی در سال های

. م . ب ۱۸۹۵ / ق . ه ۱۳۱۳ م و . ب ۱۸۹۳
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 قراجه  معادن  استخراج  امتياز  اعطای  در ششم٬  داغ

 گرائينوف  به  متعلق  روس  معادن  شرکت  به  آذربايجان
) Gerainov ( و ايناکيف ) Inakiev ( ق . ه ۱۳۱۶ در سال 
 . م . ب ۱۸۹۸ /

 بانک استقراضی ايران برای  امتياز به  اعطای دو  هفتم٬
 منطقۀ  آهن در  راه  و  شوسه  برداری راه  بهره  احداث و

 سال . آذربايجان  در  اساس امتيازی که  / ق . ه ۱۳۱۹ بر
 و . ب ۱۹۰۲  احداث  شد٬  اعطا  استقراضی  بانک   به  م

 جلفا  شوسۀ  راه  از  برداری  نيز  تبريز  بهره  و  قزوين
 راه  اطراف  در  نفت  و  سنگ  زغال  معادن  استخراج

 براساس امتياز ديگری که . مذکور به آن بانک واگذار شد
 سال  بانک استقراضی . ب ۱۹۱۳ / ق . ه ۱۳۳۱ در  به  م

 احد  حّق  گرديد٬  آهن ايران اعطا  برداری راه  بهره  اث و
 صوفيان  جلفا  و  استخراج  تبريز  انحصار  و  شرفخانه

 معادن زغال سگ و نفت در دو طرف خط آهن مذکور و
 تقدم استخراج ساير معادن در آن خط و در خط  نيز حّق

 . قزوين به آن بانک واگذار شد  تبريز

 هشتم٬ اعطای امتياز به شرکت برادران نوبل در بادکوبه
 رشت در برای  انتقال نفت از انزلی به  احداث خط لولۀ
 ۳ . م . ب ۱۹۱۱ / ق . ه ۱۳۲۹ سال

 اتباع آن با  و يا  قرارنامه و امتيازهايی که دولت بريتانيا
 يکم٬ : دولت ايران منعقد کرده بودند٬ به اين شرح بود

 تهران  ميان  تلگرافی  خطوط  احداث  های   امتيازنامه
 تهران  و  تهران  خانقين  و  تهران بل  بوشهر  و   وچستان

 گوادر  تبريز  بنادر  تلگرافی ميان  خط  و   جاسک  جلفا
 ق . ه ۱۲۷۹ بندرعباس بر اساس پنج قرارنامه که از سال

 م از سوی . ب ۱۸۶۸ / ق . ه ۱۲۸۴ م تا سال . ب ۱۸۶۲ /
 کمپانی  و  اروپا  و  هند  تلگراف  ادارۀ  به  ايران  دولت

 . تلگراف هند و اروپا اعطا گرديد

 اعطای امتياز  برای دّوم٬  بارون ژوليوس دو رويتر٬  به
 نشر  و  معادن  استخراج  ايران٬  تأسيس بانک شاهنشاهی

 . م . ب ۱۸۸۹ / ق . ه ۱۳۰۶ اسکناس  در سال

 برای  انگلستان  اتباع  به  امتياز  اعطای يک سلسله  سّوم٬
 بر اساس . احداث راه و راه آهن در مناطق جنوبی کشور

 م٬ . ب ۱۸۹۰ / ق . ه ۱۳۰۷ چهار امتياز که در سال های
 م٬ به . ب ۱۸۹۸ / ق . ه ۱۳۱۶ م و . ب ۱۸۹۱ / ق . ه ۱۳۰۸

 بهره  و  احداث  گرديد٬  اعطا  ايران  شاهنشاهی  بانک
 تهران  های  راه  از  بروجرد  برداری  اصفهان٬  اهواز٬

 قم  تهران  شد  قم٬  واگذار  مذکور  بانک  به  . اصفهان٬
 کمپانی حمل و نقل ايران متعلق به برادران لينچ نيز در

 بهره . ب ۱۹۰۶ / ق . ه ۱۳۲۵ سال  و  احداث  امتياز  م٬
 قم  راه  دريافت کرد  برداری از  را  آباد  سال . سلطان  در

 ايران . ب ۱۹۱۳ / ق . ه ۱۳۳۱  آهن  راه  سنديکای  نيز  م
 خرمشهر  آهن  راه  احداث  بررسی  آباد  برای   خرم

 . بروجرد امتيازی دريافت نمود

 بهره  و  استخراج  و  اکتشاف  امتياز  اعطای  چهارم٬
 معادن  از  ايران برداری  در  طبيعی  موم  و  به ( نفت

