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۱   چه گام هايی پيش روست؟ چه گام هايی پيش روست؟

 رو  پيش  مبارزاتی  های  گام  تعيين  جنبش برای  ی
 حفظ  کارگری  برای  کارگری  روزمرۀ  مبارزات  چه

 چه  و  ضد معيشت  و  داری  سرمايه  ضد  مبارزات
 در حاشي  امپرياليستی  را  نکته  پيش ۀ ذکر چند  وقايع ماه
 . می دانيم ضروری

 چشم  به  وضوح  به  موضوع  تحوالت سه  اين  مرکز  در
 هيئت : خورد ی م  درونی  بحران  سياسی٬  سطح  در  اول٬

 می  تر  عميق  چه  هر  مسايل . شود حاکم  سطح  در  دوم٬
 است وضعيت ٬ اقتصادی  وخامت  به  رو  پيش  از  . بيش

 موفقيت هاي  کارگری٬  مبارزات  در سطح  نسبی ی سوم٬
 . گردد کسب می

 تعميق اختالفات درونی رژيم و علل آن

 در هفته اشاره شود نخست کافی است که ۀ در مورد نکت
 اختالفات  و  کشمکش ها    مجددًا  درونی رژيم های اخير

 ماه ۹ احمدی نژاد که کمتر از . چنان باال گرفته است هم
 است٬ زير فشار مضاعف از عمر سياسی  اش باقی مانده

 از قدرت ساقط به وسيلۀ باند خامنه ای نقدًا ٬ قرار گرفته
 ۱۴ در تاريخ . شده و به عنصری بی اراده مبدل شده است

 ای مصاحبه طی بايد می نژاد احمدی ۱۳۹۱ شهريور
 گذشت پاسخ می به اين سؤال تلويزيونی  داد که دولتش با
 درآمد ٬ هفت سال  ميليارد دالری فروش نفت که ۷۰۰ با

 کرده  چه  بوده٬  ايران  تاريخ  کل  در  نفت  فروش  معادل
 بيايد ی آن نفت است؟  ها  آن ليست ! که قرار بود سر سفره

 جيبش درشت انه د  است در  هفت سال  که  مالی  فساد  های
 آيد؟ کی بيرون می ٬ مانده

 اخراج  زمان  پيش  سال  از  اختالفات  اين  شدن  علنی
 دست  به  اسالمی٬  جمهوری  اطالعات  وزير  مصلحی٬

 شد  آغاز  نژاد  نانوشته٬ . احمدی  قانون  يک  اساس  بر
 وزارت اطالعات تمامًا ملک خامنه ای محسوب می شود

 وزير  کند و  می  انتخاب  او  را  وزارتخانه  اخراج . اين
 به  او  کجی  دهن  مشخصًا  نژاد  احمدی  سوی  از  وزير
 خامنه ای بود٬ که البته طی تنها چند ساعت اين اخراج به

 پس از آن موج مطبوعاتی . دستور خامنه ای بی اثر شد
 شديدی از سوی حاميان و باند خامنه ای به راه افتاد٬ در

 جريان " م با ادبيات هميشگی خود برای اين ميان کيهان ه
 خط و نشان کشيد و سرنوشت بنی صدر را به " انحرافی

 خاطرنشان کرد  مجلس نيز کشيده . آن ها  به  درگيری ها
 از  سؤال  طرح  خواستار  نماينده  صد  که  طوری  به  شد٬

 . رئيس جمهور شدند

 گذشته  سال  تابستان  عالوه  با به  مقابله  عنوان  تحت ٬ 
 انحرافی "  نژاد ٬ " جريان  احمدی  نزديکان  از  تن  چند

 شد  برکنار  از کار  و  احمدی ند دستگير  مقابل٬  در  نژاد و
 افشای برخی مسائل نيز  به  ای را  خامنه  چندين بار باند

 تهديد کرد و گفت در صورت ادامۀ حمالت به او و کابينه
 گذاشت ” اش٬  در ميان خواهد  مردم  با  . “ موضوعات را

 ا نشان دادن چراغ سبز به اصولگرايان ب طی همين دوره٬
 پشت و مذاکرات يان آزادی برخی از زندان ( اصالح طلبان

 خواهان هر چه بيشتر منزوی شدن ) پرده با رهبران آنان
 جمهوری  رياست  انتخابات  در  نژاد  احمدی  بعدی باند

 نيز " پايداری " و " ايستادگی " ٬ جبهه های بودند ) ۱۳۹۲ (
 تا تأسيس گشت  انق " سياست های تند  بر " الب رهبر  نهايتًا
 . د کرسی بنشين

 نی هيئت حاکم بر سر چيست؟ و اختالفات در

 طيف  درون  در  اختالفات  اگرچه  که  است  ذکر  قابل
 درون " اصولگرايان "  در  اّما  دارد٬  به " رژيم " تازگی

 نيست  تازه  ای  پديده  وجه  به . هيچ  حال٬  به  تا  شايد
 خصوص پس از تثبيت جمهوری اسالمی٬ درگيری های

 کمّيت تا به اين اندازه شديد و علنی نبوده است؛ درونی حا
 جناح  که  جّديست٬  حّدی  به  اّما  دوره  اين  های  درگيری
 نمی  آن  نمودن  پنهان  برای  تالش چندانی  حاکمّيت  های

 تناقضی . کنند  دارای  ابتدا  از  ايران  داری  سرمايه  رژيم
 تناقض حل  اين  امروز  تا  و  بوده  درون خود  اساسی در

 ض اساسی اين رژيم از ذات خود رژيم تناق . نگشته است
 هرگز يک نظام " جمهوری اسالمی . " سرچشمه می گيرد

 کشورهای  در  چه  آن  با  مشابه  متعارف٬  داری  سرمايه
 . مشاهده می کنيم٬ نبوده است پيشرفتۀ جهان سرمايه داری

 دو جناح در مقابل يک ديگر صف  در دل رژيم همواره
 اند  کرده  هر . آرايی  منطق  که  جناح جالبست  دو

 محض است " متعارض "  داری  سرمايه  وجود٬ . ٬  اين  با
 به  موسوم  سياسی " اصولگرا " جناح  سطح  در سنتًا
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۲ 
 دارد٬ در کشورهای امپرياليستی اختالفات و منازعاتی با

 جناح  خواستار آنست که " اصالح طلب " حالی که  شديدًا
 جمهوری اسالمی خود را با معيارهای نظام های سرمايه

 را " منازعات " مسو کند و تا حّد امکان اين ه جهانی داری
 دهد  اساس وضعّيت . کاهش  بر  دوگانگی  تناقض و  اين

 داری  سرمايه  رژيم  متناقض  ذات  و  اسالمی  عينی
 است  گشته  ظاهر  روزهای . همواره  از  نمونه  برای

 خمينی  نمايندگی گرايش اّول را  بهشتی  نخستين انقالب٬
 و متعارف با " عتدل م " بر عهده گرفتند٬ و نمايندگی جناح
 همواره بخشی . يزدی  عرف های بين المللی را بازرگان

 از سرمايه داری برای حفظ منافع درازمّدت نظام اسالمی
 . راهی جز توّسل به غرب و نظام امپرياليستی نمی يافت
 در  تناقض را  اين  همواره  جهانی  داری  سرمايه  منطق

 نمايش ايران در طی بيش از سه دهه به شکل عريانی به
 است  خاتمی٬ . گذاشته  رفسنجانی٬  پيش افرادی نظير  در

 اصول  جناح  سران  از  زمانی  خود  که  غيره  و موسوی
 اقتدارگرا ( گرا  به ) يا  رژيم٬  بقای  حفظ  برای  اند؛  بوده

 به بيان ديگر٬ . روی آورند " اصالح طلبانه " سياست های
 تمامی اصالح طلبان فعلی در ايران٬ زمانی خود از بدنۀ

 و اصولگرايان صاحب منصب بوده اند٬ که امروز قدرت
 حيات رژيم  ادامۀ  بقای خود ( راه  نتيجتًا  ايجاد ) و  در  را

 به  برای نيل  و  بينند٬  اقتصادی می  ساختار  تغييرات در
 بند  نيم  های  آزادی  برخی  از  حمايت  به  مجبور  آن٬

 . بورژوايی نيز هستند

 و  مشائی  رحيم  اسفنديار  اخير  های  سياست  واقع  در
 ؛ " روحانيت " همراهانش از جمله احمدی نژاد٬ در مقابل

 دنبال می کند  می توان . چنين منطقی را  به سخن ديگر٬
 از  نيز  احمدی نژاد  که  کرد  شده " اصالح طلبان " اعالم

 اّما در عين حال بايد تأکيد کرد که گرايشاتی که از ! است
 می  روی  طلبانه  اصالح  مواضع  به  اقتدارگرايان  دل

 به  از آورند٬  نشانی  وجه  " دموکراسی " و " ترقی " هيچ
 خالف اين  ترين تاکتيک ها  مزّورانه  حتی اگر با  ندارد٬

 . را تظاهر کنند

 موج ورشکستگی صنايع تورم و تشديد

 ادار  گفته  در ۀ به  تورم  نرخ  ايران  مرکزی  بانک  آمار
 مطابق . رسيد ۲۳.٥ به ۱۳۹۱ دوازده ماه منتهی به مرداد

 تشر کرده٬ نرخ تورم از آغاز آماری که بانک مرکزی من
 اين يعنی شيب افزايش . سال جاری پيوسته باال رفته است

 . ها در پنج ماه اخير تندتر شده است قيمت

 احمدی  محمود  است که  حالی  در  مصاحب اين  در  ۀ نژاد٬
 تورم ۱۳۹۱ شهريور ۱۴ تلويزيونی  که  کرد  اعالم

 است  نژاد مکررًا دولت احمدی . روندی کاهشی پيدا کرده
 . از سوی مخالفانش به ارائه آمار نادرست متهم شده است
 استفادۀ  واقع  در  و  انتقادها٬  اين  طبقاتی  جنبۀ  هرچند
 ابزاری آن ها از نارضايتی های موجود برای قرار دادن

 کامًال " جناح رقيب " در وضعيتی باالتر از " جناح منتقد "
 مشکالت  و  مسائل  با  ارتباطی  اصوًال  و  است  مشهود

 ج  ندارد حقيقی  انتقادهای ( امعه  از  يکی  مثال٬  عنوان  به
 مقولۀ  از  آماری  تعريف  به  حکومتی٬  مخالفين  شديد

 افراد " شاغل "  تعريفی که تمام  ساله و ۱۰ بازمی گشت؛
 کار ساعت ۱ حداقل بيشتری را که در طول هفتۀ مرجع

 اين حال  با  باشند٬ دربرمی گيرد؛  هرگز " منتقدين " کرده
 ی کنند که اين تعريف٬ دقيقًا مطابق اعالم نمی کردند و نم

 به عنوان يک نهاد  استانداردهای سازمان جهانی کار٬  با
 خود  نيز  ها  آن  و  است  جهان٬  در  کارگری  ضّد  کامًال

 ). سرسپردۀ آن هستند

 گذشته عادل آذر٬ رييس مرکز آمار ايران٬ گفته بود ۀ هفت
 دار سنجش تورم است که از پايان امسال اين مرکز عهده

 آ  صورت و  به  را  آن  مقامات " محرمانه " مار  اختيار  در
 داد  آقای آذر گفته بود که مرکز آمار ايران . قرار خواهد

 اندازه  چگونگی  سر  مرکزی بر  بانک  با  تورم  گيری
 است  داشته  نظر  نرخ . اختالف  بودن  محرمانه  اعالم

 فقط تورم  نه  تقويت می ٬  را  نرخ اعالم اين گمانه  که  کند
 ت؛ بلکه نشان دهندۀ رخ واقعی تورم اس متفاوت از ن ٬ شده

 نيز  جامعه  در  تورم  نرخ  کنترل  غيرقابل  و  شديد  ابعاد
 و . هست  ترس  از  ناشی  خود  که  ها٬  کاری  پنهان  اين

 حتی  که  رفته  پيش  جايی  تا  است٬  حکومت  اظطراب
 فيلتر  ابتدا  نيز  ارز  نرخ  نمايشگر  سايت های  از  برخی

 دستور  سپس به  و  اجب " مقامات " شدند  به  های ٬  نرخ  ار
 . را نمايش دادند ) به ويژه دالر ( دروغين ارز

 ۀ مطابق آمار بانک مرکزی٬ اغلب مواد خوراکی در نيم
۳۰ مشابه سال قبل٬ حدود ۀ امسال٬ نسبت به دور ماه تير
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۳ 
 شده  گران  لبنيات . اند درصد  که  طوری  درصد٤٤ ٬ به

 حبوبات ۱۹ برنج  تازه ٥٥ درصد٬  ميوه  ۸٤ درصد٬
 سبزيجات  به ۸۱ درصد٬  نيز  مرغ  و  گوشت  و  درصد

 اين در حالی است . اند درصد گران شده ۷٤ و ۳۳ ترتيب
 تنها  گذشته  سال  در  دستمزد  حداقل  دولتی  آمار  طبق که

 است ۱۸  باال رفته  و هزين . درصد  نامتوازن درآمد  ۀ رشد
 است خانواده  گذاشته  فشار  تحت  را  ايرانی  بر . های  بنا

 ايرانی ماهانه به ۀ اد آمار هزينه و درآمد خانوار٬ هر خانو
 . آورد هزار تومان کم می ٦۰ طور متوسط

 قالب  در  را  خود  اقتصادی  بد  شرايط  عالوه٬  به
 و  توليدی  واحدهای  از  بسياری  تعطيلی  و  ورشکستگی
 کارخانجات نشان داده است که مورد پتروشيمی اصفهان

 يکی از نمونه ٥۰۰ و بيکاری  تنها  نفر از کارگران آن٬
 . های آن است

 فيق نسبی اعتصاب کارگری تو

 وجود  روي با  بی  های  عليه ۀ سرکوب  گذشته  سال  چند
 کارگری٬  شکل مبارزات  به  را  خود  پيش  از  بيش  که

 پيشروان  حبس برای  سنگين  احکام  صدور  و  دستگيری
 داده٬  نشان  کارگر  طبقۀ  عملی  رهبران  و  کارگری
 يافته  تداوم  ها  اعتصابات کارگری در بسيار از کارخانه

 ارگران اعتصابی پتروشيمی ماهشهر٬ بندر امام٬ ک . است
 از  اعتصاب ۱۱ بعد  با به طی روز  کتبی  توافق  يک

 شرکت قرار شد دست يافتند٬ که طی آن مديريت شرکت
 مدت  بدهد ۳ در  انجام  را  کارگران  های  خواسته  . ماه

 برخی  تعلق  تضمين  با  پتروشيمی  پيمانکاری  کارگران
 و انعقاد قرارداد مستقيم امتيازات کارگران رسمی به آنان

 . در طول سه ماه آينده به اعتصاب خود پايان دادند

 بندر  پترپشيمی  پيمانکاری  کارگران  کتبی  توافقات  متن
 : امام با مديريت اين مجتمع به شرح زير است

 کارگران  ۱  از  پتروشيمی  مهلت ۳ مديريت  ماه
 کلي  مدت  اين  طول  در  تا  اجرای ۀ گرفت  مراحل

 شرکت برچيده ۀ مصوب  طی شدن  و  پيمانکاری  های
 مراحل اداری آن را در پتروشيمی بندرامام و وزارت

 در طول سه . نفت به انجام برساند  اجرای اين بند را
 نمايند  و  پتروشيمی  عامل  مدير  ظريفکار  مردم ۀ ماه

 . ماهشهر در مجلس ضمانت کردند

 شد  ۲  نمايند ۲۵ قرار  با ۀ نفر  کارگران  منتخب
 خود وارد مذاکره ۀ مع های مربوط مديران عامل مجت

 آيتم مزايايی که به پرسنل رسمی داده ۳۷ شوند تا از
 ی که در توان مجتمع پتروشيمی ي آن آيتم ها ٬ می شود

 همزمان با پرسنل رسمی به کارگران ٬ بندرامام هست
 . پيمانکاری نيز پرداخت شود

 زمان اجرای  ۳  تا  شد  مدير عامل پتروشيمی متعهد
 شرکت برچيده ۀ مصوب  ۀ ل أ مس ٬ های پيمانکاری شدن

 سوی  از  کارگران  ماليات  و  بيمه  مستقيم  پرداخت
 از  پس  و  شود  ابالغ  ها  شرکت  اين  به  پتروشيمی
 از  آن  مبالغ  پتروشيمی  توسط  آن  مستقيم  پرداخت

 هيچ  تا  شود  کسر  پيمانکار  وضعيت  گونه صورت
 های پيمانکاری انجام تقلبی از اين لحاظ توسط شرکت

 . نگيرد

 ماهشهر متعهد و تضمين ۀ آقای ظريفکار و نمايند  ٤
 شرکت  اعتصاب نمودند  ايام  قبال  در  پيمانکار  های

 يک از به هيچ  ۱ : کارگران به هيچ وجه حق ندارند
 هيچ  اخراج  حق  و  کنند  وارد  فشاری  کارگران

 ندارند  را  ايام  ۲ کارگری  روزهای  تمام  حقوق
 ه کم و گون اعتصاب به شکل تمام و کمال و بدون هيچ

 ۀ در صورت مشاهد . کسری به کارگران پرداخت شود
 توافق  اين  از  به ٬ تخلف  ملزم  پتروشيمی  مديريت

 . برخورد با شرکت متخلف شده است

 چه گام هايی پيش روست؟

 سو نشانگر بحران عميق سياسی وضعيت کنونی٬ از يک
 رفتن  باال  ديگر٬  سوی  از  و  است٬  رژيم  اقتصادی  و

 درون قشرهای پيشروی جنبش مبارزه جويی در ۀ روحي
 الزامًا . کارگری  وضعيت  اين  به اما٬  خود  شکل  به  و

 طبق  برای  نهايی  پيروزی  به  و ۀ خودی  متحدين کارگر
 آن  استثمار  گردد تحت  نمی  منجر  و . ٬  سياسی  بحران

 ت هسته ای با دول ۀ ل أ اقتصادی می تواند در آينده با حل مس
 کار . يابد تقليل امپرياليستی های  گرچه مبارزات  گری٬

 ده  سه  يافته ۀ طی  ادامه  افول است پيش  تواند  می  اما ٬ 
 باشد  طبق . داشته  کارگری  اعتصابات  که  است ۀ بديهی
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٤ 
 کارگر ايران می تواند در برخی اوقات به پيروزی های

 گردد  منجر  پتروشيمی ( نسبی  کارگران  اعتصاب  مانند
 روحي ماهشهر  تقويت  باعث  جويان ۀ که  کل ۀ مبارزه

 گ  می  پراکنده ) ردد کارگران  اعتصابات  اما٬  غير ٬ ٬
 صنايع متشکل  در  و  ملی  سطح  در  هماهنگی  بدون  و
 قادر به سرنگونی نظام سرمايه داری و استقرار مختلف٬

 . کارگری نخواهد شد دولت يک

 راستای  در  ايران  زحمتکشان  و  کارگران  نهايی  هدف
 برقراری  و  رژيم  اين  است دولت سرنگونی  . کارگری

 سرما  دولت  مسائل هيچ  حل  به  قادر  ايران  در  داری  يه
 نخواهد  مليت های تحث ستم  زنان و  جوانان٬ کارگران٬

 به . بود  نياز  داری  سرمايه  رژيم  سرنگونی  اما
 بدون . دارد سازماندهی  نيز  پيشتاز سازماندهی  حزب
 ه پيش نشان داده شد ۀ طور که در سه ده ٬ همان کارگری
 داری ايه تدارک سرنگونی نظام سرم . نيست ٬ عملی است

 کارگری  و محافل پراکنده  ها  از طريق کميته  ايران تنها
 به يکی امروز ايجاد حزب پيشتاز کارگری . عملی نيست

 اقشار تحت ستم و ۀ کارگر و کلي ۀ از مسايل مرکزی طبق
 . در ايران مبدل شده است استثمار

 اکنون  هم  از  کارگری  حزب پيشتاز  ايجاد تدارک برای
 گردد بايد  وض . آغاز  تداوم به  حتی  که  ايم  ديده  وح

 ران برای امرار معاش با نهادهای موجود کارگ مبارزات
 اند  کارگر آن چنان مؤثر نبوده  به – در طبقۀ  برسد  چه
 ايجاد هسته های . مبارزات برای برچيدن نظام کار مزدی

 و محالت کارگری  ها  مخفی عمل کارگری در کارخانه
 اولي  های  گام  است ۀ از  حزبی  چنين  با . تدارک  تنها

 سازماندهی و تدارک انقالب است که می توان اعتصابات
 اعتصاب  برای  را  زمينه  و  داد  پيوند  بهم  را  کارگری

 دور  در  التهابات سياسی و ۀ عمومی و سرنگونی رژيم٬
 آورد  فراهم  انقالبی٬  مخفی . بحران  های  هسته  پيوند

 آنها  رمز تداوم  مبارزات متحدان بين المللی٬  کارگری با
 . ايجاد يک حزب پيشتاز کارگری خواهد بود برای

 شورای دبيری گرايش مارکسيست های انقالبی ايران

 ماه شهريور م هيجده

 و مالحضاتی و مالحضاتی » » کارشناسی های کارگری کارشناسی های کارگری « « نگاهی به نگاهی به
 ! ! به توضيحات محمود قزوينی به توضيحات محمود قزوينی

 عليرضا بيانی

 خالت گری های محمود قزوينی پيرامون ضمن تشکر از د
 اين  در  وی  توضيحات  و  قانونی  و  علنی  کار  مبحث

 يل به ذ خصوص٬ مالحظاتی به بحث های او دارم که در
 در اين فاصله و در همين ضمنًا . ها اشاره خواهم کرد آن
 مصاحبه ای از سوی بهروز خباز با مجيد تمجيدی در ٬

 شد  قسمت ترتيب داده  است سه  ال ه  می که  آن زم  به  دانم
 . داشته باشم ه هايی نيز اشار

 تشکالت  پيرامون  من  بحث  به  پاسخ  در  قزوينی  محمود
 توضيحی مجدد « در مقاله ای با عنوان علنی و قانونی٬

 " … رای کمک هماهنگی ب ۀ کميت " ۀ دفاع من از نام ۀ دربار
 : نوشته است * » قضائيه ۀ به قو

 آن هستم و کم که من مدافع را او تمامی خط و سياستی «
 ۀ دربار ه با همين يک مقال ٬ ها را مکتوب نکرده ام هم آن

 تاکتيک نامه نوشتن قضاوت کرده و به اين نتيجه رسيده
 » . که گويا من حتی مخالف کار کمونيستی و انقالبی هستم

 : ادامه می دهد او

 بيانی به خودش زحمت می «  داد و حداقل اگر عليرضا
 های يک توهم در ميان زيان " من با عنوان ۀ آخرين نوشت

 می " فعالين کارگری  تری در خواند٬ قضاوت درست را
 اصلی ۀ شد که دغدغ داد و متوجه می دست می ه نقدش ب

 می  متوجه  چيست؟  عدم من  از  او  مانند  هم  من  که  شد
اشتياق فعالين کارگری در ايران به فعاليت سوسياليستی و
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٥ 
 م  و  کميته  تشکيل  و  سوسياليستی  و سازماندهی  حفل

 اساسًا  که  سوسياليستی  حزب  و  هستند سازمان  ٬ مخفی
 » . مشترکی با او دارم ۀ م و دغدغ ا شاکی

 قبل از معرفی  تا  واقعيت اين است که مطلب قزوينی را
 رغم آن مطالعه نکرده بودم٬ اما وقتی مطالعه کردم٬ علی

 ها اشاره کرده بود٬ بخش هايی از نکات درستی که به آن
 موضو  با  وی  تعادل نظرات  دارای  را  علنی  تشکل  ع

 نديدم  روشن . درونی  نا  گنگ و  همواره  مبحث  از  اگر
 عمومی «  ارتباط » مجمع  که  دليل  اين  به  مقاله٬  آن  در

 بر سر بگذريم؛ و اگر موقتًا ٬ مستقيم با اين موضوع ندارد
 سوسياليستی  تشکالت  مورد  در  ايشان  های  سمپاتی

 کلی گويی های چه باقی می ماند کارگران مکث نکنيم٬ آن
 الزم  نکات  به  توان  نمی  آن  از  که  است  برای متداول

 رسيد  انقالبی  هستند أ مت . سازماندهی  زيادی  رفقای  سفانه
 کلی فراموش می  به  نوشتن مطالب که  از  و « کنند  مفيد

 نمی توان تاکتيک ها و روش های الزم و ٬ معموًال » مثبت
 استنتاج کرد٬ هرچند  ضروری در زمان های مختلف را

 آن  کرد که  رد  هم  کلی  طور  به  توان  نمی  را  بين . ها
 مثًال ( آن با يک موضوع خاص ۀ نظرات مختلف و رابط

 ٬ الزم است انسجام درونی وجود داشته ) نوع تشکل يابی
 ٬ که نظريه پرداز اين ممکن نخواهد بود مگر آن باشد و

 تدوين  برای خود  دست کم  استراتژی روشنی٬  و  اصول
 باشد  بر خوب معل . کرده  بنا  تواند  کس می  است هر  وم

 سوسياليستی  تشکل  نيست؛  بد  علنی  تشکل  بگويد  داليلی
 برای  نگاری هم  نامه  خوب است٬  علنی هم  يک تشکل

 اين تشکل های مخفی هستند ظاهرًا ( دارای اشکال نيست
 کنند  نگاری  نامه  نبايد  هيچ ثبت درخواست !) که  تشکل

 زی مانند محمود اما وقتی نظريه پردا ... اشکالی ندارد و
 اسالمی  جمهوری  مقامات  به  نامه  يک  ارسال  قزوينی
 برای دفاع از جان يک بهايی را از خود گذشتگی٬ و در

 را  نگاری  نامه  صرف  کالم  گذشتگی « يک  جان  » از
 تفاوت  موضوع  ديگر  کند٬  می  و پيدا توصيف  کند  می

 اجزای نظريات را از انسجام با يکديگر خارج می کند و
 پردا  می نظريه  وا  گويی  کلی  به  را  بتوان . دارد ز  شايد

 گفت هيچ کدام از اجزای نظريات محمود قزوينی به طور
 اما وقتی در کنار هم ٬ جداگانه دارای اشکال اساسی نيست

 متجلی می  نوعی سرگردانی را  گيرد  می  در . کند قرار

 خ  نوشت اين  داده ۀ صوص در  توضيح  کافی  قدر  به  قبلی
 اما الزم است در اي  برای نمونه فقط اشاره ای ن شد٬  جا

 تناقض  که بيانگر اين سرگردانی يا  به بخشی از آن شود
 کنونی . است  شرايط  در  که  است  اين  از  عبارت  آن  و

 قزوينی  محمود  من ( جمهوری اسالمی که  نه  را ) و  آن
 برهنه  پا  يعنی  علنی  تشکل  کند٬  می  توصيف  فاشيستی

 . روی مين رفتن

 هرگز حکومت جمهوری الزم به توضيح است که شخصًا
 ام  فاشيستی تحليل نکرده حکومت جمهوری . اسالمی را

 داری است  روش ٬ اسالمی يک حکومت سرمايه  هرچند
 حکومتی آن برگرفته از روش های فاشيستی و اگر بتواند

 است  تر  وحشيانه  هم  آن  يک ؛ از  نهايی  تحليل  در  ولی
 شود  می  ارزيابی  داری  سرمايه  محمود . حکومت  اما

 ی در دور قبلی بحث خود شرايط بسيار خفقان آور قزوين
 که بنا مد نظر دارد را و در يک کالم فاشيستی در ايران
 نيازمند از ۀ بر آن٬ صرف نوشتن يک نام  اعتراضی را

 گذشتگی می  تناقض اين خود  روشن شدن  با  ولی  داند؛
 چرا  که  کارگری « موضوع  و » فعال  نوشتن  نامه  بين
 يا محل نشست مجمع عمومی ثبت تشکل درخواست مثًال

 و فعاليت در هسته های مخفی کارگری که هر دو نيازمند
 از جان گذشتگی و دارای خطر جانی است٬ بايد اولی را
 انتخاب کند؛ به اين نتيجه می رسد که در دوره هايی که

 کند  می  هايی  نشينی  عقب  فاشيستی  توان می ٬ حکومت
 طه او اشاره به در اين راب . چنين تاکتيک هايی اتخاذ کرد

 حکومت فاشيستی هيتلر می کند که اگر پس از جنگ دوام
 می آورد ناچار می شد عقب نشينی هايی بکند که در اين
 صورت تشکل های علنی می توانستند ظاهر شوند و البد

 طور  قانونی به  و  داشته ٬ علنی  هم  هايی  نگاری  نامه
 شخصًا . باشند  اگر  ترتيب  اين  يک پيشُر به  جای  ی و به

 باأل واقعًا ٬ کارگری در ايران باشم  که  خره گيج می شوم
 مخفی  آن  با  مبارزه  بايد  و  است  فاشيستی  حکومت  اين

 ن در حال اما اآل ٬ فاشيستی بوده يا قبًال ٬ سازماندهی شود
 کم کم علنی و قانونی که ما عقب نشينی است و الزم است

 ضمنًا ويم ش  و  نگار ؛  حت نامه  آن٬  مقامات  به  هم  به ی ی
 يعنی تنها مورد مخفی ! ت مخفی هيچ اشکالی ندارد صور

 مقامات  به  نگاری  نامه  تواند  می  علنی  تشکل  يک
 باشد  نشينی  عقب  حال  در  فاشيستی محمود ! حکومت
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 : گونه فرمولبندی می کند قزوينی درک خود را اين

 با «  رابطه  در  من  نظر    هماهنگی برای ۀ کميت نامۀ به
 وزا  تشکل کارگری به  ايجاد  رت کار برای در کمک به

 جای  عمومی  مجمع  تشکيل  برای  مکانی  گذاشتن  اختيار
 نمی  باشد انتقادی  بايد باأل . تواند  علنی  تشکل  يک  خره

 برگزاری  برای  را  اين جايی  و  باشد  داشته  جلسات
 را بايد به صورت کتبی در مقابل شهرداری محل خواست

 ۀ کميت " به نظر من . ره  ای طرح کند و يا وزارتخانه و ادا
 ای بسيار ..." هماهنگی برای کمک  رويه  در اين مورد

 است  برده  بکار  اين . درست  از  نام صحبت  چنين  ۀ که
 می اداری می  منتشر  مردم  به  به بايست رو  بيشتر  شد٬

 يک عملکرد  نقد  تا  است  شبيه  گيری  درخواست . بهانه
 تظاهرات و برگزاری مراسم و يا درخواست ۀ برای اجاز

 ی جلسات بخش اجرايی و فنی برای محلی برای برگزار
 برگزاری جلسات و مراسم است که خود برگزاری مراسم

 می  بيان  را  آن  جلسات  نامه و  انتشار  به  نيازی  و  کند
 ديگر کارگران ۀ چنين درخواستی مانند هر مطالب . ت نيس

 اتفاقًا  است و  يک مطالبه  مردم  صورت و  به  آن  طرح
 لبه را بر کتبی و صحبت در آن در جامعه٬ فشار اين مطا

 می  زياد  با ..." هماهنگی برای کمک ۀ کميت " . کند رژيم
 آن  شيوه  مطالب اين  برگزاری ۀ ها  برای  مکانی  داشتن

 وسيع تر و به شک  اند و جلسات را  ل بهتری طرح کرده
 برگزاری جلسه مخفی و غيرقانونی را در اين ۀ حتی بهان

 » . مورد از رژيم گرفته اند

 خره يک تشکل باأل « چون ! باز هم کلی گويی های معمول
 برای برگزاری جلسات داشته باشد  . » علنی بايد جايی را

 می  البد  مدعی پس  تشکل  يک  که  گرفت  نتيجه  توان
 منطقی ٬ اين منطق دو دوتا چهارتا ! پيشرو بايد علنی باشد

 های  بحث  يا  و  حقوقی  دادگاه  يک  برای  قبول  قابل
 است  های ؛ ژورناليستی  گری  دخالت  به  کار  وقتی  اما

 نظر آيد  به  بايد  آخرين موردی که  ٬ کمونيستی می رسد٬
 کار محمود . همين موضوع جا و مکان تشکل علنی است

 کسانی با گرايشات سانتريستی کاری بسيار قزوينی و کًال
 آن  است؛  بقي ه ساده  و  دارند  سراغ  علنی  يک تشکل  ۀ ا

 مانند قطعات پازل در کنار آن خواهد نشست  اين . موارد
 است قانونی باشد٬ محلی برای نشست خود تشکل ناچار

 می  خواهد٬  داشته می  نگاری  نامه  رژيم  مقات  با  تواند
 ... علنی باشد و باشد و نيازی هم نيست نامه نگاری لزومًا

 فرق بين محمود قزوينی و بخش ديگر سانتريست ها  اما
 تشکل  نبود  از  واقع  قزوينی در  محمود  است که  اين  در

 سوسياليستی  دي  های  باشد که  مخفی  بايد  يکی  اين   گر
 دارد؛ و اين در » دغدغه « بسيار گله مند است و  را  آن 

 و  تمجيدی  مجيد  نظير  هايی  سانتريست  که  است  حالی
 . بهروز خباز از نبود اين نوع تشکالت هيچ گله ای ندارند
 تنها کم و کسری اين نوع ارزيابی ها اين است که روشن

 سو  تشکالت  بايد  کسانی  چه  کند  بسازند٬ نمی  سياليستی
 در « نظاِم همان هايی که قانونی کار می کنند و به مقاماِت

 فاشيستی  معلوم » نوسان  که  کسانی  يا  نويسند  می  نامه
 مشخص قرار  در جايی نا  يا  آمد  نيست از مريخ خواهند

 در اين نوع تحليل های سانتريستی موضوع تشکل . دارند
 مکانيسم بلکه از ٬ علنی از يک ضرورت ريشه نمی گيرد

 تشکل و فعاليت علنی ۀ کار قانونی و نامه نگاری به نتيج
 رسد  نگاری . می  نامه  اين  ديگر  عبارت  کميته « به

 برای  اسالمی » ... کمک هماهنگی  جمهوری  مقامات  به
 آن  علنی می است که  را  فعاليت های علنی ها  نه  و  کند

 ضرورت های فعاليت های علنی ۀ روزمر  يا  . اين کميته
 غايب است ث محمود قزوينی اين نکته کامًال در تمام بح

 موضوع بحث کميت  روزی خود ۀ که  هماهنگی است که
 ۀ در تقابل با نوشتن نامه و درخواست ثبت در مقابل کميت

 شد  تشکيل  را . پيگری  اشاره  اين  تنها  رابطه  اين  در  او
 : دارد که می گويد

 هماهنگی برای ۀ عليرضا  بيانی که از فرقه گرايی کميت «
 ک به ايجاد تشکل کارگری ناراحت است و به درست کم

 در مقطع جدايی از کميت به رفتار آن  پيگيری اشاره ۀ ها
 کند و اين نمونه ها از فرقه گرايی در نهادهای علنی می

 ها توان بسيار بيشتر از اين به آن کم نيست و می اصًال
 قط پرداخت٬ اما خودش از سر فرقه گرايی حاضر است ف

 هماهنگی برای کمک به ايجاد ۀ کميت " نامه٬ به خاطر يک
 فلزکار " تشکل کارگری  نهاد  همسنگ جرياناتی مانند  را

 هيئت م  رفرميست ؤ مکانيک و  ديگر  سنديکايی و  سسان
 تواند عليرضا بيانی نمی . ها بنويسد و به نفی آن بپردازد
 کميت  جدايی  زمان  از  را  کميت هماهنگی ۀ خود  از  ۀ ها

ابژکتيوتر به فعاليت امروز آن پيگيری دور سازد و کمی
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۷ 
 » . ها نگاه کند

 تشکيل اين نگاهی است که ابژکتيف نگاه خير رفيق٬ دقيقًا
 پروس  همان  در  را  شرايط ۀ کميته  و  مکانی  و  زمانی
 گرفت  شکل  که  کند ٬ مشخصی  می  سر . تحليل  بحث بر

 هماهنگی روزی اشتباهی کرده ۀ کميت اين نيست که فرضًا
 اآل است٬  از ولی  پس  اشتباه ۹ ن  آن  ديگر  سال

 کرد  عبور  آن  از  بايد  و  ندارد  اين . موضوعيتی  يعنی
 ندارد  مارکسيستی  خصلت  واقع  در  گری  اين . دخالت

 عمدتًا  جنب روش های مداخله  از  را  کنکرت آن ۀ مسائل
 می دهد و به اين کلی و عام و به آن شکلی می کند خارج
 منقطع ترتيب  را  حرکت  يک  تکامل  به پيوستار  و
 می موضو  نگاه  صورت انتزاعی  به  نوع . کند ع  اين  در
 اما انتزاعی يافت که ٬ ها عنصر درست توان ده نگاه می

 نخواهد  موضوع  حرکت همان  به  کمکی  هيچ  آن  کشف
 ايران به سنت دائمی » چپ « سفانه اين روش در أ مت . کرد

 است  که . تبديل شده  ها و افراد زيادی وجود دارند  گروه
 ف  ديگر  ای  گونه  به  روزی روزی  در  و  کردند  می  کر

 چنان توضيحاتی می دهند ۀ برخالف آن گذشت دفعتًا  خود
 تو گويی از اول هم همين  اکنون می انديشند که  که  گونه

 جريانی . فکر می کردند  ۀ نتيج ٬ فعاليت امروز هر فرد يا
 ناديده . منطقی نطفه های اوليه و روند تکامل آن است  با

 ر هر زمان بهترين گرفتن اين موضوع هرکس می تواند د
 تی٬ اما متد مارکسيس ٬ و درست ترين نظرات را داده باشد

 مسائل را ٬ » خيرخواهانه « برخالف تحليل های عاميانه و
 در حال حرکت و چگونگی حرکت و تکامل آن ارزيابی

 اين توضيحات شايد بهتر بتوان از شر تحليل . می کند  با
 فاشيس  را  کنونی  شرايط  يکسو  از  که  متناقض  تی های

 ديگر نامه نوشتن به مراجع ارزيابی می کند و از سوی
 کند يی قضا  می  توصيف  دفاع  قابل  و  عادی  امری  ٬ را

 . خالص شد

 در شرايطی که اصالح طلبی توانسته بود توهماتی را در
 بخش  اخص و  طور  به  کارگری  فعالين  از  هايی  بخش

 ايجاد کند٬ به طور اعم های وسيعی از توده های کارگر
 اين تاکتيک  نظاير  زنی و  چانه  و  مذاکره  های گفتگو و

 بسيار متدوال شده و در يک کالم اين شرايطی بود که ها٬
 اپورتونيزم را به درون جنبش کارگری و بخش هايی از

 بود » چپ « جريانات  شدت مبارز . نفوذ داده  طبقاتی ۀ اما
 مفلوک  ناتوانايی و  در عمق جنبش کارگری از يکسو و

 سوی ديگر عواملی بودند که توهمات ماندن اصالحات از
 رسيدن به نتايج مطلوب از طريق چانه زنی و نظاير آن

 در اين مقطع تاکتيک نامه نگاری های . را از بين می برد
 آن  که دست کم برای خود هم مشروط به اين سرگشاده٬

 ظرفيت  و  توان  به  توهمی  کمترين  نامه  نويسندگان
 اشد٬ می توانست تو حکومت سرمايه داری وجود نداشته ب

 خالی بودن وعده ها و ادعاهای رژيم اصالح طلب را در
 به همين يک نامه دقيقًا . انظار توده های کارگر نمايان کند

 منظور و به صورت سرگشاده و رو به جنبش نوشته می
 به اين بحث . اداری شود و نه برای کسب پوئن يا امتيازی

 جا الزم در اين اما . ين باز خواهم گشت ي مفصل تر در پا
 اشاره  هم است  بين  در  مشترک  يک عنصر  که  ۀ شود

 که از هايی مدافعين فعاليت قانونی و علنی٬ دست کم آن
 اخير  های  نگاری  برای ۀ کميت « نامه  » ... کمک همانگی

 اند  آن بی توجهی به مفهوم ٬ دفاع کرده  و  دارد  « وجود
 با ی » پيشرو  پيشرو  کارگری  تشکل  يک  و  کارگری

 ضد  است اهداف  داری  چنين دقيقًا . سرمايه  يک بايد
 ينی باشد که موضوعی در همه مدت مد نظر محمود قزو

 به  نسبت  ببيند  کميت « الزم  با ۀ همسنگ کردن  هماهنگی
 مکانيک مثًال  فلزکار  باشد » نهاد  داشته  برای . انتقاد  بايد

 محمود قزوينی اختالف اين دو نهاد در ضد سرمايه داری
 رفرميستی  و  يکی٬  داری بودن  چارچوب سرمايه  در  و

 بودن ديگری؛ يا به عبارت ديگر پيشرو بودن يکی و غير
 اين دو » همسنگ کردن « پيشرو بودن ديگری باشد که به

 کند  انتقاد  هم  در اين . با  چيز عجيبی که اتفاق می اما  جا
 های ارائه شده از سوی محمود افتد اين است که با فرمول

 ع  فعاليت  با  رابطه  در  فلزکار قزوينی  سنديکای  لنی٬
 م  هيئت  می ؤ مکانيک و  هم  همان سس سنديکايی  توانند

 ده » ... کمک هماهنگی برای ۀ کميت « رفتار  انجام  د٬ ن را
 و مثًال  باشند  داشته  نظام  مسئولين  با  نگاری مخفی  نامه

 شفاف  بی نياز به روشن و  را  اداری خود  مسائل فنی و
 غيره٬ بودن آن و به صورت درونی حل و فصل کنند و

 آن  بگيرند بدون  قرار  قزوينی  محمود  نقد  مورد  نه . که
 در  کار  سبک  اين  مدافعين  ساير  نه  و  قزوينی  محمود

توانند در اين خصوص بين اين دو نهاد مقطع کنونی نمی



 دورة دوم دورة دوم - - ششم ششم سال سال - - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ مرداد مرداد - - ۳ ۵۳ ۵ شمارة شمارة

۸ 
 اختالف ماهوی پيدا کنند٬ پس محمود قزوينی برای چه از

 با توضيحاتی که او . دارد همسنگ کردن اين دو با هم گله
 کار علنی می دهد٬ در واقع همين سبک کار٬ اين ۀ بار در

 دو نهاد را با هم همسنگ می کند٬ مگر مدافعين اين سبک
 بت  کنند کار  متمايز  اصلی  های  خصلت  از آن ۀ وانند  ها

 ها از روی اين يکديگر را به روشنی توضيح دهند که آن
 سادگی عبور می کنند  قزوينی خود . موضوع به  محمود

 که اين فضای خالی  حس می کند  را  در بحث های خود
 : برای پر کردن آن می گويد

 اگر قرار بود به جای فعاليت يک سازمان و حزب و «
 کميت  فعاليت  انقالبی٬  کميت ۀ اپوزيسيون  و  ۀ هماهنگی

 و  شود  مردم  قانونی الگوی مبارزه  پيگيری و فالن نهاد
 به جای در گوش شاهرودی زدن در سنندج٬ نامه نويسی

 ا  حتمًا به  من  شود٬  رسم  بيانی موافقت می و  عليرضا  با
 دستگير  آزادی  برای  اعتراضی  نويسی  نامه  که  کردم
 شدگان و هر نوع فعاليت از اين دست اشتباه خيانت باری

 » . است

 دقيقًا  کسی البته  چه  دانم  در « نمی  گوش شاهرودی  در
 اين را می گذارم به حساب گنده گويی ! زده است » سنندج

 ها بعضی برای دوستان در خارج دارند و آن ه گا هايی که
 در تحليل های خود دچار سرگردانی می کنند  از . را  اما

 قزوينی در اين  محمود  بگذريم  بيش اين که  تر از قبل جا
 پيشُر  مفهوم  از  صحيحی  تصوير  دهد  می  ی و نشان

 کارگری و نقش آن ندارد٬ در نتييجه يک سلسله نقش های
 الع  وظايف خارق  از  را  و اده  حزب  و  سازمان

 انقالبی «  از » اپوزسيون  را  موارد  ساير  و  داند  می
 قانون  و  علنی  کارگری  محافل  و  تشکالت  با . ی وظايف