 و  خراسان  مازندران٬  گيالن٬  آذربايجان٬  استثنای
 نوکس دارسی در سال ) استرآباد  ويليام  / ق . ه ۱۳۱۹ به
 . م . ب ۱۹۰۱

 پنجم٬ اجازۀ احداث فانوس های دريايی در خليج فارس به
 ۴ . م . ب ۱۹۱۳ / ق . ه ۱۳۳۱ دولت بريتانيا در سال

 ر ايران تّجار و تجارتخانه های غربی د

 در  غربی  تّجار  و  داران  سرمايه  اقتصادی  های  فعاليت
 آنان ابتدا برای امور تجاری يعنی . ايران به دو گونه بود

 کاالهای صنعتی  نمودن  کشور و وارد  خام  مواد  صدور
 به  و  آنان  از  گروهی  سپس  و  آوردند  روی  ايران  به
 خصوص برخی از سرمايه داران روسی٬ گذشته از امور

 سرمايه بازرگانی  و  کشاورزی  صنفی٬  های  فعاليت  به
 حال آن که  کردند٬  گذاری در ارتباطات نيز گرايش پيدا
 سرمايه گذاران انگليسی فعاليت خود را منحصر به امور
 تجاری و بانکی و ارتباطی نمودند و با سرمايه گذاری در
 صنعتی مشارکت  يک رشتۀ  در  نفت جنوب تنها  صنايع

 . کردند

 سرزم  الحاق  از  به پس  ميانه  آسيای  و  قفقاز  های  ين
 امپراتوری تزارها در نيمۀ نخست قرن سيزدهم٬ نظر به
 سوابق فرهنگی و روابط همجواری٬ بخش عمدۀ مبادالت
بازرگانی روسيۀ تزاری با اياالت شمالی کشور به وسيلۀ
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 . تّجار اين سرزمين ها و اقليت ارامنه صورت می گرفت

 از  ای  عده  ها  گروه  اين  از  با گذشته  نيز  يونانی  تّجار
 استفاده از چتر حمايتی امپراتوری های روسيه و عثمانی

 فعاليت داشتند  گيالن  و  آذربايجان  نيمۀ . در  در  که  چنان
 بود  تجارتخانه  دست پنج  در  تجارت تبريز  نوزدهم  قرن
 تحت  يا  که  بودند  يونانيانی  ها  آن  گردانندگان  اغلب  که

 عثما  تحت الحمايۀ  يا  روس و  روس .۵ نی بودند الحمايۀ
 های تزاری به منظور ايجاد تسهيالت الزم برای فعاليت
 های بازرگانی و مبادالت ميان دو کشور عده ای از تّجار
 قفقازی را که روابط بازرگانی با ايران داشتند٬ به اقامت
 در شهرهای عمدۀ تجاری تشويق می نمودند و آنان را با

 تاجرباشی  روسی ( عنوان  به  می Agent يا اگنت که
 به سرپرستی و نمايندگی منافع تجارتی روسيه در ) گفتند

  در . آن شهر منصوب می کردند              است که   آمده
 جناب حاجی عباس تاجرباشی است و هم اگنت و وکيل «

 است  باشد . روس  می  اردوباد  والدش . مولدش  مرحوم
 از مشاهير تّجار و خود مشاراليه چهل  حاجی جليل بوده

 است  تّجار سال  امور  انتظام  و  سکونت دارد  شيراز  در
 بکف کفايت اوست  تاجرباشی های روس به ۶ » . روسيه

 اقتدار  و  نفوذ  دارای  کشور  اياالت شمالی  خصوص در
 های  دسيسه  و  تجاری  امور  در  فّعاالنه  و  بودند  زياد
 سياسی با ساير عّمال روسيۀ تزاری همراهی و همکاری

 کردند  اياال . می  مراکز  از  تبريز٬ گذسته  مانند  ت شمالی
 طالش٬  مانند  شهرهايی  در  مشهد  و  استرآباد  رشت٬
 الهيجان٬ لنگرود٬ انزلی٬ رودسر و قزوين نيز تاجرباشی

 داشتند  فعاليت  روس  تاجرباشی فتح مشهدی . ۷ های  علی
 حاجی  و  قزوين  روس در  تاجرباشی  و  مشهد  روس در
 نفذ عباس ترک تاجرباشی در شيراز از تّجار ثروتمند و مت

 حاجی صمد بادکوبه ای . ۸ اين شهرها به شمار می آمدند
 تاجرباشی  زکريا  حاجی  و  رشت  در  روس  تاجرباشی
 نيز در  روس در تبريز در جريان انقالب مشروطيت و
 روسيۀ  قوای  وسيلۀ  به  رشت  و  تبريز  اشغال  جريان
 تزاری با بازاريان آزاديخواه به مبارزه برخاستند و آن را

 تهديد به غارت بازارها به زور سالدات ه  ای روس و با
 .۹ به باز کردن مغازه هايشان فرامی خواندند

 زيادی از اتباع مسلمان و  گذشته از تاجرباشی های عدۀ
 های  فعاليت  کشور  شمالی  اياالت  در  روسيه  ارمنی

 داشتند  اتباع . بازرگانی  از  که  صراف  فرج  حاجی  مثًال
 وطيت از معروف روس به شمار می آمد در دوران مشر

 اغلب عمليات روس  و  بزرگ ترين تّجار آذربايجان بود
 در تبريز به واسطۀ او انجام می گرفت  در مشهد . ۱۰ ها

 از تّجار  اتباع روس بود  از  نيز مشهدی عبدهللا ترک که
 برخی از . ۱۱ معتبر و معروف مشهور به شمار می رفت

 از  بودند  عبارت  گيالن  در  روس  تبعۀ  معروف  تّجار
 اکب  آقا حاجی  حاجی  حاتم٬  العابدين  زين  حاجی  قلب٬  ر

 مواقع کريم  در  که  ارباب  محمد  ميرزا  حاجی  و  اف
 خصوص در جريان انقالب مشروطيت برای ضروری به

 مصون ماندن از تعرضات احتمالی٬ پرچ روس را باالی
 افراشتند  برمی  عمارتشان  در  اتباع . ۱۲ سر  از  گذشته

 نيز تحت حمايت روس برخی از بازرگانان معتبر ايرانی
 دولت روس بودند٬ مانند حاجی محمد کاظم ملک التجار
 از  فرار  سفارت روس برای  در  وی  تحّصن  داستان  که
 در شرکت عمومی به  اداره  در اثر سوء  بدهی هايی که

 . ۱۳ بار آورده بود٬ مشهور خاص و عام بود

 به طور کلی مؤسسات عمدۀ تجارتی روسی در ايران که
 الملل اول فعاليت داشتند از اين قرار در زمان جنگ بين

 يکم٬ بانک استقراضی ايران که دارای نمايندگی ها : بودند
 رشت٬  جلفا٬  اروميه٬  تبريز٬  تهران٬  در  هايی  شعبه  و
 کرمانشاه٬  قزوين٬  سبزوار٬  مشهد٬  بارفروش٬  انزلی٬

 دّوم٬ تجارتخانۀ . همدان٬ اصفهان٬ جلفا و نصرت اباد بود
 کوسيچ  Severian ( سوريان Kossych ( وارد   به  که

 کردن و فروش چينی و بلورآالت در تهران اشتغال داشت
 بر  بالغ  اش  ساالنه  معامالت  بود ۱۰۰ و  روبل  . هزار

 بندرگز٬  آستارا٬  در  که  ايران  نقل  و  حمل  ادارۀ  سّوم٬
 . جلفا٬ رشت٬ تهران و مشهد دارای شعبه و نمايندگی بود

 که  ايران  و  روس  تجارتی  شرکت  بوشهر چهارم٬  در
 داشت  بندر . فعاليت  در  که  روس  بخاری  کمپانی  پنجم٬

 خرمشهر  بندر  و  لنگه٬  بندر  و ) ُمحّمره ( بوشهر٬  شعبه
 داشت  در . نمايندگی  که  مرکوری  قفقاز  کشتيرانی  ششم٬

 هفتم٬ تجارتخانۀ آرزومانوف که . بندر انزلی شعبه داشت
 کار  به  و  بود  همدان  و  تهران  مسکو٬  در  شعبه  دارای

 حجم صدور  و  داشت  اشتغال  صمغ  و  پوست  خشکبار٬
 هشتم٬ . هزار روبل بود ۶۰۰ معامالت ساالنه اش حدود

 نفتی می  واردات مواد  کار  به  که  نوبل شرکت برادران
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 پرداخت و در انزليف رشت٬ همدان٬ و اصفهان شعبه و

 داشت  استاکن . نمايندگی  کمپانی  در ) Stuken ( نهم٬  که
 داشت  شعبه  سبزوار  و  برادران ده . مشهد  شرکت  م٬

 شعبه ) Zenzinov ( زنزينف  محّمره  و  مسکو  در  که
 و . داشت  استرخان  در  ليانازوف که  تجارتخانۀ  يازدهم٬

 بود  شعبه  دارای  باراتسکی . رشت  تجارتخانۀ  دوازدهم٬
) Baratskii ( داشت   فعاليت  سبزوار  در  سيزدهم٬ . که

 بنديکت  مارک  Marc ( تجارتخانۀ Benedict ( در   که
 تبري  داشت باکو٬  شعبه  تهران  و  شرکت . ز  چهاردهم٬

 روبنک  لودويک  صنعتی  Ludwig ( توليدات
Rubenek ( واردات   به  و  بود  مسکو  در  آن  مرکز  که