 دوم وظايف خاصی قائل ۀ همين منطق است که برای دست
 نيست و به اين ترتيب به اين نتيجه می رسد که انواع نامه

 ها چون آن ؛ نگاری و درخواست اين نهادها بالمانع است
 می  البد  گرنه  و  هستند  کارهايی  چنين  ظرف  واقع  در

 فقط اين وسط . رفتند حزب و سازمان اپوزسيون می شدند
 بايد بين اين  با معلوم نمی گردد که پس چرا  گونه نهادها
 م  هيئت  و  مکانيک  فلزکار  سنديکايی ؤ سنديکای  سس

 مانند تفاوتی که بين يک نامه دقيقٌا ! تفاوت اساسی قائل شد
 ب  کنونی نويس  شرايط  در  بهايی  يک  جان  نجات  رای

 در  که  سنديکاليستی  نگاری  نامه  با  اسالمی  جمهوری
 ماهيت هيچ اختالفی ندارد٬ اما در مقاله نويسی و به طور
 دلبخواهی٬ يکی شجاعانه و انقالبی و ديگری رفرميستی

 . و سازشکارانه تلقی می شود

 مصاحب مج  در  خباز  بهروز  و  تمجيدی  قسمتی ۀ يد  سه
 مواردی را در رابطه با فعاليت علنی توضيح می ٬ ** خود

 دهند که به کلی بی ربط به مفهوم کارگر و تشکل پيشرو
 اين توضيحات می توان است٬ به طوری که با بخشی از

 . جديد بنا نمود ۀ چند حزب تود

 که  خباز  کميت بهروز  بنيانگذارن  از  گذشته  در  ۀ خود
 به کننده يا خبرنگار٬ هماهنگی بود اکنون به عنوان مصاح

 عنوان  به  تمجيدی را  » کارشناس مسائل کارگری « مجيد
 نمايد معرفی  مذکور می  کارشناس  توضيحات ٬ و

 : گونه مطرح می کند خود را اين ۀ کارشناسان

 يک آدم هايی هستند که به نظر و در کنار اين خأل ... «
 من مبصرهای جنبش کارگری اند و خيلی هم با مکانيسم

 و  مبارز ق ها  نيازهای  يا  مبارزه  آشنا ۀ وانين  کارگری
 اين  از  اين نيستند٬  باشند٬ ور  شايد  سياسيون  بيشتر  ها
 ها٬ ها خط بدهند٬ به اين خواهند به اين سياسيونی که می

 . به هرحال بگويند موضع چه جوری خوب است٬ بد است
 ٬ هايی هم که نظر می دهند سفانه شايد خيلی از اين أ و مت

 تجارب  آن  خوِد از  های  سنت  کارگری غنی  جنبش
 » . برخوردار نيستند

 تر در بيش » مبصر های جنبش کارگری « شايد تشخيص
 باشد ۀ حوز  شناسی  جامعه  ارشد  وقتی ٬ کارشناسی  اما
 می » کارشناسی کارگری « ۀ حوز  می طرح  ديگر  گردد

 سياست باشد  وقتی کارشناس . بايست سروکارش با  منتها
 می ح ياسی را نفی و تقبي لت گری هايی س دخا ٬ مورد بحث

 گذشته و در ٬ کند  ناظم  ديگر موضوع از مرز مبصر و
 شود  می  متوقف  فراش  اين . سطح  در  تمجيدی  مجيد

 : مصاحبه می گويد

 اما در ٬ يک نفرممکن است با ثبت ازدواج مخالف باشد «
 ايران شما وقتی ازدواج کرده باشی و ازدواجت را ۀ جامع

 باشی  دار ٬ ثبت نکرده  محروم ا د امکان  يک امکاناتی ز
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 اين پس بنا . شوی  اگر تشکلی . جوری است براين هم  شما
 به ابتدايی ترين حقوق کارگری٬ دولت موظف ٬ زديد  بنا

 است٬ حاال ما راجع به رژيم جمهوری اسالمی حرف می
 زنيم؛ جمهوری اسالمی خيلی از مقاوله نامه های سازمان

 است  موظف  يعنی  کرده٬  امضا  هم  را  کار  يک جهانی
 انجام دهد؛ وقتی نمی کند طبيعتًا  اعتراض کاری را  شما

 انيد نمی تو ٬ نکرده ] کاری [ که می کنيد٬ ولی قبل از اين
 کنيد او به  بنابر ... اعتراض  ثبت پس  برای  تالش  ٬ اين

 تشکل  شناختن  رسميت  به  برای  دولت  کردن  مجبور
 اصًال  نظر من  ندار کارگری به  معلوم د سوال  که است ٬

 » . ر را بکنند بايد اين کا

 اين  ظاهرًا در  يا جا  کارگری « کارشناس  » پژوهشگر
 خوب نشناخته  مانند است کارش را  نمی خواهد  چون  و

 کارگری  جنبش  مبصر  سياسی « يک  در » خط  بدهد٬
 نتيجه نظراتی به غايت غير سياسی و بی محتوای طبقاتی

 ترين برداشت . طرح می کند  در منصفانه  ٬ اگر بخواهيم
 کارگری دريافت امکانات  ثبت تشکل  با  ثبت ازدواج را

 تشکالت  همان  به  کنيم٬  مقايسه  امکانات  دريافت  برای
 رفرميستی می رسيم که سياست را از فعاليت خود حذف
 می کنند و عجيب است که چرا کارشناس مسائل کارگری
 متوجه نيست که حذف سياست در واقع خود يک سياست

 که  سياستی  ثبت ت است٬  با  دارد  نظر  کارگری در  شکل
 سياسی «  امتياز » غير  کسب  معنی  به  امکانات  کسب ٬ 

 بگردد و طبقاتی داشته باشد و برای اين منظور مو به مو
 کجا  اسالمی  جمهوری  و ببيند  کرده  قبول  را  چيزی  چه

 نداده  اعتراض است انجام  آن  داشت به  حق  و  بتوان  که
 تواند از طبيعی است نظراتی در اين حد راست می !! کرد
 هماهنگی به صورت کارشناسانه ۀ م نامه نگاری کميت اقدا

 اما چيزی که اين وسط باقی می ماند اين ٬ ای حمايت کند
 نم  او  به  خباز  بهروز  که  آغاز است  در  ما  که  گويد  ی

 چرا ۀ تشکيل کميت  که  قرار گرفتيم  انتقاد  هماهنگی مورد
 ها با آن ٬ پيگری اعالم موجوديت کرد ۀ که کميت در حالی

 کار مشترک نشديم و در واقع در تقابل با آن متحدا وارد
 گرفتيم  می . شکل  مقطع  آن  در  که  تقابل  اين  عنصر

 پيگيری در آن شرايط ۀ نستيم بيان کنيم اين بود که کميت توا
 در نسبتًا  ما  که  شدن بود  باز خواهان به رسميت شناخته

 شد  خود  نيروی  به  کارگری  تشکل  خواستار  و يم٬ مقابل

 رفرميستی و است های اين نوشتن نامه و درخو  چنينی را
 اکنون پس از . ستيم به قانون می دان » دخيل بستن «  ۹ اما

 فعاليت  شرايط  که  خفقان ٬ سال  و  تر  بسته  به ٬ بسيار
 شده  شديدتر  اتخاذ ۀ کميت است٬ مراتب  قصد  هماهنگی

 آن  با  گذشته  در  که  دارد  را  تاکتيک هايی  مقابله همان
 کميت  که  هرچند  بود؛  از پيگير ۀ کرده  بعد  يکماه  ی حدود

 کرد اعالم  اصالح  را  تاکتيک خود  آن موجوديت  را و
 ٬ بهروز خباز به جای چنين يادآوری . اد د قرار نقد مورد

 : می گويد

 جا «  در  که يی واقعا  هست  هم  کوری  راديکاليسم  که
 به دنبال زنده باد مرده باد است٬ به نظر من کاری صرفًا
 بود٬ هم عقالنيت انه ن دوستان کرده اند کاری شجاع که اي

 نهفته  های و ] است [ درش  قانومندی  ملزومات و  با  هم
 » . جامعه مطابقت دارد

 ما اين را به حساب انتقاد از خود بهروز خباز می گذاريم
 گذشت  از  پس  شکل ۹ که  ازآغاز  کميت سال  ۀ گيری

 و  عقالنيت  بينا٬  راديکاليسم  دچار  اکنون  هماهنگی
 ٬ گونه ازدواج ها ت اين بديهی است ثب ! شجاعت شده است

  شرايط کسب امکانات را نيز فراهم خواهد کرد٬ يا دست
سو کم رژيم سرمايه داری حاکم در ايران خطری از اين

 هم  امکاناتی  اگر  ترتتيب  اين  به  و  کرد  احساس نخواهد
 کم مجيد تمجيدی دست . چيز زيادی هم نخواهد ستاند ٬ ندهد

 در  که  بداند  های « بايد  سنت  غنی  جنبش تجارب  خود
 و فشرد اين ٬ » کارگری  نظرات عصاره  رفرميسم ۀ گونه

 خيزش های هرچند کوچک تلقی می گردد که معموًال  با
 . دود شده و به هوا رفته است ٬ همين جنبش

 های  گويی  مرزی » کارشناسانه « کلی  تمجيدی  مجيد
 : که می گويد کلی گويی هايی نظير اين . ندارد

 ٬ به وزارت د نمی کن رگر که به وزارت جنگ رجوع کا «
 » . د کن کار رجوع می

 جايی رجوع خواهد از نظر وی به هر رو کارگر به يک
 و البد  اگر . وزارت کار است ٬ آن » عقالنی ترين « کرد

 قطعًا ٬ اين مصاحبه يک سوی منتقد راديکال هم می داشت
بس کنيد از ذکر اين همه : که به مجيد تمجيدی می گفت
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 ۀ عموم که به قصد گرفتن نتيج علی ال مثال های عاميانه و

 کارگر به وزارت کار رجوع می . خاص مطرح می کنيد
 خوب  بسيار  و . کند٬  نشيند  می  کار  صاحب  با  کارگر

 مقابل  رود  می  کارگر  خوب٬  بسيار  کند٬  می  مذاکره
 خوب  بسيار  کند٬  اعتراض می  و  همه . مجلس  اين  اما

 به  نه . است » کارگر « مربوط  ايران  در    که  کارگری
 ل دارد و نه دانش طبقاتی کافی برای مقابله با سرمايه تشک

 تشکل جمعی از فعالين داری در حالی  که بحث بر سر 
 دارد  ادعای پيشرويی  و . کارگری است که  ثبت ازدواج

 تاکتيک تشکل پيشرو ط  اتخاذ  ی الق کسی هيچ ربطی به
 ٬ دهند کارگران در مقابل مجلس شعار می . کارگری ندارد
 ها دارای بار طبقاتی آيد که شعارهای آن اما کم پيش نمی

 اغلب بيانگر  داری نيست٬ سهل است که  و ضد سرمايه
 کارگرانی هم هستند . توهم به سرمايه داری هم می باشد

 که از روی استيصال خود را به آتش کشيده يا حلق آويز
 ۀ نيز می تواند الگوهايی کارشناسان ها می کنند و البد اين
 . مجيد تمجيدی باشد

 ی سطحی و بی ربط٬ حت » نظريه پردازی های « اين تيپ
 کارشناسان  باشد٬  کارشناسانه  در ۀ اگر  و  رفرميستی

 چارچوب نظام موجود است و يا دست کم بسيار عقب تر
 . سوسياليست است ی از دخالت گری های کارگر پيشرو

 چه می کند٬ نظريه » کارگر « بحث بر سر اين نيست که
 باي  نوع  اين  از  بپردازند پردازانی  اين  به  کارگر « د  که

 بکند » پيشرو  بايد  يا  کند  می  اين . چه  در  تمجيدی  مجيد
 : مصاحبه می گويد

 داريم «  قوايی  توازن  چه  در  و  زمان  در چه  ببينيم  بايد
 » . زنيم حرف می

 معلوم نمی کند » توازن قوا « صرف ذکر  بايد . چيزی را
 شن رو درک از مفهوم توازن قوا روشن شود و ثانيًا اوًال

 تاکتيک نامه نگاری  چه جريانی و در چه از سوی شود
 تمام مثال های مجيد تمجيدی . توازن قوايی اتخاذ می شود

 نظير ثبت ازدواج و رفتن کارگر به وزارت کار به جای
 بر شرايطی دارد که توازن قوا ر نظ ٬ ... وزارت جنگ و

 داری است  نفع سرمايه  در اين حالت اگر قرار باشد . به
 شناس مسائل کارگری به يک تشکيالت کارگری يک کار

 دهد  وزارت که پيشنهاد  جای  به  کارگرها  همان  مانند

 و در مقابل مجلس تجمع کنند بروند جنگ به وزارت کار
 ٬ در واقع دارای اين معنی اخص است که ها و نظاير اين

 ر قرار است اگ . توازن قوا در وضعيت موجود حفظ شود
 نفع طبق  به  بديهی است ٬ رگر چرخش کند کا ۀ توازن قوا

 بايد تاکتيک های الزم برای اين منظور اتخاذ شود و اين
 همان  تواند  نمی  ها  که تاکتيک  باشد  » کارگر « هايی

 است تا  استفاده کرده  اين تنها . کنون در امورات روزمره
 است  کار  آغاز  پيشروان ٬ سطح  های  تاکتيک  بدون  اما

 هميشه در همين سطح ب  اقی خواهند کارگری٬ توازن قوا
 پيشرو . ماند  اين  واقع  در  تمجيدی  مجيد  نظريات  ی در

 کارگران ی دنباله رو ٬ کارگری است که بنا بر توازن قوا
 چنان در است و بديهی است به اين ترتتيب توازن قوا هم

 ماند  که در صورتی . همين وضعيت کنونی باقی خواهد
 موضوع بر سر اين است که چگونه و چه تاکتيک هايی

 ت  وسيلۀ واند می  که به  شود  اتخاذ  کارگری  پيشروان
 تا بدهد کارگران را از سطحی که اکنون قرار دارند ارتقا

 آن ۀ زمين  نفع  به  قوا  شود چرخش توازن  فراهم  تنها . ها
 ٬ اشاراتی که مجيد تمجيدی به موضوع نامه نگاری دارد
 در  تاکتيک  اين  اتخاذ  خود  نه  و  است  آن  انشاء  نوع

 توازن  کامًال شرايطی که  داری قوا  سرمايه  نظام  نفع  به
 : او می گويد . است

 به يک ا «  داره٬ به وزارت نفس نوشتن نامه به مقامات٬
 ؛ د قضائيه٬ به مجلس هيچ اشکالی ندار ۀ کار٬ به مسئول قو

 چ ولی اين  شما  آن موقع فرمولبندی ها می نوي ه که  سيد٬
 می اند تو می    را  هايی  دقت  يک  که ٬  آن در خواهد

 به اين نهادها توهم به وجود ٬ شما مثًال يتان ی ها فرمولبند
 مثًال  کميت در نياوريد٬  که  نيست  مشخص  نامه  ۀ اين
 ايران هست٬ در سنتی که مثًال در ٬ کمک هماهنگی برای

 انتقاد دارد  اساسی  قانون  شود به  قرار دقيقًا می  کجا
 . » د دار

 با اين نظر همان توازن قوايی را دور مجيد تمجيدی دقيقًا
 است می  در بحث اش به آن اشاره کرده  . زند که گه گاه

 نامه را دارای اهميت ی وی بدون توجه به توازن قوا انشا
 بديهی است که کسی نمی تواند . می داند و نه خود نامه را

 فحش د ۀ ام در ن  قضائيه  قوه  به  و شعار مرگ و خود  اده
 فرضی سيلی زدن صرف ( نفرين بنويسد نظر از موارد
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 به گونه ای نامه کامًال ی اگر انشا ). اضی به زير گوش ق
 گونه توهمی به وجود نياورد٬ از نظر طيف باشد که هيچ

 در  اين  و  نيست  اشکال  دارای  نگاری  نامه  طرفداران
 اغلب آن  پارمتر حالی است که  به » توازن قوا « ها  را

 خوب . صورت گنگ و مخدوش نيز طرح می کنند  بايد
 تجربه  با  فعالين  برای  از ی انشا ٬ بدانيم  و  تصادفی  نامه

 روی سهل انگاری نيست٬ اين انشا بخشی از خود سياست
 در شرايط  توازن قوای به نفع سرمايه . نامه نگاری است

 زا  توهم  غير  انشا  اين  قانونی٬  و  فعاليت علنی  و  داری
 نيست که نامه نگاری به مقامات و نهادهای سرمايه داری

 کار  خصلت  اين  بلکه  کند٬  می  مجاز  که را  است  علنی
 ضروری  را  نگاری  نوع نامه  اغلب  نيز  قانونی  کار  و

 ايجاب می کند ی انشا  را  در کار قانونی بايد به . توهم زا
 شود  رفرنس داده  را . قانون  کار  اين  گر کار » فرد « اگر
 حت  اگر  و  دهد  کنند ی انجام  چنين  عمومی  صورت  ٬ به

 آيد کامًال  می  شمار  متعارف به  قول . طبيعی و  به  زيرا
 » حاکم است ۀ ايدئولوژی طبق ٬ ايدئولوژی حاکم « مارکس

 مستقيمًا  کارگران  از  هايی  تجمع  يا  فرد  آگاهی  تحت و
 وقتی موضوع پيشرو أ ت  اما  ی ثير همين ايدئولوژی است؛

 ديگر دخالت گری برای غلط ٬ کارگری مطرح می شود
 گيری هايی انشايی نقش همان مبصری را دارد که مجيد

 ا  منتقدين  به  تاکتيک اطالق تمجيدی  است ين  هيچ . کرده
 تواند  نمی  اسالمی  جمهوری  در  قانونی  و  علنی  تشکل
 آن  در  و  بنويسد  آن  نهادهای  و  مقامات  برای  ای  نامه

 بحث بر سر همين است . فراتر از چارچوب حقوقی برود
 ا  خود  حت که  کند٬  می  توهم  ايجاد  چارچوب  اگر ی ين

 و  تمجيدی در  مجيد  و  نقص باشد؛  بی  آن  اين انشای  اقع
 ت  آفرينی را  کند و نه نوع دارای نقص می أييد نوع توهم

 ! آن را ی ادار

 : تاکتيک های انتقالی

 تاکتيک هايی  تاکتيک های انتقالی عبارت است از اتخاذ
 کارگران  آگاهی  فعلی  سطح  از  باشد  قادر  زيمت ع ٬ که

 آن  و  به سطحی باالتر منتقل کرده  را  اين . کند ها  اتخاذ
 عهد  بر  ها  پيشُر ۀ تاکتيک  است ی و بخش  . کارگری

 مبارز ی پيشرو  تجربيات  را ۀ کارگری  کارگری  روزانه
 آگاهی طبقاتی آن جمع  اساس آن سطح  بر  را بندی و  ها

 می می کند ارزيابی  ارائه  تاکتيک هايی برای مبارزه  و
 اوًال  که  ثانيًا دهد  و  باشد  کارگران  همان  برای  فهم  قابل
 هست يک جنبش آن  از سطحی که  را  جلوتر ها  به  گام
 اعتراض اگر کارگران يک کارخانه در مثًال . هدايت کند

 خود جلوی کارخانه دست ۀ به پرداخت دستمزدهای معوق
 چهار گرايش مسلط در درون آن به تحصن زدند٬ معموًال

 نمايان می کند  خود را  کسانی که از سر استيصال و . ها
 وسل و يا به قانون مت ٬ کنند درماندگی٬ يا خود سوزی می

 پاسيفيستی ( شوند می  از کسا ). رفرمستی  گرايش  که  نی
 دستگاه ها را خرد همۀ می شوند٬ سر خشم وارد کارخانه

 کنند  می  نابود  آنارشيستی ( و  از ). گرايش  که  کسانی
 تاکتيک اشغال کارخانه به منظور کنترل کارگری استفاده

 کنند  انقالبی ( می  گرايش ). گرايش  اشغال ۀ مطالب ٬ اين
 ها آن . را در بين عموم کارگران اشاعه می دهد کارخانه

 از سطح آگاهی کنونی کارگران آن کارخانه آغاز کرده و
 قابل  کارگران  برای  که  کنند  می  مطرح  را  موضوعاتی

 باشد؛ و در عين حال مبارز فهم و قاب  را٬ آن ۀ ل اجرا  ها
هم در سطح صنفی و سياسی يک گام مهم به جلو هدايت

 . کند

 شرايط  اين  کارگران در  تجمع  در  ای  عده  است  ممکن
 حقوقی : بگويند  بی  عليه  خواست  کيفر ٬ کيفر  يک  بايد

 بايد استوار « خواست واقعی ضد سرمايه داری باشد٬  ما
 و  آگاه  شورا و  جنبش  سازمانيابی  راه    ضد ي مصمم  ی

 پيش  خويش را  همزنجير  های وسيع  داری توده  سرمايه
 بايد برای گس » گيريم  ستن زنجيرهای و در يک کالم٬ ما

 کنيم  لغو  را  مزدی  کار  خويش  زنجيران  هم  ! خويش و
 دريافت  دستمزد  چندين ماه  انواع کارگرانی که  و  نکرده

 بر گرد ۀ بدهی و اجاره خان  را  خويش تحمل ۀ عقب مانده
 کنند  حوصل ٬ می  وجه  هيچ  رمانتيک ۀ به  گفتگوهای

 نخواهند داشت و در بهترين حالت اين عده  وعاشقانه را
 به  آن ای گوشه را  در  تا  داد  خواهند  هل  خود دور  جا

 برای  زنجيرانشان « فکری  دهند » هم  اين . صورت  در
 فقيد  کسانی عکس های رهبر  است کسی يا  ممکن  ميان
 زمين  روی  پنهانی  را  کشور  از  خارج  در  حزب  يک

 آن متوجه شوند اکنون و در ۀ با مشاهد بريزند تا کارگران
 بايد  چه  دستمزدهای معوقه  همين ! بکنند مقابل  طور٬ يا

 که ما  کنند کسانی در اين مجمع عمومی کارگری اعالم
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 عمومی « بايد  مجمع  ما » جنبش  راه  تنها  باشيم٬  داشته

 : عده ای ممکن است بگويند ! جنبش مجامع عمومی است
 دوستان عزيز٬ ما بايد نامه ای به مقامات و مجلس و دفتر

 هايم  خانه  به  برويم  و  بنويسيم  جمهوری  و رياست  ان
 منتظر بمانيم تا از مجراهای قانونی تکليفمان روشن شود٬

 تنها آن . کار ما علنی است و راهی هم به جز اين نداريم
 استفاده  کارخانه  تاکتيک اشغال  از  کارگرانی که  از  عده

 کنند  اخذ ٬ می  به  نزديک  و  ملموس  موضوعی  قادرند
 در  همين عده  تنها  و  کنند  ارائه  برای کارگران را  نتيجه
 ميان انواع پيشنهادات پيشروان انقالبی کارگری به شمار

 . خواهند آمد

 انواع ساير طيف رفرميستی در يک نقطه به اشتراک و
 به  آنها  پيشنهادات  بودن  ربط  بی  آن  و  ميرسند  انسجام
 به  را  کارگران  روزمره  مبارزات  که  است  مسيرهايی

 کارگرانی . سطح مبارزه ضد سرمايه داری انتقال می دهد
 که کارخانه را اشغال ميکنند اتوماتيک به گام بعدی يعنی

 آنها مديريت توليد را در دست . کنترل کارگری می رسند
 گرفته و ظرف مدت کوتاهی متوجه می شوند که سرمايه
 دار صاحب کارخانه همواره تا چه ميزان در مورد کسب

 آنها حتا . سود خود و دفاتر دخل و خرج دروغ گفته است
 آنک  منسجم بدون  قدرت  اوليه  های  نطفه  بدانند  خود  ه

 کنند  می  ريزی  پی  را  و . کارگری  هدايت  تجربه  آنها
 رهبری جامعه عاری از بهره کشی در آينده را در همين

 دقيقا چنين تاکتيک های انتقالی . مبارزاتشان فرا می گيرند
 در  روزمره  مبارزه  دادن  نتيجه  بر  عالوه  که  است

 کارگری٬ تئوری های انقالبی دانشکده های عمل و اقدام
 . را پايه ريزی کرده يا صحت آنها را به اثبات می رساند

 : بندی جمع

 مستقيم با ۀ قانونی بودن يک تشکل کارگری رابط علنی و
 مبارز  شرايط  از  تشکل  داری ۀ ارزيابی آن  سرمايه  ضد

 دارد  جامعه  فعاليت . در  که  است  دليل  همين  به  درست
 ذکر . شه نيست ي رمولی ابدی و برای هم علنی و قانونی ف

 فرد  واکنشات  از  هايی  کارگران ی مثال  از  جمعی  يا
 نامه نگاری می روند که به مقابل مجلس ی معترض  و يا

 هاي می  مثال  برداشت٬  ترين  خوشبينانه  در  ی کنند٬
 در . هستند انتزاعی  که  مجلس تجمع کارگری  مقابل

 مه بی حکومت عدل علی٬ اين ه « و شعار شرکت می کند
 ٬ مبارزه با سرمايه داری نيست ش قصد ٬ می دهد » عدالتی

 دقيقًا  دريافت حقوق خود ۀ برای کسب مطالب بلکه  مانند ٬ 
 . هاست نظاير نيرو و اخراج و تعديل معوقه و اعتراض به

 نقط  مبارز ۀ اما  دقيقًا ۀ آغاز  هم  داری  سرمايه  عليه  او
 اين همين  مشروط به  است٬  فعالين جا  خود  در کنار  که

 ها آگاهی طبقاتی انقالبی را داشته باشد که به آن ی يشرو پ
 کند  پيشرو . منتقل  اگر  مقابل ی بنابراين  در  کارگری

 قصد  خود  که  است  دليل  اين  به  نه  رود٬  می  مجلس
 ب  بلکه  دارد٬  نمايندگان مجلس را  اين دليل اعتراض به  ه

 کارگری را در مقابل مجلس با ۀ است که نمی خواهد بدن
 ٬ اين پيشرو . مت سرمايه داری تنها بگذارد نمايندگان حکو

 بر  تشکلی٬ مقا تجمع عالوه  و  تجمع  هر  در  مجلس٬  بل
 داشته ی حت  وجود  کارگری  های  پايه  آن  در  که  دولتی٬

 حضور دارد تا بتواند بهترين و پيشروترين تاکتيک ٬ باشد
 کنند  منتقل  کارگران  به  را  يا . ها  ديگر  مکانيسم  هيچ

 ای انتقال تجربيات و آگاهی ضد بهتری به غير از اين٬ بر
 داری به توده های کارگر٬ در کل تاريخ جنبش  سرمايه 

 ثب  به  است کارگری  نرسيده  حت . ت  کارگری  ی پيشروان
 در  کنند٬  نگاری  نامه  مقامات دولتی  با  بخواهند  هم  اگر
 يا  کارخانه  کف  معترض  کارگران  های  نامه  به  واقع

 اندازند خيابان  می  اساس نظر  های  جنبه  ياد و  را  آن  ی
 کنند  می  نگاری ی پيشرو . آوری  نامه  به  خود  کارگری

 ندارد  توهمی  شرايطی ٬ هيچ  در  کارگری  های  توده  اما
 يک ی ک فعاليت متوهم اند٬ در نتيجه حت معمول به اين سب

 جای ی پيشرو  در  و  معين  شرايط  در  تجربه٬  با  انقالبی
 ل يک مبارزه ثير بسيار زيادی بر ک أ مناسب قادر است ت

 باشد داش  مت . ته  اخيرًا أ اما  برعکس شده سفانه  معادله  اين
 ه هايی که توده های کارگر خود هيچ اميدی ر و در د . است

 و  بسته  را  ها  جاده  جای آن  به  و  نگاری نداشته  نامه  به
 کنند٬ و اغلب در اعتصاب کرده و کارخانه را اشغال می

 پيشرو کنار آن  کمتر  کلی قرار دارد٬ تش کارگری م ی ها
 فعا  کسب مطالب اگر  برای  متشکل  کارگری  به ۀ لين  خود

 نامه نگاری با مقامات متوسل شوند٬ معنی روشن اش اين
 ۀ را پيشرو کارگری بدانند٬ از بدن چه خود است که چنان

 . کارگری عقب تر مانده اند

 نفع طبق  به کارگر امری تصادفی و ۀ چرخش توازن قوا
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 ک های اتخاذ يک سلسله تاکتي ۀ خودی نيست؛ نتيج ه خودب

 به  ما  کارگری  جنبش  واقعيت  در  در  که  است  پيشرو
 است  گذاشته  تاثير  آن  بر  و  داشته  تاکتيک مثًال . ازايی

 در  مشترک  مطالبات  حول  به  کارگری  عمل  اتحاد
 شرايطی اتخاذ می شود که توده های کارگر دارای هيچ

 آن  عملی  رهبران  و  پيشروان  و  نيستند  نيز تشکلی  ها
 در هستند پراکنده  برند و  می  سر  به  اين . افتراق  در

 همچنين  و  فعالين  بين  در  تاکتيک  اين  اتخاذ  با  شرايط
 پيشروان کارگری سلسله کارهايی صورت خواهد گرفت

 است اعتم  قادر  طبق که  کل  حدودی به  تا  نفس را  به  ۀ اد
 دفی نيست رژيم سرمايه داری در تصا . کارگر منتقل کند

 نفس از مشغول سلب اعتما حاکميت خود ۀ دور ۀ هم  به  د
 است ۀ طبق  به . کارگر  اعتماد  نفس موجب خيزش کسب

 ه ۀ های وسيع و متحدان  اين توده  و  ای کارگر خواهد شد
 به نفع طبق ۀ خود نقط  کارگر ۀ شروع چرخش توازن قوا
 . می شود

 شرايطی که توازن قوا در چنين شرايطی٬ يعنی در اتفاقًا
 حکومتی کارگر باشد٬ نوشتن نامه به مقامات ۀ به نفع طبق

 بود  خواهد  کننده  تعيين  و  قدرت  موضع  چنين . از  در
 شرايطی اگر بخش وسيعی از کارگران متحدانه مطالبات

 ۀ عنوان اولتيماتوم به صورت يک نام اساسی خود را به
 کنند  ارسال  حکومت  مقامات  به  نه ٬ سرگشاده  واقع  در

 مشغول چانه زنی و معامله که مشغول تعيين تکليف با آن
 طی اخيرًا . هستند  معدن  اعتصابی  کارگران  اسپانيا  در

 آن  فرزندان  اگر  که  کردند  اعالم  اولتيماتومی  ها چنين
 بکشند  ريخت ٬ گرسنگی  خواهند  ساده ۀ ترجم . خون

 اين گونه اولتيماتوم آن . انقالب است ٬ ريختن خون  ها ها
 در هم  در اسپانيا ۀ را  اکنون که  نمی کنند٬  شرايط اعالم

 چ  حال  در  قوا  است توازن  اعالم ٬ رخش  نوع  اين  وقت
 هم به اين دليل نظر و ارسال نامه ها فرا می رسد٬ و آن

 پشتوان  قوا ۀ که  توازن  همين  نامه  تاکتيک ارسال  محکم
 شود  می  مماشات  به  تاکتيک  اين  تبديل  مانع  که  . است
 می  اشاره  قوا  توازن  نگاری به  برای نامه  اگر  بنابراين

 به نفع توازن قوا اوًال الزم است روشن شود که اين ٬ شود
 به اين دليل مطرح می شود که کارگر است و ثانيًا ۀ طبق

 کرد  خواهد  ايجاد  کنندگان  توهمی برای ارسال  نه ٬ نه و
 . رژيم سرمايه قادر است آن را به وسيله سازش تبديل کند

 کارگری  فعاليت  يک  از  شکلی  تواند  می  نگاری  نامه
 اين ٬ باشد  به  مشروط  ت اما  موضع  از  کارگری که  حکم

 نه  و  آن باشد  طبق . تظلم  نفع  به  قوای  ٬ کارگر ۀ توازن
 اين نيز به  اما  فراهم می کند٬  مقدمات تحکم کارگری را

 تضمين شده ۀ فايت نخواهد کرد٬ يا دست کم نتيج تنهايی ک
 داشت  نخواهد  بر  در  را  آن ؛ ای  کارگران مگر  که

 پيشتاز  حزب  همان  يا  خود٬  اخص کمونيستی  تشکيالت
 تنها با نظارت انقالبی چنين . ی خود را ساخته باشند انقالب

 روزمر  فعاليت  بر  فرصت ۀ حزبی  که  است  کارگران
 سو  نامه ء هرگونه  در  داری  سرمايه  رژيم  از  استفاده

 کارگران  های  سازش ٬ نگاری  اساسی  مانع  و    گرفته
 بدون وجود چنين . طبقاتی از طريق نامه نگاری می شود

 که توازن قوا همچنان حزبی و به خصوص در دوره ای
 رژيم  مقامات  به  نگاری  نامه  باشد٬  بورژوازی  نفع  به
 سرمايه داری٬ آن هم از نوع حاکم در ايران٬ نه تنها قابل

 نيست  به ٬ دفاع  چرخش  بر  عالمتی  و  هشداری  بلکه
 به  است؛  کافی  سياسی  بلوغ  عدم  کم  دست  يا  و  راست

 نامه  سوی خصوص اگر  فعالين از  از  جمعی  و  محفل
 رگری نوشته شود که در واقع تشکل کف کارخانه نيز کا

 . محسوب نشود

 ۱۳۹۱ شهريور ۱۸

Ardeshir.poorsani@gmail.com 

*  http://www.azadib.com/arshiw/?p=35213#more 
35213 

 : قسمت اول **

http://www.youtube.com/watch?v=27zUkeNkkdE&f 
eature=plcp 

 : قسمت دوم **

http://www.youtube.com/watch?v=ors8o9Qv6Ew&fe 
ature=plcp 

 : قسمت سوم **

http://www.youtube.com/watch?v=uhONYHTgn60& 
feature=plcp
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۱٤   : : بحث آزاد بحث آزاد

 ۱ ۱ چماق تکفير رفرميسم٬ در دستان رفرميسم چماق تکفير رفرميسم٬ در دستان رفرميسم

 فريده جعفری

 ۱۳۹۱ مرداد ۳۰ نبه دوش

 هي اين  ديگر چ که  فعالين  و  کارگری  فعال  ٬ کارگر٬
 نشوند  زندانی  و  است ٬ دستگير  همه  خواست  تنها  ٬ نه

 فعاليت در جهت آزادی زندانيان سياسی  ٬ بلکه تالش و
 ٬ اما نقد افکار و اعمال . وظيفه عاجل همه انقالبيون است

 شدن ندارد  آزاد  زندانی شدن يا  نقد بلک ٬ هيچ ربطی به  ه
 و بايد  بوده  سانسور  بدون  امکان  حد  تا  و  دقيق  برنده٬

 حداقل صادقانه طرح س  يا  بشکافد  ال ؤ تمامی ابهامات را
 بزند . کند  تواند  می  رفرميسم  که  همان تقريبًا ٬ ضرباتی
 يعنی فعالين ضد سرمايه ٬ ها ی هستند که اين راديکال ي ها

 يا داری و فعالين لغو کار مزدی و مارکسيست های علنی
 ؛ نيروهای سينه چاک چهره شدن و چهره سازی می زنند
 پس بهتر است وقتی سخن از رفرميسم به ميان می آوريم

 بر مبنای شعارهای راديکالشان ه اين گرو  نيز نه  را  ٬ ها
 بلکه بر مبنای پاسيو بودن يا اعمال توهم پراکنی٬ آموزش
 نام  به  رفرميستی  عملکرد  زدن  جا  و  رفرميستی

 . م بررسی کني در نظر داشته و ... راديکاليسم و

 اعضای  تمامی  که  است  روزی  هماهنگی " چند  کميته
 آزاد شدند و از " های کارگری برای کمک به ايجاد تشکل

 است به ٬ نفر دستگير شده ٦۰ حدود  يک نفر باقی مانده
 عضو ٬ نام عليرضا عسگری که او نيز قبل از دستگيری

 تش "  ايجاد  به  کمک  برای  هماهنگی  های کل کميته
 که پس از اين خودش اعالم کند مگر اين ٬ نبود " کارگری

 الزم است تحقيق شود که اين شل کن . که عضو شده است
 پليس جمهوری  و  گرا  علنی  فعالين  بين  ها  کن  سفت  و

 و تحليل است  قابل تجزيه  می ؛ اسالمی چگونه  کجا  تا  و
 کی بايد به جنبش کارگری و جنبش  تواند ادامه يابد و تا
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 بزند انقال  است که . بی ضربه  بيان  به  الزم  جا  همين  در
 مبلغ علنی گرايی ب  طور ه تعدادی از فعالين شناخته شده

 طبق  و  دارند  قرار  پليس  مراقبت  و  نظر  تحت  دائم
٦۰ اين برخی از دستگير شدگان در بين ٬ اطالعات دقيق

 نفر خود اعالم کرده بودند که چند ماهی است تحت تعقيب
 ها اما با اين حال آن . يشان شنود می شود هستند و تلفن ها

 که  باشيد  داشته  نظر  در  حال  اند  شده  حاضر  جلسه  در
 . ولی خود اطالع نداشتند ٬ تعداد بسياری تحت نظر بودند

 نقد  اخير  ماه  دو  به " طی  کمک  برای  هماهنگی  کميته
 تشکل  کارگری ايجاد  اوج " های  حال  در  شکل  دو  به

 و  بوده  دو هست؛ گرفتن  هر  يک البته  با  طرف
 رودربايستی خاصی دست به عصا وارد گود رودررويی

 ٬ صادقانه و عريان هنوز هم به صورت کامًال می شوند٬
 اند  نشده  زنده  انتقاد  کارزار  وادار آن . وارد  را  مرا  چه

 شوم  کارزار  اين  وارد  هيچ ٬ کرد  بينيم  می  است که  اين
 له و شفاف و بدون رودربايستی مقو کدام از طرفين واقعًا

 در نقاطی خود  و هر کدام  نمی شکافند  را  های مربوطه
 سانسوری می کنند و اين خود سانسوری را نيز به بهانه

 چه آن های موارد امنيتی توجيه می کنند٬ در حالی که آن
 کنند  نمی  بيان  اين  ها  بهانه  دشمن به  است  ممکن  که

 است  بداند  بهانه  و  توهم  تمامی . يک  دشمن  چون
 اصلی گرايشات موجو  حتی بازيگران  و  می شناسد  را  د

 چرا که حداقل . را با تمام انديشه ها وافکارشان می شناسد
 تشکل  ايجاد  پيگيری  کميته  ساختن  در  که  بازيگران  اين
 برای  هماهنگی  کميته  آن  دنبال  به  و  کارگری  های

 داشتند  سال ٬ ايجادتشکل کارگری نقش اصلی را  طی ده
 افکار و انديشه هايشان را گذشته صدها مقاله نوشته اند و

 الزم  رفيقانه  و  صادقانه  شفاف و  برای نقد  در حدی که
 حد ٬ است  از  بيشتر  و  حد  همين  تا  دشمن  و  کردند  بيان

 آن  آن الزم  حتی بيشتر  و  می شناسد  را  به  ها ها  شايد
 آن  گفت تمامی  بتوان  گذشته  ها جرأت  سال  ده  طی  را

 پرونده  شان  عليه  و  کرده  دستگير  با بارها  زيادی  های
 نويسی  تک  طريق  از  يا  است  ساخته  متنوعی  اتهامات
 نشست  در  پراکنده  اطالعات  آوری  جمع  يا  و  زندانيان

 به و ها آن ٬ های گوناگون  به خصوص علنی گرايان را
 است  دقيقی شناسايی کرده  خود پس سانسور کردِن . نحو

در واقع شانه خالی ٬ با بهانه حفظ موارد امنيتی ٬ در نقدها
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ردن از انجام وظيفه و دوری از نقد صادقانه و رفيقانه ک

 امنيت ٬ است  حفظ  گيری . نه  بهانه  از  ترس  همچنين  و
 ی که نقد را به ديده دشمنی نگاه می ي فرقه ها و سکت ها

 ها  نقد  به  گويی  پاسخ  جای  به  و  راه ٬ کنند  شنگه  الم  با
 له أ به پاک کردن صورت مس ٬ انداختن ضمن تخريب نقاد

 اما اکنون که . اع قرار دادن نقد اقدام می کنند و تحت الشع
 عمل علنی گرايان هر روز بيشتر از قبل ضربات جبران
 می  انقالبی  جنبش  و  کارگری  جنبش  پيکر  بر ناپذيری

 به جای تجزيه و تحليل نقادانه ٬ زند  و سکت ها فرقه ها
 قرص بی هوشی نوش جان کرده و در سکوت ٬ موضوع

 . سر می برند ه ب

 نو  اين  می توان صادقانه در  که  کرد  ثابت خواهم  و شته
 و بدون خودسانسوری و بدون به خطر انداختن ٬ رفيقانه

 داد٬  ارايه  دقيقی  نقد  از فعالين٬  را  امنيت  حفظ  بهانه  و
 و  ای  فرقه  افکار  کردن  پنهان  برای  که  افرادی  دست

 های بی مايه ای داده و ماله کشی می سکتاريستی٬ جواب
 آن  از  را  گ کنند  ناخواسته . رفت ها  وظيفه  ولی ٬ همان

 گرا  علنی  اجتناب ناپذير  گروه ي حاصل  که  در داب ی را
 رساند  انجام  به  چپ  دانشجويان  با  علنی ٬ رابطه  اکنون

 کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد " گرايان غيراصولی
 کارگری تشکل  ايران ٬ " های  کارگران  آزاد  ٬ اتحاديه

 کانون مدافعان ٬ های کارگری کميته پيگيری ايجاد تشکل
 حقوق کارگر و چند تای ديگر در جنبش کارگری به عهده
 گرفته و ضربات مهلکی به جنبش کارگری وارد می کنند
 رفرميسم  دستان  در  رفرميسم  تکفير  چماق  همان  اين  و

 . است

 که ضربات ی بهانه ديگری که بايد از چنگ علنی گرايان
 ٬ درآورد پی در پی بر پيکر جنبش کارگری وارد می کنند

 اين  از  است  رفرميست عبارت  اين  گويند که  می  ٬ ها
 کارگری  مبارزات ٬ جنبش  و  فعاليت  و  ای  توده  تشکل

 نمی تواند علنی ٬ روزمره و حتی طوالنی مدت کارگران
 اين بهانه و فريب کاری هر روز بيشتر توهم  نباشد و با
 پراکنی می کنند و هر روز بيشتر به سرمايه داری خدمت

 می  و . کنند رسانی  اعتصاب  که  است  اين  امر  واقعيت
 آوردن  دست  به  برای  مبارزه  و  کارگری  اعتراضات

 باشد  مخفی  نمی تواند  اين ٬ مطالبات کارگری هرگز  اما

 اصًال  ابدًا موارد  مانند و  هايی  تشکل  به  کميته " ربطی
 تشکل  ايجاد  کارگری پيگيری  هماهنگی " ٬ " های  کميته

 اتحاديه آزاد " رگری های کا برای کمک به ايجاد تشکل ٬ 
 ندارد  کارگر  حقوق  مدافعان  کانون  و  ايران  . کارگران

 در واقع ٬ ها تشکل کارگری نيستند چون هيچ کدام از اين
 تلويحًا  خود را  به جای تشکل موقع جواب دادن به نقدها

 گويند  می  و  زنند  می  جا  کارگران  ای  در مثًال ( توده
 آلترناتيو شم  در  نشانی که  بی نام  يک ۱۳ اره مصاحبه  با

 ايجاد  به  کمک  برای  هماهنگی  کميته  اعضای  از  نفر
 است تشکل  گرفته  صورت  کارگری  يا ٬ های  خانم  اين

 با نام آقای بی نام و نشان که مدافع سرسخت فعاليت علنِی
 است  کرده ٬ نشان  مخفی  را  به ٬ خود  طرف  يک  از

 صورت سخنگوی تمام عيار کميته هماهنگی برای کمک
 ای کارگری ظاهر می شود و از طرفی ه به ايجاد تشکل

 برای  هماهنگی  کميته  موضع  من  های  گفته  گويند  می
 تشکل  ايجاد  دنبال ٬ های کارگری نيست کمک به  به  اما

 بيت  شاه  گويی٬  پاسخ  از  کردن  خالی  شانه  و  نفی  اين
 های تبليغات کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل

 دارد  می  اعالم  را  کا ) کارگری  تشکل  و که  رگری
 به  ما  اما  مخفی باشند  اعتصابات نمی توانند  مبارزات و
 اعتصابات و سازمانهای  مبارزات و  بله  گوييم  می  اينها

 باشد  مخفی  تواند  نمی  کارگران  به ٬ توده  ربطی  چه  اما
 آيا  بياندازيد؟  اعتصاب راه  می توانيد  شما  آيا  دارد؟  شما

 کنيد شما می توانيد برای گرفتن حقوق معوقه خود تحصن
 ببنديد ؟ حال اگر به آن  جاده ای را  بگوييم که شما يا  ها

 که همگی بدون استثنا افراد بسيار آگاه و در حد تئوريسين
 می گويند تشکل ما تشکل ٬ هستيد چرا اعتصاب نمی کنيد

اين . نه سازمان توده ای کارگران ٬ فعالين کارگری است
 جا است که دم خروس و قسم حضرت عباسشان پيدا می

 . شود

 کنيد وقتی به آن  مدرک و سند اعالم  ها گفته می شود با
 انجام ... تاکنون چند تا اعتصاب يا تحصن و تظاهرات و

 ايد  و ٬ داده  ای کارگران نيستيم  تشکل توده  ما  می گويند
 متشکل  به  خواهيم  می  که  هستيم  کارگری  فعالين  تشکل

 وقتی گفته می شود تشکيالت و . شدن کارگران کمک کنيم
 ی که می خواهند به متشکل شدن کارگران کمک ي گروه ها

٬ کنند بايد سازماندهی کنند و سازماندهی بايد مخفی باشد
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 کارگری نمی تواند  مبارزه  فعاليت و  تشکل و  می گويند

 باشد  بود ٬ مخفی  علنی  و . بايد  باشيم  علنی  بايد  هم  ما
 رفرميستی است . هستيم  در واقع وقتی ( اين همان توجيه
 آن  بگذاريد ه به  تخم  می شود  گفته  مرغ ٬ ا  ما  می گويند
 بار حمل ٬ نيستم  و وقتی گفته می شود  شتر هستيم٬  بلکه

 ها وقتی از آن ) مرغ هستيم ٬ کنيد می گويند ما شتر نيستم
 شدن ؤ س  متشکل  برای  روز  اين  به  تا  که  شود  می  ال

 نام و نشان و  سند و مدرک اثبات کارگران کدام بخش با
 شدن کمک کرديد ٬ کننده  تشکيل  اين کمک ها  حاصل  و

 است  بوده  تشکل  مستقيم ده اوًال . کدام  غير  را  مورد  ها
 ٬ لی به بهانه اين که موضوع امنيتی است و ليست می کنند

 دهند  نمی  ارايه  کننده  اثبات  مدارک  و  به ؛ داليل  بلکه
 ال اين است اگر شما ؤ س . ليست های الکی بسنده می کنند

 چون ٬ کار تان نيز علنی است نتيجه علنی هستيد و مسلمًا
 حاصل کار علنی نمی تواند مخفی باشد و حتی نتيجه کار
 جمهوری  در صد  صد  مخفی باشد  نمی تواند  نيز  مخفی

 علنی است  اش که  نتيجه  اطالع ٬ اسالمی ازکار علنی و
 دارد  مدرک . کامل  و  دليل  با  توانيد  نمی  چرا  پس حال

 يجه عمل شما است نت اثبات کنيد که ليست ارايه شده واقعًا
 . يا خير؟ در پايين باز به اين موضوع خواهم پرداخت

 که تمامی افرادی که اعتقاد به مخفی کاری مورد دوم اين
 هميشه تذکر داده و می دهند که بحث مخفی بودن ٬ دارند

 تظاهرات نيست  بستن و  راه  اعتصاب يا  بايد ٬ خود  بلکه
 ت  و  باشند  مخفی  سازماندهندگان  و  اين سازماندهی  مامی

 و تشکل های کارگری  افرادی که اعالم می کنند مبارزه
 باشند  مخفی  توانند  اين ٬ نمی  خاطر  به  و  عمد  که به

 و  سازماندهی  بودن  مخفی  موضوع  ندارند  صداقت
 سازمان دهندگان را سانسور می کنند و طوری جواب می
 مخفی  مبارزه  طرفداران  کند  فکر  خواننده  که  ٬ دهند

 کر  مخفی  و منظورشان  مبارزه  خود  و  اعتصاب  دن
 ای کارگران است  اين فريب کاری از اما . سازمان توده

 شامورتی بازی رفرميست ها و علنی گرايانی که ماسک
 . اولتراچپ به چهره دارند سرچشمه می گيرد

 است  بودن  داری  سرمايه  ضد  بحث  سوم  اين . مورد
 ا رفرميست  مدعی  اعتبار لترا و های  کسب  برای  چپ٬
 توده کاذب به  گونه  اين  داری بودن  سرمايه  عنوان ضد

 های کارگران را فريب می دهند که پنداری می توان در
 داری  تحت تسلط سرمايه  ايرانی ٬ جامعه  نوع  از  هم  آن

 شجاعت در بوق و کرنا اش  با  و  دار بود  سرمايه  ٬ ضد
 که در عمل اين . کرد که تشکل ما ضد سرمايه داری است

 باشی  داری  سرمايه  شايد ول ٬ ضد  نگويی  را  حرفش  ی
 اروپايش٬  نوع  از  داری  سرمايه  جامعه  در  تا بشود

 که در اما اين ). ش ا نه از نوع ايرانی ( حدودی علنی بود
 داری  سرمايه  ضد  بار  چهار  ات  نوشته  پاراگراف  هر
 اسالمی  جمهوری  دولت  و  کنی  بيان  را  تشکلت  بودن
 وع سرمايه داری هم تو را تحمل کند و سرمايه داران از ن

 که سرمايه داری به يعنی اين ٬ ايرانيش تو را تحمل کنند
 دشمنانش اجازه فعاليت آزاد و علنی ضد سرمايه داری را

 دهد  اين . می  دروغين  تبليغات  که  است  توهمی  اين
 آفريند  می  کارگران  توده  اذهان  در  ها  بر . رفرميست

 علنی گرا " ضد سرمايه داری " مبنای تبليغات اين فعالين
 ب  فريب است که  و  دانسته  سياری از طرفداران ليبراليسم

 اسالمی  جمهوری  اقتصاد  نژادی ( کارانه  را ) احمدی
 . اقتصاد کمونيستی تبليغ می کنند

 : ال جواب دهيم ؤ بايد به چند س

 داری نيست که  ۱  سرمايه  دولت جمهوری اسالمی٬  آيا
 داری علنی فعاليت  سرمايه  تشکالت ضد  می دهد  اجازه

 کنند ؟

 د  ۲  حاکميت آيا  اعمال  ابزار  اسالمی  جمهوری  ولت
 سرمايه داری ايران نيست؟

 ا سرمايه داران ايران و دولتشان که هارترين دولت ي آ  ۳
 تشخيص  را  دشمنان خود  داری است نمی توانند  سرمايه

 بدهند؟

 آيا توازن وجود دارد که دولت سرمايه داری ايران را  ٤
 تحمل کند؟ مجبور می کند تشکل ضد سرمايه داری را

 نظام  ٥  يک  اسالمی  جمهوری  دولت  گوييم  می  ما
 را  دار  سرمايه  طبقه  حاکميت  که  است  داری  سرمايه
 اعمال می کند و دشمنان طبقه حاکم را می شناسد و اگر

 ضد سرمايه داری باشند به شدت سرکوب می کند و واقعًا
 را  اسالمی  جمهوری  بتواند  که  تشکيالتی  طور همين
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 ٬ رش و تحمل تشکل ضد سرمايه داری بکند مجبور به پذي
 ندارد  عمًال . وجود  بار  امروز صدها  به  تا  اين موضوع

 سازمان  از  کدام  هيچ  که  است  شده  احزاب ثابت  و  ها
 کردن  مجبور  توانايی  سوزنی  سر  اندازه  به  مدعی
 ضد  تشکل  عنوان  به  پذيرش شما  به  اسالمی  جمهوری

 داری  واقعًا . ندارند را سرمايه  طبق ادعاهايتان اگر شما
 جمهوری اسالمی بگوييد لطفًا ٬ ضد سرمايه داری هستيد

 از ترس چه چيزی شما را تحمل می کند؟

 سرمايه  ٦  تبليغات ضد  اين همه  چيزی باعث شده  چه
 ايران  داری  سرمايه  دولت  بر  تأثيری  شما  بودن  داری

 نداشته باشد ؟

 ممکن است فرد جواب اين است که آن  می دانند شما  ها
 فرد  باشيد ٬ به  داشته  داری  سرمايه  ضد  از ٬ انديشه  اما

 جهت تشکيالتی و سبک کار نه تنها خطری برای سرمايه
 نداريد  نفع ٬ داری  به  هم  بسيار  تواند  می  وجودتان  بلکه

 از  و  شود  رنگارنگ  ويترينش  تا  باشد  داری  سرمايه
 گذری برای شناسايی محّل ٬ طرفی سبک کار علنی شما

 ست که اگر علنی گرايان نباشند ممکن هر نيروی فعالی ا
 پس وجود شما . است برای سرمايه داری خطرناک شوند

 برای سرمايه داری با اندکی ترساندن شما٬ بسيار الزم و
 . مفيد است

 هماهن  کميته  است  علنی گ جالب  سرسخت  طرفدار  ی
 کرده توسط يکی از اعضای بی نام و نشانش ادعا ٬ گرايی

 داده  توجه به اين پرسيد بايد . اند کارهای زيادی انجام  با
 ايد  داده  انجام  که  کاری  اندازه ٬ همه  به  را  شما  چرا

 کردند  اعتصاب  دو  فقط  که  واحد  شرکت  کارگران
 سرکوب نکردند؟ شما که ضد سرمايه داری هستيد برخی

 ولی ٬ يک يا دو سال زندانی می شوند از اعضايتان نهايتًا
 ۳.٥ ) قول شما به ( رفرميست … اسالو٬ مددی٬ شهابی و

 ر حالی که آن د . زندانی می شوند … ٬ و شش سال و ٬ ٥
 ادعای  و  ندارند  داری  سرمايه  ادعای ضد  کدام  هيچ  ها
 پاراگراف  هر  در  شما  و  ندارند  غيره  و  بودن  تئوريسين
 داری  سرمايه  ضد  مدعی  بار  چهار  خود  های  نوشته

 جواب ساده است کارگران شرکت واحد بدون هيچ ٬ هستيد
 يی مرتکب عمل ضد سرمايه داری شدند و شما گونه ادعا

 تبليغ  و  ادعا  هزاران  را ٬ با  داری  سرمايه  ويترين  فقط

 کرديد  کرديد تزيين  کمک  داری  سرمايه  دولت  به  و
 ميان  در  همچنين  و  شناسايی کند  را  واقعی خود  دشمنان
 جمهوری  که  کنيد  می  ايجاد  توهم  ها  توده  و  کارگران

 ن خودشان را آزاد گذاشته اسالمی و سرمايه داران دشمنا
 نتيجه  چنين  کردن  پنهان  برای  و  که ای اند  کارهايی ٬ 

 آن  دهيد  می  نسبت  خودتان  به  را  می نکرديد  که  گونه
 . گوييد

 وقت  جای برخی  به  افراد  اين  اوقات  بيشتر  البته  که  ها
 صورت تمسخر برخورد کرده ه پاسخگويی به نقد٬ با نقد ب

 کنن  می  خالی  شانه  پاسخگويی  از  مصاحبه مثٌال . د و  در
 اعضای  از  ايجاد " يکی  کمک به  برای  هماهنگی  کميته

 ها گروه اين : با آلترناتيو می گويند " های کارگری تشکل
 های کوچکی هستند که پايشان روی زمين سفت نيست يا

 اين  گويند  خارج می  يک ها  گويند  می  يا  هستند  نشين
 . غيره ولی مکتوب نکردند و ٬ چيزهايی شنيده ايم

 نقد ب  به  نيست که  بزرگ دليل  کوچک يا  گفت گروه  ايد
 . بلکه خود نقد بايد مد نظر باشد جواب داده شود يا خير٬

 باشد  يک نفر  کننده  نقد  بگوييد ٬ شايد  توانيد  می  شما  آيا
 برای  آيا  نيست؟  پاسخگويی  به  نياز  بوده  يک نفر  چون

 نقد  بگويد ٬ ارائه  بيايد  يکی  شايد  کرد؟  جمع  طومار  بايد
 هستند چون  نفر  ميليون  يک  کنندگان  به ٬ نقد  نياز

 نيست  شايد . پاسخگويی  بود  يک نفر  و  يک ميليون  اگر
 داديم  می  بودن . پاسخ  پاسخگو  برای  کميتی  معيار  ٬ اين

 در مقوله انتقاد . متعلق به سرمايه داری است نه کارگری
 و  اسم  يا  و  کننده  نقد  تعداد  به  ديگری هرگز  و  خود  از

 ها يا معتبر بودن يا به مقام و رتبه آن آدرس نقد کننده يا
 بلکه به خود ؛ پاسخ نمی گويند ٬ بی اعتبار بودن نقد کننده

 از طرفی پاسخ گفت  و  پاسخ می گويند  برای ن نقد  نقد  به
 يا  و  دشمنان  و  مخالفين  جلب نظر  يا  نقاد  کردن  راضی

 در نظر گرفته نمی شود  بلکه بايد ٬ جلب حمايت و غيره
 صادقانه باشد و برای يافتن اشتباهات و نقد بی مالحظه و

 بی  بايد  نقد  به  پاسخگوی  هم  و  درست  راه  کردن  پيدا
 از  خروج  و  اشتباهات  رفع  برای  صادقانه  و  مالحظه
 از  کس  هر  زير  موارد  بهانه  به  پس  باشد٬  انحرافات
 . پاسخگويی نقد شانه خالی کند بايد زير سؤال واقع شود

 افراد٬  ۱  تعداد  به  اعتباری پاسخگويی را  بی  يا اعتبار
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 . نقاد موکول نمايند

 خالی  ۲  بهانه های امنيتی بودن از پاسخ گويی شانه  به
 حالی ٬ نکنيد  موارد در  به  شدن  بدون وارد  توان  می  که

 . امنيتی در کليت پاسخگوی اعمال و انديشه های خود شد

 نقدهای ارايه شده را ناديده گرفته اعالم نمايند که نقدها  ۳
 در حالی که حداقل سه مورد ثبت شده ٬ شده است مکتوب ن

 اين پنهان کردن يعنی . قبل از اين مصاحبه بيان شده است
 . عدم پاسخگويی ...

 که مشخص کنيم علت تشکيل مورد بسيار مهم ديگر اين
 و نوع " کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری " شدن

 های کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل " جديدش
 مقابل " کارگری  تشکل " در  ايجاد  پيگيری  های کميته
 ن کدام بهتر است و کدام که اآل اين . بوده است " کارگری

 بد کار می کند  ست بحث اين . مورد بحث نيست ٬ خوب يا
 قرار که  مسير  يک  در  نيروها  بايد  که  زمانی  درست

 ضعيف ٬ بگيرند  و همديگر را  قرار گرفتند  در مقابل هم
 به . کردند  درک  به برای  است  الزم  موضوع  اين  تر

 روند  طی  و  شدن  تشکيل  فشرده  و  کلی  بسيار  صورت
 های کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل " تاکنونی
 شود " کارگری  رغم آن ٬ بيان  علی  که  ديد  خواهيد  گاه

 روز  همان  از  داری  ضدسرمايه  پرطمطراق  ادعاهای
 تشکيالت ٬ اول  ضد  رفرميستی٬  جمع  يک  کميته  اين

 ی و در نهايت ضد کارگری با ظاهری اولترا چپ کارگر
 خود  بودن  رفرميست  کردن  پنهان  برای  و  چماق ٬ بود

 هنوز هم  که  دور سرش می چرخاند  را  تکفير رفرميسم
 . چنين می کنند

 الزم است بدانيم در اين کميته سکتاريسم به صورت اين
 از  يک صدا  فقط  و  کند  يکدست  را  گرايشات  همه  که

 . وجود داشت وهنوز هم وجود دارد ٬ يد درونش بيرون بيا
 از  افراد  اين  از  بخشی  شدن  ايجاد " جدا  پيگيری  کميته

 و ايجاد کميته ديگر و عملکردهای " های کارگری تشکل
 آن آن  پيوستن  سپس  و  همکاری  شورای  در  به ها  ها
 ايجاد "  برای  هماهنگی  کارگری کميته  سپس " تشکل  و ٬ 

 ها ی کودتای آن دو شقه کردن آن و در واقع به قول برخ
 کميته هماهنگی برای کمک به " و سپس يک دست کردن

 طرح  يک  از  همگی  فعلی  کارگری  تشکلهای  ايجاد
 وجود  هنوز  که  گرفت  می  سرچشمه  پنهان  سکتاريستی

 : علل و سبک کار تشکيل شدنش عبارت است از . دارد

 ٬ پس ازگذشت مدت کوتاهی از تشکيل شدن کميته پيگيری
 رگری که اکثريت اعضای آن اعتقاد های کا ايجاد تشکل

 داشتند  کارگر  طبقه  يابی  تحزب  و  تحزب  گرايشات . به
 شدن  تشکيل  با  کارگر  طبقه  يابی  تحزب  ضد  مختلف

 دچار احساس " های کارگری کميته پيگيری ايجاد تشکل "
 کميته پيگيری ايجاد " غافل گيری شدند و فکر کردند که

 تمام " های کارگری تشکل  ديگر  ماه  چند  های تا  ی توده
 کارگر را به دنبال خود بسيج خواهد کرد و سپس تحويل

 داد  حول و وال برای مقابله و . احزاب خواهد  بنابراين با
 شده  کار  دست به  کارگر  هماهنگی " ٬ نجات طبقه  کميته

 ايجاد  کارگری برای  دادند " تشکل  تشکيل  البته . را  که
 مه تمامی فعالين کارگری حداقل در نزد خود می دانند ه

 اوليه  ايجاد " موسسين  برای  هماهنگی  تشکل کميته
 کارگر و " کارگری  دشمنان سر سخت تحزب يابی طبقه

 . خصوص دشمن خونی٬ لنين بودند و هنوز هم هستند ه ب
 ه جالب است که بدانيم اين موضوع را از طرق مختلف ب

 کميته هماهنگی برای " های مرد اول خصوص سخنرانی
 کارگری ايجاد  دا " تشکل  تحزب در  عليه  تهران  نشگاه

 ب  و  لنين ه يابی  سولدوش ٬ خصوص  و  ساقدوش توسط
 که پنداری کشف جديدی  هايش با شور و هيجان بيشتری

 است  افتاده  اتفاق  تئوری های انقالبی  عالم  از ٬ در  غافل
 منشويسم تسکی٬ ئو هايشان ادامه کا که تمامی حرکت اين
 ای تازه خورد چپ های ليبرال شده يا چپ ه ه ب  بود ... و

 که البته اين حرکت باب ميل و خوشايند . شد کار داده می
 هست  و  بوده  نيز  اسالمی  مختلف جمهوری  های  . جناح
 حال هرکسی بپذيرد که گرايش انقالبی٬ گرايشی است که

 باشد  داشته  اعتقاد  يابی  تحزب  ضد ٬ به  گرايشات  پس
 ها دامن تحزب يابی انحرافات مختلفی دارد که يکی از آن

 است زدن  رفرميسم  اساس . به  و  پايه  کميته " پس
 هر " های کارگری هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل

 است  و  بوده  گرايش رفرميستی  اش  شاخه  البته . دو  که
 بودن  دار  سرمايه  شعار ضد  رفرميسم  اين  قبای پوششی

 کميته پيگيری ايجاد تشکل " اما . کميته بوده و هنوز هست
 گرايشات مخ " های کارگری  که از  بود  شده تلف تشکيل



 دورة دوم دورة دوم - - ششم ششم سال سال - - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ مرداد مرداد - - ۳ ۵۳ ۵ شمارة شمارة

۱۹ 
 داشت و هدف هر  را  آبشخور مخصوص خود  کدام  هر

 کرده  تصرف  يک دست  را  کميته  که  بود  اين  به ٬ کدام
 ابزار آبشخور خود تبديل کند و اين دليل اصلی جدا شدن

 تشکلهای گروه  ايجاد  پيگيری  کميته  از  مختلف  های
 از گرايشات از تصرف کميته  هر کدام  که  کارگری بود

 نهايی نا اميد می شد از کميته جدا شده می رفت تشکل به ت
 يکی از اين گروه . يک دست خود را جداگانه می ساخت

 توانايی تصرف  شدند  متوجه  وقتی  که  افرادی بودند  ها٬
 را " های کارگری کميته پيگيری ايجاد تشکل " يک دست

 را تشکيل " اتحاد کميته های کارگری " جدا شده و ٬ ندارند
 ها نتوانستند به وزنه آن . وص خودشان باشد دادند تا مخص

 تبديل شوند  اتحاد ٬ ای در مقابل دو کميته موجود  پيشنهاد
 و  ها  تشکل  همکاری  شورای  آن  دنبال  به  و  دادند  عمل

 پس از حدود دو سال امکان . فعالين کارگری تشکيل شد
 ب  نيز  را  همکاری  شورای  نياوردند ه تصرف  . دست

 ين رابطه را بايد کسانی ماجراهای شورای همکاری در ا
 موضوع از اين آ که در  بيان کنند تا  ن فعاليت می کردند

 شود  روشنتر  نيز  زمان . جهت  آن  در  صورت  هر  به
 کميته هماهنگی برای " قدرت گرايش ضد تحزب يابی در

 در نتيجه اتحاد . رو به ضعف بود " تشکل کارگری ايجاد
 غنيمت شمرده  های کارگری فرصت را  را ٬ کميته  خود

 هماهنگی برای ايجاد " در  کارگری کميته  منحل " تشکل
 ضد . کرد  گرايش  عمل  اين  کميته ت با  در  يابی  حزب

 کارگری  ايجادتشکل  برای  تر ٬ هماهنگی  ضعيف  بسيار
 شد تا جايی که به دو قسمت تقسيم شد و برخی از اعضا

 کردند  اعالم  کودتا  اثر  بر  را  آن  شدن  از . تقسيم  حال  و
 برای "  هماهنگی  کارگری کميته  دو " ايجادتشکل  اوليه

 های کارگری کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل
 تشکل کارگری باقی مانده و کميته هماهنگی برای ايجاد

 ضد سرمايه " است که هر دو در بنيان رفرميستی و شعار
 هستند " داری  آن . مشترک  اصلی  اختالف  در اما  ها

 عدم پذيرش تحزب يابی طبقه کا  و شعار ٬ رگر پذيرش يا
 ها فقط شعار است برای اين ی هر دو . لغو کارمزدی است

 پوشش و پنهان کردن ذات رفرميستی که در هر دو بخش
 . ها می باشد از اصول زير بنايی آن

 در حالی که اين رفقا سعی دارند در هر پاراگراف حداقل
 يک بار ضدسرمايه دار بودن يا لغو کار مزدی بودن خود

 ت  کنند  بيان  کند را  فراموش  خواننده  مبادا  در . ا  چون
 و  باشد  ماندگار  که  ندارد  وجود  چيزی  همچنين  عملشان

 باشد  بيان زبانی نداشته  خود ( نياز به  مشک آن است که
 آن ببويد٬  بگويد نه  عطار  اين ) که  همه  از  که جالب تر

 های در صحبت ٬ مصاحبه شونده و همه سران اين کميته
 عل  طبل  به  وجود  تمام  با  کوبند خود  می  گرايی  اما ٬ نی

 : مصاحبه شونده در مصاحبه نام ندارد بايد پرسيد

 به علنی گرايی درکل و علنی بودن اگر واقعًا  ۱  شما
 تشکل  ايجاد  به  کمک  برای  هماهنگی  های کميته

 پس چرا نام خود ٬ طور خاص معتقد هستيد ه کارگری ب
 را در مصاحبه بيان نمی کنيد؟ آيا در رابطه با خود به

 ولی در مورد کل تشکل ٬ جمهوری اسالمی توهم نداری
 حفظ کردن خود  آيا  مقدم بر حفظ کردن ٬ توهم داری ؟

 کل تشکل است که خود را مخفی می کنی ولی تشکل را
 علنی می خواهی ؟

 خطری  ۲  که  ترسيد  می  خود  نام  بيان  از  شما  اگر
 باشد  خواهيد ٬ برايتان  می  کارگران  ديگر  از  پس چرا
 باش  ادرار علنی  با  فرش نجس شده  بريدن  حکم  آيا  ند؟

 بچه برای همسايه است؟

 از کجا معلوم شما که نقد کننده ها را به گروه اصًال  ۳
 دهيد  می  نسبت  نشين  خارج  کوچک و  خودتان ٬ های

 اين  به  توجه  با  نباشيد؟  نشين  فعالين خارج  بيشتر  ٬ که
 ادبيات و سبک نوشتاری شما را می شناسند و می دانند

 ه احتمال قريب به يقين متعلق به کسی است که در حال ب
 . حاضر در سوئد به سر می برد

 چرا به نقدهای مشخص با نام و نشان ٬ دوست عزيز  ٤
 پاسخ نداديد؟ نوشته شده اصًال

 دوستان  ٥  تناقض را  اين  هماهنگی برای " بايد  کميته
 ٬ بين خود حل کنند " های کارگری کمک به ايجاد تشکل

 ض  به  خود اگر  قدرت  به  يا  و  اسالمی  جمهوری  عف
 وادار  جمهوری اسالمی را  می توانيد  که  داريد  اعتقاد

 پس چرا در مصاحبه ٬ به پذيرش علنی بودن خود نماييد
 آلترناتيو بدون نام ونشان ظاهر می شويد؟ اگر  خود با
جمهوری اسالمی را به عنوان دشمن آزادی می دانيد و
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 نام و نشان خود  پنهان می بر اين مبنا  در مصاحبه  را

 عنوان علنی گرايی به ٬ کنيد  به  کل تشکل را  پس چرا
 خطر می اندازيد ؟ از اين کار چه هدفی داريد؟ آيا می
 ما  کنيد  جمهوری اسالمی اعالم  به  غيرمستقيم  خواهيد

 انسان  به توده ها ی تو را ضد  نمی دانيم؟ يا می خواهيد
 جمهو  برقراری  وجود  با  توان  می  که  ری بگوييد

 اسالمی آزاد بود و حق و حقوق خود را به دست آورد ؟
 جمهوری  يا  ها  توده  به  خواهيد  می  را  چيزی  چه
 اسالمی بقبوالنيد؟ جمهوری اسالمی می داند کسانی که

 غير ٬ صادقانه در صفوف طبقه کارگر فعاليت می کنند
 چپ ها  می ) کمونيست ها ( از  ما  و  باشند  توانند  نمی

 اسال  جمهوری  که  خونی ٬ می دانيم  دشمن  ها  چپ  با
 که . است  کنيد  ثابت  ها  توده  به  خواهيد  می  شما  آيا

 می  يا  ؟  نيست  دشمن  ها  چپ  با  اسالمی  جمهوری
 آن  از  شما  که  جمهوری اسالمی ثابت کنيد  به  خواهيد

 مخفی کار نيستيد؟ چپ های خطر ناک و

 تشکل " چون  ايجاد  هماهنگی برای کمک به  های کميته
 نيست يک سازما " کارگری  ای  توده  جايگاه ٬ ن  پس بايد

 که  خودش جواب بدهد  جايگاه  همان  در  و  بداند  را  خود
 واقعًا  کسی می تواند  از چپ ها  را غير  منافع کارگران

 جواب  بايد  ؟  بکند  کاری  آن  کسب  برای  و  داشته  قبول
 بدهيد که آيا می خواهيد جمهوری اسالمی را فريب بدهيد

 اين  او را مجبور به پذيرش قدر قوی هستيد که که آن يا
 به  خواهد  می  برعکس  يا  ؟  بکنيد  خود  های  برنامه
 نداريم  تو  برای  خطری  ما  که  بگويد  اسالمی  جمهوری

 بنابراين کارگران را فريب بدهيد ؟

 ساختار جمهوری اسالمی با منافع طبقه کارگر هيچ گونه
 تشکلی نمی تواند . ندارد ٬ حتی اندک ٬ سازگاری  کسی يا
 مگر توازن . دو به صورت علنی بند بازی کند در بين اين

 قوا از طرف سازمان سياسی کارگران وجود داشته باشد
 را  آن  کرده  وارد  فشار  اسالمی  جمهوری  بر  بتواند  و

 " مجبور به پذيرش نمايد  کميته هماهنگی برای کمک به .
 تشکل  کارگری ايجاد  س " های  اين  تکليف  را ؤ بايد  ال

 های سياسی مان يا سازمان روشن نمايد که آيا چنين ساز
 پذيرش تشکل  به  وادار  را  اسالمی  جمهوری  بتوانند  که
 داريش بکنند  سرمايه  از نوع ضد  علنی کارگری آن هم

 کميته هماهنگی برای " وجود دارد؟ اگر وجود ندارد پس
 با تکيه بر چه چيزی " های کارگری کمک به ايجاد تشکل

 ش حقوق می خواهد جمهوری اسالمی را مجبور به پذير
 نمايد٬  کارگران  و  اين خود  جمهوری مگر  نسبت به  که

 باشد  داشته  توهم  اين . اسالمی  تشکل يا  داريد  اعتقاد  که
 همان تشکل سياسی کارگران است که ٬ توده ای کارگران

 از عملکرد روزمره و مبارزات روزانه کارگران خود به
 تشکل ضد  تبديل به  خود  به  و خود  بيرون می يايد  خود

 به ثمر می سرماي  ه داری می شود و انقالب کارگری را
 رساند و از اين رو نيازی به سازمان سياسی طبقه وجود

 انديشه . ندارد  چنين  وجود  خوديسم " دليل  به  در " خود
 تشکل "  ايجاد  به  کمک  برای  هماهنگی  های کميته

 از گفته های زير می توان درک کرد " کارگری  در . را
 کميته " تی بودن حرکت مقابل جواب به موضوع رفرميس

 تشکل  ايجاد  به  کمک  برای  کارگری هماهنگی  " های
 مصاحبه شونده در آلترناتيو تشکيل جمع های خانوادگی٬

 گلگشت  هفتگی٬  های  مهمانی  پايی  های بر  سفره  ها٬
 صندوق  غذا٬  گروه اشتراکی ٬   همياری  های های

 زمينه ای برای به وجود همه اين ... خودجوش و  را  ها
 در حالی که ؛ تشکل ضد سرمايه داری می داند آمدن يک

 که زمينه ايجاد اين زمينه ها همگی می توانند قبل از اين
 داری باشند  سرمايه  تشکل ضد  های تشکل ٬ شدن  زمينه

 بهترين  در  صنفی٬  کانون ٬   صنفی  انجمن  مانند٬  صنفی
 در قسمت آخر که . حالت به سنديکا و اتحاديه منجر شوند

 های  برنامه  مورد  ايران در  و  جهانی  داری  سرمايه
 می گويد که چون غير مستقيم و تلويحًا ٬ صحبت می کند

 در اين تنش ها سرمايه داری ايران مجبور است فضايی
 باز کند و طبقه کارگر و فعالينش را بيشتر بپذيرد٬ پس از

 باشيم  داشته  علنی  حضور  بايد  اکنون  به ( هم  را  خود
 گرفتن ما را در نظر جمهوری اسالمی بشناسانيم تا نوبت

 باشند  اين تز همان مورد منصور حکمت است ). داشته
 در زمانش  تا  شوند  چهره  فعالين می خواهد  از  به ٬ که
 ! عنوان رهبران کارگری از طرف کارگران قبول شوند

 ولی بحث در ٬ شايد خيلی ها از چنين نقدی ناراحت شوند
 ناراحت شدن ندار ا اصول هيچ ربطی به خوش  يا  و  . د يند

 های کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل " ی اعضا
 تشکل " ٬ " کارگری  پيگيری ايجاد ٬ " های کارگری کميته
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 کارگر "  حقوق  مدافعان  کارگران " ٬ " کانون  آزاد  اتحاديه

 و " ايران  تپه  هفت  سنديکای  با  را  خود  نبايد  وقت  هيچ
 هر وقت چنين مقايسه ای انجام . شرکت واحد مقايسه کنند

 را يع ٬ دهند  فعالين  و  کارگران  فريب  قصد  آگاهانه  نی
 . دارند

 الزم هستند و که کامًال رغم اين علی ٬ اين دو شکل تشکل
 سازمان  در صد  صد  و شرکت واحد  سنديکای هفت تپه
 توده ای کارگران هستند و کميته ها و تشکل های نام برده
 ضرورت  ديگر  عملی  امکانات  با  ديگر  جای  در  نيز

 د ٬ دارند  خلط  و ولی  عرصه  و  عملکردها  و  توانايی  ر
 آن  متفاوت  فعاليت  می حوزه  بازی  شامورتی  باعث  ها

 کرد  جلوگيری  آن  از  بايد  که  که . شود  است  اين  تفاوت
 که در خط ی سنديکاهای فوق عملکردهای روز کارگران

 مقدم مبارزه هستند را درآن سازماندهی می کنند و برای
 مطالبات  مبنای  بر  نيز  نزديکشان  مشخصی کامًال آينده

 ريزی می کنند  اتحاديه . برنامه  و  کانون  و  ها  کميته  اما
 کمک  برای  شده  برده  نام  ايجاد های  و  ای  حاشيه  های

 و امکانات که برای قبول و تحميل سازمان  های بسترها
 می توانند عمل بکنند يا می ٬ توده ای کارگران الزم است

 پن  های  پنجه  و  بازو  عنوان  به  نيروهای  هان توانند
 سنديکاها و ديگر تشکل های توده ای کارگران و هدايت

 آن  آن . باشند ٬ ها کننده  جای  توانند  نمی  را خودشان  ها
 اين . بگيرند  سازماندهی  و  بودن  علنی  مبنا  اين  ها بر

 است  داری  سرمايه  چه . خدمت به  و  بيايد  خوششان  چه
 آن  و بدشان٬  مستقيم  علنی  ارتباطات  برقراری  با  ها
 سازمان ٬ غيرمستقيم  افتادن  خطر  به  واقعی باعث  های

 توده ای کارگران و فعالين بدرد بخور جنبش کارگری می
 اين تشکل . شوند  مکمل در حالی که  افرادشان بايد  و  ها

 های توده ای و سازمان سياسی سازماندهی ميان سازمان
 باشند و تنها اين ساختار را می توانند پيش ببرند و اين را

 دا  سرمايه  داند دولت  می  از . ری  که  است  دليل  اين  به
 به ٬ ها طريق وارد شدن در داشته های آن  همه طبقه را

 صورت فلش دوطرفه زير نظر می گيرد و متأسفانه اين
 تشکيالتی تشکل  جايگاه  هنوز  سرگردان  و  حيران  های

 به  را  خود  همچنان  خواهند  می  و  شناسند  نمی  را  خود
 زنند که امکان پذير عنوان سازمان توده ای کارگران جا ب

 نيروهای فعال . نيست  به  مقابل ضربات مهلکی  ولی در

 سازماندهی  برای  ای  حرفه  انقالبيون  توانند  می  که
 از  که  نيروهايی  همه  زنند٬  می  باشند  طبقاتی  مبارزات
 کرده و رو می آيند  درون مبارزات طبقاتی پرورش پيدا
 خدمات  و  کنند  می  معرفی  سرکوبگر  نيروهای  به  را

 نبايد از ياد ببريم . خواسته ای به سرمايه داری می دهند نا
 لجوجانه  گرايی  علنی  همين  اثر  بر  قبل  سال  پنج  ٬ که

 بودند م ينده سوسياليس آ نيروهايی که به عنوان جوانه های
 اکنون اين  و  نابودی کشانده شدند  در ميان دانشجويان به
 ميان  در  روئيده  های تازه  همين جوانه  چگونه  ها  کميته

 اين ن  بهانه  به  طبقاتی را  مبارزه  و  می خواهيم بردها  که
 کنيم  خودمان  پذيرش  به  مجبور  را  صورت ٬ دولت  به

 پرونده  و  نيروها  شدن  دستگير  و  شناخته  باعث  علنی
 برای . ها می شود سازی و تحت مراقبت قرار گرفتن آن

 : اثبات اين گفته به قسمت زير خوب دقت کنيد

 ع  مبلغ  نشان  و  نام  بی  کميته رفيق  عضو  گرايی  لنی
 اول از سنديکای ٬ هماهنگی در مصاحبه خود با آلترناتيو

 و  تپه  دادن شرکت هفت  و  دهد  می  سر  سخن  داد  واحد
 امضاء  درخواست و  هفت ۲٥۰۰ نامه  کارگران  از  نفر

 را  شدن هئيت موسس سنديکای هفت تپه  دستگير  و  تپه
 برای توجيه علنی گرايی و تشکيل جلسه کميته هماهنگی
 به عنوان مثال توجيهی کار خودشان  برابر دانسته آن را

 سپس می گويد  کار " بيان می کند٬  که  بگويم  می خواهم
 علنی در عين اين که دارای هزينه های اين چنينی است٬

 هست  نيز  قيمتی  گران  نتايج  و  دستاوردها اگر . دارای
 بپردازيم می توان به  بخواهيم به جزئيات اين دستاوردها

 افتا  نيشکر جا  و  شرکت واحد  کارگری در  تشکل  دو  دن
 کنيم  اشاره  تپه  رغم . هفت  علی  که  بود  آن  نتيجه

 دستگيری و اخراج کارگران فعال اين واحد ها٬ توانستند
 که اين آگاهی عظيم را در بين کارگران آن جا ايجاد کند
 درفرصت های بعدی تشکل علنی خود  باشند تا  را آماده

 هنگی نيز ضمن پذيرش اين هزينه کميته هما . برپا سازند
 در طول حيات خود توانسته است خدمات ارزشمندی  ها
 را انجام دهد٬ از باال رفتن دستمزد ها در کوره پزخانه ها
 خبر  انعکاس  تا  گرفته  واحدها  آن  کارگران  بيمه  و
 مبارزات کارگران مراکز و واحد های مختلف٬ بازگشت

 کار کارگران غرب بافت کرمانشاه٬  رسيدن به  نتيجه  به
 و  جسته  بر  سنندج٬  شاهو  کارگران  بازنشستگی بحث
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 مطرح کردن قتل عام کارگران خاتون آباد در اذهان مردم
 و کارگران٬ کمک به اعتراضات و دريافت دستمزدهای
 معوقه کارگران يخچال سازی لرستان و ده ها دست آورد

 کار ... ديگر  هرگز با  واضح است که اين دست آوردها
 آمدند غير  دست نمی  به  مخفی  اول ا ". علنی و  رفيق  ين

 را  هماهنگی ( خودشان  يعنی ٬ ) کميته  همسنگ سنديکاها
 سپس به عنوان ٬ سازمان توده ای کارگران قرار می دهند

 می زند و به صورت  محلی و فرابخشی جا  سازمان فرا
 افزايش دستمزد کارگران ٬ رابين هود فضايی ظاهر شده

 ها  پزخانه  کس کوره  آن را  کنند٬  می  می ب  بيمه  را  ها
 می  باز  کارشان  سر  بر  را  شده  اخراج  کارگران  کنند٬
 ب  يخچال سازی لرستان را  دستمزدهای معوقه  ه گردانند٬

 . غيره دست می آورند و

 اگر شما با يک تشکل فعالين  ۱ : بايد از اين رفقا پرسيد
 فرابخشی  و  محلی  فرا  اعضای مثًال ٬ کارگری  تعداد  با

 ناراحت ( نفری ۱۰۰۰  که  گيرم  می  باال  دست  بسيار
 بدهيد ) نشويد  انجام  کارهای  چنين  توانيد  چه ٬ می  ديگر

 محل  در  کرده  اذيت  را  خود  کارگران  که  است  نيازی
 لطفًا  بزنند؟  تشکل  ايجاد  به  دست  بقيه کارشان  مطالبات

 نماييد  کسب  نيز  را  و  ۲ . کارگران  شما  تشکل  چون
 دولت و ماموران و مًا پس حت ٬ تمامی اعمالتان علنی است

 کليه کارفرمايان کارگران کوره پزخانه ها٬ يخچال سازی
 که  همه می دانند  و غيره  غرب بافت کرمانشاه  لرستان٬
 باال رفتن دستمزد ها در کوره پزخانه ها و بيمه کارگران

 بافت آن  غرب  اخراجی  کارگران  کار  به  بازگشت  ها٬
 يخچ  معوقه  دستمزدهای  دريافت  و  سازی کرمانشاه  ال

 و  کميته ... لرستان  های  فعاليت  آورد  دست  و  نتيجه
 دولت و کارفرمايان ( وقتی اين دو دشمن . هماهنگی است

 می دانند٬ حتمًا )  کارگران همين واحد ها اين حقيقت را
 توانسته  تشکيالتی  چه  يا  کسانی  چه  که  دانند  می  نيز

 آن  کند مطالبات  کسب  برايشان  را  و . ها  دولت  وچون
 ايان و خود کارگران می دانند و شما و کارهايتان کارفرم

 است  مخفی ٬ علنی  چيز  نبايد  کارگران  رابطه  اين  در
 داشته  ترسی  مبارزات شما  بيان  از  نبايد  و  باشند  داشته

 اين حساب لطفًا . باشند  از ي از کارگران واحدها با  ی که
 انتقال  برای  بخواهيد  شدند  مرتفع  شما  مبارزات  نتايج

 ت ادعا های شما گفته های شما را تاييد کنند تجربه و اثبا

 الکی  شده  انجام  های  کار  ليست  کنيم  قبول  ما  حداقل  تا
 . رديف نشده است

 : به عبارت زير توجه کنيد

 نشست "  به  اسالمی  جمهوری  پوشان  چکمه  يورش
 تشکل  ايجاد  هماهنگی برای کمک به  کميته  های علنی

 عضو ...". کارگری  سخنان  از  بخشی  نوشته  کميته " اين
 تشکل  ايجاد  به  کمک  برای  کارگری هماهنگی  " های

 حال هر کارگر ايرانی يا هر انقالبی در جای ديگر . است
 بخواند  اين نوشته را  خود می گويد درود ٬ از اين دنيا  با

 و  تحمل  از  بااليی  حد  دارای  که  اسالمی  جمهوری  بر
 دمکراسی است که گوينده اين جمله در جمهوری اسالمی

 ٦۰ هرچند که در يک نشست ٬ عاليت علنی است دارای ف
 ولی همه را آزاد کرده و يک نفر را ٬ نفر را دستگير کرد

 است  کرده  زندانی  سال  يک  مفهوم . فقط  که  حالی  در
 در  که  است  بوده  گونه  اين  روز  اين  به  تا  پوش  چکمه

 پوش  چکمه  نداشته ٬ حکومت های  وجود  فعاليت  امکان
 می توا . است  هم  پوشان  دمکراسی پس چکمه  از  حد  نند

 باور کنيد خود جمهوری اسالمی با هزاران . داشته باشند
 اين  نمی تواند  زيبا  مفاهيم  و  تبليغ کلمه  خود  نفع  به  قدر

 . کند
 پوشان  چکمه  يورش  عبارت  است٬ ٬ در  پنهان  تناقضی

 کسانی که اعتقاد دارند جمهوری اسالمی حکومت چکمه
 به وسيله چکمه پوشان حفاظ  ٬ ت می شود پوشان است يا

 و  يورش  اش  وظيفه  پوش  چکمه  کنند  نمی  درک  چرا
 ) البته واقعيش ( سرکوب است که افراد راديکال و انقالبی

 وظيفه دارند تشکل خود را طوری سازماندهی نمايند که
اگر . چکمه پوشان امکان شناسايی و يورش نداشته باشند

 پوش را  چکمه  مفهوم  و  معنا  يا  سازماندهی نکنند  چنين
 دچار نادانی و توهم رفرميستی هستند درک  نمی کنند يا
 که خود را به کوچه علی چپ زده و وظيفه خدمت يا اين

 آورند  می  جا  به  را  داری  سرمايه  واقع . به  در  ولی
 های کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل " اعضای
 قدرت " کارگری  و  اسالمی  جمهوری  توانايی  به  نسبت