 عدل ۵۳۰۰ چيت گلدار از روسيه اشتغال داشت و جمعًا
 چيت گلدار وارد می کرد و در مازندران٬ تبريز٬ تهران٬
 جمع  و  رساند  می  فروش  به  ايران  جنوب  و  اصفهان
 رسيد  می  روبل  ميليون  يک  به  اش  ساالنه  . معامالت
 پانزدهم٬ تجارتخانۀ اصالنيانس در تهران که به واردات
 شکر و صادرات پوست بره٬ خشکبار و مانند آن اشتغال

 هزار روبل ۸۰۰ داشت و ارزش معامالت ساالنه اش به
 که در ) Rossia ( شانزدهم٬ کمپانی بيمۀ رسيا . می رسيد

 داشت  شعبه  پروخورف . تهران  تجارتخانۀ  هفدهم٬
) Prokhorov ( که در مسکو و تهران شعبه داشت و به 

 اشتغال  کتانی  منسوجات  ساير  و  گلدار  چيت  واردات
 داشت و معامالت ساالنه اش به هزار عدل پارچه به مبلغ

 هجدهم٬ کمپانی تجارتی . هزار روبل بالغ می گرديد ۳۰۰
 بار ) Rosenblum ( رزنبلوم  و  تهران  در  فروش که

 اشتغال  پنبه  صدور  و  خريد  کار  به  و  بود  شعبه  دارای
 و . داشت  در مسکو  نوزدهم٬ شرکت صادرات روس که

 می  روسی  مصنوعات  واردات  به  و  دات  شعبه  تهران
 پروودنيک . پرداخت  تجارتی  شرکت  بيستم٬

) Provodnik ( که در تهران٬ رشت٬ تبريز٬ شعبه داشت 
 لش اشتغال داشت و و به وارد کرد کاالهای الستيکی و گا

 به  معامالتش  رسيد ۹۰ جمع  می  سال  در  روبل  . هزار
 تيرشف  ترميکير  تجارتخانۀ  يکم٬  و  Ter ( بيست

Mikirtirshov ( داشت   فعاليت  حيدريه  تربت  در  . که
 به  که  غينيانس  آوا  نيکال  تجارتخانۀ  دّوم٬  و  بيست
 صادرات پوست از شيراز اشتغال داشت و بيست و سوم٬

 پنبه ) Osser ( کمپانی اوسر  صدور  بارفروش به  در  که
 ۱۴ . می پرداخت

 در  روسيه  اتباع  و  دولت  های  گذاری  سرمايه  مجموع
 حدود  اّول  جهانی  جنگ  حوالی  در  ميليون ۱۷۳ اران
 خطوط تلگرافی : روبل و اقالم عمدۀ آن از اين قرار بود

 ميليون ۱۱.۸ يک ميليون روبل٬ بانک استقراضی ايران
 رهنی  عمليات  سال ۴۸ روبل٬  قرضۀ  روبل٬  ميليون

 ميليون روبل٬ قرضۀ ۲۲.۵ م مبلغ . ب ۱۹۹ / ق . ه ۱۳۱۸
 مبلغ . ب ۱۹۰۲ / ق . ه ۱۳۲۰ سال  روبل۱۰ ٬ م  ميليون

 م . ب ۱۹۱۱ / ق . ه ۱۳۲۹ قرضۀ يک کاسه شده در سال
 انزلی ۱۲ مبلغ  راه  کمپانی  روبل٬  ميليون ۱۰ ميليون

 انزلی  بندر  کمپانی  معادن ۱.۳ روبل٬  روبل٬  ميليون
 شمال ۵۰۰ داغ اچه قر  شيالت  روبل٬  ميليون ۱۰ هزار

 ميليون روبل۴.۶ ٬ قزوين  تبريز  روبل٬ کمپانی راه جلفا
 نفت انزلی  کمپانی راه ۱۰۰ تهران – حمل  روبل٬  هزار

 ميليون روبل٬ سهام قرضه ۴.۷ قزوين  تبريز  آهن جلفا
 ميليون ۲ ميليون روبل٬ سهام راه آهن های بلژيکی ۱۴.۲

 بهره  ها روبل٬  جنگل  و ۵۰۰ برداری از  روبل٬  هزار
 ها  تجارتخانه  و  دريايی  نقل  و  حمل  های  ۲۰ شرکت

 . ۱۵ ميليون روبل

 هجری قمری  قرن سيزدهم  دوم  نيمۀ  تاجران انگليسی تا
 چندان رغبتی به معاملۀ تجارتی با ايران نداشتند و روابط
 هند  کمپانی  طريق  از  بيشتر  بريتانيا  با  ايران  بازرگانی