 هستند و عبارت چکمه پوش خود دچار توهم رفرميستی
 را نه به عنوان رساندن اعتقاد خود بر اين مبنا که ماهيت

بلکه برای انتقال يک ٬ نظام جمهوری اسالمی را برسانند
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 برند  می  کار  به  مجرد  قزوينی اخيرًا . احساس  رفيق

 خود  شايد  که  اند  نوشته  بيانی  رفيق  جواب  در  مطلبی
 اشتباه بسيار مهم در اما يکی دو . ايشان به آن جواب بدهد

 رفيق قزوينی  به  می دانم  اين مطلب بارز است که الزم
 اشتباهاتی بود ( تذکری بدهم  نيز  ايشان  . ) در مطلب قبلی

 درجات نوشته خود را بدون تحقيق ن رفيق قزوينی بيشتر م
 : و پی بردن به واقعيت ها می نويسند ازجمله

 عضو  ۱  گاه  هيچ  بيانی  عليرضا  دانم  می  يقين  به
 های کارگری نبوده است و کميته پيگيری ايجاد تشکل

 ايشان  که  است  نشده  ديده  جای  هم  روز  اين  به  تا
 . ادعای عضويت کرده باشد

 از  ۲  کارگری  تشکل  ايجاد  برای  هماهنگی  کميته
 تشکل  ايجاد  پيگيری  نشده کميته  جدا  کارگری  های

 کميته ٬ است  عضو  هرگز  که  کسانی  توسط  بلکه
 تش  ايجاد  مقابل کل پيگيری  در  نبودند  کارگری  های

 های کارگری تشکيل شده کميته پيگيری ايجاد تشکل
 کميته . است  اعضای  از  تعدادی  ها  بعد  که  هرچند

 به کميته پيگيری ايجاد تشکل  شده  های کارگری جدا
 . هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری پيوستند

 ی که رفيق قزوين اين دو مورد به اين دليل بسيار مهم بود
 آن  واقعيت  از  خود  آگاهی  عدم  فرقه بخاطر  دليل  را  ها

 قصد دفاع از رفيق بيانی . ورده است آ گرايی رفيق بيانی
 بلکه توصيه به رفيق قزوينی و ديگر رفقا است که ٬ نيست

 بايد دقت کرد تا زمانی که حقايق را نمی دانيم دچار عدم
 تر مسئوليت نشويم و قبل از ارائه نقد يا جواب هر چه بيش

 نماييم  با مثًال . تحقيق  رابطه  برای " در  هماهنگی  کميته
 تشکل  ايجاد  پيگيری " و " های کارگری کمک به  کميته

 تشکل  کارگری ايجاد  از " های  توان  می  راحتی  به
اگر . ها اطالعات الزم و کافی را بدست آورد اعضای آن

 چنين زحماتی نمی خواهيم به خود بدهيم بهتر است وارد
 . م تا باعث آموزش غلط نگرديم مباحثات نشوي

 هرچه گسترده تر شرکت هرچه گسترده تر شرکت زدگان زدگان زلزله زلزله در حمايت از در حمايت از
 کنيم کنيم

 کميتۀ دفاع از شاهرخ زمانی کميتۀ دفاع از شاهرخ زمانی

 زلزل  اثر  شرق ۀ بر  ساکنان آذربايجان  از  بسياری  ی
 شده شهرهای ورزقان  اهر و روستاهای اطراف کشته ٬ ٬ 

 ز  گشت بسياری  خانمان  بی  نفر  هزاران  و  اند خمی  به . ه
 گرامی  با مناسبت  همدردی  ابراز  و  شدگان  کشته  داشت

 مراسمی در شهر تبريز روز يکشنبه مورخ ٬ بازماندگان
 ساعت ۱۳۹۱ شهريور ۱۲  برگزار ۱۸ إلی ۱۶ از

 . خواهد شد

 از کارگران٬ دانشجويان٬ زنان و ٬ ما امضا کنندگان زير
 در اين مراسم  فعال می خواهيم  و  مردان و جوانان آگاه

 کنند  شرکت  و فعاالنه  مراسم ؛  اين  در  خود  شرکت  با
 و هم های بازماندگان ضمن اين که تسالی خاطر خانواده

 وطنان باشند٬ در همين حال رنج و مشکالت مردم دچار
 مانده شده که هم اکنون بی خانمان زلزله را  و در سرما

 از مردم شريف و نوع دوست . به گوش همه برسانند ٬ اند
 گسترده  برای رفع مشکالت اين عزيزان هرچه  بخواهند

 بگويند که هر . تر و متحدتر دست به اقدامات عملی بزنند
 در نتيجه مشکالت بی خانمانی ٬ روز هوا سردتر می شود

 . صد چندان می گردد

 اسکان  هدف بر طرف کردن مشکل  با  بايد  نشده  دير  تا
 زلزله زدگان متشکل شده و با برنامه های دقيق دست به

 . کارهای عملی بزنيم

 اين  از امروز ضمن  بودن  غمگين  همدردی و  ابراز  که
 اما بيشتر از آن و بيشتر ٬ نظر روحی تسالی خاطر است

 حمايت های عملی و کمک های مادی  از اشک ريختن٬
 . مورد نياز هم وطنان است

 : کارگران ٬ دانشجويان و جوانان آگاه

 اقدام ٬ بايد با سازماندهی دقيق و متناسب با شرايط ايران
 کمک های  پتانسيل عظيم  و  هدايت و رهبری نيروها  به

 سو  زدگان کنيد ی مردمی به  اطمينان می توان . زلزله  با
 دانشجو  کارگران٬  از طريق  بدانند  مردم  و گفت اگر يان
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 است٬  آمده  وجود  به  مطمئنی  کانال  آگاه  و  فعال  جوانان

 کمک ه  سمت زلزله دريای بی کرانی از  ای مردمی به
 سرا  شد زدگان  خواهد  اين . زير  عاجل  طور  به  شما

 هم  به  را  سپس وطنان بد اطمينان  خلق های هيد٬  که  بينيد
 گذارند  نمی  تنها  را  خود  همنوعان  هرگز  بدون . ايران

 از ؛ هر چه سريعتر دست به کار شويد ترس و واهمه و
 نهراسيد٬ اقدامات ٬ اين که شما را دستگير و زندانی کنند

 ای تر شود  و توده  گسترده  هر چه  همان اندازه ٬ شما  به
 . دستگيری شما کمتر خواهد شد

 : کارگران ٬ دانشجويان و جوانان آگاه

 هم ۀ عرص  زده٬ حمايت و کمک رسانی به  وطنان زلزله
 رده ای جهت محک زدن ميزان نوع دوستی٬ گست ۀ عرص

 است آگاهی و توانايی ه  ای برنامه ريزی و اجرايی شما
 الزم  تجربيات  کسب  و  انسانی  وظايف  انجام  امکان  که
 برای انجام کارهای بزرگتر را پيش روی شما قرار داده

 وظايف . است  انجام  ضمن  دقيق٬  اقدامات  با  نتيجه  در
 ٬ خود را به دانش و زله زده وطنان زل ٬ در قبال هم انسانی
 . ی بيشتر سازمانيابی و سازماندهی مجهز کنيد ي توانا

 ما ضمن گفتن تسليت و ابراز همدردی با بازماندگان٬ از
 شرکت  يکشنبه  روز  در مراسم  می خواهيم  تمامی مردم
 شرط  و  قيد  بدون  خواستارآزادی  مراسم  اين  در  و  کنند

 زله زدگان در مک رسانی به زل جوانانی باشند که برای ک
 های کمک رسانی بر پا کرده ورزقان و اهر کمپ ۀ منطق
 م و بودند  اتهامات أ توسط  با  اسالمی  جمهوری  موران

 . دروغين دستگير شده اند

 کشته شدگان های ضمن عرض تسليت به شماخانواده
 . بپذيرند اميدواريم ابراز همدردی مارا ٬ وطنان وهم

 زندان مرکزی تبريز

 مد جراحی شاهرخ زمانی و مح

۱۱ / ۶ / ۱۳۹۱ 

 به ياد داشته باشيم که مردم متحد هرگز شکست نمی
 د ن خور

 حق حق « « و و » » سانتراليزم دُمکراتيک سانتراليزم دُمکراتيک « « حزب و مسألۀ حزب و مسألۀ
 » » گرايش گرايش

 مرداد ۲۹ برابر با ( ۲۰۱۲ اوت ۱۹ هفتۀ پيش : ميليتانت
 نقش و « در مورد ٬ راديو پيام طی ميزگردی در ٬ ) ۱۳۹۱

 انقالب  کارگری٬  جنبش  کمونيستی٬  حزب  جايگاه
 با شرکت آذر ماجدی از حزب » کارگری و انقالب اکتبر

 کارگری «  کمونيسم  از » اتحاد  رازی  مازيار  و  ايران
 مارکسيست «  ايران گرايش  انقالبی  از ٬ » های  مطلبی

 مختلف  گرايش های  وجود  دربارۀ  رازی  مازيار  طرف
 . يشتاز انقالبی٬ طرح شد در درون يک حزب پ

 کرد  چنين وانمود  اين موضوع آذر ماجدی٬  در پاسخ به
 که گويا منظور از وجود گرايشات مختلف در درون يک
 حزب٬ وجود گرايشاتی مانند سنديکاليست ها و رفرميست

 است  جنبش کارگری  وقت مازيار . های  علت کمبود  به
 بدين . رازی نتوانست به تفصيل به اين موضوع بپردازد

 مخاطبين  و  ماجدی  برداشت آذر  سوء  رفع  برای  وسيله
 که چندی پيش در مورد  برنامه٬ نوشته مازيار رازی را
 يک  درون  در  گرايش  حق  و  درونی  دمکراسی  مفهوم

 . حزب پيشتاز انتشار يافته بود مجددًا انتشار می دهيم

 است٬  روشنی بيان شده  به  در اين نوشته  همان طور که
 گ  وجود  از  درون يک حزب منظور  رايشات مختلف در

 سنديکاليستی  و  رفرميستی  گرايشات  حضور  واحد٬
 مقصود  بلکه مشخصًا  در جنبش کارگری نيست؛  موجود

 در  مختلف  گرايشات  » ظرف « و » چارچوب « وجود
 که  هست  معنا  آن  به  اين  و  است  انقالبی  پيشتاز  حزب

 وجود  با  در » اختالف « گرايشات موجود  يک ديگر٬  با
 تعري  مفاهيم اصول  کنندۀ  » انقالبی « و » پيشتاز « ف

 جريانات . مشترک هستند  که  جايی  آن  از  کمونيسم « اما
 مانند آذر ماجدی٬ اعتقادی به حق گرايش در ٬ » کارگری

 قادر به درک اين موضوع  درون تشکيالت خود ندارند٬
 . مهم نخواهند بود

 در  حکمت  منصور  طرفدار  محافل  درون  در  انشعابات
 نمود  گذشته٬  درک درست از دهۀ  عدم  بارزی است از

 کارگری  پيشتاز  حزب  يک  تشکيالتی  عدم . ساختار
در درون يک حزب پيشتاز٬ » حق گرايش « پذيرش اصل
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 که  جايی می کشاند  به  رهبران و اعضای يک حزب را
 به محض بروز کوچک ترين اختالف تاکتيکی٬ به اخراج

 ديگر ها و انشعابات و در ادامۀ آن اتهام زنی ها عليه يک
 طرفداران . بپردازند  تمامی  تشکيالتی  کار  کارنامۀ

 کارگری «  مسألۀ » کمونيسم  اين  درک  عدم  نمايانگر ٬ 
 است  رفقا . اساسی  تمامی  به  را  مقاله  اين  مطالعۀ  ما

 . توصيه می کنيم

********* 

 مازيار رازی

 يک  از  دمکراتيک  سانتراليزم  مارکسيستی  مفهوم
 نش  کارگری  جنبش  درون  در  عينی  می ضرورت  أت

 کمونيستی٬ . گيرد  احزاب  و  ها  سازمان  از  بسياری
 برداشتی کامًال نادرست و غير مارکسيستی از اين مقوله

 اين برداشت نادرست و غير علمی٬ تنها مختص به . دارند
 در  متأسفانه  بلکه  نيست٬  استالينيستی  های  سازمان

 تروتسکيستی  های  شود سازمان  می  مشاهده  اين . نيز
 اح  و  از " اداری " زاب در واقع يک برداشت سازمان ها

 دارند  دمکراتيک  سانتراليزم  تشکيالِت . مفهوم  واقع  در
 يک  از  کاريکاتوريست  صرفًا  ها٬  سازمان  اين  تمامی

 در ظاهر امر٬ تمامی آن ها دارای کنگره٬ . حزب انقالبی
 می ) صوری " ( دمکراسی " اعضای رهبری٬ انتخابات و

 ظاهرًا . باشند  ها  سازمان  اين  آرای رهبری  اساس  بر
 بعدی  کنگرۀ  تا  معين  ای  دوره  برای  و  اعضا  اکثريت

 . می گردد " انتخاب "

 اين تشکيالت٬ همه دارای ارگان حزبی هستند و صفحات
 از  بسياری  تصاوير  و  مقاالت  با  نيز  را  خود  نشريات

 تزيين می ) يا ديگر رهبران ( مارکس٬ لنين و يا تروتسکی
 مدعی . کنند  دارای ساختار تمامی اين سازمان ها  اند که

 هستند " دمکراتيک " تشکيالتی  اولين . ی  بروز  با  اما٬
 موجی  اکثريت اعضا٬  يا  رهبران  با  اختالف نظر  عالئم
 می  آغاز  بالفاصله  مخالفان  تحقير  و  ها  زنی  اتهام  از
 نداشته  کارآيی  روانی  فشارهای  اين  اگر  حتی  و  شود؛
 زنی  اتهام  حذف گرايی و  تحريکات تشکيالتی٬  تا باشد٬
 . سر حد اخراج و تعليق عضويت به سرعت پيش می رود
 دولتی قرار  مقامی  دست در  اين  از  تشکيالتی  چه  چنان
 دستگيری٬  به  منجر  مسلمًا  اختالفات  اين  باشد٬  گرفته

 شد  مخالفان خواهد  حتی اعدام  اين . محاکمات و  زعم  به
٬ داشتن آرای اکثريت در درون يک تشکيالت " رهبران "

 دليل  منزلۀ  صدای به  گونه  هر  کردن  خفه  برای  کافی  ی
 است  نطفه  در  اين . مخالف  برخورد  روش  واقع  در

 اصطالح  به  های  با " کمونيستی " سازمان  توان  می  را
 در  نظامی  ديکتاتوری  های  رژيم  برخورد  روش

 . کشورهای عقب افتاده با مخالفان خود٬ مقايسه کرد

 " کمونيستی " وجه اشترک تمامی اين احزاب به اصطالح
 به د  عدم  هم  آن  و  است٬  نهفته  اساسی  يک موضوع  ر

 برای نظريات اقليت می " حق گرايش " رسميت شمردن
 تمامی . باشد  بديهی و ساده٬  بسيار  مسألۀ  همين  واقع  در

 انقالبی  مارکسيستی  يک سازمان  از  را  ها  سازمان  اين
 می کند  عدم به رسميت شمردن حقوق اعضايی که . جدا

 رهبری يا اکثريت سازمان می به نظرياتی متفاوت با خط
 رسند٬ اساس وجه تمايز ميان يک سازمان منحرف و يک

 . سازمان انقالبی مارکسيستی است

 و  جايگاه  گرفتن  نظر  در  و  اقليت  شناختن  رسميت  به
 يک  درون  در  مخالف  و  مختلف  نظريات  برای  حقوقی
 در درون  اعضا٬  اين دليل است که  تشکيالت انقالبی به

 بی٬ بر اساس پراتيک انقالبی در حوزه يک سازمان انقال
 های مختلف مبارزاتی در جامعه٬ به آگاهی هايی متفاوت

 رسند  می  ديگر  يک  با  متضاد  گاه  نتيجۀ . و  در  اعضا
 مبارزات عملی شان به آگاهی ای می رسند که با درک و
 حوزۀ  در  سازمان  اعضای همان  از  ديگر  آگاهی برخی

 و کادرهای از اين . ديگر مبارزاتی متفاوتست  رو اعضا
 يک حزب واحد در دخالت های روزمرۀ خود٬ مابين دو
 کنگرۀ حزبی٬ به اخذ تاکتيک های متفاوت و مختلف می

 مواقع . رسند  بسياری  در  حتی  و  نسبی  ها٬  آن  تجارب
 است  اعضای . ناکامل  ميان  است  ممکن  نمونه  برای

 تشکل " کارگر يک سازمان انقالبی در مورد مثًال شعار
 آن٬ و " کارگری مستقل  تحقق  برای  دخالتگری نحوۀ

 شايد٬ برخی از اعضای حزب . اختالف نظر به وجود آيد
 در مورد استقالل تشکالت کارگری از احزاب سياسی به
 اين استقالل کارگری می بايد شامل  که  برسند  اين نتيجه
 ممکن  ديگر  برخی  بالعکس  و  گردد٬  نيز  ها  آن  حزب

 که  باشند  رسيده  نتيجه  به  شامل ! خير است  نظريه  اين
 گردد  نمی  آنان  خود  کمونيستی  اختالف . حزب  نوع اين
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 ديگر نيز مشاهده شود  . نظريات ممکن است در موارد

 بديهی است که نمی توان از پيش مطمئن بود که کدام يک
 تنها . از نظريات به نتايج مطلوب می رسد و صحيح است

 نظريات  عملی است که  و تجربۀ  اجرا  تئور ( با  ) ی ها يا
 رسند  می  اثبات  به  نهايت  مارکسيستی٬ . در  ديدگاه  از

 عمل  چکيدۀ  بديهی است که . است ) پراتيک ( تئوری تنها
 برای همگونی و اتفاق نظر٬ برای اجرای اين تاتيک ها و
 اجرای متحدانۀ  بندی نظريات مختلف و  منظور جمع  به
 که  باشد  داشته  شرايطی در حزب انقالبی وجود  بايد  آن

 ت  نظر امکان  با  مخالف  گرايشات  ايجاد  و  نظر  بادل
 . اکثريت تسهيل شود

 تحت چنين شرايطی است که دمکراسی درونی در درون
 . يک حزب انقالبی از اهميتی حياتی برخوردار می شود
 حزبی که از بدو پيدايش خود حق گرايش برای نظريات
 يک  تواند  نمی  رسميت نشناسد٬  به  مخالف را  مختلف و

 مارکسيستی  برای  انقالبی حزب  است  قرار  که  حزبی
 ببيند  تدارک  کارگری  درک . باشد  انقالب  که  حزبی

 نکرده باشد تنها از طريق تبادل نظريات ميان اعضا٬ می
 را  دخالتگری مؤثر  امر  و  صيقل  حزب را  برنامۀ  توان
 سازمان داد٬ بدون ترديد٬ در تندبادهای مبارزات طبقاتی٬

. قالبی ايفا نخواهد کرد به انحراف خواهد رفت و نقش ان

 اعضای حزب که در عمِل مبارزاتی به نظريات متفاوت
 می  ارائه  را  نظريات خود  حزبی  کنگرۀ  در  رسند٬  می

 را ( دهند  حق  اين  نيز  منحرف  احزاب  شايد  جا  اين  تا
 ای . ) بپذيرند  که عده  می آيد  وجود  زمانی به  مسأله  اما٬

 نفر (  يک  رهب ) حتی  خط  يا  و  اکثريت  نظريات  ری با
 باشد  است که . اختالف داشته  بديهی  وضعيتی  چنين  در

 حزب انقالبی می بايد جايگاهی برای اين اقليت قايل بشود
 تا نظريت خود را ميان کليه اعضا از طريق بولتن درونی

 دهد  اشاعه  ترتيب جلسات  پيش تر ( و  که  منطقی  به  بنا
 شد  داده  يک ؛ ) توضيح  تشکيل  حق  بايد  اقليت  اين

 باشد (Tendency) " گرايش "  داشته  با . را  که  گرايشی
 توافق اکثريت و ايجاد ابزارهای تبليغاتی درونی از سوی
 محيطی  در  و  معقوالنه  و  است٬  آمده  وجود  به  رهبری
 رفيقانه به بحث و اشاعۀ نظريات خود تا دورۀ بعدی می

 هر . پردازد  داند  می  خوبی  به  انقالبی  يک حزب  زيرا
 ا  عده  وسيلۀ  به  داده ) حتی اکثريت ( ی تاکتيکی که  ارائه

 . در عمل نظريات صحيحی نمی باشد " الزامًا " می شود٬
 يک  کدام  که  دهد  نشان  تواند  می  مبارزاتی  عمل  تنها

 اگر به فرض . ازنظريات با واقعيت منطبق تر بوده است
 اقليت  نظر  که  شد  داده  نشان  تجربه٬  يک سال  از  پس

 بديهی است که اين اختالف  است٬  بوده  نظر ديگر اشتباه
 اما . منتفی می گردد و گرايش خود را منحل اعالم می کند

 باشد  نظر اکثريت ( اگر نظر اقليت درست بوده  نتيجتًا  و
 ٬ نظر آن اقليت که از سوی همۀ اعضا شناخته ) نادرست

 نظر اکثريت مبدل می شود  به  است٬  بدين ترتيب٬ . شده
 ی هم برای اقليت و هم برای اکثريت سازمان فرصتی برا

 . اثبات نظريات خود وجود خواهد داشت

 حفظ  اقليت با  باشد٬  نظرات اکثريت اشتباه  حتی اگر  اما
 تا کنگرۀ ( اعتقادات و نقد خود به اکثريت٬ برای دوره ای

 ٬ در بيرون از حزب می بايد نظريات اکثريت را ) بعدی
 گذارد  وجود اختالفات درونی٬ در . به اجرا  اين حزب با

 بايد  می  جامعه  نظريات سطح  و  کند  عمل  پارچه  يک
 بخش اکثريت را در عمل تجربه کند تا نتيجۀ عملی آن به

 منفی ( اثبات رسد  چه  مثبت و  آتی حزب به ) چه  کنگرۀ
 ارزيابی و جمع بندی نوينی متکی بر عملکرد دورۀ پيش٬

 اگر اختالفات اقليت پس از سپری شدن يک . خواهد رسيد
 ر اين مرحله دو حل نگشت چه؟ د ) بين دو کنگره ( دوره

 باشد  داشته  وجود  تواند  می  اين . علت  که  اين  اول
 و  مانده  باقی  تاکتيکی  مسايل  سطح  در  هنوز  اختالفات

 است  بيش تری برای اثبات نظريات نياز  اين . زمان  در
 صورت گرايش مخالف همانند دورۀ پيش و تا دورۀ بعدی
 که مسايل مورد مرور قرر می گيرند٬ درحزب باقی می

 فرای . ماند  اختالفات  دارد  امکان  موارد  برخی  در  اما
 باشد  تاکتيکی  اختالفات  سياسی . صرفًا  عميق  اختالفات

 آيد  وجود  در حزب به  می تواند  سرمايه . نيز  جامعۀ  در
اين . داری ايدئولوژی حاکم٬ ايدئولوژی هيئت حاکم است

 امکان همواره وجود دارد که حتی اعضا يا رهبری يک
 أثير عقايد دشمن طبقاتی قرار گرفته حزب انقالبی تحت ت

 تفاوت . باشند  از  اختالفات می تواند  از  برخی  نتيجه  در
 رود  فراتر  تاکتيکی  عده . های  دارد  امکان  نمونه٬  برای

 دچار  حزب  رهبری  خط  که  برسند  ارزيابی  اين  به  ای
 انحرافات طبقاتی شده و ضروری است که مبارزۀ عميق

در . ی صورت گيرد تری برای جلوگيری از خط انحراف



 دورة دوم دورة دوم - - ششم ششم سال سال - - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ مرداد مرداد - - ۳ ۵۳ ۵ شمارة شمارة

۲۷ 
 معترضان٬  از  بخش  آن  تشخيص  بر  بنا  صورت  آن

 ايجاد  حق  بايد  حزب  را (Faction) " جناح " رهبری
 گردد  قايل  درون . برای آن عده  در  بتوانند  بايد  اين عده

 تعداد  بر  بنا  حتی  و  بمانند  باقی  انقالبی  حزب  يک
 طرفداران شان در سطح رهبری حزب نيز شرکت داشته

 ت . باشند  که بدين  شود  داده  ها  آن  به  کافی  فرصت  ريب
 نظريات خود را در درون حزب و در سطح رهبری تبليغ

 يک . کنند  تشکيل  واقع  جدی تری برای " جناح " در  گام
 حزب  يک  درون  در  اکثريت  انحرافی  خط  با  مبارزه

 در مورد مسايل تاکتيکی " گرايش " تشکيل . انقالبی است
 از دوره ای جناح اما اگر پس . است و شايد زودگذر باشد

 موجود به اين نتيجه رسيد که رهبری و اکثريت حزب در
 کردن  متقاعد  امکان  است و  طبقاتی  خط  از  عبور  حال
 اکثريت اعضا نيز وجود ندارد٬ اين جناح٬ در اين مقطع٬

 تشکيل  حق  از  علنی " بايد  ( جناح " Open  Faction ( 
 . برخوردار باشد

 تد  مفهوم  به  علنی  جناح  تشکيل  واقع  برای در  ارک
 جناح علنی می تواند نظريات خود را حتی . انشعاب است

 رو به جنبش کارگری و علنًا اعالم کند و طبقۀ کارگر را
 يک . مطلع کند ) به زعم خود ( از انحراف موجود اکثريت

 اين  به  بايد  نيز  را  فرصت تشکيالتی  اين  انقالبی  حزب
 اعضا  همۀ  دست  به  نظرياتش  تنها  نه  که  بدهد  اقليت

 سد٬ بلکه آن نظريات در ارگان رسمی حزبی هم درج بر
 بديهی است که اگر توافقی حاصل نشد و چنان چه . گردد

 تغيير نداد٬ گام بعدی  جنبش کارگری مواضع اکثريت را
 اما اين انشعاب نيز می . يک انشعاب در حزب خواهد بود

 فحاشی  و  پراکنی  اتهام  بدون  رفيقانه٬  و  معقوالنه  تواند
 نظريات طرفين را . صورت گيرد  سقم  تاريخ٬ صحت يا

 چه بسا پس از دوره ای٬ اشتباه نظريات . نشان خواهد داد
 و " اکثريت "  شود  داده  نشان  عمل  انشعابی " اقليت " در

 گردد  به حزب واحد  الحاق مجدد  به  بديهی است . متقاعد
 نفرت از يک  زنی و  اتهام  دعوا٬  اگر کار به جنگ٬  که

 حتی اگر به نظريات واحدی  ديگر بکشد٬ اين دو گرايش
 هرگز نمی توانند در درون يک حزب در  در آينده برسند

 . کنار هم قرارگيرند

 تضعيف  حزب و رهبری را  اين پيش شرط ها٬  تمام  آيا
 برخوردهای  ها  اين  آيا  کند؟  بورژوا " و " ليبرالی " نمی

 نبايد حزب " دمکراتيک  آيا  برای اجرای " آهنين " نيست؟
 تصميمات و  آوانس دادن يک پارچۀ  آيا  باشد؟  داشته  جود

 ٬ انحالل طلبی نيست؟ پاسخ به تمامی اين " اقليت " به يک
 به رسميت شناختن حق اقليت نه تنها . سؤاالت منفی است

 می  آن  تقويت  به  منجر  که  کند٬  تضعيف نمی  حزب را
 و حتی " جناح " و " گرايش " تسهيالت برای ايجاد . گردد

 ه های کارگر معتبر حزب را در انظار تود " جناح علنی "
 کند  پيش می  از  تر  قوی  به . و  نگاهی  است  کافی  تنها

 به  تا  بيفکنيم  المللی  بين  احزاب  و  ها  سازمان  وضعيت
 ها  سازمان  اين  تشکيالتی  بحران  عمق  و  که  وخامت

 . پی ببريم  عمدتًا نتيجۀ کجروی های تشکالتی بوده است

 است آن چه اين سازمان های انحرافی درک نمی کنند اين
 آخرين مرحله از  تنها  تعليقات و اخراج ها  که انشعابات٬

 اخراج ها و . روند طوالنی بحث و عمل مشترک بايد باشد
 از  جريان  يک  که  هستند  موجه  زمانی  تنها  انشعابات
 جنبش  در  هم  چنين  و  کند  عبور  خود  طبقاتی  خطوط

 به سخن ديگر نتايج سياست . کارگری نشان داده شده باشد
 انقالبی يک های مخرب و  تنها " گرايش " ضد  حزبی نه

 شفاف باشد٬  و  اعضای آن حزب روشن  برای تمام  بايد
 باشد  شده  بيان  روشنی  به  هم  جامعه  در سطح  در . بلکه

 حزب بلشويک چنين حقوقی از جمله حق گرايش و جناح
 بود  شده  قايل  اعضا  حزب . برای  توفيق  علل  از  يکی

 مر  و  انقالبی  برنامۀ  تدوين  در  جنبش بلشويک  به  تبط
 شوراهای  ميان  اعتبار  کسب  نتيجه  در  و  کارگری
 پيروزی نخستين انقالب سوسياليستی در  به  کارگری که
جهان منجر شد٬ دقيقًا بر اساس رعايت دمکراسی درونی

 داخلی . بود  جنگ  آغاز  در  تشکيل ۱۹۲۰ تنها  که  بود
 شد  بلشويک ممنوع  حزب  درون  در  آن . جناح  از  پيش

 حزب در بسياری از موارد مواضع و رهبران و اعضای
 بيان کرده  عليه رهبری حزب علنًا  مخالفت های خود را

 گردند  تنبيه  يا  اخراج  که  اين  بدون  همان . بودند٬  اما٬
 زمان " ضرورت "  در  درونی  بندی  جناح  درمحدوديت

 داخلی  به ۱۹۲۱  ۱۹۲۰ جنگ  استالين  دوران  در ٬ 
 برای سا  اختناق استالينی را  و  به فضيلت مبدل شد  ل ها

 آورد  تروتسکی در آخرين سال های زندگی خود . همراه
 . روشنی به عمل آورده است " انتقاد از خود " از اين دوره

: تروتسکی می نويسد
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 . انجاميد جناحی ممنوعيت احزاب مخالف به منع فعاليت "

 به منع نظريات مخالف رهبری خطاپذير منجر جناح٬ منع
 با . شد  حزب  منازع  بی  و  پليسی  مصنويت سلطۀ  عث

دستگاه اداری شد و آن را تا استبداد و فساد بی کران پيش
 ." ُبرد

 تروتسکيستی  انق نيز جنبش  های  درس  اين  ب ال از
 تواند ۱۹۱۷ اکتبر  نمی  و  است  آموخته  همان بسيار

 کند  تکرار  ارزيابی . اشتباهات را  چنين  تروتسکی  لئون
 آن  به  عمر  آخر  تا  درونی حزب داشت و  مسايل  ای از

 : ار ماند وفاد

 ناکافی "  کامًال  که اين  ما است  تکرار تنها جوانان  به
 های  های ؛ بپردازند حزبی فرمول  فرمول  بايد  ها  آن

 کنند را انقالبی  جذب  و  نظرات . تسخير  بايد  ها  و آن
 آن ها بايد با شجاعت . شخصيت مستقل خود را حفظ کنند

 ناشی نظرياتی که . عقايد خود باشند قادر به مبارزه برای
 شخصيت ا  استقالل  و  راسخ  اعتقاد  عمق  هاست ز  . آن

 ٬ ها تسطيح مکانيکی به وسيلۀ مقامات٬ سرکوب شخصيت
 گردد ٬ نت خشو  از حزب طرد  بايد  پرستی  مقام  و  ! جاه
 فردی است ٬ او تنها يک فرد منضبط نيست بلشويک يک

 که در هر مورد و موقعيت از نظريات خود دفاع می کند
 ر آن عقايد نه تنها در مقابل و با جسارت و استقالل بر س

 ايستد  می  نيز  حزبش  درون  در  بلکه  امروز٬ . دشمن٬
 نظريات خود را در او . باشد حزبش شايد٬ او در اقليت در

 دهد  می  ارائه  حزبش  بدان اما . درون  بودن  اقليت  در
 پيش ٬ شايد او . معنی نيست که او نظريات اشتباهی دارد

 ديگران٬  درستی درک به از  مشاهدات  مورد و  در
 در او . وظايف حزب و چرخش های سياسی رسيده باشد

 بايد  لزوم  بار مصرانه صورت  برای  را  خود  سؤاالت
 کند  طرح  دهم  و  سوم  ترتيب . دوم٬  حزب بدين  به  ش او

 مسلح خدمت  نوين  سياست های  روش و  به  که  کند  می
 گردد که با سهولت در مقابل تندبادها بدون واکنش لحظه

 ). ٬ ۱۹۲۳ نوين ون تروتسکی٬ روش لئ ( " ای دوام آورد

 حقوق  رعايت  انقالبی  المللی  بين  سازماندهی  برای
 های  جناح  و  گرايشات  رسميت شناختن  به  دمکراتيک٬

 حياتی است  مارکسيست های انقالبی بايد . درون حزبی٬
 . به اين روش وفادار بمانند

 ) ) پاسخ به يک نقد پاسخ به يک نقد ( ( مارکسيسم و مسألۀ زنان مارکسيسم و مسألۀ زنان

 آرمان پويان

 رفيق مازيار رازی با راديو پيام کانادا به پس از مصاحبۀ
 ٬ بر سر مسألۀ نقش حزب در دورۀ ۲۰۱۲ اوت ۵ تاريخ

 دوست گرامی انقالبی٬ نقدی از سوی  انقالب و دورۀ پسا
 آنارکو " رزا "  يک فعال  عنوان  به  همين  ٬  در  فمينيست٬

 خانم رزا در اين .* مطرح شد ) اوت ۲۶ به تاريخ ( راديو
 مطرح می کنند که بيش از هر چيز مصاحبه انتقاداتی را

 نشان دهندۀ عدم آشنايی ايشان با ابتدايی ترين مقوله های
 مارکسسيم از يک سو٬ و پراکندگی و عدم انسجام فکری

 عنوان يک  به  از سوی " آنارشيست سوسياليست " ايشان
 عليه مارکسيسم . ديگر است  به همين خاطر مواضعی را

 اتخاذ می کنند که در و به ظاهر در حمايت از آنارشيسم
 راست هستند  ليبرالی و  تمامًا  موارد  زير . عمدۀ  متن  در

 زاويۀ  از  را  زنان  مسألۀ  اختصار  به  که  کنم  می  سعی
 بررسی  ضمن  تا  دهم  قرار  بحث  مورد  مارکسيسم

 جدی  تئوريک  دوست خطاهای  اين  انتقادات بحث  به ٬ 
 به اميد آن . مطرح شده از سوی ايشان هم پاسخ داده باشم

 . اين بحث بتواند ادامه پيدا کند که

*** 

 ريشه و منشأ نابرابری

 ماترياليسم تاريخی٬ جزئی الينفک از انديشۀ مارکسيستی
 است و اين به آن معناست که برای مارکسيست ها٬ تکامل

 به تحليل جامعه شرايط مادی بشر٬ مؤلفۀ کليدی و اصلی
 رود  می  اثر . شمار  در  مالکيت " انگلس  خانواده٬  منشأ

 دولت  و  به " خصوصی  زن٬  بر  ستم  که  دهد  می  نشان
 است طور جدايی  جامعۀ طبقاتی پيوند خورده  . ناپذيری با

 در روزهای نخستين تاريخ بشر٬ انسان ها تنها قادر بودند
 که در حد حفظ معيشت خود توليد کنند٬ و بنابراين به دليل
 عدم وجود هرگونه توليد مازاد٬ پديده ای به نام نابرابری

 . می توانست در اين برهه وجود داشته باشد ن

 کار  تقسيم  اين  داشت٬  وجود  کاری  تقسيم  حسب اگر  بر
 پايۀ اين حقيقت بود که زنان به دليل وضع و بر جنسيت٬

 به  غيره٬  و  فرزندان  به  شيردهی و " خانه " حمل٬
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 وابست سکونت  کار ماهيت دقيق اين . گی داشتند گاه  تقسيم
 ر جوامع بدوی چندان روشن ميان زنان و مردان د طبيعی

 می توان گفت که اين تقسيم کار ميان مردان و نيست٬ اما
 د زنان٬  پديدار نب به  نيروهای مولد  در  تکامل  نخستين  ال
 . شد

 مردان٬ که از لحاظ جسمی نيرومندتر بودند و بار زايمان
 کشيدند٬  نمی  دوش  به  را  کودکان  کردن  بزرگ  يا

 برا  ترتيب  اين  به  و  شدند  ديگر شکارچی  اعضای  ی
 در  کردند٬  می  تهيه  پوست  و  گوشت  اشتراکی٬  جامعۀ
 صورت  به  کودکان  و  سالخوردگان  زنان٬  که  حالی
 های  ريشه  و  درآمدند  آماده  های  فراورده  گردآورندگان
 خوراکی٬ ميوه ها٬ صدف های خوراکی و مانند آن ها را

 کردند  می  ماهی . جمع  صيد  به  و رداختند پ می آنان
 نير بر مسئوليت کارها  ی خانگی و نگهداری از آتش را

 تخصص يابی مردان در کار شکار و زنان . عهده داشتند
 کار جمع  موجب در  خانه  ساختن  خوراکی و  آوری مواد

 به افزايش باز هم بيش  توليدی کار گرديد٬ زيرا  تر بازده
 افزارهای  تکامل  و  ها  مهارت  و  تجارب  شدن  اندوخته

 کمک می کرد  ترت . تخصصی  اين  فعاليت درون به  يب٬
 خانۀ زن يک منبع قابل اتکا و منظم معاش و بقای خاندان

 هم  طايفۀ  ثبات تر ( خون يا  به مثابۀ يک کمون توليدی با
 های  گله  جايگزين  مولد  نيروهای  تکامل  با  همراه  که

 گرديد  اوليه  حوزۀ ) انسانی  که  شکار  که  درحالی  شد٬
 مق  امری  غالبًا  داد٬  می  تشکيل  را  مرد  و فعاليت  طعی

 تصادفی بود و می توانست به طور ثابت و پيوسته برای
 اين امر موجب نقش فعال زن . خاندان خوراک فراهم کند

 گرديد  خاندان  اقتصادی  زندگی  وجود . در  عالوه٬  به
 زناشويی گروهی که در آن تنها مادر کودک معلوم بود و
 تر به رسميت شناخته می شد٬ نقش زن را در خاندان بيش

 در واقع مادر تنها نيای خاندان تلقی . و تحکيم کرد تقويت
 هم ؛ می شد  عنوان يک چنين طايفۀ  به  خاندانی٬  خوان يا

 ). ۱ ( هی يا مادرساالری شناخته می شود خاندان مادرشا

 ستم بر مرد چيزی به نام در جامعۀ مادرشاهی٬ به عالوه
 يکی از ٬ در حالی که از سوی زنان وجود نداشته است

 پدرشاهی جا خصوصيات  دنبال  معۀ  به  که  ای  جامعه
 کار نخستين  اجتماعی  آمد تقسيم  زن پديدۀ  پديد  بر  ستم

 . است بوده

 تکامل و رشد نيروهای مولد٬ بشر قادر شد که  با  همراه
بيش از ميزان الزم برای رفع نيازهای ابتدايی خود توليد

 و . کند  کردن  رام  زمين٬  زدن  شخم  سوی  به  ها  انسان
 بشر برای نخستين بار٬ آغاز . يره پرداختند پروش دام و غ

 مازاد بر نيازهای ابتدايی برای حفظ حيات خود  به توليِد
 عين . کرد  در  اما  بود؛  جلو  به  رو  گامی عظيم  اين خود

 بود  نيز  نابرابری  بروز  معنای  به  اين . حال  دل  از
 طبقاتی  جامعۀ  که  بود  توليد  مندی از  بهره  نابرابری در

 سنتًا به مردان تعلق داشت٬ کاری بود کاری که . ايجاد شد
 در  را  مرد  بنابراين  و  کرد  می  ايجاد  را  مازاد  اين  که

 به عالوه اين به آن معنا بود . موقعيت برتر قرار می داد
که اکنون ديگر مرد خواهان انتقال اموال خود به اوالدش

 بود که شجرۀ خانوادگی به مرد . بود  بنابراين در اين جا
 . همسرِی زن بود که خواهان تک می رسيد؛ مردی

 : انگلس می نويسد

 مادری٬ "  حق  جهانی برافتادن  جنس  شکست  تاريخی
 دست . بود مادينه  به  نيز  را  خانه  روايی  فرمان  مرد
 و . ت ف گر  مرد  شهوت  بندۀ  شد٬  برده  کرد٬  افت  جايگاه

 اين سقوط جايگاه . ابزاری تنها برای توليد فرزندانش شد
 در ميان ي  خدايان٬ ونانی های روزگار نيم زن که به ويژه

 بيش  هم  آن  از  می و  چشم  به  کالسيک٬  روزگار  در  تر
 اندازه ای در ده ش خورد٬ رفته رفته بزک  و آراسته و تا
 تری پيچيده شد٬ اما به هيچ روی از لفاف شکل های ماليم

 ) ۲ ." ( ميان نرفت

 و  کرد٬  ظهور  طبقاتی  جامعۀ  پيدايش  با  زن  بر  ستم
 رای رهايی زنان از مبارزه عليه جامعۀ مبارزه ب بنابراين

 نيست  نيز به . طبقاتی جدا  توليد  تغييرات در شيوۀ  ضمنًا
 ظهور دولت انجاميد و همراه با آن ايده ها و َاشکال ستم

 . نيز تغيير کرد

 بنيان رهايی زنان

 خود٬  مشهور  اثر  در  مالکيت " انگلس  خانواده٬  منشأ
 دولت  و  ط " خصوصی  چگونه  که  دهد  می  ی توضيح

شکست تاريخی جنس مؤنث در سطح جهانی بود که کار
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 زنان٬ خصلت عمومی و همگانی خود را از دست داد؛ و
 در عين حال توضيح می دهد چگونه سرمايه داری برای

 تغيير داد  سرمايه . نخستين بار اين موضوع را  در نظام
 شود٬  می  کشانده  توليد  پروسۀ  به  خانواده  کل  داری٬

 ح  همان  در  بندهای پيش بنابراين  و  قيد  و  فشارها  که  ال
  چه در کار دستمزدی و چه در کار خانگی  روی زنان

 را  رهايی زنان  بنيان  امر  همين  اما  می گردد٬  دوچندان
 به اين معنا که زن٬ از طريق کار است . تشکيل می دهد

 که جزئی از طبقۀ کارگر٬ و در نتيجه جزئی از مبارزۀ
 . طبقاتی می شود

 : انگلس می نويسد

 ازدواج "  هنگام  به  زن  و  مرد  حقوق  برابری  زمينۀ  در
 نيست  اين  از  بهتر  وضع  در . هم٬  سو  دو  هر  نابرابری

 نه علت٬  که ميراث شرايط اجتماعی گذشته است  قانون
 است  زنان  اقتصادی  سرکوب  معلوِل  خانوار . بلکه  در

 بی  های  شوهر  و  زن  که  ديرين  و کمونيستی  شمار
 فت٬ ادارۀ کارهای خانه که بر فرزندانشان را دربرمی گر

 آماده سازی خوراک از  اندازۀ  دوش زن بود٬ درست به
 اجتماعی  ديدگاه  از  و  همگانی  يک صنعت  مرد٬  سوی

 آمد  می  شمار  به  خانوادۀ . بايسته  پيدايش  با  وضع  اين
 بيش  پدرساالر  هم  آن  از  تک و  ويژۀ  خانوادۀ  با   تر
 همگانی ادارۀ کارهای خانه سرشت . تغيير کرد  همسری

 داد  ازدست  را  جامعه . خود  به  که  نبود  کاری  ديگر  و
 باشد  داشته  خصوصی . بستگی  خدمت  زن٬ . شد يک

 نخستين خدمتکار خانگی و از شرکت در توليد اجتماعی
 شد  رانده  راه . بيرون  دوباره  نوين٬  بزرگ  صنعت  تنها

 و آن هم تنها به روی زن  توليد اجتماعی را به روی زن
 ؛ اما اين کار چنان انجام گرفته است که باز کرد  پرولتر

 اش  برای خانواده  را  خدمِت خصوصی خود  زن٬  هرگاه
 انجام می دهد و از توليد همگانی خارج است و نمی تواند
 چيزی به دست آورد و هنگامی که می خواهد در صنعت

 به  را  خود  روزی  و  کند  شرکت  تأمين همگانی  استقالل
 بتواند  که  نيست  وضعی  در  خانوادگی کند٬  های  وظيفه

 دهد  انجام  را  زن . خود  دربارۀ  کارخانه  در  که  چيزی
 صادق است٬ در همه جا٬ حتی در جزا و قانون نيز برای

 است  صادق  بردگی . او  بر  نوين٬  فردمحور  خانوادۀ

 خانگی اشکار يا پنهان زن استوار است؛ و جامعۀ نوين٬
 عبارتند  آن تنها  از توده ای است که ملکول های سازندۀ

 فردمحور  های  بيش . خانواده  در  ها امروز  نمونه  ترين
  رسان و نان کم در ميان طبقه های دارا٬ مرد روزی دست

 آور خانواده است و همين به او پايگاهی برتر می دهد که
 ندارد  هم  قانونی  ويژۀ  امتياز  به  احتياجی  در . هيچ  مرد
 است  پرولتاريا  زن٬  و  بورژواست  در . خانواده٬  ولی

 پرولتاريا جهان  به  که  اقتصادی  ستم  ويژگی  صنعتی٬
 وارد می شود٬ تنها هنگامی به خوبی آشکار می گردد که
 و  شود  دار برچيده  سرمايه  طبقۀ  امتيازهای قانونی ويژۀ

 . سويه در هر دو طبقه برپا شده باشد برابری حقوقی همه
 ميان  از  را  ها  طبقه  بين  تضاد  دموکراتيک٬  جمهوری

 بر  در  دارد؛  می برنمی  برای جنگ آماده  را  ميدان  ابر٬
 بر زن . کند  چيرگی مرد  سرشت ويژۀ  همين گونه٬  به  و

 برابری  ايجاد  روش  نيز  و  نياز  و  نوين٬  خانوادۀ  در
 اجتماعی راستين بين آن دو٬ تنها هنگامی به خوبی آشکار
 قانون يکسان  به طور کامل از ديدگاه  می شود که آن ها

 خستين شرط رهايی زن٬ آن گاه آشکار می شود ن . باشند
 باز اين . ورود دوبارۀ همۀ زنان به صنعت همگانی است

 فردمحور  خانوادۀ  ويژگی  که  است  آن  نيازمند  به ٬ نيز
 تأکيد ) ( ۳ ( " عنوان واحد اقتصادی جامعه٬ از ميان برود

 ) دوم در متن از من است

 گسترش  هيجدهم٬  قرن  در  صنعتی  انقالب  آغاز  از
 ش  برانگيخته  داری٬  شمار سرمايه  درآميختن  رقابت٬  دن

 بيش  شده هرچه  موجب  کار٬  نيروی  در  را  زنان  از  تر
 سرمايه ( است  نظام  در  زنان  کار  توان  ارزِش  عالوه  به

 تر است و اين راهی کليدی است که داری٬ از سايرين کم
 با  را  کار  توان  ارزِش  ميانگين  کارفرمايان٬  آن  در

 ش  برای يافتن  کارگران  رقابت ميان  کاهش باالبردن  غل٬
 ) می دهند

 ای  دوره  با  دوم٬  جهانی  جنگ  از  پس  داری  سرمايه
 بازارهای  توسعۀ  توليد٬  تکامل عظيم  طوالنی از رونق٬
 رو به رو بود٬ و همۀ اين عوامل امکان  جهانی و غيره
 داد  می  نظام  اين  به  را  اجتماعی  رفاه  نسبی  . گسترش
 و  سالمندان  از  نگهداری  کارخانگی٬  از  کلی  فراغت

 کارهای کودک  عرصۀ  به  زنان  ورود  غيره٬  و ان٬
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 ساخت  ممکن  را  مورد . دستمزدی  به  اشاره  جا  اين  در

 ترين  پيشرفته  از  يکی  عنوان  به  امريکا٬  متحدۀ  اياالت
 کشورهای سرمايه داری٬ می تواند به خوبی اين روند را

 دهۀ . دهد می نشان  های  سال  نخستين  ۱۹۵۰ ٬ از
 ا  شرايط  در  ای  گسترده  های  و دگرگونی  قتصادی

 است  روی داده  امريکا  . اجتماعی زنان در اياالت متحدۀ
 سال  زنان ۱۹۵۰ ٬ ۳۳.۹ در  از  به سا درصد  ساله  نزده

 نيروی کار بودند  جزو  سال . باال٬  اين شماره ۱۹۶۰ تا ٬ 
 ٬ ۴۳.۳ به ۱۹۷۰ در سال . درصد باال رفته بود ۳۳.۷ تا

 ٬ بيش از نيمی از زنان در ۱۹۸۳ درصد رسيد و تا سال
 يعنی سنين  نيروی ۵۲.۹ کاری٬  جزو  ها  آن  از  درصد

 در آن دوران سی و سه ساله٬ درصد افزايش . کار بودند
 زنانی که در بازار کار بودند کمی بيش از درصد افزايش

 در ! بود ۱۹۶۰ و ۱۸۹۰ دوران هفتاد سالۀ بين سال های
 دورۀ  اوايل ۱۹۵۰ همين  در ۱۹۸۰ تا  زنان  گنجانيدن ٬ 

 بسي  صنعتی  توليد  است کار  بوده  بيشتر  برای نمونه٬ . ار
 کار  به  در صنايع٬  که  کارگرانی  کل  شمار  حالی که  در

 سال  از  اند٬  بوده  مشغول ۲۹ تا ۱۹۸۱ تا ۱۹۵۰ يدی
 زنان در چنين شغل هايی تا  تعداد  افزايش يافت٬  درصد

 درصد باال رفت؛ يعنی درصد کارگران زن ۶۱.۵ ميزان
 درصد در آن ۱۸.۶ به ۱۵.۴ در چنين رده های شغلی از

 . دورۀ سی ساله افزايش يافته است

 کارَورزان  شغلی  زيرطبقۀ  در  افزايش  مونتاژگر٬ ( اين
 خياطی٬  چرخ  کارَور  جوشکار٬  ُمهرزن٬  کار٬  منگنه

 و کارگران ) تراک و ديگران رانندۀ کاميون٬ متصدی ليفت
 نجار٬ برق کار٬ قالب ساز و ابزارساز ( فنی و حرفه ای

 سايرين  است شم چ ) مکانيک و  شمار . گيرتر  که  درحالی
 ۱۹۵۰ مردانی که چنين شغل هايی را دارا بودند٬ از سال

 سال  به ۱۹۸۱ ٬ ۵۸.۵ تا  شمار زنان٬  باال رفت؛  درصد
 درصد . درصد افزايش يافت ۳۲۷ طور جهش آسا معادل

 اندک  هنوز  ای  حرفه  و  فنی  های  شغل  در  شاغل  زنان
 از  اما  درصد ۶.۳ به ۱۹۵۰ درصد در سال ۲.۵ است٬

 کرد ۱۹۸۱ در سال  نيز شمار . رشد  در ميان کارَور ها
 بود ۳۵ زنان٬  کرده  مذکور رشد  اين ( درصد طی دورۀ

 ) رقم برای مردان هشت درصد بود

 درصد کارگران معدن ۰.۷ کار نيز از شمار زنان معدن

 . رشد کرد ۱۹۸۱ درصد در سال ۲.۲ به ۱۹۷۲ در سال
 معدن  زنا ميان  درصد  زيرزمينی٬  استخدام کاران  که  نی

 ٬ به ميزان ۷۴  ۱۹۷۳ شدند از نزديک صفر در سال های
 . رسيد ۱۹۸۰ سالۀ نخستين دهۀ هشت تا ده درصد در پنج

) ۴ ( 

 در واقع اين مشارکت زنان در نيروی کار٬ بنيان رهايی
 را  شد  زنان  داده  توضيح  که  طور  کرده  همان  ايجاد

 اين  اما  . تر يک بنيان است و نه چيزی بيش صرفًا است٬
 پسا  و بحران در  بهبود  جنگ يک استثنای تاريخی بود٬
 نشان داد ۱۹۷۰ اوايل دهۀ  را  نظام . ناگهان خود  توسعۀ

 شد  رکود  دستخوش  بيش  و  کم  رفاهی  شرايط . های
 گراييد  می  وخامت  به  روز  به  روز  عمومی  . کارمندان

 نيز  سالمندان  و  بيماران  کودکان٬  برای  به  شرايط  که
 وخيم تر  ا بر زنان وارد می کند خصوص فشار زيادی ر

 سال . شد  اواخر  از  که  نيز  اخير  بزرگ  رکود  طی  در
 چگونه ۲۰۰۷  که  ايم  بوده  شاهد  نورديد٬  در  را  جهان

 به زنان  سرمايه داری در قدم نخست بيشترين ضربه را
 آنان گرفته  از بيکاری گستردۀ  است٬  کارگر وارد آورده

 . تا مشاغلی با دستمزدهای پايين

 ليسم و مبارزۀ برای رهايی زن سوسيا

 زمينۀ  داری٬  سرمايه  بر بالقوه در نظام  ستم  برای محو
 زن ايجاد شده و به همين ترتيب بنيان مادی الغای تمامی

 سرمايه داری در بدايت امر . اشکال ستم مهيا گرديده است
 ابزار  جمله  از  مولد٬  نيروهای  که  بود  مترقی  نظامی

 سطوحی بی  تا  را  بخشيد سابقه توليد٬  شرايط . تکامل  در
 فعلی ما واقعًا قادريم که به اندازۀ الزم و کافی برای رفع

 افزايش يمان نيازها  با  را  نابرابری  و  باشيم  داشته  توليد
 مردم  اکثريت  برای  زندگی  استانداردهای  مالحظۀ  قابل

 با اين حال در نظام سرمايه داری٬ توليد . محو کنيم ٬ جهان
 بش  نيازهای  رفع  برای  سود نه  کسب  برای  که  ری٬

 گيرد  می  نفر . صورت  ها  ميليون  نظام  اين  به در  بنا ٬ 
 . به کام بيکاری و فقر کشيده می شوند ماهيت اين نظام٬

 تکنولوژی های جديد٬ برای افزايش سرعت کار افراد٬ و
 ابداع و به کار ان٬ آسايش و افزايش اوقات فراغت آن نه

. گرفته می شوند
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 زی شده ما بالفاصله قادر خواهيم ري با يک اقتصاد برنامه

 نفع  به  تکنولوژی  از  و  دهيم  افزايش  را  توليد  که  بود
 ساعات کاری بالفاصله پايين . اکثريت جامعه استفاده کنيم

 به سوی رهايی  مهم  قدمی  اين خود  و  شد  خواهد  آورده
 است  با . زنان  که  شد  خواهيم  قادر  ما  حال٬  عين  در

 ديگ  راهکارهايی  و  ابزارها  زنان معرفی  رهايی  به  ر
 . نزديک تر بشويم

 اين امکان به عنوان مثال٬ يک اقتصاد برنامه  ريزی شده
 برای  موجود  منابع  و  ذخاير  از  که  داد  خواهد  ما  به  را

 در اين شرايط کارگران . ارتقای رفاه عمومی استفاده کنيم
 و فرزندان آن ها٬ افراد سالخورده٬ بازنشستگان٬ بيماران

 شرايطی  از  غيره  خواهند و  مند  مناسب بهره  و  درخور
 به عالوه کاربرد تکنولوژی٬ کم و بيش به حذف کار . شد

 شد  خواهد  منجر  اتوماتيک٬ ( خانگی  های  جاروبرقی
 شويی٬ رستوران های عمومی در نقاط ماشين های ظرف

 آشپزخانه  اندازی  راه  سالم٬  غذاهای  تهيه  برای  مختلف
 شهروندان٬ های کمونی در سطح محالت به ابتکار خود

 مدارس و  ها٬  برای شيرخوارگاه  سالم  غذايی  مواد  تهيه
 جمعی  کارهای  مسکن٬  بازسازی  و  تعمير  کار٬  محل
 اختياری برای نظافت محيط زيست٬ راه اندازی مهدهای

 غيره  و  کيفيت باال  تا ). کودک با  تصوير  اين  عالوه  به
 موجود  شرايط  به  زيادی  دسترس حدود  در  امکانات  و

 مح  قطعًا کنونی ما  های آتی  نسل  درحالی که  است٬  دود
 قادر خواهند بود که زمينه های الزم برای رهايی بشر٬ و
 از جمله رهايی زنان٬ را به مراتب بيش از آن چه که ما

 . امروز تصور می کنيم٬ توسعه دهند

 پذيرد٬  صورت نمی  صورت خودکار  به  موارد  اين  اما
 کيت خصوصی از سرمايه داران٬ لغو مال خلع يد بلکه به

 طبقۀ  يعنی  دارند٬  نياز  اجتماعی  توليد  ابزار  بر  ها  آن
 کارگر است که بايد کارخانه ها را تحت اشغال دربياورد
و سپس کنترل خود را بر بخش های حياتی اقتصاد ِاعمال

 امروز اقليتی کوچک از سرمايه داران٬ مالک ابزار . کند
  ليه و غيره يعنی کارخانه ها٬ ماشين آالت٬ مواد او  توليد
 خود تصميم می گيرند سود به آن ها هستند که بنا . هستند

 اما در . چه چيزی را٬ چگونه و در چه زمانی توليد نمايند
 عظيم  اکثريت  وسيلۀ  به  اجتماعی  های  ثروت  حقيقت٬

 ای که  طبقه  می گردد؛  توليد  يعنی طبقۀ کارگر٬  جامعه٬
 طبقۀ . ند بايد به طور روزمّره برای سرمايه داران کار کن

 کارگر بايد بخش های حياتی اقتصاد را در دست بگيرد٬
 و از اين طريق است که اکثريت جامعه می تواند به طور
 دموکراتيک و از پايين برای توليد٬ حداکثر استفادۀ بهينه
 از منابع و تکنولوژی های موجود بر طبق يک برنامه٬
 ساع  کاهش  و  رفاه  توليد٬  افزايش  با  و  کند  ت استفاده
 سازد  مهيا  جامعه  افراد  رشد  برای  را  شرايطی  . کاری٬
 تنها از اين طريق است که ما می توانيم هر آن چه را که
 برای کار خانگی و ساعات کاری باال  مردان وز نان را

 حذف کنيم  بردگی می کشاند٬  به  به . برای ديگران عمًال
 توان  است که  سوسياليستی  اقتصاد  يک برنامۀ    واسطۀ

 ف  رهنگی و علمی٬ و خالقيت افراد می تواند برای بالقوۀ
 . نخستين بار شکوفا شود

 انقالب اکتبر و گام هايی به سوی رهايی زنان

 دهندۀ  نشان  انقالب اکتبر٬  از  جای مانده  به  اسناد  تمامی
 نزد  در  زنان  جديت مسألۀ  بوده بلشويک حساسيت و  ها

 انقالب٬ . است  پيروزی  از  پس  که  است  دليل  همين  به
 از جمله زنان٬ بر  ای نخستين بار توده های وسيع مردم٬

 برخالف برخی . به مشارکت در سياست حرکت داده شدند
 اين مشارکت هرگز محدود  تاريخی٬  تحريفات مغرضانۀ

 است  لنين در سخنرانی خود . به زنان عضو حزب نبوده
 " چهارمين کنفرانس زنان کارگر غير حزبی مسکو " طی

 وظايف جنبش زنان کارگر در " با عنوان ۱۹۱۹ در سال
 : اعالم کرد " جمهوری شورايی

 در "  بودن  فعال  برای  داری٬  سرمايه  کهنۀ  نظام  در
 عرصۀ سياست٬ نياز به تربيت خاصی بود؛ به طوری که
 کشورهای  آزادترين  و  ترين  پيشرفته  در  حتی  زنان
 کردند  می  ايفا  سياست  در  جزئی  نقشی  داری٬  . سرمايه

 سياس  که  اينست  ما  زن وظيفۀ  هر  دسترس  در  را  ت
 از زمانی که مالکيت خصوصی بر . کارگری قرار دهيم

 زمين و کارخانه ها ملغی شده و قدرت مالکين و سرمايه
 داران سرنگون گرديده٬ وظايف سياست برای توده های
 کارگر به طور کلی٬ از جمله زنان کارگر٬ ساده٬ واضح

 است  شده  قابل فهم  داری وضع . و يت در جامعۀ سرمايه
 چنان نابرابری ای مشخص شده که شرکت او در زن با
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 است  ناچيز  بسيار  مرد  شرکت  به  نسبت  الزم . سياست

 اين  برای وضعيت در  های کارگر  قدرت توده  است که
 زمينه به کار افتد٬ چرا که بعدًا وظايف اصلی سياست از
 سرنوشت  بر  مستقيمًا  که  شد  خواهد  تشکيل  موضوعاتی

 . ی گذارد خود کارگران تأثير م

 نيز شرکت زنان کارگر  زنان عضو  در اين جا  تنها  نه
 بلکه  سياسی٬  آگاه  زنان  غيرعضو حزب و  نيز زنان  و

 دارند  . ضروريست  کسانی که کمترين آگاهی سياسی را
 در اين جا قدرت شوروی ميدان وسيعی از فعاليت ها را

 ) ۵ " ( . به روی زنان کارگر می گشايد

 زتکين و لنين مباحث ۱۹۲۰ در پاييز سال  اتی ميان کالرا
 زتکين در . صورت گرفت " زنان مسألۀ " بر سر  کالرا

 نام  با  زنان " اثری  رهايی  و : پيرامون  های  نوشته  . ا . از
 عنوان " لنين  زير  که  دارد  مبسوطی  و  مفصل  مصاحبۀ ٬ 
 . به اين اثر ضميمه شده است " لنين پيرامون مسألۀ زنان "

 می را که پس از در سند مذکور٬ لنين پيشرفت های عظي
 اکتبر  کارگر ۱۹۱۷ ٬ انقالب  طبقۀ  زنان  در را زندگی

 کرده شوروی  توضيح بود دستخوش تغيير  اختصار  به ٬ 
 : می دهد

 حزب "  همراه  به  متفقًا  پرولتاريا٬  ديکتاتوری  حکومت
 کوششی  هيچ  از  کارگری٬  های  اتحاديه  و  کمونيست
 مردان و زنان  بر بينش عقب افتادۀ  تا  فروگذار نمی کند
 فائق آيد و نيز روان شناسی کهنه و غيرکمونيستی را از

 الزم به گفتن نيست که مردان و زنان  تمامًا . ُبن براندازد
 هستند  يکسان  قانون  مقابل  برای . در  ای  صادقانه  تمايل

 می خورد  به چشم  جا  . عملی کردن اين برابری در همه
 قانون  مديريت٬  به کار در اقتصاد٬  گذاری و ما٬ زنان را

 خوانيم  روی . حکومت فرامی  به  آموزشی  نهادهای  همۀ
 ای و  ظرفيت های حرفه  آنان بتوانند  تا  است٬  باز  زنان

 ما آشپزخانه های اشتراکی٬ . اجتماعی خود را رشد بدهند
 مهد  عمومی٬  تعميرگاه  و  خانه  رختشوی  غذاخوری٬  و
 کودک های عمومی٬ کودکستان ها٬ خانه های کودکان٬ و

 . دهی می کنيم را در هر نوعی سازمان نهادهای آموزشی
 الزامات  پيشبرد  مشغول  جدی  طور  به  ما  کنم٬  کوتاه
 و  اقتصادی  عملکردهای  انتقال  جهت  در  خود  برنامۀ

 اين به معنای آزادی . آموزشی از خانواده به جامعه هستيم

 شوهر  به  تام  وابستگی  و  خانگی  ديرين  بردگی  از  زن
 بود  خواهد  قا . خويش  را  او  امر  که اين  سازد  می  در

 گيرد  کار  به  تمامًا  را  خود  استعدادهای  و  ها  . قابليت
 کودکان در شرايطی به مراتب مطلوب تر از شرايط خانه

 يابند  می  از . پرورش  حمايتی  قوانين  ترين  پيشرفته  ما
 زنان کارگر را در دنيا داريم که به وسيلۀ نمايندگان مجاز

 سازمان  آيد کارگران  درمی  اجرا  به  حال . يافته  در  ما
 مراکز  فرزند٬  و  مادر  های  خانه  ها٬  زايشگاه  تأسيس
 درمانی تخصصی مادران٬ دوره های آموزشی در رابطه
 نمايشگاه های آموزش  نوزادان و مراقبت از کودکان٬  با
 ها٬  اين  نظاير  و  فرزندانشان  و  خود  از  مراقبت مادران

 زنان . هستيم  از  حمايت  برای  را  خود  تالش  تمامی  ما
 ند و بيکار به کار می بنديم٬ و البته کامًال می دانيم نيازم

 که همۀ اين ها با توجه به نيازهای زنان کارگر٬ کم است
 ) ۶ ( ." و برای رهايی واقعی آنان هنوز کفايت نمی کند

 قدرت تحت رهبری  تسخير  پس از  روسيه  کارگر  طبقۀ
 زنان کارگر به پيشرفت هايی دست بلشويک  ها٬ نه تنها
 بل  گروه يافتند٬  تمامی  برای  نيز  زندگی  شاخص اميد  که

 افزايش يافت  ای  مالحظه  قابل  طور  به  سنی  اميد . های
 ٬ حدود ۲۷  ۱۹۲۶ زندگی برای يک نوزاد طی سال های

 اين ۴۴.۴  آن٬  پيش از  حالی که سی سال  در  بود٬  سال
 بود ۳۲.۳ رقم  سال . سال  زندگی ۵۹  ۱۹۵۸ در  اميد ٬ 

 به  متولد شده  سال رسيد و اين ۶۸.۶ برای کودکان تازه
 دهۀ  تا  به طوری که شاخص ۱۹۶۰ روند  داشت٬  ادامه

 . اميد زندگی در شوروی از اياالت متحده هم فراتر رفت

 که  کاری  انجام بلشويک نخستين  به  انقالب  از  پس  ها
 . رسانيدند٬ تصويب قوانينی در جهت برابری جنسيتی بود
 ازدواج  و  جنين  سقط  طالق٬  حق  ها  آن  واقع  در

 اما . ليسايی را به همراه مواردی ديگر معرفی کردند غيرک
 در  جنسيتی  برابری  داد٬  توضيح  لنين  که  طور  همان

 ٬ بلکه بايد گام هايی عملی هم قانون به تنهايی کافی نيست
 نظير مواردی که خود ( در مسير تحقق آن برداشته شود

 طی پيامی لنين . ) او در مصاحبه با زتکين اشاره می کند
 می ۱۹۲۱ روز جهانی زنان کارگر در سال به مناسبت

 : گويد

 فرود "  رويای  هرگز  جهان  در  انقالبی  يا  حزب هيچ
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 ريشه  به  را  عميقی  ضربه  چنين  و آوردن  ستم  های

 انقالب  و  شوروی  که  چه  آن  مانند  زنان  نابرابری
 اين جا در . دهد در سر نپرورانده است بلشويکی انجام می

 نابرابری روسيه  از  اثری  شوروی  بين ی  قوانين  در
 است  نمانده  باقی  زنان  و  تمام . مردان  شوروی  قدرت

 ی خانواده٬ ازدواج هايی را که در قوانين درباره نابرابری
 و فرزندان وجود داشت و خصوصا نفرت انگيز٬ فرومايه

 . و رياکارانه بود از ميان برداشت

 نخستين گام برای آزادی زن است  اما هيچ يک . اين تنها
 جمهوری  دموکراتيک از  حتی  بورژوايی  آن های  ها ترين

 است  نداشته  نيز  نخست را  گام  اين  جرات برداشتن  . هم
 به  حرمت  امر  اين  مقدس « دليل  خصوصی  » مالکيت

 . است

 ترين گام الغای مالکيت خصوصی بر زمين دومين و مهم
 کارخانه  است و  را . ها  راه  مساله  اين  تنها  و  مساله٬  اين

 واقعی  و  کامل  آزادی  از برای  زن  آزادی  يعنی  زنان
 داری حقير فردی از طريق انتقال خانه » بردگی خانگی «

 . گشايد به خدمات خانگی وسيع اجتماعی شده می

 تغيير شکل ريشه  مستلزم  زيرا   اين تحول سختی است٬
 نظرانه  کوته  ترين٬  کهنه  سخت دارترين٬  و  ترين ترين

 واقعيت ( » نظم «  به  توحش٬  و  شرمی  بی  بگوييم  اگر
 اما تحول آغاز گرديده و حرکت . باشد می ) تر است ک نزدي

 ) ۷ ( " . ايم شروع شده است٬ ما در راه نوينی قدم گذاشته

 ٬ و نابودی دستاوردهای انقالبی زنان " ترميدور "

 با  خانواده  شدن  جايگزين  و  کارخانگی  محو  برای  اما
 و  رشد  کافی  اندازۀ  به  بايد  جامعه  اقتصاد  جديد٬  نهادی

 باشد  يافته  روسيۀ تکامل  در  عنصر  اين  که  درحالی ٬ 
 و ( پيامدهای مخرب جنگ داخلی . شوروی وجود نداشت

 به همراه عقب ) قدرت امپرياليستی ۲۱ مداخلۀ ارتش های
 اقتصادی  اوضاع  انزوای  ماندگی  و  روسيه  اجتماعی

 انقالب  شکست  از  پس  همگی ۱۹۱۸ انقالب  آلمان٬
 رهبران  اشتباهات  برخی  کنار  در  که  بودند  مواردی
 بلشويک٬ به آغاز روند انحطاط بوروکراتيک و ترميدور

 شدند  منجر  سياسی  مورد . ضّدانقالب  در  تروتسکی

 ايجاد  پيش شرط  عنوان  به  اقتصادی  پيشرفت  ضرورت
 نام  با  ای  مقاله  در  نوين  خانوادۀ  و  زندگی  از " شرايط

 : نوشت ) ۱۹۲۳ ژوئيۀ " ( خانوادۀ قديمی به خانوادۀ جديد

 اد شرايط زندگی نوين و خانوادۀ تدارک مادی برای ايج "
 نمی تواند چيزی جدا از عملکرد عمومی به  نوين٬ اساسًا

 باشد  دولت کارگری برای آن . سوی بنانهادن سوسياليسم
 که بتواند به طور جدی از عهدۀ آموزش عمومی کودکان

 رخت  و  آشپزخانه  قيد  از  خانواده  آزادسازی  شويی و
 ثروتمندتر گردد  بايد  خانه اج . بربيايد٬  داری تماعی کردن

 قابل  بهبود  بدون  کودکان٬  آموزش عمومی  و  خانوادگی
 تصور  غيرقابل  کلی٬  طور  به  ما٬  اقتصاد  در  مالحظه

 بيشتری . است  سوسياليستی  اقتصادی  َاشکال  به  ما
 توانيم . نيازمنديم  می  که  است  شرايطی  چنين  تحت  تنها

 خانواده را از وظايف و عملکردهايی که آن را تحت ستم
 کنيم  وشو شست . قرار می دهد و متالشی می سازد٬ رها

 رخت  يک  وسيلۀ  به  شود٬ شوی بايد  انجام  عمومی  خانۀ
 تهيۀ غذا به وسيلۀ يک رستوران عمومی٬ و دوزندگی به

 کودکان بايد به وسيلۀ معلمين . وسيلۀ يک کارگاه عمومی
 عمومی خوب که دلبستگی واقعی به کار خود دارند٬ تعليم

 هرچيز س . ببينند  قيد  از  زن  و  شوهر  ميان  تعهد  پس
 ترتيب يکی٬  بدين  و  آمد٬  خواهد  تصادفی در  بيرونی و

 مکيد  نخواهد  را  ديگری  نهايتًا . زندگی  حقيقی  برابری
 به رابطۀ عاطفی دوسويه وابسته . ايجاد خواهد شد  تعهد٬

 از اين نظر به ثبات درونی دست  خواهد شد٬ و به ويژه
 اما ثباتی که ال  خواهد يافت  بته برای همه يکسان نيست٬

 ) ۸ ." ( برای هيچ کسی اجباری هم نيست

 ٬ ) و در رأس آن استالين ( با به قدرت رسيدن بوروکراسی
 کارگر  طبقۀ  کارگر ( دستاوردهای  زنان  ويژه  به  به ) و

 انقالب  نمود ۱۹۱۷ دنبال  آغاز  را  خود  گرد  عقب ٬ . 
 به  ستم٬  و  نابرابری  عليه  مبارزه  جای  به  بوروکراسی

 عالوه بر کاهش آزادی های . بيت قدرت خود نياز داشت تث
 مانند  مدنی شهروندان به طور کلی٬ حقوق خاص زنان

 و غيره  ازاد  و زنان  حق سقط جنين٬ طالق  لغو گرديد
 ماندند  باقی  خانگی  کار  اسارت  در    دهقان  و  . کارگر
 نسبت به  روسيۀ شوروی حتی پيشرفته ترين رويکرد را

ما اين دستاورد نيز به طور کامل همجنسگرايان داشت٬ ا
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 . به دست بوروکراسی استالينيستی نابود شد

 مانند  درستی  به  را  استالينيستی  بوروکراسی  تروتسکی٬
 . تومور سرطانی در بدن دولت کارگری توصيف می کرد

 عنوان  در مطلبی با  " ماهيت طبقاتی دولت شوروی " او
 " نوشت ) ۱۹۳۳ (  ای :  اندازه  تا  تواند  می  تومور  يک

 . ترسناک رشد کند و حتی ارگانيسم زنده را ازپای درآورد
 اما تومور هرگز نمی تواند به يک ارگانيسم وابسته مبّدل

 ). ۹ " ( شود

  تروتسکی طرح کلی اين پروسه را در يکی از آثار بی
 ) ۱۹۳۶ " ( انقالبی که به آن خيانت شد " نظير خود٬ يعنی

 از همين اثر  در فصل هفتم  دست می دهد؛  واده٬ خان ( به
 فرهنگ  و  عنوان ) جوانان  با  در " بخشی  ترميدور

 : تروتسکی در اين جا می نويسد . آمده است " خانواده

 سال "  در ۱۹۳۲ در  دائمی  های  منزلگاه  کل  تعداد ٬ 
 به  ها  منزلگاه های موسمی۶۰۰٬۰۰ ٬ پروشگاه  تعداد  و

 يعنی آن هايی که صرفًا مربوط به موسم کار مزرعه بود٬
 ٬ تعداد ۱۹۳۵ در سال . می رسيد ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ به حدود

 به  شد ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تختخواب ها  می  منزلگاه . بالغ  اما
 های دائمی هنوز جزء ناچيزی از اين کل را تشکيل می

 مسکو٬ . داد  در  حتی  موجود٬  های  پروشگاه  عالوه  به
 ترين  الحصول  سهل  معموًال  ديگر٬  مراکز  و  لنينگراد

 کنند  نمی  برآورده  هم  را  ها  ا . خواسته  برجسته يکی  ز
 می کند  های شوروی گله  " ترين روزنامه  پرورشگاهی :

 که طفل خود را در آن ناراحت تر از خانه احساس کند٬
 نيست  است . پرورشگاه  بد  خانۀ  يتيم  اگر . يک  بنابراين

 خانواده های مرفه تر کارگری از پرورشگاه صرف نظر
 نيست  آور  تعجب  کنند٬  اصلی . می  تودۀ  برای  اما

 حتی  همين زحمتکشان٬  بد " تعداد  های  خانه  هم " يتيم
 همين اواخر کميتۀ اجرائيه مرکزی قطعنامه . ناچيز است

 ای صادر کرد که مطابق آن تربيت اطفال سرراهی و يتيم
 بدين ترتيب . بايد به دست خصوصی اشخاص سپرده شود

 حکومت بوروکراتيک از طريق عالی ترين ارگان خود٬
 مهم  با  رابطه  در  را  اش  وظيفۀ ورشکستگی  ترن

 تعداد بچه های کودکستانی در . سوسياليستی تأييد می کند
 پنج  از ۳۵  ۱۹۳۰ سال طول  به ۳۷۰٬۰۰۰ ٬  نفر

 مربوط . نفر افزايش يافت ۱٬۱۸۱٬۰۰۰  نازل بودن رقم

 حيرت انگيز است٬ اما رقم مربوط به سال ۱۹۳۰ به سال
 اقيانوس ۱۹۳۵  در  است  ای  قطره  منزلۀ  به  صرفًا  نيز

 های  بررسی بيشتر اين موضوع نشان . شوروی خانواده
 کم بيشتر اين کودکستان خواهد داد که بخش اصلی يا دست

 فنی٬  کارمندان  اداری٬  های کادر  خانواده  مختص به  ها
 ) ۱۰ " ( استخانويست ها و غيره است

 : تروتسکی ادامه می دهد

 همين کميتۀ اجرائيۀ مرکزی چندی پيش مجبور شد علنًا "
 نامۀ مربوط به حل مسألۀ کودکان قطع " تصدوق کند که

 در ". بی خانمان و بی سرپرست با سستی اجرا می شود
 است؟ ما  چيز نهفته  پشت اين اعتراف غيرمغرضانه چه
 فقط به طور تصادفی از اشارات درج شده با حروف ريز
 بيش از  مسکو٬  در  که  می شويم  مطلع  ها  روزنامه  در

 " ه دشواری شرايط خانوادگی فوق العاد " هزار کودک در
 به  در  که  اين  يا  و  برند٬  می  سر  مهدهای به  اصطالح

 کودک بی پناه به خيابان ها رانده ۱٬۵۰۰ کودک پايتخت
 پاييز  در  که  اين  باز  و  شوند٬  و ۱۹۳۵ می  مسکو  در ٬ 

 ماه  طی دو  بی ۷٬۵۰۰ " لنينگراد  خاطر  به  مادر  پدر و
 شده  جلب  دادگاه  به  خود  فرزندان  کردن  رها  سرپرست

 ب اينان به دادگاه چه فايده ای داشت؟ چند هزار جل ." اند
 چه  اند؟  رفته  طفره  دادگاه  به  مراجعه  از  مادر  و  پدر
 باشد٬  جايی ثبت شده  در  که  بی آن  کودکان٬  تعدادی از

 دشوار "  العاده  فوق  شرايط  وجه " در  برند؟  می  سر  به
 شرايط فوق العاده تفاوت شرايط  دشوار صرفًا دشوار با

 . سؤاالتی است که بی جواب می مانند در چيست؟ اين ها
 کودکان  پنهان  و  آشکار  خانمانی  بی  از  بزرگی  بخش
 آن  طی  است که  عظيمی  اجتماعی  بحران  مستقيم  نتيجۀ
 خانوادۀ کهن٬ خيلی زودتر از آن که بنيادهای جديد جايش

 ) ۱۱ " ( را بگيرند٬ در حال تحليل رفتن است

 جمع بندی

 اشاره شد٬ ست  م بر زن قدمتی به همان طور که مختصرًا
 اندازۀ تاريخ تقسيم جامعه به طبقات دارد٬ و بنابراين محو

 ممکن بی طبقه آن تنها از طريق دست يافتن به جامعه ای
 دست می . است  به  مهم  نتيجۀ  چند  بالفاصله  از اين گفته
: آيد
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 تنها  عنوان  به  کارگر٬  طبقۀ  اهميت  جا  اين  در  اول؛

 طريق  از  قادرست  که  انقالبی  اجتماعی٬ نيروی  انقالب
 حرکت به سوی چنين جامعه ای را رهبری کند٬ بيش از

 دهد  می  نشان  رخ  يک . پيش  عمومًا  مورد  اين  در  اما
 کژفهمی متداول و تاحدود زيادی مضحک وجود دارد و
 مقصود از طبقۀ کارگر٬ مجموع مردانی  آن اين که گويا
 است که در صنايع به کار يدی اشتغال دارند و به همين

 ! در اين بين توجهی نمی شود " زنان " هت به نقش ج

 کالينيکوس به درستی به اين درک نادرست اشاره می کند
 نويسد  می  " و  نکته :  حائز اين  تلقی ای  که  است  اهميت

 ها و گونه نپنداريم که رسانه کارگر را آن ۀ مارکس از طبق
 های آکادميک به عنوان کارگراِن يدِی مرِد صنعتی کليشه
 ميان ۀ ٬ برای مارکس طبقه بر مبنای رابط نماياند ی به ما م

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

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

 زنی ی است و از آن روی که توان چانه دار بنگاه سرمايه
 نتيج  است٬  کم  بسيار  کارگر  تو ۀ برای  استثمار  امر  اين

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

 ). ۱۲ " ( مدرسه و يا دانشگاه باشد

 خو  کليت  در  کارگر٬  طبقۀ  از  صحبت  به بنابراين  د٬
 نقش زنان کارگر نيست  برعکس٬ . معنای بی توجهی به

 پيش  و  فشار  مورد  نيز  خود  طبقۀ  حتی در  کارگر  زنان
 از سوی مردان هم  بر جامعه  ای داوری های حاکم  طبقه

 مضاعف  آنان  استثمار  بهتر  بيان  به  و  دارند  قرار  خود
 خاطر . است  همين  مبارزه به  انقالبی ضمن  پرولتاريای

 ا  تمامی  مشکالت عليه  ستم٬  و  اجتماعی  تبعيض  شکال
 جنسّيت تحت ستم را بايد بر مبنای تقسيمات طبقاتی درک

 . و با آن مبارزه کند

 دوم؛ با درنظر داشتن نگاه طبقاتی به مسألۀ زن٬ صحبت
 نادرست و متناقض " منافع زنان " از  به طور کلی٬ تمامًا

 منافع . است  و  طبقاتی  پايگاه  دارای  خود  زنان  که  چرا
 کسانی که از منافع يا جنبش زنان به طور . فاوتی هستند مت

 راديکال و  کلی صحبت می کنند  را  حتی خود  و بعضًا

 داری معرفی می نمايند  سرمايه  دهند  ضّد  توضيح  بايد
 رايس  کاندوليزا  مارگارت تاچر يا  منافع مثًال  که چگونه
می تواند با منافع زنان کارگری که نه فقط در انگلستان و

 به طور مستقيم امر  يکا٬ بلکه در ساير کشورهای جهان٬
 ُخرد  کمر  آنان  های  سياست  فشار  زير  مستقيم  غير  و

 کردند٬ يکسان پنداشت؟

 از  فارغ  زنان٬  دموکراتيک  حقوق  از  ها  مارکسيست
 دفاع می کنند و بايد بکنند  حقوقی . پايگاه طبقاتی آن ها٬

 و  حق سقط جنين  انتخاب پوشش٬  حق  حق طالق٬  مانند
 اين حقوق دموکراتيک . غيره  به  دست يافتن  اين حال  با

 نيز٬ با مبارزه عليه کليت نظام سرمايه داری گره خورده
 است و اين هم وظيفه ايست که نه زنان بورژوا يا خرده

 . بورژوا٬ بلکه زنان طبقۀ کارگر می توانند انجام دهند

 . سوم؛ مسألۀ زنان را نمی توان از مسألۀ طبقاتی جدا کرد
 های ه  گيری  نتيجه  به  مورد٬  اين  در  آشفتگی  رگونه

 ميان  به مبارزه  نادرست می انجامد و مبارزۀ طبقاتی را
 زنان و مردان تبديل می کند که بخشی از جنبش فمينيستی

 . گذشته بوده است دۀ بورژوايی در طول يک س

 در مقاله ای با " ايولين ريد " جمع بندی سه نکتۀ فوق را
 و " عنوان  زنان  اين گونه " روش مارکسيست ها مسألۀ ٬ 

 : بيان می کند

 بين دو جنس زن و مرد٬ بخشی "  از ديد تاريخی مبارزه
 جنبشی . از جنبش فمينيستی بورژوازی در سدۀ گذشته بود

 اصالحی که در چهارچوب سيستم سرمايه داری برپا شده
 نبود  سيستم  اين  براندازی  خواهان  ای . و  مبارزه  اما

 نان در برابر فرمانروايی مردان تدريجی بود که در آن ز
 ميهنی  های  جبهه  و  اجتماعی  اقتصادی٬  های  زمينه  در

 بودند  برداشته  طغيان  به  جنبش فمينيست٬ . سر  دورۀ  در
 اما . شماری از اصالحات مهم به سود زنان به انجام رسيد

 درپيش گرفت و  جنبش فمينيستی بورژوازی راه خود را
 دست آور  به  را  خود  دشواری های . د هدف های محدود

 از ميان  در برابر طبقه  رويارويی طبقه  با  امروزی تنها
 . خواهد رفت

 طبقۀ  مردان  و  زنان  آرايی  صف  با  تنها  زنان مسألۀ
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 حل  فرمانروا  طبقۀ  مردان  و  زنان  برابر  در  کارگر٬

 شد  منافع . خواهد  مرد٬  يا  زن  خواه  کارگران٬  يعنی
 گون با هم ٬ نه اين که زنان از طبقات گونا يکسانی دارند

 ." منافع يکسان داشته باشند

 و  داری  سرمايه  جامعۀ  از  پشتيبانی  در  باال  طبقۀ  زنان
 . ماندگاری آن به اندازۀ مردان٬ خود دارای نفع می باشند
 فمينيست های بورژوازی برای آن  يکی از چيزهايی که
 به مبارزه پرداختند٬ حق داشتن دارايی برای زنان به نام

 برابر  بود٬  مردان خودشان  مبارزه . با  اين  در  ها  آن
 امروزه٬ زنان توانگر ثروت های افسانه ای . پيروز شدند

 اند  اندوخته  خود  نام  برای . به  توانگر  مردان  با  ها  آن
 هم  داری  سرمايه  سيستم  کردن  اند ماندگار  با . پيمان  اّما

 سرمايه  نابودی  با  تنها  ها  آن  نيازهای  که  کارگر  زنان
 پس٬ رهايی . هيچ پيوندی ندارند داری برآورده می شود٬

 با  بلکه  دشمن٬  طبقۀ  با  همبستگی  با  نه  کارگر٬  زنان
  مبارزه در برابر آن ها و با پيوستن به مبارزۀ افراد هم

 آمد  به دست خواهد  ( طبقۀ خود  از من است "  ها  ) تأکيد
) ۱۳ ( 

 : پانوشت

*http://www.radiopayam.ca/parvaz.html 

 : منابع

 ی . ک . د ) ۱ (  و . ا . ميتروپولسکی٬  . ل . زوبريتسکی٬
 اجتماعی " کيروف٬  تکامل  ناصر " زمينۀ  ترجمۀ ٬ 

 . ٬ صص ۱۳۸۳ زرافشان وعلی افشاری٬ انتشارات آگاه٬
 ۴۷ و ۴۳  ۴۱

 منشأ خانواده٬ مالکيت خصوصی " فردريک انگلس٬ ) ۲ (
 دولت  دي " و  نشر  پارسا٬  خسرو  ترجمۀ  ٬ ) ۱۳۸۶ ( گر ٬

 ۷۱ . ص

 ۸۹ و ۸۸ . همان٬ صص ) ۳ (

 واترز٬ ) ۴ (  آليس  ماری  و  ريد  ايولين  هنسن٬  جوزف
 زنان "  از  کشی  بهره  و  مد  افشنگ " آرايش٬  ترجمۀ ٬ 

  ۱۹ . ٬ صص ۱۳۸۶ مقصودی٬ نشر گل آذين٬ چاپ دوم٬
۲۲ 

(5)  V.I.  Lenin,  “The  Tasks  of  the Working 
Women’s Movement in the Soviet Republic” 
(Sep 23, 1919): 

http://www.marxists.org/archive/lenin/works 
/1919/sep/23a.htm 

(6)  Clara  Zetkin,  “Lenin  on  the  Women’s 
Question” (1920): 

http://www.marxists.org/archive/zetkin/1920 
/lenin/zetkin1.htm 

 کارگر " لنين٬ . ا . و ) ۷ (  زنان  جهانی  ضميمۀ " روز ٬ 
 : ۱۹۲۱ مارس ۵۱ ٬ ۸ پروادا٬ ش

http://www.negah1.com/clasic/lenin4.htm 

(8)  Leon  Trotsky,  “From  the  Old  family  to 
the New” (Jul 1923): 

http://www.marxists.org/archive/trotsky/wo 
men/life/23_07_13.htm 

(9) Leon Trotsky,  “The Class Nature of  the 
Soviet State” (Oct 1, 1933): 

http://www.marxists.org/archive/trotsky/193 
3/10/sovstate.htm 

 تروتسکی٬ ) ۱۰ (  شد " لئون  خيانت  آن  به  که  " انقالبی
 صص ) ۱۹۳۶ (  سوسياليستی٬  کارگری  نشر ٬ . ۱۷۴  