 ا  فارس شرقی  خليج  بنادر  راه  از  که  گرفت  می  نجام
 کرد  می  مبادله  ايرانی  کاالهای  با  را  هندی  . کاالهای
 آن  ارتباطی  های  شبکه  از  تبعّيت  به  انگليسی  کاالهای
 روز از طريق اسالمبول و طرابوزان وارد بازار تبريز

 بدين گونه تّجار انگليسی که از نيمۀ قرن سيزدهم . می شد
 ت  شدند  ايران  خود راهی  عمليات تجارتی  پايگاه  را  بريز

 از نخستين تاجران انگليسی که به تجارت با . قرار دادند
 برجس  برادران  شدند٬  کشيده  نام ) Burgess ( ايران  به

 که در زمان عباس ميرزای  بودند  ادوارد  های چارلز و
 نايب السلطنه به تبريز آمدند و راه طرازبوران به تبريز

 . ۱۶ ن و معروف ابريشم گشودند را از روی سوابق راه که
 م شرکت انگليسی . ب ۱۸۴۸ / ق . ه ۱۲۶۴ سپس در سال

 Mills ( ميلز and  Co. ( داشت   استقرار  لندن  در که
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 هزار تفنگ از دولت ايران ۱۰۰ سفارشی برای فروش

 نيز  شيراز  و  اصفهان  در  تا  بود  آن  بر  و  نمود  دريافت
 در ايران شعبه هايی تأسيس نمايند تا بتواند با تّجار روس

 در همان زمان يک بازرگان انگليسی به نام . رقابت کند
 هکتور  Alexander ( الکساندر Hector ( بغداد   در که

 . ۱۷ مستقر بود مقداری تفنگ به دولت ايران فروخت

 آنجالستو  و  رالی  شرکت  سيزدهم  قرن  دوم  نيمۀ  در
) Ralli and Angelasto ( که تحت حمايت بريتانيا قرار 

 و  به  و  االصل داشت  يونانی  تاجرپيشه  برادر  پنج  سيلۀ
 تجارتخانۀ  ترين  فعال  و  بودف بزرگ ترين  تأسيس شده

 آمد  می  شمار  به  کردن . تبريز  وارد  به  تجارتخانه  اين
 قماش منچستر و صدور ابريشم گيالن می پرداخت تا آن

 ق . ه ۱۲۸۸ که پس از بروز بيماری کرم ابريشم در سال
 . ۱۸ کرد م کار خود را تعطيل . ب ۱۸۷ /

 حدود  چهاردهم  قرن  اوايل  و  سيزدهم  قرن  اواخر  در
 شرکت تجارتی انگليسی در ايران فعاليت داشتند  . پانصد

 پسر  هاتس و  شرکت هلندی االصل  Hotz ( يکم٬ and 
Son ( دهۀ   در  وشهر . ب ۱۸۵۰ / ق . ه ۱۲۷۰ که  در  م

 تحت حمايت  لندن  در  ثبت شرکت  پس از  و  شد  مستقر
 حد  و  گرفت  قرار  و بريتانيا  واردات  به  سال  بيست  ود
  در . صادرات کاال اشتغال داشت              است که   آمده

 و «  اقمشه  فروش  معامالتش  هاتس  خارجۀ  تجارتخانۀ
 ... رئيس اين اداره دنالپ صاحب است . امتعه ديگر است

 Ziegler ( دّوم٬ شرکت زيگلر ۱۹ » . و وی هالندی است
and  Co. ( تجارت   فعاليت  و  بود  االصل  سوئيسی  ی که

 صادرات  و  واردات قماش منچستر  با  تبريز  از  را  خود
 دهۀ  در  گيالن  آغاز . ب ۱۸۵۰ / ق . ه ۱۲۷۰ ابريشم  م

 تحت حمايت  لندن رسمًا  ثبت شرکت در  پس از  و  نمود
 گرفت  قرار  تهران . ۲۰ دولت بريتانيا  در  شرکت زيگلر

 اين دو . نيز شعبه داشت و به معاملۀ نقره هم می پرداخت
 قر  اواخر  در  و شرکت  قالی  تجارت  کار  به  نوزدهم  ن

 ان  به  بيشتر  تفصيل  به  بعدًا  که  قاليباقی پرداختند  توسعۀ
 . می پردازيم

 توييدی  و  مويير  شرکت  .Messers ( سّوم٬ Muir, 
Tweedy  and Co. ( خليج   شرکت تجارتی  به  بعدًا  که

 Persian ( فارس Gulf  Trading  Company ( تغيير 

 داد  در . نام  نمايندگی اين شرکت دارای شعبه  اصفهان و
 بود  تهران  و  شيراز  بوشهر٬  بصره٬  بغداد٬  در  . هايی

 که ) .Gray, Paul and Co ( چهارم٬ شرگت گری٬ پل
 سال  استقرار . ب ۱۸۶۶ / ق . ه ۱۲۸۳ از  بوشهر  در  م

 و  جنوب  در  تجارت  توسعۀ  در  ای  عمده  نقش  و  يافته
 است  نموده  ايفا  دوران  اين  در  اين . جنوب غربی کشور

 Gray, Dawed ( ه به شرکت گری٬ داوز شرکت وابست
and Co. ( که نمايندگی تّجار و کشتيرانی لندن را داشت 

 وابسته بود و در بوشهر و ساير بنادر خليج فارس نمايندۀ
 The British ( شرکت کشتيرانی تجاری هند بريتانيا بود

India Steam Navigation Co. .( اين شرکت در سال 
 برای . ب ۱۸۷۱ / ق . ه ۱۲۸۸  پيشنهاد م  بار  نخستين

 کشتيرانی کارون را به دولت بريتانيا و نايب السلطنۀ هند
 به امروز به نام شرکت گری٬ . ارائه نمود  اين شرکت تا
 دارد ) Gray, Mackenzie ( مکنزی  فعاليت  ايران  در

۲۱ . 

 .Hild. B ( پنجم٬ شرکت هيلدر برانت استيونس و پسر
Stevens and Son .( خود را ابتدا هيلدر برانت فعاليت 

 م در شرکت زيگلر آغاز . ب ۱۸۷۵ / ق . ه ۱۲۹۲ در سال
 ترين  بزرگ  از  که  را  مذکور  سپس تجارتخانۀ  و  نمود
 در تبريز  شمار می آمد  واحدهای بازرگانی آن زمان به

 رقابت پرداخت  به  زيگلر  با  و  شرکت . تأسيس کرد اين
 ۱۳۵۳ يک واحد معتبر بازرگانی بود و فعاليت آن تا سال

 داشت . ب ۱۹۳۴ / ق . ه  ادامه  ديويد . ۲۲ م  شرکت  ششم٬
 .Messrs ( ساسون D.  Sassoon  and  Co. ( به   که

 و  بريتانيا  ميان  صادرات  و  واردات  و  خارجی  تجارت
 ايران و به خصوص صادرات ترياک اشتغال داشت و در
شهرهای بوشهر و اصفهان دارای نمايندگان تجارتی بود

 که از سال ) Lynch Brothers ( هفتم٬ برادران لينچ . ۲۳
 م در بغداد مستقر بود و نخستين . ب ۱۸۴۱ / ق . ه ۱۲۵۷

 سال  در  کارون  افتتاح  هنگام  را  / ق . ه ۱۳۰۶ کشتی
 م وارد عمل کرد و با حمايت بريتانيا سرويس . ب ۱۸۸۸

 برقرار  شوشتر  و  اهواز  و  ُمحّمره  بين  کشتيرانی  منظم
 راهی به طول . ب ۱۸۹۸ / ق . ه ۱۳۱۶ در سال . نمود  م
 لينچ ۲۷۰  راه  به  اصفهان ساخت که  و  اهواز  بين  مايل

 اهواز٬ ) خرمشهر ( اين شرکت در ُمحّمره . معروف بود ٬
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 / ق . ه ۱۳۸۰ دزفول و شوشتر دارای شعبه بود و تا سال

 . ۲۴ م در ايران فعاليت داشت . ب ۱۹۶۰

 ليوينگستن  شرکت  بندر ) Livingston ( هشتم٬  در  که
 فعال  بوشهر  بندر  و  لنگه٬  بندر  داشت عباس٬  نهم٬ . يت

 که در بنادر جنوب فعاليت ) Malcolm ( تجارتخانۀ ملکم
 ديکسن . داشت  کمپانی  لندن٬ ) Dixon ( دهم٬  در  که

 داشت  نمايندگای  و  شعبه  اصفهان  و  بوشهر  . منچستر٬
 سايکس  تجارتخانۀ  و ) Sykes ( يازدهم٬  منچستر  در  که
 داشت  فعاليت  کرمانشاه  فوربس . در  کمپانی  دوازدهم٬

) Forbes ( سيزدهم٬ . که در لندن و مشهد فعاليت می کرد 
 اسکات  لويد  .L ( کمپانی Scott ( ُمحّمره   شرکت . در

 منچستر٬ و تهران فعاليت ) Hoods ( هودز  که در لندن٬
 شومان  برادران  کمپانی  پانزدهم  و  کرد٬  می

) Schumann ( ۲۵ که در اروميه فعاليت می کرد . 