۱۷۵ : 

http://nashr.de/1/trot/xynt/0.pdf 

 ۱۷۶  ۱۷۵ . همان٬ صص ) ۱۱ (

 به ) ۱۲ (  کنيد  نوبخت٬ : نگاه  مورد " آرام  در  نکته  چند
: ٬ ۱۳۹۱ نشريه ميليتانت٬ تيرماه " ماعی مفهوم طبقۀ اجت

http://militaant.cloudaccess.net/20110613 
173745/420tab.html 

  ۱۰۰ . ٬ صص " آرايش٬ مد و بهره کشی از زنان " ) ۱۳ (
۱۰۱
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۳۸   آنارشيسم آنارشيسم جريان های جريان های

 ن راد ساما

 آنارکو  فعال  و  نويسنده  راکر٬  سنديکاليست  رودولف
 در ) ۱۹۵۸  ۱۸۷۳ ( آلمانی  نام کتاب ٬  با  بازتوليد " خود

 : می نويسد ۲ " زندگی روزمّره

 گذاران سوسياليسم٬ خواهان آنارشيست ها٬ همانند بنيان "
 و  اقتصادی٬  انحصارات  تمامی  مالکيت ِاعمال الغای

 ابزار  هستند٬ اشتراکی بر سرزمين و همۀ  ابزاری توليد
 که استفاده از آن بايد الزامًا بدون هرگونه تمايز در اختيار

 و اجتماعی آزادی شخصی باشد؛ چرا که قرار داشته همه
 م  پايۀ  بر  قابل نافع تنها  افراد  همۀ  برای  برابر  اقتصادی
 است  جنبش . تصور  خوِد  درون  در  ها  آنارشيست

 هستند  ديدگاه  اين  نمايندۀ  عليه سوسياليستی٬  جنگ  که
 هم  بايد  داری٬  تمامی سرمايه  نهادهای زمان جنگی عليه

 سياسی  استثمار قدرت  تاريخ٬  طول  در  که  چرا  باشد٬
 ستم سياسی و اجتماعی دست در دست اقتصادی همواره
 ) تأکيد ها از من است ( " پيش رفته است

 ٬ به طور کلی و صرف " آنارشيسم " بنابراين هدف جريان
 بندی  تقسيم  از  و نظر  متناقض  بعضًا  و  متنوع  های

 اما . مغشوش کنونی آن٬ ايجاد جامعه ای کمونيستی است
 در اين جا تمرکز و تکيۀ اصلی٬ روی اهميت دستيابی به
 از  کارگر٬  آزادی فردی و برابری اجتماعی برای طبقۀ
 طريق الغای هرگونه اتوريته٬ اقتدار و نهاد قدرت سياسی

 تند که کم و بيش در قرار دارد و اين ها خصوصياتی هس
 به  موسوم  های  جريان  اکثر  مشترک " آنارشيست " ميان

 . می باشند

 آن عملکرد اما  تئوری های آنارشيست ها٬  نه صرفًا  و ٬ 
 می دهد را ها  اصلی قرار  مقولۀ  و  دو گروه  مقولۀ : در

2  Rudolf  Rocker,  “The  Reproduction  of 
Daily Life:” 

http://www.marxists.org/reference/archive/rocke 
rrudolf/misc/anarchismanarcho 
syndicalism.htm 

 سوسيال آنارشيست ها ). اجتماعی ( فردی و مقولۀ جمعی
 آنا  نظير  جرياناتی  ها  رکو از  آنارکو کمونيست   و

 آنارشيست سنديکاليست ها تشکيل می شوند٬ در حالی که
 فردگرا  آنارشيست های  های  جريان  حتی  ٬  و  رفرميست

 . تروريستی را دربرمی گيرند

 اکنون نگاهی دقيق تر به اين تقسيم بندی ارائه شده در باال
 . می اندازيم

 که  هستند  انقالبيونی  از  متشکل  ها٬  آنارشيست  سوسيال
 ه نابودی دولت سرمايه داری را اقدام طبقۀ کارگر تنها را
 سلب سازمان  و  يد  خلع  ضرورت  به  و  دانند  می  يافته

 جامعۀ  کامل  تحقق  برای  بورژوازی  از  مالکيت
 خود  حسب  کمونيستی٬  بر  توزيع  و  کارگران  مديريتی
 هستند  معتقد  گروه ( نياز  مثال  عنوان  اپوزيسيون " به

 سال " کارگری  از  که  نت ۱۹۱۹ ٬  در  سياست های و  يجۀ
 شلياپنيکوف٬  رهبری  به  گرفت٬  شکل  جنگی  کمونيسم
 اين گروه  با  مواضعی مشابه  کولنتای٬  مدودوف و بعدها

 ). داشت

 يک  در  بودن  که  اعتقادند  اين  بر  آنارشيست ها  سوسيال
 جماعت٬ برای حفظ و تقويت آزادی حياتی است و ضمن

 از باور داشتن به مالکيت اشتراکی بر ابزار توليد٬ تم  امًا
 . کمونيسم واقعی٬ حمايت می کنند

 سوسيال  نظريۀ  در  اساسی  مشی  خط  چهار  حال  اين  با
 يعنی  دارد٬  وجود  ها  جمع : آنارشيست  متقابل٬  همياری
 و سنديکاليسم  کمونيسم  در واقع هر يک از اين . گرايی٬

ر٬
راک
ف 
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۳۹ 
 . خطوط٬ در نحوۀ دستيابی به کمونيسم اختالف نظر دارند

 متقابل  همياری  در ۳٬ طرفداران  که  ديدگاهی  عنوان  به
 حامی  گيرد٬  می  ريشه  پرودون  های  نوشته  از  اصل

 بازار هستند  بر توزيع بر پايۀ ٤ جمع گرايان . سوسياليسم
 کمونيست ها  آنارشيست . ميزان مشارکت پافشاری دارند

 ب  گذار  و به  هستند  معتقد  کامل  کمونيسم  به  الفاصله
 ها  آنارشيسم ( سنديکاليست  سوسيال  جريان  اين ب ) در  ر

 نظرند که اتحاديه ها٬ سازمان هايی هستند که می توانند
 . آغازگاه جامعۀ کمونيستی باشند

 و هم  ها  ها مارکسيست  سوسيال ٬ کمونيست  هم  و
 متحدانۀ خود برای سرنگونی  آنارشيست ها٬ طی مبارزۀ
 اعتراضات٬  ها٬  اتحاديه  در  اغلب  داری٬  سرمايه

 . نند اعتصابات و نظاير اين ها٬ مداخله می ک

 تمامی  مخالف  ذاتًا  فردگرا٬  های  آنارشيست  برعکس
 که  معتقدند  و  هستند  سازمان  و  اتوريته  اقتدار٬  اشکال
 اصول  با  تناقض  در  کسی٬  هر  يافتۀ  سازمان  قدرت

 از دو . آنارشيسم قرار دارد  آنارشيست های فردگرا غالبًا
 : مسير عملی متمايز دنباله روی می کنند

 بر  که  ها٬  رفرميست  آگاهی الف؛  و  آموزش  به  نياز
 سرمايه  به  دستيابی  و  جامعه  اصالح  نسبت به  اجتماعی
 داری بازار آزاد و مبتنی بر همياری متقابل برای تشويق

 آن ها گاهی از اعتصابات . رقابت تمامًا آزاد٬ تأکيد دارند
 ها  آن  در  و  حمايت  اجتماعی  مختلف  اعتراض های  و

 ا به شکل خودانگيخته مداخله می کنند٬ اما اين کار را تنه
 خودبه  مخالف و  اساسًا  که  چرا  دهند؛  می  انجام  خودی

 احزاب  يا  ها  گروه  سوی  از  اقدامات  گونه  اين  انجام
 . سازمانده هستند

 و  ها  توده  در  را  انقالبی  ترور  که  تروريست هايی  ب؛
 انجام اغتشاش های دوره ای٬  دولت برمی انگيزند٬ و با

 خودانگيخته در سرنگونی توده های مردم  را به شرکت
 . دولت متقاعد و راهنمايی می کنند

3 Mutualism 

4 Collectivist 

 برای آنارشيست های فردگرا٬ از هر دو دستۀ فوق٬ بودن
 است  ها  آزادی آن  دست رفتن  از  معادل  يک جمع٬  . در

 : ماکس اشترنر می گويد

 هم "  را  فقط من  مالکيت فردی٬  کّل  الغای  با   کمونيسم٬
 بيش  ديگری چنان  به  وابستگی  سوی  به  يعنی٬ تر ٬ 

 جمع بازمی گر  ] و اين امر ... [ داند وابستگی به کليت يا
 بر  قدرتی است مطلق که  است٬  من  حرکت آزادنۀ  مانع

 کمونيسم به درستی عليه فشاری که . فراز من قرار دارد
 من از سوی مالکين منفرد تجربه می کنم٬ طغيان می کند؛
 مراتب  به  دهد٬  می  قرار  جمع  دست  در  که  قدرتی اما

 ٥ " ب تر است مهي

 های مارکسيست  آنارشيست  جريان  دو  هر  با  مسلمًا  ها
 تحميل  دليل  به  ها  آن  که  چرا  هستند٬  مخالف  فردگرا
 خشونت آميز اراده و خواست فردی خود به کل جامعه٬
 اين  نهايت  در  و  شوند  می  جدا  و  منزوی  ها  توده  از
 موضوع تنها به دلسردی کارگران٬ افزايش سرکوب های

 خريب سازمان های انقالبی منجر می گردد٬ و دولتی و ت
 که  دولتی  مقابل  در  انقالبی  های  کمونيست  و  کارگران

 . اکنون هارتر شده است٬ بی حفاظ باقی می مانند

5 Marx Stirner, “The Ego and His Own”, pp. 
131132: 

http://www.df.lth.se/~triad/stirner/theego/the 
ego.pdf 
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٤۰ 
 با جريان های ضّد اتوريته تعارض دارند٬ مارکسيست ها

 دولت  به  امر  واقعيت  در  ها  جريان  گونه  اين  که  چرا
 دهند  می  اجازه  داری  از سرمايه  را  کارگر  طبقۀ  که

 سازمان يافتن در ساختاری نيرومند که قادر به سرنگونی
 باشد  و  نظام  اقتدار  ای  درجه  از  ناگزير  که  ساختاری

 . بازدارد  اتوريته برخوردار است

 عالوه  که مارکسيست به  ايده  اين  با  مسبب " جمع " ها ٬ 
 می تواند . سلب آزادی هاست٬ مخالفند  ماهيت انسان تنها

 از همين از طر  و  کند  همنوعانش تحقق پيدا  يق تعامل با
 مارکس در . رو اين ماهيت٬ خود خصلت اجتماعی دارد

 درستی می گويد  داری به  سرمايه  به روح جامعۀ  اشاره
 حق " که  از  است  عبارت  خصوصی  مالکيت  حق

 داشتن اختيار  و  برخورداری انسان از دارايی های خود
 ه به انسان های مصرف آن ها به ميل خويش؛ بدون توج

 شخصی  سودجويی  حق  يعنی  جامعه؛  از  مستقل  ديگر٬
 چنين حقی هر انسانی را وامی دارد که انسان های ] ... [

 نه  را  بلکه عامل ديگر  خويش٬  آزادِی  آن مانِع تحقق
 به قول او٬ تنها زمانی آزادِی انسان کامل خواهد ٦ ." بداند

 که  اختصاصی " شد  های  توانايی  چون انسان٬  را  اش
 اين سان نيروهای اجتماعی  به  بشناسد و سازمان دهد و

 شکل  به  خويش  نيروی  از  را  اجتماعی  نيروهای  ديگر
 . ۷ " جدا نکند قدرت های سياسی

 اين مالکيت خصوصی است که موجب می شود انسان ها
 اين دقيقًا " مانع " يک ديگر را  و  آزادی يک ديگر بدانند

 قص  آنارشيست های فردگرا  حفظ همان چيزيست که  ش د
 نه فقط " جمع " از زمان آغاز تکامل بشر٬ وجود . را دارند

 برای حفظ و تداوم حيات٬ بلکه برای توليد زيرساخت ها
 و امکانات مادی که بشر را نهايتًا به سوی تحقق کمونيسم

 بنابراين رسيدن به . ياری می رساند٬ ضروری بوده است
 و بی کمونيسم٬ بدون اتکا به نيروی جمعی امکان ناپذير

 . معنا خواهد بود

 مارکس٦ ٬  نقد « کارل  در  گامی  و  يهود  مسألۀ  دربارۀ
 هگل  حق  مر » فلسفۀ  ترجمۀ  اختران ٬  نشر  محيط٬  تضی

 ۳٦ . ٬ ص ) ۱۳۸۱ (
 ۴۳ . همان٬ ص ۷

 پنج نکته ای که تروتسکيست ها بايد در مورد پنج نکته ای که تروتسکيست ها بايد در مورد
 های جوان امروزی بدانند های جوان امروزی بدانند » » آنارشيست آنارشيست « «

 ايو کولمن

 کيوان نوفرستی : ترجمه

 يک انقالبی  کولمن٬  با فرانسوی است که آنارشيست ايو
 مرز « نشريۀ  نه  کشور٬  Ni ( » نه patrie  ni 

frontières ( خۀ مطّول متن پيش رو٬ نس . همکاری دارد 
 کنفرانس  در  او  رهايی « سازمان ۲۰۱۱ سال سخنرانی

 اکتبر اين سال ) AWL ( » کارگر  در تاريخ بيست و دوم
 است؛ کولمن طی سخنرانی مذکور٬ پلميک های اخير اين
 . سازمان با جريان آنارشيسم را مورد نقد قرار داده است

 نشريۀ  در  اين سخنرانی٬  ديگری از  » همبستگی « نسخۀ
) Solidarity ( شمارۀ   منتشر ۲۰۱۱ نوامبر ۹ ٬ ۲۲۴ ٬ ٬ 
 . شد

*** 

 درست می «  لندن غذا  در  برای جنبش اشغال  من  وقتی
 از صحبت های ( » کنم٬ در تغيير کّل جهان مشارکت دارم
 ) مصاحبه شونده ای در راديو آر اف آی

 دانم٬  می  چپ AWL تاجايی که  به  متعلق  سازمان  تنها
 صورت جّدی با افراطی اروپا است که تالش می کند به

 . ساير جريان های رفرميستی يا انقالبی بحث داشته باشد

 دگماتيک سازمان  و  عميق  احترام  در  من AWL البته
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 نسبت به لنينيسم و تروتسکيسم سهيم نيستم٬ اما با اين حال

 اعتقاد به اين که : يک چيز مهم در بين ما مشترک هست
 تهمت  با  و  سکتاريستی  شکل  به  که  زمانی  تا  و بحث٬
 باشد  ثمر  مثمر  و  مفيد  تواند  می  نرود٬  پيش  من . افترا

 را  فکری  های  جريان  ساير  با  تعامل  برای  شما  تالش
 شما  با  کمال  و  تمام  که  زمانی  حتی  کنم٬  می  تصديق

 . مخالف باشم

 های  بحث  مثبت  های  ويژگی  بايد  آنارشيست  رفقای
 باشند  داشته  ياد  به  داشته . سياسی را  ياد  به خصوص به

 کالر باشند  دو  ولترين  گولدمن و  اما  مثل  کسانی  به  که
 مشهور  نمونۀ  دو  تنها  با  عنوان  هايی  بحث  در

 ها  دست ) مارکسيست ها ( سوسياليست  و  کردند  شرکت
 آخر هم از خالل يک چنين بحث هايی به سوی آنارشيسم

 ! کشيده شدند

 در  اختالف ما  وجه  نيست که  اين  بحث٬  مسألۀ  بنابراين
 اما برای . امروزی در کجا قرار دارد » آنارشيسم « مورد

 در نشريۀ  من اين طور به نظر می رسد که مقاالت شما
 نوزدهمی » همبستگی «  قرن  روی آنارشيسم  حد  بيش از
 متمرکز بوده است و نه روی جريان های » از ُمد افتاده «

 . خواه و آنارشيستی امروزی متنوع٬ مغشوش٬ آزادی

 نشريۀ  انتشار  در  فعاليت  طريق  از  نه « من  کشور٬  نه
 تقريبًا ( » مرز  برای  متون ۱۰ که  از  بسياری  سال

 در کنار يک  مارکسيستی را  ديگر در قالب آنارشيستی و
 يک شماره و تحت يک موضوع منتشر می کرده است تا

 فرصت داشته ام ) به بحث و بازخورد سياسی دامن بزند
 از  بسياری  با  نمايشگاه » آنارشيست « تا  در  جوان  های

 کتاب  باشم های  داشته  مالقات  غيره  و  ها  کنفرانس ٬ . 
 چيزی که من را تکان داد اين بود که اين رفقا تا چه حد

 کالسيک ) عمومًا (  آثار  به  توجه » خودشان « نسبت  بی
 کروپوتکين : بودند  يا  اشترنر  باکونين٬  مطمئنًا . پرودون٬

 اما  شود٬  بحث  بايد  که  دارد  وجود  زيادی  بسيار  نکات
 . ط روی پنج مورد تأکيد کنم مايلم در اين جا فق

 آموزش

 با  تروتسکيست ها  بحث » آنارشيست « وقتی  جوان  های

 از  ها  آن  مخاطبين  که  باشند  متوجه  بايد  کنند٬  می
 اين » آموزش «  به  اصوًال  يا  نيستند  برخوردار  يکسان

 . آموزش بها نمی دهند

 در  عمومًا  آموزش و » مدارس حزبی « تروتسکيست ها
 اين  در  بينند٬  می  و تعليم  کارگری  جنبش  تاريخ  با  جا

 ای  پايه  شوند » علم « قوانين  می  آشنا  . مارکسيسم
 يک  اهميت  روی  هم  هنوز  تروتسکيستی  مطبوعات

 گذارند  انگشت می  در . فرهنگ تاريخی  موضوع  همين
 کار  ملی  کنفدراسيون  از ) CNT ( مورد  پيش  تا  اسپانيا

 های  گروه  بعضی  مورد  در  يا  دوم٬  جهانی  جنگ
 هم مصداق داشت۱۹۶۰ ٬ ی تا قبل از دهۀ آنارشيستی سنت

 درست  جايی که من می دانم ديگر در مورد اروپا  تا  اما
 . نيست

 سياسی  اروپايی » آنارشيست « فرهنگ  جوان  به های
 فيلم : تر است مراتب متنوع  اين فرهنگ از انواع و اقسام

 درجه  و مستندهای راديکال يا  و موسيقی ها  دو٬ مجله ها
 جهانی های شبه  جنبش ضّد  انواع جزوه سياسی٬  سازی و

 ها بازتوليد می شوند » اينفو کيوسک « های کوچکی که در
 . و غيره٬ گرفته می شود

 هم بايد بگويم که آن دست  ه از آنارشيست هايی که اين را
 اقدامات و  پيشينۀ محکمی در تاريخ انقالبی دارند٬ مطلقًا
 نمی  فراموش  را  تروتسکی  تاريخی  شخصيت  تفکرات

 کم ( کنند  آن و  دادن  نشان  کوچک  به  هم  تمايلی  ترين
 به هر ). ندارند  را  اين آنارشيست ها  قرار نيست که شما

 سال  در  کرونشتات  واقعۀ  مورد  در  يا ۱۹۲۱ چيزی
 ماخنو « شخص  نقش » نستور  که  چرا  کنيد٬  متقاعد

 هم  انقالبی  های  جنبش  اين  از  جلوگيری  در  تروتسکی
 دروغ ها٬ تهمت ها و . مشهور است و هم به خوبی مستند

 های  دوره  اين  مورد  در  ها  تروتسکيست  های  تحريف
 اين  از  که  هايی  آنارشيست  که  معناست  اين  به  تاريخی

 ارند٬ از تالش های شما برای رويدادهای تاريخی اطالع د
 گيری با آن ها مصون خواهند بود و برای تماس و ارتباط

 به تروتسکيسم . اين موضوع دليل خوبی هم دارند  آن ها
 کالسيک٬ به عنوان بخشی از مشکل نگاه می کنند٬ و نه

. ابدًا بخشی از راه حل
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 ! اقدام مستقيم٬ همين حاال

 که  باشند  متوجه  بايد  ها  امروز تروتسکيست
 . ها خواهان يک اقدام فوری و مستقيم هستند » آنارشيست «

 اين  از  ها  آن  مستقيم « منظور  مسلمًا » اقدام  انباشت « ٬
 کادرها ( مبارزين » اوليۀ  ساختن ) يا  درازمّدت برای  در

 پروسه ای که تروتسکيست های سنتی خيلی ( حزب نيست
 ) به آن عالقه نشان می دهند

 های  آنارشيست  بهادر « اکثر  اوقات ( » بزن  گاهی  و
 ترجيح می دهند که به طوری )۸ » ماچو « آنارشيست های

 پرتاب  مولوتف  کوکتل  شوند٬  درگير  پليس  با  فيزيکی
 بعضی  مراکز  کنند٬  ُخرد  را  فاشيست ها  صورت  کنند٬

 اما بخش های . احزاب بورژوايی را به هم بريزند و غيره
 آميز «  اول ( تر » صلح  گروه  افرادی از  گاهی حتی  ) اما
 ايل دارند که همين حاال و همين جا روابط جديد انسانی تم

 يعنی به سازماندهی اشغال يک منطقه يا ايجاد . را بنا کنند
 حاال زير  همين  روابط جنسی را  مسألۀ  بپردازند؛  کمون
 به آينده ای دور و دراز  سؤال ببرند٬ و نه اين که آن را
 برای داشتن غذای سالم  کنند؛  حواله  کمونيسم  دورۀ  ٬ در

 کنند؛  کشت  را  خودشان  نياز  مورد  ِکش « سبزيجات
 مواد غذايی سالم از سطح های زبالۀ سوپرمارکت » رفتن

 خانمان يا مردم فقير اشپزی کنند؛ سفت ها؛ برای افراد بی
 کنند؛  حمايت  کارگران  مبارزات غيرقانونی  از  سخت  و
 به  دربياورند؛  تصرف  تحت  را  بيکاری  های  آژانس

 کارگران  شغلی سازماندهی  ثبات  که  کسانی  يا  بيکار
 ندارند بپردازند؛ تعاونی هايی را تشکيل بدهند؛ در مورد
 تمام راه های تغيير زندگی روزمّره همين جا و همين حاال

 . بحث کنند

 نيازی نيست » همه چيز تئورِی « به

 که  کنند  درک  بايد  ها  های » آنارشيست « تروتسکيست

 به ) Macho ( ماچو ۸  که  شود  می  اطالق  مردانی  به
 خصوصيات  زننده٬  عمومًا  و  آميز  اغراق  ای  شيوه

 به " مردانۀ "  غيره٬  و  باال  بدنی  نيروی  مثل  را٬  خود
 رفتارهايی  و  می " مآبانه جاهل " نمايش می گذارند  انجام

 . دهند

 که  يک علمی  دنبال  به  ها  آن  مانند  را جوان  چيز  همه
 . توضيح بدهد نيستند

 خودبه  ها  استالينيسم آنارشيست  به  نسبت  خود
 هستند بی » لنينيستی  مارکسيستی «  مورد ( اعتماد  اين

 خوب است  که ) نسبتًا  از طرف ديگر فکر می کنند  اما ٬ 
 تروتسکی اشخاص کسل  لنين و  ای هستند مارکس٬  کننده

 د و با سال قبل زندگی می کرده ان ۱۵۰ يا ۷۰ ٬ ۱۰۰ که
 به وضوح . واقعيت های امروزی ارتباطی ندارند  آن ها

 از لنين و تروتسکی به خاطر واقعۀ کرونشتات٬ سرکوب
 آنارشيست های روسيه و غيره متنفر هستند٬ اما بيش از
 يک  دنبال  که  هايی  تروتسکيست  مثل  ها  آن  چيز  هر

 نيستند  گردند٬  می  منسج  و  علمی  ايده . ديدگاه  از  ها  آن
 مختل  برای های  که  گيرند  می  الهام  ناهمگون  و  ف

 مارکسيست های تمامًا نامنسجم و گاهی حتی ارتجاعی به
 . نظر می رسد

 و  مدرن  پست  روشنفکران  از  هم  توانند  می  ها  آن
گرايی فرهنگی الهام بگيرند و هم سردرگم طرفدار کثرت

 به عالوه . اکولوژيست  يا پسا ۹ از متفکران ناشناختۀ وگان
 ی می توانند شما را به اشتباه بيندازند٬ چرا آن ها به راحت

 مقوله ای که هر ( می نويسند » اقتصاد « که وقتی در مورد
 با  و  نيست  مجزا  واقعيت  يک  داند  می  مارکسيستی

 ارتباط درونی دارد  اغلب ) مناسبات اجتماعی انسان ها ٬ 
 و  کنند  می  استفاده  پرابهام  مارکسيستی  اصطالحات  از

 فکر کنيد که می توانيد به راحتی بنابراين ممکن است شما
 سوی  به  را  ها  عالقه » علم « آن  مورد  تان مارکسيستی

 . اما اين تمامًا يک توهم است . کنيد » جذب «

 های  روزنامه  اکثر  برخالف  آنارشيستی٬  جرايد
 برای  ارزش بااليی  عمومًا  های « تروتسکيستی٬  داستان

 و تجارب کوچک آن » واقعی  زندگی روزمره  در مورد

 ؛ طرفدار نوعی ) Veganism ( فۀ وگانيسم طرفدار فسل ۹
 سبک زندگی و تغذيه که در آن هر نوع محصول حيوانی

 مصرفی حذف شود  مواد  و  غذا  افراد . از  دليل  همين  به
 محيط " وگان "  حفظ  حيوانات٬  حقوق  رعايت  به  نسبت ٬ 

. زيست٬ داشتن زندگی سالم و غير حساس هستند
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 شوند قائل  های . می  شکل  به  جوان  های  آنارشيست

 بيش  ارزش  تبليغات  تر  دهند خالقانه  می  تئاتر : تری
 فرهنگی  رويدادهای  و  اينترنتی٬  ويديوهای  خيابانی٬
 بزرگ٬ که از نظر آن ها به اندازۀ ميتينگ ها٬ روزنامه

 دارند  کارايی  سنتی  های  جزوه  يا  به . ها  موضوع  اين
 ادبی « سنت  های  فرهنگی٬ ان ( ۱۰ » انجمن  مراکز  واع

 غيره  و  ها  کار ) کتابخانه  ملی  کنفدراسيون  ) CNT ( در
 . در اسپانيا بازمی گردد

 نتايج مشخص

 که  کنند  درک  بايد  ها  های » آنارشيست « تروتسکيست
 خودشان  قلمرو  به  که  خواهند  می  واحد  جوان  انجمن٬

 خودشان  کار  محل  نتايج  مسکونی و  و  کنند٬  دست پيدا
 . را هيمن حاال در آن ببينند مشخص اقدامات خود

 توزيع  يا  فروش روزنامه  کار  به  کاری  ها  آن  بنابراين
 مردم  زندگی  در  مشخص  تغيير  به  اگر  البته  کتابچه٬

 ندارند  باشد٬  نداشته  حتی فکرش را . ارتباط  ها  يعنی آن
 و  هايشان دور بشوند  مايل از خانه  چند  نمی کنند که  هم

 ادی که تا به حال حتی تعدادی جزوه و کتابچه را بين افر
 پخش کنند  اند٬  نقاط . نديده  به  ها  خانه  از  آن ها  هم  اگر
 بيش  واقعيت های دوردست بروند٬  شدن با  تر برای آشنا

 ناشناخته است تا تبليغ و ترويج يک ايدئولوژی خاص در
 . ظاهر ناآگاه ديدگاِن به بين کارگران٬ دهقانان يا ستم

 پي  يا  می دهند  انجام  آن ها  حتی بر آن چه  می کنند٬  نهاد
 يا  کارگران  بين  سردرگم٬  های  وسياست  شعارها  پايۀ
 ايدئولوژی  تأثير  تحت  که  مرّددی  و  جوان  دانشجويان

 جهانی  ضّد  دارند جنبش  قرار  جنبش « ( سازی
 ٬ شدت می گيرد و آن ها ) مثال خوبی است ۱۱ » خشمگينان

 در اين جنبش های اجتماعی٬ ُحکم ماهی در آب را دارند٬
 . قرار نيست يک ايدئولوژی را تحميل کنند چرا که

 جويی در محيط کار مبارزه

10 Ateneo 

11  indignados 

 جوان  های  آنارشيست  که  بدانند  بايد  ها  تروتسکيست
 . طلبی در محيط کار دارند نگاهی متفاوت نسبت به مبارزه

 تروتسکيست ها سنتًا تالش کرده اند که در کارخانه های
 ک  نند٬ بزرگ يا ساير محيط های بزرگ کاری شغلی پيدا

 و بعضًا موفق شده اند در درون بوروکراسی اتحاديه های
 ) يا گاهی در بخش خصوصی ( کارگری در بخش عمومی

 . به مناصب و جايگاه هايی دست پيدا کنند

 درست ( ثبات هستند آنارشيست های جوان اغلب خيلی بی
 خود  نسل  اعضای  تمامی  و ) مثل  تلفی  مراکز  در  و
 کنند  می  کار  موقتی  بتواند اين . مشاغل  شايد  موضوع

 بلندمدت  های  استراتژی  به  ها  آن  چرا  که  دهد  توضيح
 کارگری  های  اتحاديه  درون  در  گرايشاتی  ساختن  برای

 بيش عالقه  و  نيستند٬  درون مند  در  اقدامات مستقيم  به  تر
 که هميشه در حال  تر از محل کارشان انجمن خود بيش

 نارشيست به عالوه برخی از آ . مشغول هستند  تغيير است
 از ( ها  ها  آنارشيست  برخی  چون  ها٬  آن  همۀ  نه  البته

 بوروکراسی  به  نفوذ  برای  تروتسکيستی  های  تاکتيک
 فکر می کنند که ) اتحاديه های کارگری استفاده می کنند

 مقابل  در  سّدی  و  مانع  کارگری٬  های  اتحاديه
 برخی  در  و  هستند٬  کارگران  بين  در  خودسازماندهی

 مق  در  آشکارا  و موارد  مستقل  های  جريان  ابل
 خودمختاری قرار می گيرند که از دل کارگران راديکال

 . پديدار شده اند

 که  کند  منتقل  شما  به  را  حس  اين  شايد  کوتاه  مقالۀ  اين
 آتشی » آنارشيست «  افرادی  جوان  العاده های  فوق  مزاج٬

 حساس٬ دلسوز و باحال هستند٬ درحالی که تروتسکيست
 خون  اشخاصی  غير ها  بی سرد٬  کسل حساس٬  و  تفاوت

 البته رگه هايی از حقيقت در اين دو کليشه . کننده هستند
 . وجود دارد

 بنابراين اگر تروتسکيست ها قصد دارند که به طور جّدی
 امروزی  جوان  های  آنارشيست  هم ( با  سازمان و  چنين

 ها  آن  مبنای ) های  بر  را  خودشان  ابتدا  بايد  بحث کنند٬
 چه کسی . م به پرسش بگيرند همان نکاتی که توضيح داد

. ه اتفاق جالبی رخ بدهد ر می داند٬ شايد باألخ
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٤٤   نامۀ يک آنارشيست سوری در مورد وضعيت حاکم نامۀ يک آنارشيست سوری در مورد وضعيت حاکم
 بر اين کشور بر اين کشور

 زي : ميليتانت  مقالۀ متن  سوری ر٬  آنارشيست  در يک
 های  گروه  مبارزات  و  سوريه  کنونی  اوضاع  مورد

 که  است  کشور  اين  درون  در  آشنايی آنارشيستی  برای
 نظريات  با  اين خوانندگان  مواضع  شمار و  در  ۀ رفقا٬

 . يافته است انتشار کنونی

 م  نظر  جا به  اين  در  مطلب نقد ا  اين  رتی ضرو نويسندۀ
 خ . ندارد  سعی  عوض  خود در  انتقادات  تا  نمود  واهيم

 را  آنارشيسم  به  طی نسبت  تفصيل  در ديگر ی مقاالت به
 تنها کافی است ذکر شود که بنابراين . نشريه منعکس کنيم

 توافق ما الزامًا سياسی رفقای آنارشيست٬ مواضع  مورد
 نيست و هدف از انتشار اين مطالب٬ نه فقط تالش برای

 اصولی با اين جريان٬ ايجاد پلميک و بحث های سازنده و
 هم  برخی بلکه  از  آموختن  در ها عملی آن ارب تج چنين

 . مسير مبارزه می باشد

 نامۀ يک آنارشيست سوری نامۀ يک آنارشيست سوری

 در اين جا . ٬ يک آنارشيست سوری هستم ] ... [ من مازن
 در جريان وضعيت دشوار انسانی  را  قصد دارم که شما
 در کشورم٬ سوريه٬ قرار دهم؛ وضعيتی که به خاطر ستم
 وحشيانه از طرف رژيم عليه توده های شورشی به وجود

 است  نيروهای . آمده  و  ها  آنارشيست  از  گروهی
 تماس  من  با  حلب  شهر  از  سوری٬  جوان  ضّداستبدادی

 انجمن آن ها از . گرفتند و خواهان کمک اضطراری شدند
 دارد  نياز  کمک اضطراری  به  نظر  چادر٬ : همه  دارو٬

 اميدواريم که . يبًا همه چيز شير برای کودکان و غيره؛ تقر

 شما بتوانيد برای تخفيف مصائب و دردهای مردم سوريه
 . کمکی به آن ها بکنيد ٬ در اين روزهای دشوار

 در مورد وضعيت عينی در سوريه بايد بگويم که شرايط
 وخامت است  به  سرعت رو  از . به  تعدادی  قتل  پس از

 و٬ که وزير دفاع و معاون ا ( ژنرال های رده باالی رژيم
 است  بوده  نيز  جمهور  رئيس  خانوادۀ  سوی )* داماد  از

 آزاديبخش  ارتش  که  اين  از  پس  و  ناشناس٬  نيروهای
 گروه  از  برخی  پذيرفت٬  را  حمله  اين  مسئوليت  سوريه
 های مسلح اپوزيسيون به دو تا از شهرهای مهمی که پيش
 از اين تمايلی به پيوستن به انقالب نداشتند٬ حمله کردند؛

 دمشق يعنی ح  ش . لب و  آغاز  سنگين  از يک نبرد  بعد  د٬
 نيروهای اپوزيسيون٬ ارتش ف کسب موفقيت هايی از طر

 با  و  کرد  جمع  را  خود  ماندۀ  باقی  نيروهای  اسد  بشار
 و  جنگنده  های  جت  شامل  موجود٬  نيروهای  از  استفاده

 قبل به کار گرفته بود٬ يک ضّد ماه چند تانک هايی که از
 سياری از شهروندان غيرنظامی به ب . حمله را آغاز نمود
 شهر را ترک می بسيار وحشتناک ی اجبار بايد در شرايط

 . کردند و صدها نفر هم سالخی شدند

 اآل  واقع  مسلحانۀ در  نبرد  يک  درگير  سوريه  انقالب  ن
 تظاهرات مسالمت آميز اهميت خود را . آشکار شده است

 ی از دست داده و تقريبًا هيچ کسی ديگر نه زحمت يادآور
 اين گونه تظاهرات را به خود می دهد و نه فکر می کند
 که اين دست تظاهرات می توانند تأثيری واقعی بر نتيجۀ

 باشند  داشته  به صورت يک انقالب توده . مبارزه  آن چه
 م  نبرد  يک  به  شد٬  آغاز  خودانگيخته  ميان لحانه س ای

 معترضيِن  و  است ارتش رژيم  شده  تبديل  آن  اين . مسلح
 سًا هم به دليل سرکوب و ستم وحشيانۀ رژيم موضوع اسا

 عليه  و سالح های خود  تانک ها  ارتش٬  از  که  داد  رخ
 کرد شهروندان غيرنظامی  دليل دخالت استفاده  به  و هم ٬ 

 استبدادی  های  سلطنتی ٬ حکومت  های  نظام  نظير
 . عربستان سعودی و قطر

 انقالب  موقعيت استراتژيک سوريه٬  دليل  رقابت ٬ به  در
  ان وعربستان سعودی بر سر کسب سلطۀ منطقه بين اير

 ای٬ و حتی بين روسيه و اياالت متحده که هر يک بنا به
 ما . منافع خودشان از يک بخش دفاع می کنند٬ گير افتاد

 خاندان سلطنتی سعودی اهميتی  که  باور کنيم نمی توانيم
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٤٥ 
 اهان تضعيف به آزادی مردم سوريه بدهد٬ آن ها فقط خو

 جمهوری اسالمی م يعنی رژي : هستند رقيب مخالف خود
 می . ايران  که  را  کاری  هر  قطر  و  سعودی  عربستان

 به سوی مبارزۀ  انقالب سوريه را  انجام دادند تا  توانستند
 فرقه ای بين شيعه و سنی منحرف سازند٬ و مضحک آن

 . است که رژيم سوريه هم همين کار را انجام داد

 يکی از خبرنگاران بانفوذ سعودی٬  بهار عربی را اخيرًا
 های (  انقالب  متوالی  ِسير  به  اشاره  در  که  اصطالحی

 کار می رود  که ) عرب به  يک بهار سّنی توصيف کرد
 ساير رژيم های . شيعه را تهديد می کند پيرِو مذهب ايراِن

 خاطر منافع خودشان از فرقه  و رقيب نيز به  تحت ستم
 رژيم سوريه هم تالش می . گرايی بهره برداری می کنند

 به  خودش  ارتقای  طريق  از  که  های " کند  اقليت  حامی
 . در سوريه٬ همين کار را انجام دهد " مذهبی

 کرديم؛  اين اتفاقات نگاه  ای متفاوت به  از زاويه  ولی ما
 يک  شد؛  آغاز  و  داد  رخ  که  بود  چيزی  اين  ما  برای
 انقالب توده ای خودانگيخته عليه ديکتاتوری ها و سياست

 در اين برهۀ دشوار . ليبرالی آن ها نئو " اصالحات " ها و
 روی  حساب می کنيم؛  ها  توده  روی  ما  ها٬  توده  برای
 در حلب ترتيب  رفقای ما  که  سازمان هايی نظير آن چه
 دست دانشجويان  به  و ساير ابتکار عمل هايی که  دادند٬

 شد  انجام  کارگران  برخی  و  دشواری . جوان  اين مبارزۀ
 داخ  يک جنگ  به  توانست  می  که  فرقه است  گرايانه لی

 هيچ ضمانتی وجود ندارد٬ به جز عزم توده . تنزل پيدا کند
 برای تداوم مبارزه در راستای آزادی و عدالت ) و ما ( ها

 سازماندهی آزاد توده های تحت  واقعی٬ در راستای خود
 . ستم

 در واقع در حال حاضر شکاف های بزرگی در بين طيف
 شانه به استالينيس : چپ عرب و سوری وجود دارد  ت ها

 رژيم  يک  عنوان  به  اسد٬  بشار  رژيم  ضد " شانۀ
 ايستادند؛ به روال معمول٬ آن ها می توانند " امپرياليستی

 اين  بگيرند٬  ناديده  را  رژيم  اين  سرکوبگر  ماهيت
 است  طبيعی  بسيار  آن  برای  حزب . موضوع  سه

در سوريه وجود دارد که تمامًا و بی شرمانه " کمونيست "
 حمايت  رژيم  کنند از  مهم . می  احزاب استالينيستی  ساير

 پشتيبانی می کنند ژ در کشورهای عربی نيز از ر  از . يم

 عليه  ها  تروتسکيست  ديگر٬  هايی طرف  رژيم  چنين
 کردند  گيری  به ٬ موضع  ها  آن  به گرايان اسالم ولی  ها

 در چنين مبارزاتی نگاه می کنند احتمالی " متحدين " چشم
 و حتی انه ٬ سرمايه دار رتجاعی٬ تماميت خواه و ماهيت ا

 پروژ  گيرند اسالم ۀ نئوليبرالی  می  ناديده  را اين . گرايان
 تروتسکيست ها  آن  در  که  هم  مصر  مورد  در  موضوع

 يعنی  اند٬  داشته  نيرومندی  های " سازمان  سوسياليست
 . ٬ صدق می کند " انقالبی

 به  اوت  ماه  من  که  اينست  بگويم  بايد  که  ديگری  مورد
 ها ردم تا سوريه بازمی گ  و توده  رفقا  . بپيوندم به مبارزۀ

 نام  با  را  کارزاری  سوری٬  فعالين  حال ما " برخی  در
 کردند ** " بازگشتيم  از . سازماندهی  اوت  ماه  به ] ... [ ما

 اين انتظار می رود که رژيم ما . سوريه وارد خواهيم شد
 يا  کنند  شکنجه  را  برخی  حتی  يا  و  کند٬  بازداشت  را

 به همبستگی . بکشند  در آن زمان نياز پيدا من شايد  شما
 در جريان پيشرفت های . کنم  را  احتماًال شما  برخی رفقا

 ٬ مصر٬ ] ... [ در حال من هنوز در . آتی قرار خواهند داد
 اگر می توانيد هرگونه حمايتی را نسبت به رفقای . هستم

 ما در داخل سوريه ترتيب دهيد٬ می توانيد از همين جا تا
 من  بگيريد؛  تماس  زمان  تماس آن  جزئيات  توانم  می

 در  را  برخی رفقای مصر  يا  سوريه  در  رفقای داخلمان
 اين جا به شما بدهم تا با آن ها همکاری و مشارکت داشته

 . با سپاس فراوان از همبستگی شما . باشيد

 ! برای انقالب٬ آزادی و آنارشی

مازن

 برخی جزئيات متن برای حفظ امنيت اين رفيق حذف (
 ) شده است

 سالکی . هر سپ : ترجمه

 : توضيحات

 راجحه مقصود٬ *  داوود  و ٬ ژنرال  سوريه  دفاع  وزير
 مترجم  ٬ معاون او است آصف شوکت

http://anarchistnews.org/content/syriananarchist 
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٤٦   سوسياليسم خرده بورژوايی سوسياليسم خرده بورژوايی

 آرام نوبخت

 انگلس مارکس  پيدايش و  مورد  خرده " در  سوسياليسم
 : د ن می نويس در مانيفست " بورژوايی

 در کشورهايی مانند فرانسه٬ که در آن بيش از نيمی از "
 نويسندگانی  طبيعتًا  می دهند٬  تشکيل  دهقانان  جمعيت را
 در مقابل بورژوازی می گرفتند٬  را  جانب پرولتاريا  که

 م بورژوايی می بايد معيارهای دهقانی و در انتقاد از رژي
 اين  از ديدگاه  بايد  و  کار می بردند٬  بورژوايی به  خرده
 سپر می  کارگر سينه  طبقۀ  از  برای دفاع  طبقات بينابين

 وجود . کردند  به  گونه  بدين  بورژوايی  خرده  سوسياليسم
 سيسموندی٬ نه تنها در فرانسه٬ بلکه در انگلستان نيز . آمد

 " بود رهبر اين مکتب

 سوسياليسم  مکتب  مارکس٬  گفتۀ  تمام٬ " به  بصريت  با
 ٬ " تضادهای موجود در شرايط توليد مدرن را تشريح کرد

 هدف های مشخص خود " اما  با  رابطه  دنبال ... در  به
 آن احيای  احيای وسايل قديمی توليد و مبادله و به همراه
 مناسبات مالکيت قديم و اجتماع قديم است و يا اين که به

 چارچوب دن  در  مبادله  و  توليد  مدرن  ابزار  انقياد  بال
 روابط مالکيت کهن است؛ روابطی که به وسيلۀ خود آن
 فروبپاشد  بايد  الجرم  يا  است و  فروپاشيده  توليد  ." ابزار

 اين سوسياليسم٬ " سپس مارکس قاطعانه اعالم می کند که
 ". تخيلی است و هم ارتجاعی هم

 در انگلستان تخ ) کمونيسم ( در واقع سوسياليسم  ابتدا  يلی٬
 ميالدی٬ پديدار گشت و از سوی توماس ۱۶ فئودالی قرن