 آ  در  معروف ايران  و  برجسته  تّجار  از  ن زمان گروهی
 حاجی  مانند  داشتند٬  را  شرکت ها  اين  نمايندگی تجارتی
 عبدالرحيم تاجر شيرازی مدير کمپانی تجارتی فارس که
 حاجی  يا  و  داشت  را  توييدی  موييرو  شرکت  نمايندگی
 که  سيراز  تاجر  ترين  بزرگ  کازرونی  محمود  ميرزا
 محمد صادق  ميرزا  عامل شرکت ديويد ساسون بود و يا

 ش  تاجر  و دهدشتی  زيگلر  شرکت های  عامل  که  يرازی
 است گری  بوده  التجار . پل  ملک  صدر  محمد  آقا  حاجی

 اصفهان٬  تاجر  متنفذترين  و  ثروتمندترين  اصفهانی٬
 و حاجی علی  ساسون بود  شريک و عامل شرکت ديويد
 اکبر يزدی مشهدی نمايندگی شرکت های زيگلر و هاتس

 . ۲۶ را داشت

 نگليسی در دهۀ آخر قرن يکی از فعاليت های عمدۀ تّجار ا
 قاليبافی  مباشرت آنان در تجارت قالی و توسعۀ  سيزدهم

 سه شرکت انگليسی در اين کار شرکت . در کشور است
 شرکت : داشتند  و  ايران  قالی  توليد  رکت  زگلر٬  شرکت

 شرق  قالی  اين . توليد  فعاليت  مرکز  اباد  سلطان  منطقۀ
 صادرا  قاليبافی  توسعۀ  منطقۀ  نخستين  و  ها  تی شرکت

 در نتيجۀ فعاليت اين . کشور در اواخر قرن سيزدهم بود
 تعداد دارهای قالی در منطقه از  واحد در ۴۰ شرکت ها

 به . ب ۱۸۷۰ / ق . ه ۱۲۹۰ دهۀ  دهۀ ۳ م  در  واحد  هزار
 . م افزايش يافت . ب ۱۸۹۰ / ق . ه ۱۳۱۰

 شرکت زيگلر٬ که از نيمۀ دوم قرن سيزدهم کار خود را
 آغاز  گيالن  ابريشم  صادرات  بروز با  پس از  بود  کرده

 و  آورد  روی  قالی  تجارت  کار  به  ابريشم  کرم  بيماری
 برای آن که بتواند صادرات قالی را وسعت بدهد٬ متوجه
 نظارت بر توليد قالی به منظور حصول اطيمنان در مورد

 به  و  کار  کميت  و  که کيفيت  چنان  قالی  خصوص توليد
 گرديد باب  بود٬  آمريکا  و  بازارهای اروپا  منطقۀ طبع  و

 آباد  نمود ) اراک ( سلطان  انتخاب  منظور  اين  برای  . را
 در  وسيعی  قلعۀ  شرکت٬  مرکز  برای  زيگلر  شرکت

 سال  تا  توانست  و  کرده  برپا  / ق . ه ۱۳۱۸ جنوب شهر
 . دار قالی را در دست بگيرد ۲۵۰۰ م نظارت . ب ۱۹۰۰

 قالی و  طرح  و  نقشه  تهيۀ  که  بود  شرکت آن  روش کار
 ۀ خامه در محل تجارتخانه به عمل رنگ آميزی و نيز تهي

 می آمد و قالی طبق قرارهايی به وسيلۀ زنان در خانه ها
 . ۲۷ بافته می شد

 شرکت ديگری که به دنبال زيگلر به سلطان آباد شتافت٬
 ۱۸۸۰ / ق . ه ۱۳۰۰ شرکت هاتس و پسر بود که در دهۀ

 ايران . ب  قالی  توليد  شرکت  نام  به  شرکتی  The ( م
Persian Carpet Manufacturing Co. ( تشکيل داد 

 و با همان سبک و روش کمپانی زيگلر به کار نظارت در
 پرداخت  قالی  صدور  و  آوری  جمع  سومين . ۲۸ توليد٬

 شرکت انگليسی که به کار تجارت قالی پرداخت٬ شرکت
 م . ب ۱۹۰۶ / ق . ه ۱۳۲۴ توليد قالی شرق بود که در سال

 تج  کار  در  که  شش کمپانی  ادغام  از  لندن  قالی در  ارت
 ترين  بزرگ  صورت  به  و  گرديد  تشکيل  بودند٬  ترکيه

  در کتاب . شرکت درآمد                دويم « آمده است که 
 در  را  قالی  خريد  معاملۀ  بساط  که  معتبری  تجارتخانۀ
 به  شرق  يا  ازمير  به  مروف  کمپانی  کرد٬  برپا  عراق
 خيلی  يک سرمايۀ  به  ها  عثمانی  و  ها  شراکت انگليسی

 عمدۀ ... در عراق ايجاد شد ] ق . ه ۱۳۲۴ [ عمده در سال
 دستگاه تجارت . تجارت اين ها به اسالمبول و آمريکاست