 تشريح ) م ۱۵۱۶ " ( آرمان شهر " مور در کتابی با عنوان
 کند٬ . شد  می  اشاره  تلويحًا  هم  مارکس  که  طور  همان

 آليستی  ايده  نوستالژيک و  يک ديدگاه  تخيلی  سوسياليسم
 اوليه " نسبت به دورۀ  است " کمونيسم  که رهايی از بوده

 به  بازگشت  در  را  فئودالی  نظام  شديد  ستم  و  نابرابری
 در " مور . " روابط و مناسبات اين دوره جستجو می کرده

 داشتن ايدۀ جامعۀ آرمان  حقيقت بر اين تصور بود که با
 شهری خود٬ تنها کافيست که آريستوکراسی را به امکان

 دن  چنين  نهايتًا  تا  سازد  متقاعد  جهانی  چنين  يايی ساخت

 بتواند ساخته شود  اين تصور تنها . واقعًا  قرن هجدهم٬  تا
 . به ميزان ناچيزی تکامل يافته بود

 اثر  در  و " انگلس  تخيلی  علمی سوسياليسم  " سوسياليسم
 ٬ با اشاره در آثار سوسياليست های تخيلی مانند ) ۱۸۸۰ (

 مور  شانزدهم ( توماس  کامپانال ) قرن  توماسو  قرن ( و
 : ٬ می نويسد ) هفدهم

 از "  هفدهم  و  شانزدهم  های  سده  اتوپيايی  تصاوير
 وضوح  به  های  نظريه  و  آرمانی  جامعۀ  چگونگی

 هجدهم٬ ) مابلی و مورلی ( کمونيستی  قرن  بيان در
 تئوريِک متناظر با اين خيزش های انقالبِی طبقه ای هنوز

 در خواست برابری ديگر به برابری . نيافته بودند تکامل
 موقعيت  به  بلکه  شد٬  نمی  محدود  سياسی  حقوق  در

 بود  يافته  تسری  نيز  افراد  امتيازات . اجتماعی  فقط  اين
 ف طبقاتی نبود که بايد برانداخته می شد٬ بلکه خود اختال

 بود  رياضت . طبقاتی  و  تکلف  بی  که کمونيسمی  کش
 نخستين  کرد٬  می  محکوم  را  زندگی  های  لذت  تمامی

 در اين زمان بود که سه آرمان . شکل از آموزۀ جديد بود
 سن سيمون٬ که نزد او جنبش : گرای بزرگ ظهور کردند

 طبقۀ متوسط در کنار جنبش پرولتری هنوز اعتباری بی
 فوريه  داشت٬  چرا  و  که چون  کشوری  در  که  اوئن  و ٬ 

 تحت  و  داشت  را  توسعه  بيشترين  داری  سرمايه  توليد
 با  مستقيم  پيوند  در  آن٬  شدۀ  ايجاد  تعارضات  تأثير
 ميان  از  برای  را  پيشنهاداتش  فرانسوی٬  ماترياليسم
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٤۷ 
 ." برداشتن اصولی اختالف طبقاتی طرح کرد

 : انگلس ادامه می دهد

 هيچ يک از آن ها : يک چيز در هر سه نفر مشترک بود "
 ضمنی  محصول  که  پرولتاريايی  منافع  نمايندۀ  عنوان  به

 نشد  ظاهر  بود٬  تاريخی  همچون . تکامل  نيز  ها  آن
 ای خاص شروع رهايی طبقه فيلسوفان فرانسوی با ادعای

 و  بشريت بودند  کل  يکبارۀ  رهايی  مدعی  بلکه  نکردند٬
 . برقرای حکومت ِخرد و عدالت ابدی را آروز می کردند
 از  تصورش می کردند٬  اين حکومت چنان که آن ها  اما
 آن چه مورد نظر فيلسوفان فرانسوی بود٬ به اندازۀ بهشت

 از در نظر اين سه مصلح ا . از زمين دور بود  جتماعی٬
 آن جا که جهان سرمايه داری که بر اصول فيلسوفان فوق
 غيرعادالنه  و  غيرعقالنی  کامًال  است٬  شده  ريزی  پايه
 است٬ بنابراين به همان سهولت فئوداليسم و ديگر مراحل

 اگر تا به . ابتدايی تر جامعه روانۀ خاکروبه دان خواهد شد
 نب  حکمفرما  جهان  محض بر  عقل  و  عدالت  وده٬ اکنون

 بوده  ها  آن  از  آدميان  درک صحيح  عدم  فقط  آن  علت
 ای . است  نابغه  فرد  به  انشان منحصر  بود٬  مياز  آن چه

 . بود که حاال ظهور کرده است و حقايق را درک می کند
 اين که او در اين طمان ظهور کرده و اين که حقيقت حاال
 و  ناپذير  اجتناب  رخدادی  است٬  شده  درک  وضوح  به

 ناگزير  يک حاصل  بلکه  نيست٬  تاريخی  تکامل  زنجيرۀ

 هم چنين ممکن بود پانصد . تصادف فرخندۀ محض است
 سال زودتر ظهور کند تا به اين ترتيب بشريت از پانصد

 . سال جهل٬ نزاغ و رنج و عذاب خالص شود

 اين ٬   فرانسه  هجدهم  قرن  فيلسوفان  چگونه  که  ديديم  ما
 مع  به عقل همچون تنها  انقالب٬  داران  يار داوری طاليه

 بايد جامعه و حکومتی عقالنی . هرچيز استناد می کردند
 می شد و هر آن چه خالف عقل ازلی بود٬ بی  نهاده  بنا

 هم چنين ديديم که اين عقل . رحمانه کناز گذاشته می شد
 شدۀ شهروندقرن ازلی در واقع هيچ نبود جز درک آرمانی

 بود  بورژوازی  به  تحول  حال  در  که  انقالب . هجدهمی
 بخشيد  واقعيت  را  آرمانی  جامعۀ  اين  و . فرانسه  نظم

 پيشين  اوضاع  با  مقايسه  در  گرچه  امور  جديد  سازمان
 مقداری معقول تر بود٬ ولی به هيچ وجه به طور مطلق

 بر ِخرد . عقالنی از آب درنيامد  شده  دولت بنيان گذاشته
 فروپاشيد  کامل  طور  در . به  روسو  اجتماعی  قرارداد
 يافت و طبقۀ بورژوازی که اعتقاد حکومت وحشت تحقق

 به صالحيت سياسی خود را از دست داده بود٬ ابتدا از آن
 فساد  ديرکتوار به  تحت حکومت  سرانجام  و  برد  پناه

 صلح جاودانی بشارت داده . حمايت استبداد ناپلئون درآمد
 شد  تبديل  پايان  بی  کشورگشايانۀ  های  جنگ  به  . شده٬

 به  وضعيت  هم  بنيان  ِخرد  نداست جامعۀ  شکاف . تری
 طبقاتی ميان فقير و غنی به عوض آن که با رفاه فراگير
 به  وابسته  خيريۀ  مؤسسات  تعطيلی  دليل  به  شود٬  زايل
 کليسا و نابودی صنف و امتيازات ديگر که تاحدودی اين

 آزادی مالکيت از . شکاف را تعديل می کردند٬ تشديد شد
 ذيرفته بود٬ قيد و بندهای فئودالی که اکنون صورت واقع پ

 تحت  که  ها  مالک  خرده  و  جزء  داران  سرمايه  برای
 می  نابود  بزرگ  مالکان  و  داران  سرمايه  شديد  رقابت
 شدند٬ به صورت آزادی فروش دارايی اندکشان درآمد و
 در نتيجه تا آن جا که به سرمايه داران کوچک و مالکان

 به  شد  می  مربوط  مالکيت « روستايی  از  تبديل » آزادی
 فالکت توس . شد  و  تنگدستی  صنعت٬  دارانۀ  سرمايه  عۀ

 پول نقد و . توده های کارگر را شرط بقای جامعه ساخت
 قول  به کاراليل پرداخت نقدی به  به شکلی روز افزون٬

 آمار جنايات روز به . تنها رابطۀ ميان انسان ها تبديل شد
 يافت  افزايش  در . روز  اين  از  پيش  که  فئودالی  فساد
 ن می داد٬ گرچه ريشه کن نشده بود٬ مألعام وقيحانه جوال
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٤۸ 
 دست کم به خفا رانده شد و در عوض فساد بورژوايی که
 ای  گسترده  شکل  به  داشت٬  جريان  نهان  در  تاکنون

 شد  و . شکوفا  بيشتر  ميزان  به  تجارت  و  ستند  و  داد
 درآميخت  فريب  و  تقلب  با  انقالبی . بيشتری  شعار

 رقاب » برادری «  کشمکش  حسادت  و  فريبکاری  ت در
 فساد و رشوه خواری جايگزين ستم و تعدی . تجسم يافت
 فشار اجتماعی » شمشير « قهری شد و  اين نخستين اهرم

 به  را  خويش  اول « . سپرد » طال « جای  شب  از » حق
 رسيد  به . اربابان فئودال به کارخانه داران بورژوا  فحشا

 ازدواج همچون گذشته . ميزان بی سابقه ای افزايش يافت
 پو  و  مشروع  و شکل  ماند  باقی  زناکاری  رسمی  شش

 تکميل  زناکار  خيانت کاران  انبوه  خيل  با  آن٬  بر  عالوه
 ." شد

 : انگلس پس از اشاره به اين معضالت می نويسد

 حل "  راه  داشتند  قصد  شهری  آرمان  های  سوسياليست
 معضالت جامعه را که هنوز در پس شرايط توسعه نيافتۀ

 . بيرون بکشند اقتصادی پنهان بود٬ از درون مغر انسانی
 جامعه جز بی عدالتی چيزی عرضه نمی کرد و رفع اين

 پس کشف يک نظام جديد . بی عدلتی ها برعهدۀ عقل بود
 به  بيرون  از  آن  تحميل  و  اجتماعی  سازمان  تر  کامل  و
 جامعه به وسيلۀ تبليغ و در صورت امکان با ارائۀ نمونه

 بود  ضروری  تجربی٬  جديد . های  های  نظام  گونه  اين
 هر اج  و  بودند  پردازی  خيال  به  محکوم  قبل  از  تماعی

 بودند درغلتيدن  در جزئيات کامل تر طراحی شده  اندازه
 " آن ها به تخيل محض اجتناب ناپذير تر بود

 مارکس نوشت  خرده به همين خاطرست که  سوسياليسم
 يک بورژوايی  مثابۀ  به  تخيلی ٬  نهايتًا سوسياليسم  با " ٬

 . " ايان يافت هذيان فالکت باری از يأس٬ پ

 نکتۀ مهم ديگری که در اين جا بايد اضافه کرد اينست که
 چون خرده بورژوازی٬ بنا به ماهيت خود همچون پاندول
 نوسان  در  کارگر  طبقه  و  بورژوازی  بين  ساعت  يک
 آيد٬  می  بيرون  آن  دل  از  که  هم  سوسياليسمی  است٬
 خصلت نوسانی و بی ثبات دارد و هرچه قدر هم که در

 اول  اتکا " راديکال " نگاه  قابل  هم  باز  برسد٬  نظر  به
 اين نوع سوسياليسم٬ در تحليل نهايی بازتاب منافع . نيست

 فشارهای  تحت رقابت و  است که  طبقه  اين  از  اقشاری
 سرمايه داری روز به روز بيش تر از قبل سقوط می کنند
 کارگر  طبقه  موقعيت  به  ذهنی٬  نه  و  عينی٬  نظر  از  و

 شوند  می  خرده اين . نزديک  واکنش  سوسياليسم٬  نوع
 توليد  در  خود  پيشين  موقعيت  که  است  بورژواهايی
 ولی هنوز  اند٬  زيادی از دست داده  تاحدود  اجتماعی را
 اند و سعی می کنند  به لحاظ ذهنی دستخوش تغيير نشده
 با اين شکل از سوسياليسم٬ در مقابل بورژوازی بايستند و

 بازيابند  را  خود  قبلی  جايگاه  خرده . دوباره  سوسياليسم
 بورژوايی٬ هرگز به سراغ تغيير اجتماعی به وسيله طبقه
 کارگر و از خالل انقالب نمی رود٬ بلکه به محض دست
 پيشين خود٬ همان خصوصيات به ظاهر  يافتن به جايگاه

 از دست می دهد " راديکال " معترض و  هم  را  به . خود
 بورژوازی٬  خرده  پايينی  های  اليه  که  خاطرست  همين

 به  خود٬  موجود  وضع  تغيير  برای  سوسياليسم " بايد
 . مسلح شوند " پرولتری

 : منابع

 ف . ک  ترجمۀ " مانيفست کمونيست " انگلس٬ . مارکس٬ ٬ 
  ۷۰ . ٬ صص ۱۳۸۸ مسعود صابری٬ نشر طاليۀ پرسو٬

۷۱ 

 علمی " انگلس٬ . ف  سوسياليسم  و  تخيلی  ٬ " سوسياليسم
 ٬ قنبری٬ انتشارات روشنگران و مطالعات زنان . ترجمۀ م
۶۰ و ۵۸  ۵۵ . ٬ صص ۱۳۸۴
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٤۹   ) ) بخش اول بخش اول ( ( مسألۀ بين الملل مسألۀ بين الملل

 اليف چاقلی

 سيروس پاشا : ترجمه

 کشورهای مختلف  نظام ٬ کارگران  عليه  خود  مبارزۀ  در
 داری٬  آکسيون چون هم سرمايه  و  همبستگی  به  گذشته

 نيازمندند  مشترک  از . های  ای  شبکه  ساختن  بنابراين
 های  اتحاديه  طريق  از  المللی  بين  همبستگی  و  مبارزه

 ای  امريست ٬ کارگری و سازمان های دموکراتيک توده
 اما فراتر از اين٬ مبارزۀ انقالبی عليه . حائز اهميت بسيار

 بي  سازمان  مستلزم  داری  سرمايه  طبقۀ نظام  المللی  ن
 به دليل ابهاماتی که طی ساليان گذشته ايجاد . کارگر است

 که  کنيم  روشن  ابتدا  همان  از  بايد  ناگزير  ما  شده٬
 کارگر  طبقۀ  المللی  بين  سازمان  از  يا ( مقصودمان

 کارگری  سازمان ) انترناسيونال  سوسياليستی ٬  انقالب
 يعنی حزب  داد٬  داری پايان خواهد  سرمايه  به  است که

 . نقالب جهانی ا

 تاريخ مبارزۀ انقالبی طبقۀ کارگر بارها اثبات کرده است
 که اين مبارزه٬ خصلتی بين المللی دارد و مستلزم تالش

 واضح است که رهايی توده . هايی در سطح جهانی است
 طبقاتی٬  جامعۀ  و  داری  سرمايه  نفرين  از  کارگر  های

 را که وجود چشم اندازی بين المللی از مبارزه و سازمان
 به سنت های فکری ناسيوناليستی محدود نباشد٬ ضروری

 اين حقيقت تاريخی از دورۀ مارکس و انگلس٬ . می سازد
 به عنوان کسانی که قوانين مهم مبارزۀ طبقاتی در جامعۀ
 مورد تحليل قرار دارند٬ آغاز گرديد و  سرمايه داری را

 در شرايط کنونی که نظام سرمايه داری در . تکامل يافت
 يک بحران تاريخی فرورفته است٬ ُبعد بين المللی مبارزۀ
 با  المللی  بين  يک سازمان  ايجاد  برای  تالش  و  انقالبی

 . توجه به اين ُبعد٬ از اهميتی چندبرابر برخوردار است

 درس هايی که بايد از تاريخ فراگرفت

 طغيان ۱۸۴۸ سال  منادی شورش و  که  حال  همان  در ٬ 
 در اروپا بود٬ نقطۀ عطفی پرولتری عليه نظم بورژوازی

 ايجاد  سوی  به  ها  تالش  نخستين  آن  در  که  بود  نيز
 درگير  آن  انگلس در  مارکس و  که  المللی  بين  سازمانی

 دو نمونۀ نخست اين سازمان های بين . بودند٬ مشاهده شد
 المللی  بين  انجمن  و  ها  کمونيست  اتحاديۀ  المللی٬

 به  يا  اول " اصطالح کارگران٬  الملل  بو " بين  به ٬  که  دند
 . بنيان گذاشته شدند ۱۸۶۴ و ۱۸۴۷ ترتيب در سال های

 هر دو سازمان٬ منعکس کنندۀ چشم انداز مبارزه ای بين
 المللی بودند که مارکس و انگلس نهايِت اهميت را برايش

 می شدند  را . قائل  نظامی جهانی  داری٬  سرمايه  که  اين
 اصلی  طبقات  داری٬  سرمايه  تحت  و  است  کرده  ايجاد

 معه اساسًا نه ملی٬ بلکه بين المللی هستند٬ حقايق مهمی جا
 و  مارکس  علمی  های  تحليل  و  ها  تالش  با  که  هستند

 گرديدند  که . انگلس آشکار  داد  نشان  مارکسيسم  بنابراين
 رهايی طبقۀ کارگر به دست خود٬ يعنی پايان بخشيدن به
 سرمايه داری٬ از طريق اقداماتی که به موانع ملی محدود

 . امکان ناپذير است باشد٬

 کارت عضوت مارکس در بين الملل اول : تصوير

 اين بنيان گذاران مارکسيسم٬ هر دو از طريق ادای سهم
 هم  و  سياسی٬  و  هايشان نظری  تالش  راستای چنين  در

 اولين دوره  از  را  مسير مبارزه  بنانهادن بين الملل اول٬
 نمودند  روشن  گشود٬  چشم  کارگری  جنبش  که  . هايی
 تجربۀ بين الملل اول که به وسيلۀ مارکس و انگلس غنی
 گرديد٬ اصول ضروری مبارزۀ پرولتاريا در سطحی بين
 از  و يک بنيان تاريخی ژرف را  روشن نمود  المللی را

 شکل جنبه  تاکتيکی  و  استراتژيک  پروگراماتيک٬  های
 دهی در سطح طبقۀ کارگر حتی زمانی که به سازمان . داد

 ملی می پردازد٬ نبايد چشم انداز مبارزۀ بين المللی را از
دست بدهد؛ طبقۀ کارگر هرگز نبايد با ناسيوناليسم سازش
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 گسترش  طريق  از  را  رهايی  شرايط  بايد  بلکه  کند٬

 . حوزۀ بين المللی فراهم آورد سازمان خود در

 انشقاق های  تنزاعات و  دليل  به  اول  الملل  بين  متأسفانه
 سال  پاريس در  شکست کمون  دنبال  به  ۱۸۷۱ ٬ درونی

 ازهم  و  سقوط  نمود روند  آغاز  را  رويکرد . گسيختگی
 مارکس و انگلس در اين مورد آموزنده است؛ زيرا آن ها

 انحطاط  برای جلوگيری از  تا  به تالش کردند  الملل  بين
 دست گرايش های سياسی مخّل مبارزۀ طبقاتی٬ و با هدف
 يک سازمان  کردن  بنا  برای  مطلوب تر  شرايطی  ايجاد
 پايان  به  را  آزمون  نخستين  اين  تر٬  سالم  المللی  بين

 اين يک درس تاريخی بسيار مهم است که نشان . رسانند
 حالت و  به  مسألۀ سازمان بين المللی نمی تواند  می دهد
 حيات بستر انقالبی تبديل  عدم  شکلی مستقل از حيات يا

 ای . شود  تجربه  مقدمۀ  اول  الملل  بين  خالصه٬  طور  به
 بود که مبارزۀ تاريخی طبقۀ کارگر را آغاز نمود٬ هرچند
 که نتوانست به لحاظ سازمانی٬ به پختگی٬ بلوغ و اعتبار

 . توده ای دست پيدا کند

 سازمان بين المللی د  طبقۀ دومين تجربۀ ر تاريخ مبارزۀ
 بنيان نهاده ۱۸۸۹ کارگر٬ بين الملل دوم است که در سال

 يک درس تاريخی بزرگ . شد  بين الملل٬  اين دو  مقايسۀ
 بين الملل٬  بين اين دو  آن اين که  و  آشکار می سازد  را

 يعنی گرچه بين الملل دوم با . پيوستگی وجود نداشته است
 احزاب سوسيال  به  شورهای مختلف دموکرات در ک  اتکا

 توده ای دست يافت٬ ولی  اروپايی در آن زمان به پايگاه
 فاصله  اول  الملل  بين  تجربۀ  انقالبی  ذات  و  ماهيت  از

 گرايش صعودی . گرفت  با  در واقع بين الملل دوم همراه
 باتالق  در  و  کرد  تعديل  را  خود  داری٬  سرمايه  اقتصاد

 فرورفت  جنگ . رفرميسم  نخستين  با  که  زمانی
 اليستی٬ دوره های سخت فرارسيد٬ احزاب بين الملل امپري

 های  دولت  از  حمايت  در  جنگی  اعتبارات  به  دوم
 . بورژوايی خود رأی دادند

 دارد؛  خود  دل  زيادی در  درس های  تاريخی٬  مثال  اين
 سياسی  های  گرايش  با  که  ای  توده  پايگاه  يک  وجود
 انقالبی قدعلم  جبهۀ  در مقابل  و  آميخته  رفرميستی درهم

 ضّد ک  مبارزۀ  برای  را  پيروزی  تواند  نمی  باشد٬  رده
 باشد  داشته  درپی  کارگر  طبقۀ  داری  هرچند . سرمايه

 فعاليت برای جذب توده ها به سوی مبارزۀ انقالبی طبقۀ
 مصالحه و مماشات در سياست  اما  کارگر صحيح است٬
 به همان اندازه  انقالبی به اسم دستيابی به نفوذ توده ای٬

 نفوذ آن چه . خطاست  به  دستيابی  گيرد٬  هدف قرار  بايد
 توده ای بر پايۀ مبارزۀ انقالبی طبقۀ کارگر٬ هم در سطح

 . ملی و هم در سطح بين المللی٬ است

 مفهوم بولشويکی سازمان و مبارزه که تحت رهبری لنين
 نياز در اين  اين نمونۀ تاريخی مورد  شکل گرفت٬ تجّسم

  امروز نيز هم خّط انقالبی بولشويکی که . چارچوب است
 سازمان  چگونگی  شود٬  دنبال  بايد  در چنان  مبارزه  دهی

 و نشان می دهد که يک  روشن می سازد  سطح ملی را
 باشد  بايد  چگونه  کارگری  انقالبی  الملل  اين . بين  از

 سوم  الملل  بين  تجربۀ  سال ) کمينترن ( منظر٬  در  که
 کمينترن تداوم بين . چشم باز کرد٬ بسيار مهم است ۱۹۱۹

 دوم الم  الملل  بين  که  طور  همان  درست  نيست٬  دوم  لل
 بين الملل سوم بر پايۀ انتقاد به . تداوم بين الملل اول نبود

 جوانب  از  آن  از  گسست  برای  تالش  و  دوم٬  تجربۀ
 . مختلف قرار داشت

 جنگ  نخستين  دورۀ  انقالبی  وظايف  که  هنگامی
 چندان  صورت  آن  در  بگيريم٬  درنظر  را  امپرياليستی

 خواهد بود اگر بگوييم که ساختن بين الملل سوم نادرست ن
 با اين وجود ساخت آن به دليل . اندکی دير صورت گرفت

 تجربۀ بين . تب و تاب انقالب اکتبر٬ زمان زيادی نگرفت
 الملل سوم آشکارا نشان می دهد با در اختيار داشتن بستر
 تاريخ  در  بار  نخستين  برای  ای  توده  پايگاه  و  انقالبی

 طب  نهادن يک بين الملل امکان مبارزۀ  بنا  کارگر٬  پذير قۀ
 ايده . بوده است  آل درنظر گرفت٬ البته نبايد اين تجربه را

 است  نقص بوده  هرگونه  فاقد  که  بخش . گويی  متأسفانه
 مقدماتی  کار  عدم  دليل  به  سوم  الملل  بين  ملی  های

 در واقع اين بخش . صبورانه و مصمم شکل نگرفته بودند
 کشورهای اروپايی کمی عجوالنه و بدون ها در مقايسه با

 و ساير . رسيدن به شفافيت الزم سياسی تشکيل شده بودند
 جمله  از  آسيايی٬  ماندۀ  عقب  کشورهای  در  ها  بخش
 سياست  با  داشت که  قرار  سياسی  خطی  پايۀ  بر  ترکيه٬
 در دوره  آن هم  بود٬  آميخته  دهقانی درهم  رهايی ملی و

 ط  داری و  سرمايه  پيدا ای تاريخی که  تکامل  کارگر بقۀ
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 . نمی کردند

 اين حقيقت که بين الملل سوم به  اين کاستی ها٬  وجود  با
 طور کلی به عنوان که يک بين الملل انقالبی کارگری بنا
 و  اکتبر  انقالب  مشروع  سياسی  اتوريتۀ  دليل  به  گرديد٬

 بلشويک بود  حزب  انترناسيوناليستی  همان . همياری  اما
 د٬ اين موضوع باعث شد که بخش طور که لنين تأکيد نمو

 های سازندۀ بين الملل سوم٬ شديدًا به الگو و نمونۀ روسيه
 باشند  وابسته  بلشويک  حزب  های . و  بخش  بنابراين

 کافی ماهيت انقالبی  بين الملل نتوانستند به اندازۀ  سازندۀ
 آن را جذب کنند و سرنوشت آن ها به طور بالواسطه با

 گره  روسيه  انقالب  دليل . خورد سرنوشت  همين  به
 ضّدانقالب

 به  بوروکراتيک که
 پايان  اکتبر  انقالب
 حاکميت  و  داد
 را  کارگران روسيه
 ساخت٬  واژگون
 حياتی  های  شريان
 های  بخش  انقالبی
 الملل  بين  مختلف
 قطع  نيز  را  سوم

 . کرد

 کردن  اضافه  با
 مرگ  منفی  اثرات

 سال  ۱۹۲۴ لنين٬
 مبا  تاريخ  مخرب در  عطف شديدًا  ملی و يک نقطۀ  رزۀ

 بود  کارگر  طبقۀ  المللی  حزب . بين  در  که  بوروکراسی
 به  بود٬  دولت شورايی و کمينترن استيال يافته  بلشويک٬
 گرفت  دست  به  را  قدرت  های  رشته  تمام  . تدريج

 برده ۱۲ باال طبقۀ حاکم بوروکراسی که خود را تا مقام يک

 ت ۱۲  از  اطالع  سازمان حليل برای  نگرش " های
 اقتصادی " مارکسيستی  ساختار  و  از  شوروی  اجتماعی

 معرفی " ٬ می توانيد به مطلب حاکم در آن بورورکراسی
 شمارۀ ن اي " پالتفرم  نشريۀ  در  ميليتانت ۵۱ سازمان

 الزم به ذکر است که تمامی تحليل های اين . رجوع کنيد
 . ست الزامًا مورد توافق ما ني در اين مورد٬ سازمان

 قدرت  به  روسيه  در  استالين  رهبری  تحت  بود٬  کشيده
 به مثابۀ يک بنا . رسيد  را  براين کمينترن نيز کيفيت خود

 در . سازمان انقالبی بين المللی طبقۀ کارگر از دست داد
 اين مرحله که انقالب اکتبر طی پروسه ای شوم شکست
 می خورد٬ تروتسکی و رفقای پيرو او بودند که ايستادگی
 را  لنين  بلشويکی دورۀ  مسير  که  تالش نمودند  و  کردند

 . تداوم بخشند

 پيگير  انقالبی  های  تالش  به  بايد  تاريخی٬  نظر  از
 تروتسکی و . تروتسکی پس از مرگ لنين اعتراف نمود

 بنانهادن  صرف  را  خود  های  تالش  تمام  او  رفقای
 دستاوردهای  از  دفاع  برای  المللی  بين  چپ  اپوزيسيون
 در  اکتبر  انقالب
 حاکميت  مقابل
 نمودند  . بوروکراسی
 مبارزه٬  اين  متأسفانه

 قي  قدرت در  با  اس
 سياسی و دارايی های
 حاکم٬  بورورکراسی
 شديدًا  شرايطی  تحت
 می  صورت  نابرابر
 بنابراين  و  پذيرفت
 اين  توانست  نمی
 را  انحرافی  مسير

 کند  اما . معکوس
 زنده  برای  مبارزه
 خّط  داشتن  نگاه
 مشکالت٬  و  مسائل  تمامی  وجود  با  لنين  دورۀ  انقالبی

 مش  آزارهای غيرقابل تصور٬  قتل های اذيت و  و  قت ها
 متوقف نگرديد  سوی بوروکراسی حاکم٬  در . سياسی از

 اين  عوض بنيان گذاری بين الملل چهارم٬ به مثابۀ تداوم
 . از سوی تروتسکی اعالن شد ۱۹۳۸ تالش ها٬ در سال

 پيشين  تجارب  به  مطلب  اين  ابتدای  در  که  طور  همان
 بايد  نيز  جا  اين  در  پرداختيم٬  المللی  بين  های  سازمان
 چهارم  و  سوم  های  الملل  بين  ميان  تاريخی  ای  مقايسه

 باشيم  بر . داشته  چهارم٬  الملل  بين  ساخت  برای  تالش
 گسست از آن نيست  بلکه . مبنای انکار بين الملل سوم يا

  " بين الملل کمونيست " انی در سومين کنگرۀ لنين در حال سخنر
۱۹۲۱
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 از  دفاع  و  تداوم  برای  مبارزه  کنندۀ  منعکس  بالعکس
 است  لنين  دورۀ  کمينترِن  در  گرفته  ميراث انقالبی شکل

 پا  مقابل  بوروکراسی در  دست  به  ميراث  اين  شدن  يمال
 حاکم  الملل . استالينيستی  بين  برای  مبارزه  حال  اين  با

 نقايص سوبژکتيف آن  چهارم  و  از  فارغ از کاستی ها
 سرکوب  دنبال  به  که  ابژکتيف  و  عينی  موانعی  سوی
 حزب  در  استالينيستی  حاکميت  سلطۀ  و  تصور  غيرقابل

 گردي  ايجاد  شورايی  دولت  و  چالش بلشويک  به  بود٬  ده
 شد  يک تالش . کشيده  بين الملل چهارم٬  تجربۀ  در نتيجه

 سطح  در  تاريخی
 ماند  باقی  مقدماتی
 ار  دفاع  ُحکم  که
 را  انقالبی  ميراث
 نظر  از  و  داشت
 گامی  سازماندهی
 جلو  سوی  به  بيشتر

 . برنداشت

 لنين٬  برخالف
 حيطۀ  در  تروتسکی
 نقاط  سازماندهی
 بسياری  ضعف

 حقيقت٬ . داشت  در
 نشد  قادر  تروتسکی
 کامل  طور  به  که

 منشويکی سازمان  از مفهوم  را  بسيار  خود  مفهومی که
 بود  سازد  از آن تأثير پذيرفته  اين حال شکست . رها  با

 به دليل  و به طور مستقيم  تجربۀ بين الملل چهارم اساسًا
 استالينيستی  بوروکراسی  که  بود  مخربی  عينی  شرايط

 بود  ايجاد کرده  بايد٬ در تحليل حقا . حاکم  يق تاريخی را
 داد  قرار  ارزيابی  مورد  خودشان  شرايط  در  . نهايی٬
 خط  از  دفاع  برای  تروتسکی  تالش  که  است  واضح
 و  مهم  عميقًا  تاريخی  تالش  يک  لنين٬  دورۀ  بلشويکی

 . ارزشمند است

 مورد  در  را  ارزيابی  همين  توان  می  سختی  به  اما
 تاريخ تروتسکي  هايی که  پس از گرايشات و گروه  را  سم

 داد  ارائه  اند٬  ساخته  تروتسکی  جنبش . مرگ  که  چرا

 تروتسکيستی٬ به طور کلی٬ از درک عميق تروتسکی٬ و
 نظری او و تکامل آن عاجر  چنين کسب ميراث سياسی هم

 اند  تحليل . مانده  تروتسکی٬  از  پيروی  نام  به  برعکس٬
 تبديل  کرد و به دگم  های مهم او جنبه ای متحجرانه پيدا

 پايان گر  نيز  انقالبی  اشتياق  قدرت و  به  بنابراين  و  ديد٬
 شد  چهارم . داده  الملل  بين  تروتسکی٬  مرگ  زمان  از

 بی  و  توخالی  رقابت ماهيت  آن  در  که  کرد  پيدا  ارتباط
 سياسی غيرسازنده و خرده بورژوايی در ميان گروه های

 گرديد  پديدار  تروتسکيستی  درشت  و  بين . ريز  بنابراين
  که سنگ الملل چهارم

 با  آغاز  در  آن  بنای
 بين  سنت  تداوم  هدف
 انقالبی  های  الملل
 مرگ  با  بود٬  گذاشته
 اهميت خود  تروتسکی
 . را از دست داده است

 بسياری از سازمان ها
 گرايشات  و
 داعيه  تروتسکيستِی

 ميراث  الملل " دار  بين
 مرگ " چهارم  از  پس

 و  اند٬  بوده  تروتسکی
 طی  امر  ظاهر  در
 مختلف  های  دوره

 های ت  تالش  همان  به  بنا  را  آن  که  اند  کرده  الش
 کنند  بازسازی  بورژوايی  خرده  و  اين . غيرسازنده  ما

 چهارم " تاريخ  الملل  را " بين  تروتسکی  مرگ  از  پس
 دانيم  نمی  سنت انقالبی خود  پيش . بخشی از  داليل ما  تر

 ايدئولوژيک٬ سياسی و سازمانی اين رويکرد خود را در
 مک  اسناد  و  جزوات  گرايش قالب  های  بنيان  که  توبی

 ( نگرش مارکسيستی " " Marksist Tutum ( تشکيل   را
 ايم  به طور خالصه بايد بگوييم که . می دهند٬ شرح داده

 وجود  تروتسکيسم  و  تروتسکی  ميان  عينی  تفاوت  يک
 يک  به  را  دو  اين  انتزاعات ذهنی  با  توان  نمی  و  دارد

 زد  ضروريست که يک مرز مشخص ميان . ديگر پيوند
 که  وتسکی تر  اکتبر  انقالب  رهبران  از  يکی  عنوان  به

 برجای  آينده  های  نسل  برای  را  انقالبی  ميراث تاريخی

۱۹۲۱  " بين الملل کمونيست " تروتسکی در سومين کنگرۀ
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 که بر جاه  و گروه بندی های تروتسکيستی  گذاشته است

 مشخص  برداشت های  سوء  و  گرايانه  فرقه  های  طلبی
 . ترسيم کنيم  پافشاری داشته و دارند

 های  گروه  از  بسياری  که  دانيم  با می  تروتسکيستی
 اما اين را هم می . ارزيابی های باال توافق نخواهند داشت

 دانيم که کسانی که بر درس گيری از تاريخ پافشاری نمی
 های  بنيان  پايۀ  بر  نوين  ای  آينده  ساختن  فرصت  کنند٬

 نخواهند داشت  به عالوه٬ روند کنونی که از . انقالبی را
 ژه نظير اتحاد زمان سقوط نظام های بوروکراتيک٬ به وي

 است  گرديده  آغاز  های ( شوروی سابق٬  دوره  از  ديگر
 بگذريم  پرده ) پيشين  مشخص  تاريخی  حقيقت  يک  از ٬ 

 برمی دارد و آن اين که اگر کسی تمايلی به کسب درس
 نمی  ندهد٬  نشان  خود  گذشتۀ  اشتباهات  از  انقالبی  های

 متصور باشد  ای سياسی برای خود  آينده  بنابراين ! تواند
 گروه واضح  از  دسته  آن  ميان  اتحاد  درون  از  که  است

 اشتباهات و خطاهای  هايی که تمايلی به تسويه حساب با
  کنونی گذشتۀ خود ندارند و خود را با موقعيت و شرايط

 شان وفق داده اند٬ هرگز چيزی به نام يک بين الملل جديد
 در ! برای پيشبرد مبارزۀ طبقۀ کارگر پديدار نخواهد شد

 چني  ها واقع  آن  ادعاهای  از  صرف نظر  هايی٬  گروه  ن
 برای ساختن يک بين الملل جديد٬ بايد با خطاهای گذشتۀ
 از  را  خوشان  بتوانند  تا  کنند  حساب  تسويه  خود

 فقط کسانی که . ورشکستگی و مرگ سياسی نجات دهند
 زباله  به  را  خود  نادرست  مواضع  و قادرند  بفرستند  دان

 ا  رويکرد صحيح و  برپايۀ  را  می خود  کنند٬  نقالبی احيا
 فقط چنين . توانند در مبارزۀ سياسی به جلو حرکت نمايند

 کسانی هستند که می توانند امکان پيشبرد مبارزۀ انقالبی
 طبقۀ کارگر را٬ از جمله ساخت يک بين الملل جديد٬ خلق

 . نمايند

 ادامه دارد

 چرا همبستگی بين المللی کارگری ضروری است؟ چرا همبستگی بين المللی کارگری ضروری است؟

 ) IWSN ( فعالين شبکۀ همبستگی کارگران ايران : ترجمه

 سرتاسر  در  خاورميانه٬  تا  امريکا  از  آسيا٬  تا  اروپا  از
 است  افزايش  حال  در  کارگران  مبارزات  اين . جهان٬

 نشان دهندۀ خشم رو به رشد طبقۀ مبارزات٬ در همه جا
 بی  عليه  است کارگر  استثمار  و  ها . عدالتی ها  ترکيه  در
 نسبت  ها  های به واکنش  محدوديت  پايين٬  دستمزدهای

 قراردادهای  ها٬  بيکارسازی  و  اخراج  تشکل٬  آزادی
 دست  به پيمانی٬  حقوق  به  آمد اندازی  کارگران دست  و ۀ

 . ب٬ ادامه دارد ممنوعيت های اعمال شده عليه حق اعتصا
 عليه  شدن  متشکل  برای  تالش  دليل  به  که  کارگرانی

 اخراج ٬ دستمزدهای پايين و شرايط کاری غيرقابل تحمل
 خانه  بازگشت به  قصد  ندارند شدند٬  بداش در . هايشان را

) BEDAŞ ( تداش  ٬ ) TEDAŞ ( توگو  ٬ ) TOGO ( ٬ 
 ايرالينز  نساجی ) THY ( ترکيش  شرکت ٬ Hey 

Tekstil بيلور   نمک ٬ ) Billur  Salt ( چاپا   بيمارستان ٬ 
) Çapa ( خود   حقوق  مطالبۀ  خاطر  به  که  کارگرانی ٬ 

 . اخراج شده بودند٬ به مبارزه ادامه می دهند

 دهد  می  کشورهای مختلف نشان  در  کارگران  مبارزات
 که اين مبارزات نبايد به يک کارگاه يا يک کشور محدود

 ران بايد کارگ . شود٬ بلکه بايد جنبه ای بين المللی پيدا کند
 يک  با  جهانی  سطح  شوند در  متحد  که . ديگر  جا  آن  از

 ٬ بيش از پيش توليد را در است شده سرمايه داری جهانی
 پيکر٬ در انحصارات غول . سطح جهانی گسترش می دهد

 نمی کنند  توليد  يک کشور  يا . تنها  اروپا  در  شرکتی که
 چين٬  در  همزمان  طور  به  است٬  مستقر  متحده  اياالت

. هر يک از کشورهای خاورميانه توليد می کند ترکيه يا
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 اين که کارگران در فقط يک کشور متحد به همين خاطر

 بپردازند٬  خود  حقوق  کسب  برای  مبارزه  به  و  شوند
 بايد  کارگران موفق باشند٬  برای آن که  کفايت نمی کند؛
 ا از حمايت و پشتيبانی کارگران شاغل در ساير کارگاه ه

 کشورهای  کارخانجات  جهان و  برخوردار نيز ديگر
 کارگران فرانسوی رنو يا . باشند  کارگران ژاپنی تويوتا٬

 و  کارفرمايان  با  مقابله  برای  فيات٬  ايتاليايی  کارگران
 از  بايد  خود٬  مطالبات  به  کارگران سوی رسيدن  ساير

 کشورهای  در  شرکت  اين  تأسيسات  ديگر  در  شاغل
 بگيرند مختلف  قرار  پشتيبانی  حمايت و  نگاه . مورد  در

 اول٬ رسيدن به همبستگی بين المللی کارگران دشوار به
 اما به هر حال کارگران بايد با اين آگاهی . نظر می رسد

 برخودار  حياتی  اهميت  از  موضوع  اين  کنند؛  فعاليت
 تشکالت . است  و  ها  اتحاديه  که  هنگامی  عالوه  به

 انجام می دهند٬ آن وقت به نظر  کارگری وظيفۀ خود را
 رسيد که دست يافتن به همبستگی بين المللی طبقۀ خواهد

 . کارگر چندان هم دشوار نيست

 بزنيم  مثالی  دهيد  توسعه : اجازه  و  عدالت  حزب  دولت
) AKP ( ممنوع   هواپيمايی  صنايع  در  را  اعتصاب  حق

 کارگران صنايع هواپيمايی در مخالفت با اين . اعالم کرد
 ص  که  گرديدند  موفق  و  شدند  عمل  وارد  دها ممنوعيت

 لغو و متوقف کنند  طی يک . پرواز را  تنها  که  اين اقدام
 هشدار  و  مشخص کرد  تکليف را  روز صورت گرفت٬

 داد  دولت  به  را  های . الزم  اتحاديه  آکسيون٬  روز  در
 کردند که  با " اروپايی اعالم  هواپيماهای ترکيه  چنان چه

 ما  بيايند٬  فرود  ما  کشورهای  در  اعتصاب  از  تخطی
 را  بازگشت  داد اجازۀ  نخواهيم  ها  آن  مثال ". به  همين

 کوچک از همبستگی بين المللی کارگران٬ نشان می دهد
 . که اتحاد طبقۀ کارگر جهان تا چه حد مهم است

 همبستگی بين المللی را ما در ی يکی از بهترين نمونه ها
 کرديم UPS شرکت هواپيمايی باری  جا . تجريه  اين  در

 آغاز يک اعتصاب کارگرانی که به دليل متشکل شدن و
 و  برادران  سوی  از  بودند٬  شده  اخراج  غيرقانونی
 طريق  از  و  نماندند  تنها  دنيا  سراسر  در  خود  خواهران

 در اين . آکسيون های حمايتی مورد پشتيبانی قرار گرفتند
 اخراجی  کارگران  بازگشت  نظير  مطالباتی  ها٬  آکسيون

UPS و   اتحاديه٬  شدن  رسميت شناخته  به  کار٬  سر  بر
 اين . ند د گردي مطرح ٬ شده روا داشته عدالتی های ف بی توق

 فدراسيون " آکسيون ها که از سوی اتحاديه های وابسته به
 سازماندهی شد٬ ) ITF " ( بين المللی کارگران حمل و نقل

 آلمان٬  مانند  کشورهايی  که  است  بوده  وسيع  قدری  به
 اوکراين٬  التويا٬  استونی٬  بلغارستان٬  ليتوانی٬  آرژانتين٬

 د٬ فنالند٬ نروژ٬ اردن٬ فيليپين٬ هنگ کنگ٬ تايلند و سوئ
 گرفته  می  دربر  را  کشورها٬ . ژاپن  اين  از  برخی  در

 ادارات  کار  برخی UPS کارگران  در  ساختند٬  فلج  را
 نشان دادند٬ در UPS مکان ها خشم خود را به نمايندگان

 شرکت  مراکز  مقابل  در  ديگر  های  محل  UPS برخی
 رانی که از ده ها کشور در اين کارگ . پيکت درست کردند

 کارگران  شرکت کردند٬  را UPS آکسيون ها  ترکيه  در
 مسلمان  يا  ترک  کارگران  اين  شناختند٬  نمی  شخصًا

 کارگران يک طبقۀ بين المللی٬ با منافع مشترک٬ . نبودند
 همگی در  خود٬  کشور  يا  زبان  مذهب٬  از  صرف نظر

 . مواجهه با کارفرمايان٬ اعضای يک طبقه هستند

 کارگران  المللی  بين  همبستگی  ٬ ) UİDDER ( انجمن
 همان طور که از نامش مشخص است٬ از همبستگی طبقۀ