 . ۲۹ اين کمپانی هنوز خيلی معتبر و موجود است

 گذشته از تّجار و شرکت های تجارتی خود٬  انگليسی ها
 از تّجار هندی نيز برای انجام دادن عمليات بازرگانی و

 اياال  در  بريتانيا  نفوذ  کشور بسط  شرقی  و  جنوبی  ت
 کردند  می  و . استفاده  يزد  شيراز٬  کرمان٬  در  تّجار اين
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 مثًال بر اساس يک . برخی شهرهای ديگر فعاليت داشتند

 گزارش کنسولی از کرمان عده ای تّجار هندی که نمايندۀ
 تّجار ثروتمند شکرپور بودند و تقريبًا تمام واردات از هند

 عمليات صّرافی و مرابحه را در اختيار خود داشتند و به
 فعاليت می کردند  جز اين . ۳۰ کاری نيز اشتغال داشتند٬

 افراد عده ای از تّجار معتبر ايرانی نيز به خاطر ناايمنی
 به تبعّيت و با  شديد داخلی و برای تأمين حمايت بريتانيا

 آمدند  درمی  دولت  اين  الحمايگی  اند . تحت  جمله  آن  از
 مح  حاجی  و  عبدالکريم  تاجران حاج  التجار٬  قوام  ّمد

 تابعيت  و  بوده  مشهد  بزرگان  و  معتبران  از  که  مشهدی
 چنين حاجی ميرزا محمود مشکی هم . بريتانيا را داشته اند

 از تّجار معتبر و متنّفذ اصفهان که تحت الحمايۀ انگليس
 است  ايرانی . ۳۱ بوده  تّجار  الحمايگی  تحت  عمدۀ  سبب

 قدر  اعمال  که  بود  شديدی  عّمال ناايمنی  دلبخواهی  ت
 بابا  حاجی  که  چنان  آورد٬  می  پديد  آنان  برای  ديوانی
 کشتی  چندين  دارای  که  بوشهر  معتبر  تّجار  از  صاحب
 حّکام  فشار  اعمال  سبب  به  است٬  بوده  نيز  بازرگانی

 . ۳۲ فارس و بوشهر به تابعيت انگليس در می آيد

 مجموع سرمايه گذاری انگليسيان در ايران در سال های
 استرلينگ ۹.۷ جهانی اول نزديک به جنگ  ميليون ليرۀ

 بود  قرار  اين  از  آن  عمدۀ  اقالم  و : و  تلگراف هند  ادارۀ
۵۰ هزار ليره٬ کمپانی تلگراف هند و اروپا ۲۷۵ اروپا

 ليره٬  ميليون  يک  ايران  شاهنشاهی  بانک  ليره٬  هزار
 هزار ۳۱۴ م حدود . ب ۱۹۰۴ / ق . ه ۱۳۲۲ قرضۀ سال

 سال  قرضۀ  مبلغ . ب ۱۹۱۱ / ق . ه ۱۳۲۹ ليره؛  ۱.۲۵ م
 م مبلغ . ب ۱۹۱۲ / ق . ه ۱۳۳۰ ميليون ليره؛ مساعدۀ سال

 ايران ۱۴۰  نقل  و  حمل  کمپانی  ليره؛  برادران ( هزار
 هزار ليره؛ شرکت نفت ايران و انگليس حدود ۱۰۰ ) لينچ
 ميليون ۳ ميليون ليره؛ سنديکای راه آهن های ايران ۲.۷

 ۲۰۰ شرکت شرق هزار ليره؛ ۲۰۰ ليره؛ کمپانی زيگلر
 مؤسسات تجاری  و  کشتيرانی  خطوط  ليره؛  ۴۰۰ هزار

 . ۳۳ هزار ليره

 ادامه دارد

 پرسش
 ويکتور خارا

 : پرسش من اين است
 يده است که هرگز به فکرتان رس

 اين سرزمين مال ماست؟
 ست که مال کسی

 بخش بزرگی از آن را در اختيار دارد؟

 : پرسش من اين است
 هرگز به فکرتان رسيده است

 کنند هايی که در اين زمين کار می دست
 مال ماست؟

 و حاصل آن نيز٬ مال ماست؟

 ! حصارها را ويران کن
 ! ها را در هم بکوب آن

 . ت اين سرزمين٬ مال ماس
 » ماريا « و » پدرو « به
 » خوزه « و » خوان « به

 دهد اگر آوازم کسی را آزار می
 اگر کسی باشد که تحمل شنيدن آوازم را نداشته باشد

است » يانکی « اطمينان داشته باشيد که او يک
 يا که يک مالک و فئودال بزرگ کشور است

! حصارها را در هم بکوبيد
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