 بين المللی دفاع می کند  محدود . کارگر در سطح ملی و
 تقويت  را  فقط کارگران  مرزهای يک کشور نه  شدن به

 انجمن . نمی کند٬ بلکه برعکس آن ها را تضعيف می کند
 ارگران٬ با عمل برپايۀ اين آگاهی٬ همبستگی بين المللی ک

 تقويت  را  کارگران  المللی  بين  همبستگی  که تالش دارد
 از در کمپين جمع UİDDER اين که . کند  آوری امضا

 نمودن  تعطيل  برای  ژاپن  کارگری  های  اتحاديه  سوی
 برای  کمپينی را  اين که  ای شرکت داشت٬  مراکز هسته

 ن داد٬ اين که توقف سرکوب طبقۀ کارگر در ايران سازما
 صنايع  در  اعتصاب  حق  ممنوعيت  عليه  را  کارزاری
 هواپيمايی در سطح جهان گسترش داد٬ همگی در راستای

 اما اين تالش به تنهايی کافی نخواهد . اين هدف بوده است
 اتحاديه ها نيز نقش بزرگی در دستيابی به همبستگی . بود

 حاکميت . ند کن ايفا آن را بين المللی کارگران دارند که بايد
 مشترک  را  کارگر  طبقۀ  مشکالت  تنها  سرمايه٬  جهانی

 . نمی کند٬ بلکه راه حل ها را نيز مشترک می سازد

انجمن همبستگی بين المللی کارگری  ۲۰۱۲ ژوئيۀ ۱٥



 دورة دوم دورة دوم - - ششم ششم سال سال - - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ مرداد مرداد - - ۳ ۵۳ ۵ شمارة شمارة
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 ! ! به توقف کارگران نيستند به توقف کارگران نيستند

 ) IWSN ( ن فعالين شبکۀ همبستگی کارگران ايرا : ترجمه

 به استثمار برای تداوم حيات خود نظام سرمايه داری که
 شناخته . ٬ در بحران به سر می برد وابسته است کارگران

 شده ترين بانک ها و هولدينگ های غول پيکر جهان در
 در  عمومی  بودجۀ  کسری  هستند٬  ورشکستگی  حال

 کشور  گسترش است ها بسياری از  به  رو  يونان٬  مانند ٬ . 
 اقتص  است بحران  همراه  سياسی  بحران  با  اکنون . ادی٬

 ديگر کارفرمايان و دولت ها٬ به عنوان سخنگويان نظام٬
 هم چون گذشته قادر به فرمانروايی بر کارگران نيستند٬

 بحران  های  پرداخت هزينه  از  کارگران  که  امتناع چرا
 کنند  و . می  ها  اعتصاب  با  را  خود  صدای  کارگران

 در . وش ديگران می رسانند گردهمايی های توده ای به گ
 امواج بحران  درآورده ٬ همان حال که  لرزه  به  را  زمين

 کارفرمايان ترکيه در مورد نرخ های رشد رجز   است٬
 کنند  می  توسعه . خوانی  ) AKP ( دولت حزب عدالت و
 که  گويد  در " می  بزرگ  بازيگری  بزرگ٬  کشوری  ما

 يونان دچار  مخمصۀ  به  و  سياست جهانی هستيم  عرصۀ
 ". يم شد نخواه

 اين درست است که ترکيه٬ در ميان کشورهايی جای دارد
 ترين تأثير را از بحران گرفته اند و در حال حاضر که کم

 است  رشد  حال  در  کشور  اين  آن اما . اقتصاد  به  اين
 بوده معناست که سود کارفرمايان و رؤسا رو به افزايش

 . است

 دولت  که AKP اما  نمی گويند  ما  به  کارفرمايان  اين و
 است  دست آمده  بهايی به  کارگرانی که . موفقيت به چه

 و  کنند  می  توليد  کنند٬  می  کار  سختی  به  شب  و  روز
 سرمايۀ کارفرمايان را افزايش می دهند٬ از فقر رنج می

 کم . برند  ها  ندارند آن  اقتصاد  رشد  از  سهمی  به . ترين
 حداقل  سطح  در  که  دستمزدی  افزايش  با  مثال٬  عنوان

 در  می دستمزد  اکنون  ما  است٬  شده  تثبيت  ژوئيه  ماه
 ! تر خرج کنيم پنی بيش ٬ ۶۰ توانيم بابت هر وعدۀ غذايی

 اجباری  عمًال  کاری که  اضافه  دليل  به  از طرف ديگر٬

 ساعت نشده ۱۲ تر از می شود٬ روزکار نيز در عمل کم
 . آالت ندارند کارگران ديگری تفاوتی با ماشين . است

 وش های مختلف به طور مداوم آهنگ کار با استفاده از ر
 افزايش شدت  کند و  می  تنف . پيدا  استراحت٬  ٬ س توقف٬

 زندگی اجتماعی . همگی برای کارگران ممنوع شده است
 آن ها حتی نمی توانند از . ديگر برای آن ها وجود ندارد

 شوند  مند  بهره  خود  ساالنۀ  که . مرخصی  حالی  در
 يزند٬ درجۀ تابستان عرق می ر ۴۰ کارگران در گرمای

 از تعطيالت خود لذت  کارفرمايان و خانواده های آن ها
 . می برند

 . چنان ادامه دارند سوانح کار٬ مرگ و صدمات کاری هم
 تمامی اين شرايط قدرت کارگران را تحليل می برد و در

. کوتاه مدت آن ها را تقريبًا به سوی مرگ می کشاند

 ن  راضی  هم  موارد  اين  به  دولت  و  کارفرمايان  می اما
 هم از . شوند  قصد دارند که حق سنوات خدمت را  آن ها

 پيمان  گسترش را کاری کارگران به سرقت ببرند و نظام
 پايين . دهند  اينست که هزينۀ کار را  يعنی خواست آن ها

 افزايش  امکان  حد  تا  را  کارفرمايان  سود  و  بياورند  تر
 روشن . بدهند  سرمايۀ است اکنون  چگونه  و که  اقتصاد

 ! ان رشد می کند کارفرماي

 صدای  کار٬  های  محيط  از  بسياری  در  کارگران  اما
 اند  کرده  بلند  اين شرايط بردگی  عليه  را  . اعتراض خود
 و  زياد٬  کاری  ساعات  پايين٬  حقوق  عليه  که  کارگرانی

 ثبات شورش می کنند٬ شروع به متشکل شرايط کاری بی
 اند  کارفرمايان . شدن کرده  قدرتی عليه  منفرد٬  کارگران

 . دارند ن

 بيش  حقوق  کسب  برای  که  هايی  اقتصادی٬ اتحاديه  تر
 متحد  به  اجتماعی و دموکراتيک کارگران شکل گرفتند٬
 کارفرمايان  مقابل  در  نيرويی  عنوان  به  کارگران  کردن

 به همين دليل است که اتحاديه هايی که . خدمت می کنند
 بسيار ت سازمان ر قد  منعکس می کنند٬  کارگران را  يافتۀ

 . هميت هستند حائز ا

 کارفرمايان تالش می کنند که برای جلوگيری از متحد شد
کارگران٬ آن ها را با هر ابزار ممکن از اتحاديه ها دور
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 دارند  کارگران . نگاه  کاری٬  مقاطعه  نظام  از  استفاده  با

 شرکت  ها  ده  بين  کاغذ  روی  کار٬  يک محل  در  شاغل
 جای  به  که  شوند  می  مجبور  و  گردند  می تقسيم

 را قرا  مدت  کوتاه  قراردادهای  بلندمدت٬  معين  ردادهای
 امضا کنند٬ و به همين خاطر متشکل شدن آن ها در قالب

 . اتحاديه ها به مراتب دشوارتر می شود

 به عالوه٬ روش های بسيار ديگری هم وجود دارد که از
 کارگران مورد  تقسيم  طرف کارفرمايان برای تفکيک و

 . استفاده قرار می گيرد

 که کارفرم  در تالش اند  کارگزاران سياسی آن ها  ايان و
 در  را  کارگران

 ديگر قرار مقابل يک
 آن  تفکيک  با  دهند٬
 يقه  کارگران  به  ها
 آبی٬  يقه  و  سفيد
 ترک و کرد٬ شيعه و
 ها  آن  سنتی٬

 بی سازمان  و   نيافته
 . قدرت نگاه دارند

 از . اما همۀ اين اقدامات فقط تا حّد معينی جواب می دهد
 به  ناکارايی يک جا  اقدامات ديگر  و  اين روش ها  بعد٬

 خود در جلوگيری از درخواست حقوق و متشکل شدن از
 . طرف کارگران عمًال به اثبات می رساند

 اخراج  به  اقدام  بالفاصله  کارفرمايان  موردی٬  چنين  در
 تهديد کارگران به اخراج و گرسنگی٬ . کارگران می کنند

 . يرد به نشانۀ تنبيه کارگران صورت می گ

 در يک  اين گونه  می توانيم  را  اين کارفرمايان  رويکرد
 ! حرص و ولع٬ و خصومت : عبارت خالصه کنيم

 است  کارگران  حق  اساسی  قانون  طبق  تا . تشکل٬  اما
 حقوق  تمامی  نباشند٬  متحد  کارگران٬  اين  که  زمانی

 . قانونی فقط بر روی کاغذ باقی خواهد ماند

 سازمان  از  کارفرمايان  حقيقت  متنفر يا در  کارگران  بی
 از قدرت سازمان   يافتۀ کارگران در هراس هستند؛ شديدًا

 به . اند  چاپلوسانه  خود  اخراج  از  پس  که  کارگرانی  از
 در عوض مقاومت می  و  بازنمی گردند  های خود  خانه

 بنابراين هر تالشی می کنند که مبارزه . کنند٬ اکراه دارند
 ٬ مورد آزار پليس کارگران را توقيف می کند . را بشکنند

 حوزۀ  از  را  آنان  که  کند  می  تالش  و  دهد  می  قرار
 . مقاومت دور کند

 چرا که پيروزی کارگران سازمانده٬ به آن معنی است که
 با  ومخالفت  سازماندهی  سوی  به  هم  کارگران  ساير
 ساعات کاری باال و شرايط غيرقابل  دستمزدهای پايين٬

 . تحمل کاری٬ حرکت خواهند کرد

 نمی کارفرمايان
 هيچ  که  خواهند
 در  مانعی  گونه
 ها  آن  روی  پيش

 بگيرد  آن . قرار
 می  ها  آن  چه
 اينست که  خواهند
 همان  کارگران را
 گونه که مايلند٬ به
 کار کردن وادارند

 . و بدون هرگونه مرز و حّدی استثمارشان کنند

 شد٬  ِاعمال  اخير  روزهای  در  که  اعتصاب  ممنوعيت
 ارفرمايان هر کاری هم که اما ک . بخشًا به همين دليل است

 انجام دهند٬ قادر نخواهند بود که مانع متحد شدن کارگران
 نيز . شوند  در ترکيه  را  خود  پيامدهای بحران اقتصادی٬

 به  تاکنون  و سپس کارگرانی که  کرد  خواهد  ملموس تر
 بار  اين  اند٬  کرده  تحمل  مصيبت را  و  کافی رنج  اندازۀ

 . خواهند برد صدای اعتراض خود را قوی تر باال

 پيش  روزهای  برای  را  خود  کارفرمايان  دليل٬  همين  به
 می کنند  آماده  مانع . رو  نمی توانند  ها  آن  که  جا  آن  از

 ممنوعيت اعتصاب  دنبال  به  کارگران شوند٬  شدن  متحد
 که برای کمک به کارفرمايان و AKP دولت . می روند

 بخش  در  اعتصاب  خودسرانه  شود٬  می  اداره  رؤسا
 پيمايی غيرنظامی را ممنوع کرد؛ و اکنون می صنايع هوا

به . خواهد که اعتصاب را در بازار سهام هم ممنوع کند
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 پيش  با  که  هستند  آن  دنبال  به  ها  آن  يک عالوه  نويش

 روال  و  کارگری  های  اتحاديه  مورد  در  جديد  مصوبۀ
 دسته  زنی  به چانه  را  اعتصاب  ممنوعيت  حوزۀ  جمعی٬

 بنابراين آن . بسط بدهند برخی ديگر از صنايع گسترش و
 مقابل  در  را  کارگران  کمر  که  هستند  اين  دنبال  به  ها
 حق  از  کارگران  که  نگذارند  و  کنند  خم  خود  اجحافات
 ها  آن  توليد  از  که  قدرتی  بردن  کار  به  يعنی  اعتصاب٬
 ها  آن  اگر  حتی  نمايند٬  استفاده  گيرد٬  می  سرچشمه

 . متشکل نباشند

 برای کارفرم  اين خواسته  مشکل ساز خواهد اما  ايان هم
 سازمان  واقعًا  که  کارگرانی  اين بود؛  شوند٬  می  يافته

 . ممنوعيت اعتصاب را درهم خواهند شکست

 برای سازمان دادن کارگران و مخالفت با کارفرمايان به
 نحوی نيرومند٬ وظايف عظيمی وجود دارد که از سوی

 برسد  انجام  به  بايد  ها  با . اتحاديه  می توانند  ها  وارد آن
 سازمانی  به  هم شدن  و  برنامه  با  گسترده٬  زمان٬ يابی

 موقعيت را تغيير دهند؛ از مبارزات کارگران دفاع نمايند
 ببرند  پيش  جلو  به  رو  را  مبارزه    پس . و  اين  از

 کارفرمايان و دولت نمی توانند با چنين جسارتی برخورد
 . کنند

 ر کارگران در سراسر جهان عليه بی عدالتی ها و استثما
 صدای کارگران عليه سرمايه داری و استثمار . می جنگند

 شود  می  و . نيرومندتر  برادران  پس از  ترکيه  کارگران
 و  هند  اسپانيا٬  امريکا٬  در يونان٬  خواهران طبقاتی خود
 کارفرمايان  و  پرداخت  خواهند  راهپيمايی  به  بنگالدش٬
 . هرگز قادر به متوقف ساختن اين راهپيمايی نخواهند بود

 ۲۰۱۲ ژوئيۀ ۱۵

http://en.uidder.org/union_phobia_and_strik 
e_bans_cannot_stop_workers.htm 

 انجمن همبستگی بين انجمن همبستگی بين « « بيانيۀ وزارت کار خطاب به بيانيۀ وزارت کار خطاب به
 در ترکيه در ترکيه » » المللی کارگران المللی کارگران

 ) IWSN ( الين شبکۀ همبستگی کارگران ايران فع : ترجمه

 و  کار  به امور وزارات  را  ای  بيانيه  اخيرًا  اجتماعی٬
 کارگران "  المللی  بين  همبستگی  ( انجمن " UİDDER ( 

 که پيش از اين کارزاری را عليه طرح دولتی ارسال کرد
 صندوق  يک  به  کارگران  خدمت  سنوات  حق  واگذاری

 وزارت . به راه انداخته بود ٬ مالی و نهايتًا لغو پرداخت آن
 که  کرد  اعالم  بيانيه  اين  طی  هنوز " کار  ما  وزارتخانۀ

 پرداخت حق سنوات  اتمام خدمت طرح مربوط به  به  را
 ". نرسانده است

 کارزار  طی  کارگران  المللی  بين  همبستگی  که ی انجمن
 چندين ماه به طول انجاميد٬ با تبليغات خود در محيط های

 نشي  کارگر  مناطق  از کار٬  شهری٬  مراکز  و  حومه  ن
 حقايق پشت پردۀ طرح های دولت برای لغو پرداخت حق

 کارگران  از  نفر  هزار  صدها  به  خدمت  پرده ٬ سنوات
 آوری شده را به پارلمان ارسال برداشت و امضاهای جمع

 نمايندگان . کرد  پارلمان٬  به  امضاها  ارسال  از  پيش
UİDDER پارلمان   در  مطبوعاتی  نشست  يک  در

 ٬ UİDDER کردند و ضمن حمايت از کارزار شرکت
 پرداخت  لغو  برای  دولت  تالش  با  کارگران  مخالفت  بر

 نمودند  تأکيد  خدمت  سنوات  نشست . حق  از  پس
 جمع  امضاهای  کميسيون مطبوعاتی٬  به  شده  آوری

 از اين طريق به وزارت  اعتراضات پارلمان تقديم شد تا
. اجتماعی ارسال شود امور کار و
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 ر و تأمين اجتماعی چند روز پيش بيانيه ای را وزارت کا

 کرد UİDDER به  بيانيۀ . ارسال  طی  وزارتخانه  اين
 خود وانمود می کند که گويا هيچ گونه طرح و تدارکاتی
 سنوات  حق  واگذاری  برای  وزارتخانه  اين  درون  در
 خدمت به يک صندوق مالی و نهايتًا لغو پرداخت آن٬ در

 و تفصيل مالل آوری قوانين دست اجرا نيست٬ و با طول
 موجود و شرايطی را که در طی آن يک کارگر می تواند

 می دهد  توضيح  شود٬  مند  حق سنوات بهره  پس از . از
 است که  آمده  در انتهای بيانيه  اين توضيحات طوالنی و

 ما "  حق هنوز وزارتخانۀ  پرداخت  به  مربوط  طرح
 ". سنوات خدمت را به اتمام نرسانده است

 UİD اين همان طور که مشاهده می شود٬ کارزار بنابر
DER با توجه به . تأثيراتی از خود به جای گذاشته است 
 ساير UİDDER واکنش  و  کارگری  های  اتحاديه ٬ 

 توسعه  و  عدالت  حزب  دولت  کارگری٬  های  سازمان
) AKP ( جديد   دور  تا  را  موضوع  اين  که  کرد  اعالم

 اندا  در همان . خت مصوبات در پارلمان به تعويق خواهد
 اين يک حرکت تاکتيکی است  که  کرديم  اعالم  . موقع ما
 اما . به عالوه اين موضوع مجددًا در ماه ژوئيه مطرح شد

 دوباره  جنجال هايی که  مشاهدۀ  با  وزير٬  فاروق چليک٬
 که  نمود  اعالم  اخيرًا  گرفت٬  در " شکل  مالی  صندوق

 دستور کار قرار ندارد و اردوغان٬ نخست وزير٬ دستور
 داد  کاری  برنامۀ  از  موضوع  حذف اين  است به  اما ". ه

 لغو پرداخت حق . همين اظهارت هم کامًال تاکتيکی است
 صندوق  يک  به  آن  واگذاری  طريق  از  خدمت  سنوات

 هنوز در دستور کار دولت قرار دارد  توجه به . مالی٬  با
 اردوغان  محاسبات  پيش رو٬  محلی  انتخاب  های  هزينه

 د  و  جمهوری  رياست  سوريه٬ برای  جنگ در  بودن  اغ
 روزافزون  حمايت  به  توسعه  و  عدالت  حزب  دولت
 از مسألۀ ايجاد  عمومی نياز دارد و به همين خاطر موقتًا

 است  کرده  نشينی  عقب  مالی  محض تغيير . صندوق  به
 شرايط٬ دولت نيز اين موضوع را مجددًا در دستورکار

 ر٬ هيچ نظر طبقۀ کارگ بنابراين از نقطه . قرار خواهد داد
 کنار  هميشه  برای  مسأله  اين  که  ندارد  وجود  تضمينی

 باشد  شده  که . گذاشته  کارزاری  با UİDDER تأثير
 !" اجازه نخواهيم داد که حق سنوات ما را بدزدند " عنوان

 کارگران بايد به منظور . به راه انداخته بود٬ آشکار است
 توقف تالش های دولت برای واگذاری حق سنوات خدمت

 از کارگرا  کارفرمايان٬  نفع  به  حمايت UİDDER ن
 تنها تضمين برای حفظ پرداخت حق سنوات خدمت٬ . کنند

 آنان  حساسيت  و  کارگران  متحدانۀ  اين نسبت مبارزۀ  به
۲۰۱۲ اوت ۲۲ . موضوع است
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٥۹   و جنگ و جنگ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ بحران بزرگ دهۀ بحران بزرگ دهۀ

 مايکل رابرتز

 آرمان پويان : ترجمه

 امريکا به جنگ برای دست يافتن به يک بهبود آيا ورود
 يا  ضروری بود؟  خود  دارِی  سرمايه  اقتصاد  در  مستمر

 و سياست های کينزی موسوم به " نيو ديل " اين که برنامۀ
 کاهش ( و محرک مالی ) نرخ های پايين بهره ( پول آسان

 دولتی  مخارج  افزايش  و  ها  تسلط ) ماليات  از  پيش  تا ٬ 
 دلخواه خود دست پيدا کرده بودند؟ اقتصاد جنگی به نتيجۀ

 مارکسيست  اقتصاددانان  اصلی  های  استدالل  از  يکی
 من دست (  خود  مانند  کسانی  اقتصادهای !) کم  که  اينست

 سرمايه داری تنها در شرايطی می توانند به شکل مستمر
 بهبود پيدا کنند که سوددهی متوسط برای بخش های مولد

 و اين امر٬ . ش پيدا کند اقتصاد به طور قابل توجهی افزاي
 ) انباشت قديمی " ( سرمايۀ مرده " مستلزم آنست که ارزش

 کافی  اندازۀ  به  کارگيری آن سودآور نيست٬  که ديگر به
 . نابود شود

 اينست که  می شود٬  از استدالل باال گرفته  ای که  نتيجه
 دهۀ  بزرگ  متحدۀ ۱۹۳۰ بحران  اياالت  اقتصاد  در

 طول کشيد که سوددهی در امريکا به اين دليل بيش از حد
 . طول اين دهه بهبود پيدا نکرد

 های  داده  سايت مر من  از  را  زمانی  دورۀ  اين  به  بوط
 اقتصادی امريکا  تحليل  و ) BEA ( ادارۀ  بررسی کردم٬

 را  شرکتی  سودهای  سود٬  نرخ  آوردن  دست  به  برای
 نسبت به خالص دارايی های ثابت در بخش شرکتی٬ بر

 . محاسبه نمودم حسب هزينه های تاريخی٬

 ): نمودار زير ( نتيجه کامًال واضح است

 سال  در  متحده  اياالت  شرکتی  سود  هنوز ۱۹۳۸ نرخ ٬ 
 . بود ۱۹۲۹ تر از نصف همين نرخ در سال کم

 هم  شرکتی  سودهای  مجموع  مورد  در  موضوع  همين
 بود  سال . صادق  تا  حتی  سود٬  مطلق  هم ۱۹۴۰ مقدار

 . قرار داشت ۱۹۲۹ ال پايين تر از مقدار سابق خود در س

 دو نمودار باال به وضوح نشان می دهد که سوددهی٬ تنها
 از  يعنی  جنگی٬  اقتصاد  محض آغاز  بعد۱۹۴۰ ٬ به  به

 . اوج گرفت

 بهبود  به  داری  سرمايه  بخش  در  سوددهی  شايد  اما
 اقتصادی بی ارتباط باشد٬ و در عوض تحريک تقاضای

 مصرف ( مؤثر  و  گذاری  سرمايه  است ) يعنی  از با  فاده
 اين همان  باشد؟  محرک های مالی و پولی اهميت داشته

 يک  يعنی  است؛  کينز  روايت  به  بحران  دام " توضيح
 های " نقدينگی  سياست  طريق  از  بايد  که  داشت  وجود

 آسان "  در " پول  انگيزه  ايجاد  برای  مالی  های  هزينه  و
 مشکل " بخش خصوصی مغلوب می شد؛ چيزی که کينز٬

 . می ناميد " مغناطيسی

برد دلون و لری سامرز٬ به عنوان دو تن از اقتصاددانان
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 سال " کبير "  در  بودند ۱۹۸۸ کينزگرا٬  نوشته  ای  مقاله

 عنوان  تأثير " زير  توليد  بر  اقتصادی  کالن  سياست  آيا
 سال . ) ۱ ( " دارد؟  تا  که  کردند  ادعا  ها  آن  مقاله  اين  در
 به جنگ جهانی ۱۹۴۲  اياالت متحده  يعنی هنگامی که ٬ 
 طبق محاسبۀ . د٬ بهبود اقتصادی نقدًا آغاز شده بود وارد ش

 کاهش توليد نسبت به  پنج ششِم  بالغ بر   دلون و سامرز٬
 سال  از  پيش  تا  داد٬  رخ  بحران  طول  در  که  روندی

 بود ۱۹۴۲  نسبت " بنابراين از نظر آن ها٬ . جبران شده
 سال  از  پيش  تا  ترقی  هرگونه  جنگ۱۹۴۲ ٬ دادن  به

 رسد  می  نظر  به  توضيح . " دشوار  اين  نتيجه٬  در
 داری اياالت متحده  سرمايه  مارکسيستی که جنگ اساسًا
 از بحران بزرگ بيرون آورد٬  دگرگون کرد و آن را  را

 . خطاست

 برده٬ با اما با اين حال٬ تخمين های اين دو اقتصاددان نام
 است  شده  رو  به  رو  ورنن  پروفسور  سوی  از  . مخالفت

 اياالت  اقتصاد  پذيرفت که  سال ورنن  در  ۱۹۴۲ متحده
 کرده  بزرگ کامل  بحران  دورۀ  نسبت به  را  خود  بهبود

 سال عملکرد پايين تر از سطح اشتغال ۱۲ بود٬ و پس از
 بازگرداند  اين . کامل٬ در سال مذکور اشتغال کامل را  با

 های  سال  طی  های ۱۹۴۰ تا ۱۹۳۳ وجود٬  سياست ٬ 
 نبود  عامل  ترين  مهم  کينزی٬  تنه . مالی  سياست ها  ا اين

 اقتصادی  زمانی به مهم ترين عامل تبديل شدند که بهبود
 بود  رسيده  خود  کامل  نيمۀ  به  اين . تقريبًا  نتيجه٬  در

 سياست های مالی جنگ جهانی دوم بود که در بازگشت
 کلی عملکرد در سطح اشتغال اشتغال کامل مؤثر واقع شد

 به (  کنيد  و " نگاه  دوم  جنگ جهانی  مالی  های  سياست
 بحران  تاريخ " بزرگ پايان  نشريۀ  ورنن٬  پروفسور ٬ 
 ورنن نشان می دهد که می توان بيش ). ۱۹۹۴ اقتصادی٬

 درصد از افزايش توليد ناخالص داخلی واقعی در ۸۰ از
 جنگ ۱۹۴۱ سال  با  مرتبط  مالی  های  سياست  به  را

 او می نويسد . جهانی دوم از سوی دولت فدرال نسبت داد
 دوم٬ "  جنگ جهانی  مالی  های  از سياست  بيش  کاری

 اقتصادی  بهبود  تکميل  تا  صرفًا  خود  اين  از  پيش  که
 برای بيش : انجام دادند  حدود زيادی صورت گرفته بود

 عاملی  ُحکم  اين سياست ها  اقتصادی٬  از نيمی از بهبود
 در سطح اشتغال کامل  در بازگشت عملکرِد  تعيين کننده

 ". را داشتند

 نسبت  اقتصادی اياالت متحده  بحران اگر بهبود  دورۀ  به
 باشد٬  پيش از شروع جنگ جهانی آغاز نشده  تا  بزرگ٬
 يا  پولی  سيايت  که  آنست  مؤيد  امر  اين  صورت  آن  در
 ديدگاه  اين  عوض  در  و  نبوده  مؤثر  کينزی  مالی
 بازگرداندن  برای  که  شود  می  حمايت  مارکسيستی
 ارزش  داری٬  سرمايه  اقتصاد  بهبود  منظور  سوددهی به

 نا  بايد  سرمايه  شود های  که . بود  باشيد  داشته  ياد  به  و
 تخريب و نابودی ارزش سرمايه٬ به معنای ورشکستگی
 شرکت های بزرگ٬ و در نتيجه افزايش بيکاری و حتی
. نابودی فيزيکی توليدات و ميليون ها نفر از مردم است

 به عنوان مهم ترين  من نگاهی به توليد ناخالص داخلی٬
 است  مورد  سامرز  و  دلون  که  دادند٬ شاخصی  قرار  فاده

 ٬ سطح توليد ناخالص داخلی واقعی ۱۹۳۸ تا سال . انداختم
 ۱۹۲۹ اياالت متحده هنوز پايين تر از سطح آن در سال

 هيچ افزايش قابل مالحظه ای ۱۹۴۰ در واقع تا سال . بود
 در توليد ناخالص داخلی واقعی اياالت متحده به چشم نمی

 خلی  اوج گرفت خورد٬ اما پس از اين٬ توليد ناخالص دا
 ٬ به دو برابِر سطح پيشين خود در سال ۱۹۴۴ و در سال
 . رسيد ۱۹۲۹

 اگر ما به دو مقولۀ محوری اقتصاد کينزی٬ يعنی مصرف
 شويم  می  متوجه  بياندازيم٬  نگاهی  گذاری٬  سرمايه  و

 سال  تا  اياالت متحده  در  گذاری  سرمايه  ۱۹۴۰ سطوح
 زما  و جالب تر آن که مصرف تا  ن شروه اوج نگرفت٬

. جنگ٬ به سقوط شديد خود ادامه داد
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 بهبود  دهد  نشان  که  ندارد  وجود  شواهدی  بنابراين
 جنگ  از  پيش  عمل " اقتصادی٬  است " وارد  بوده  . شده

 سال  از  ناخالص داخلی٬  توليد  به  گذاری  نسبت سرمايه
 برابر سطح ۱۹۴۱  دو  بيش از  به  گرفت و  اوج  بعد  به

 ا چرا؟ اين موضوع ام . رسيد ۱۹۴۰ پيشين خود در سال
 نداد  گذاری بخش خصوصی رخ  ترقی سرمايه  دليل  . به
 آن چه رخ داد٬ افزايش عظيم در سرمايه گذاری و هزينه

 بود  دولتی  سال . های  بخش ۱۹۴۰ در  گذاری  سرمايه ٬ 
 سال  در  خود  قبلی  سطح  از  تر  پايين  هنوز  خصوصی

 بود و عمًال در طول دورۀ جنگ بازهم کاهش پيدا ۱۹۲۹
 قبضه ب . کرد  را  گذاری  سرمايه  همۀ  تقريبًا  دولتی  خش

 موجود  ذخاير  و  منابع  و  توليد ) ارزش ( کرد٬  سمت  به
 سالح و ساير ابزارهای امنيتی در اقتصاد جنگی منحرف

 . شد

 مصرفی  های  هزينه  و  گذاری  سرمايه  افزايش  آيا  اما
 کينزی  محرک  نوعی  باالتر  دولتی٬  سطحی  در   ولی

 پاسخ من  در سقوط . فی است محسوب نمی شود؟  تفاوت٬
 شود  می  آشکار  مصرف  با . متد  جنگی٬  اقتصاد  بهای

 برای  کارگران  روی  پيش  های  فرصت  کردن  محدود
 در  خودشان  مشاغل  از  درآمدهای حاصل  صرف کردن

 پس انداز اجباری از طريق . دورۀ جنگ٬ پرداخت می شد
 خريد اوراق قرضۀ دولتی برای تأمين هزينه های جنگ٬

 بندی  گرفت سهميه  می  صورت  ها  ماليات  افزايش  . و
 بلکه  نکرد٬  تشويق  را  بخش خصوصی  جنگی٬  اقتصاد

 هدف کسب " بازار آزاد " جايگزين  گذاری با  و سرمايه ٬ 
 شد  کينزگرايان . سود٬  که  چه  آن  مدافعين ( برخالف  و
 انتظار ) به عنوان علت بحران " مصرف ناکافی " تئوری

 ا بازگرداند؛ دارند٬ اين مصرف نبود که رشد اقتصادی ر
 ويژه سالح های کشتار جمعی بلکه سرمايه گذاری در به

 . بود که چنين وظيفه ای را به انجام رسانيد

 پايان داد  بحران  به  امريکايی مجّددًا . جنگ قطعًا  صنايع
 به وسيلۀ جنگ احيا شدند و بسياری بخش ها نيز به سمت

 دفاعی  صنايع  و  نظامی  مثال٬ ( توليدات  عنوان  به
 تغييرات سريع . حرکت کردند ) دی و الکترونيک فضانور

 ادامه يافت  جنگ . علمی و تکنولوژيک جنگ٬  از آن جا
 همۀ اقتصادهای مهم جهان را به استثنای اياالت متحده به
 شدت ويران کرده بود٬ سرمايه داری امريکا پس از سال

 . به هژمونی اقتصادی و سياسی دست يافت ۱۹۴۵

 مديرا  صنايع٬  از  بسياری  در در  ها  شرکت  اجرايی  ن
 مقاومت  نظامی  توليدات  سوی  به  جهت  تغيير  مقابل
 کردند٬ چون تمايلی نداشتند که سهم بازار مصرف را به
 بودند٬  تغيير نداده  فعاليت خود را  ساير رقبايی که حوزۀ

 بنابراين اين تغيير حوزۀ فعاليت توليدی٬ به هدفی . ببازند
 در . ی تبديل شد از سوی مقامات دولتی و رهبران کارگر

 سازی تمامًا به توليدات ٬ شرکت های اتوموبيل ۱۹۴۲ سال
 سال  در  تنها  و  شدند  مشغول  طور ۱۹۴۳ نظامی  به

 هوايی مشارکت نمودند  توليدات صنايع  در  پرل . مستمر
 Pearl ( هاربر Harbor ( عظيم   های  مشوق  از  يکی ٬ 

 فعاليت بود  از زمان آغاز تدارک . برای اين تغيير حوزۀ
 جنگی در سال ۱۹۳۹ جنگ در سال برای  اوج توليد  تا
 بخش ۱۹۴۴  به  توانست  نمی  جنگی  اقتصاد  ادارۀ ٬ 

 شود  واگذار  سازماندهی . خصوصی  برای  فدرال دولت
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 اقتصاد جنگی و تضمين توليد کاالهای مورد نياز جنگ٬
 فقط  نه  که  کرد  ايجاد  را  نهادهای بسيج  زيادی از  شمار

 کردن  می  خريداری  را  کاالها  نزديک اغلب  از  بلکه  د٬
 بسيار  تاحدود  و  کردند  می  هدايت  را  کاالها  آن  توليد
 صنايع  شرکت های خصوصی و کّل  زيادی بر عملکرد

 . نفوذ داشتند

 با  مرتبط  توليِد  که  بودند  قادر  وسيعًا  نظامی  خدمات
 غيرنظامی  غذايی ( شهروندان  مواد  يا  اتومبيل  مانند

 با جنگ٬ و حتی توليد برای اهداف مرتبط ) غيرضروری
 . را محدود کنند ) مانند نساجی و پوشاک ( ولی غيرنظامی

 وزارت خزانه داری نخستين ماليات بر درآمد عمومی را
 را " اوراق قرضۀ جنگی " در تاريخ امريکا معرفی کرد و

 ۱۹۴۰ دولت در سال . به طور عمومی به فروش رساند
 گسترش  امريکا  مردم  همۀ  تقريبًا  به  را  ماليات بر درآمد

 جمع دا  کاهش دستمزدها  طريق  از  اصل  در  را  آن  و  د
 از . آوری کرد  درآمد٬  ماليات بر  مشمول  افراد  ۴ شمار

 سال  در  نفر  سال ۴۳ به ۱۹۳۹ ميليون  در  نفر  ميليون
 ! افزايش يافت ۱۹۴۵

 ماليات  از  وسيعی  حجم  چنين  با  امريکا  دهندگان٬ دولت
 در سال ۴۵ مبلغ  دالر  که ۱۹۴۵ ميليون  دست آورد  به
 در سال ت به رقم جمع نسب  ٬ ۸.۷ يعنی ۱۹۴۱ آوری شده

 داد٬  می  نشان  خود  از  عظيمی  افزايش  دالر٬  ميليون
 کم  مراتب  به  مبلغ  اين  هنوز  از هرچند  ميليون ۸۳ تر

 . برای جنگ هزينه شده بود ۱۹۴۵ دالری بود که در سال
 طی همين دوره٬ درآمد حاصل از ماليات فدرال٬ از حدود

 درصد رشد ۲۰ داخلی به بيش از درصد توليد ناخالص ۸
 ميليارد دالر از ۱۳۶.۸ ماليات ها مجموعًا قريب به . کرد

 . را تأمين می کردند ) ميليارد دالر ۳۰۴ ( کل هزينۀ جنگ
 وزارت ۱۶۷.۲ برای پوشاندن  باقی مانده٬  دالر  ميليارد

 به  که  را  خود  قرضۀ  اوراق  برنامۀ  نيز  داری  خزانه
 دو  درآمد  ارزشمند  منبع  ايفای نقش می عنوان  لت فدرال

 داد  گسترش  قرضۀ . کرد٬  اوراق  فروش  پايان  زمان  تا
 ميليون نفر از مردم امريکا۱۹۴۶ ٬ ۸۵ ٬ جنگی در سال

 ميليارد دالر در قالب ارزش اوراق بهادار ۱۸۵ بالغ بر
  خريداری کرده بود؛ به عالوه اين اين خريد اغلب خودبه

 . ت خود از محل دستمزدهای آن ها صورت می گرف

 قيمت "  تنظيم  طريق " ادارۀ  از  را  تورم  که  کرد  تالش
 مارس  ماه  سطوح  در  ها  قيمت  و ۱۹۴۲ تثبيت  کنترل

 کند  " محدود  جنگ .  دورۀ  برای  کار  ملی  " هيئت
) NWLB ( ٬ افزايش دستمزدهای دورۀ جنگ را به تقريبًا 

 کرد ۱۵  محدود  افزايش . درصد  شاهد  دستمزدها  اگرچه
 دورۀ ۶۵ حدودًا  طول  در  ولی درصدی  بودند٬  جنگ

 . شاخص زندگی ملی به سختی حفظ شد يا حتی سقوط کرد
 شده  بيکار  بزرگ  بحران  دورۀ  در  که  افرادی  فقط  نه

 ميليون نفر امريکايی که يا در آن ۱۰.۵ بودند٬ بلکه حدود
 ميليون جوانی که پس از ۳.۲۵ ( مقطع فاقد شغل بوده اند

 به دنبال اش ) پرل هاربر به سن کار رسيدند  تغال نبوده يا
 زنان ۳.۵ مثًال ( اند  از  نفر  . صاحب شغل شدند ) ميليون

 کردند ۱۵ تقريبًا  مهاجرت  امريکايی  شهروند  . ميليون
 روستا  محورهای  در  خصوص  به  به  مهاجرت  شهر٬

 کشور٬  سراسر  در  جنگی  توليد  مراکز  سوی  به  ويژه
 اقتصاد و دموگرافی اين  بسيار قوی بود و اين موضوع٬

 . دستخوش تغيير می کرد مناطق را دائمًا

 گوليئلمو کارِکدی در يکی از مقاالت اخير خود به عنوان
 : جمع بندی می نويسد

 سوددهی طی سال "  يک چنين جهشی در  جنگ به چرا
 منجر شد؟ مخرج کسر نرخ سود٬ نه ٤٥ تا ۱۹٤۰ های

 فقط افزايش نيافت٬ بلکه به دليل بزرگ تر بودن استهالک
 مايه گذاری های جديد٬ سقوط هم ابزار توليد نسبت به سر

 شد هم . کرد  ناپديد  عمًال  بيکاری  بيکاری٬ . زمان  کاهش
 ساخت  ممکن  را  باالتر  باالتر . دستمزدهای  دستمزدهای
 در واقع تبديل صنايع . ضربه ای به سوددهی وارد نياورد

 را  غيرنظامی  اجناس  عرضۀ  نظامی٬  به  غيرنظامی
 حدود شدۀ اجناس دستمزدهای باالتر و توليد م . کاهش داد

 مصرفی٬ به آن معنا بود که قدرت خريد کارگران می بايد
 شود  زيادی فشرده  تاحدود اين . برای جلوگيری از تورم

 درآمد  بر  ماليات  نخستين  برقراری  طريق  از  هدف
 مصرفی عمومی٬  های  هزينه  اعتبارات ( تضعيف  منع

 انداز مصرفی٬ در اصل از و تشويق پس ) مصرف کننده
 سرما  محقق طريق  جنگی٬  قرضۀ  اوراق  در  گذاری  يه

 قابل . شد  سهم  که  گشت  مجبور  کار  نيروی  نتيجه٬  در
 بياندازد  تعويق  به  را  خود  مخارج  از  ای  هم . مالحظه
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 يافت  افزايش  نيز  کارگران  استثمار  نرخ  اساسًا . زمان٬

 تالش جنگ٬ توليد گستردۀ ابزار تخريب و نابودی با اتکا
 ". ان بود به تأمين مالی از سوی کارگر

 رکود  که  بگيرم  نتيجه  خواهم  نمی  بحث  اين  از  البته
 به  و  جديد  يک جنگ جهانی  با  تنها  هم  کنونی  طوالنی
 های  ثروت  نابودی  و  انسان  نفر  ها  ميليون  جان  بهای

 گرفت  خواهد  پايان  بزرگ . مادی  بحران  که  چه  آن  اما
 وقتی ۱۹۳۰ دهۀ  که  اينست  دهد٬  می  نشان  جنگ  و

 رک  به  داری  مبتالست٬ سرمايه  عميق  و  طوالنی  ودی
 پيشين  های  دهه  طی  که  را  چه  آن  تمامی  بايد  الزامًا
 و  توسعه  از  جديدی  عصر  تا  کند  نابود  کرده٬  انباشت

 امکان  شود رونق  اين . پذير  از  که  ندارد  وجود  سياستی
 . بخش سرمايه داری را حفظ کند و موضوع جلوگيری

 کن می برای يک دموکراسی سرمايه داری به نظر نامم "
 مقياسی سازمان  تا  و مخارج را  رسد که بتواند هزينه ها
 دهد که به تجربه هايی مهم و ضروی برای اثبات ادعای

 به استثنای يک مورد٬ آن هم در شرايط  من تبديل شود
 ) ۲ ( " جنگی

 : پانوشت

Does  macroeconomic  policy  affect 
output?,Brookings  Papers  on  Economic 
Activity (1988:2), pp. 43380 

The  New  Republic  (quoted  from  P. 
Renshaw, Journal of Contemporary History 
1999 vol. 34 (3) p. 377 364 

 : منبع

http://thenextrecession.wordpress.com/2012/ 
08/06/thegreatdepressionandthewar/ 

 ) ) بخش چهارم بخش چهارم ( ( پول و سرمايه پول و سرمايه

 سارا قاضی

 ريشه های سرمايه داری در کشورهايی مانند ايران

 تکيه ما در اين بخش بر روی ريشه های سرمايه داری
 نظام  اين  ماهيت  شناخت  و  ايران  مانند  کشورهايی  در

 مشخصًا اين که . مپرياليزم است سرمايه داری در دوران ا
 ايران در اين مقطع از ) طبقه سرمايه دار ( آيا بورژوازی

 مثل بورژوازی  يا  انقالبی دارد  ماهيتی مترقی و  تاريخ٬
 داران ( کشورهای امپرياليستی  سرمايه  کشورهايی که  يا

 خود  به  کشوری  هر  در  را  جهان  های  سرمايه  ها  آن
 د جهان را در کنترل اختصاص داده و در نتيجه کل اقتصا

 است؟  در از ماهيتی ضد انقالبی برخوردار ) خود دارند
 تمام  در  داری  سرمايه  نظام  که  ديد  خواهيم  بخش  اين

 بزرگ  صنعتی  کشورهای  از  اعم  کشورهای ( کشورها
 شده ) امپرياليستی  داشته  نگه  عقب  کشورهای  مثل ( يا

 تمام ) ايران  ماهيت بورژوازی در  و  يک خصلت داشته
 . يکی و کامًال ضد انقالبی است آن ها

 که  جرياناتی  تمامی  حال  شامل  انقالبی  ماهيت ضد  اين
 می گردد  هستند٬  در . اصالح طلب هم  عبارت ديگر  به

 اين بخش هم چنين خواهيم ديد که جريانات اصالح طلب
 يا  اروپايی  کشورهای  دموکرات های  سوسيال  مانند  نيز

 مريکا٬ اگر چه حزب دموکرات آمريکا در اياالت متحده آ
 از دموکراسی  آزادی ( دم  در عمل حتا ) يا  اما  می زنند٬

 وقتی که در مسند قدرت هم نشسته باشند٬ قادر به مبارزه
 با بورژوازی نيستند و با کوچک ترين حمله بورژوازی٬
 داری  سرمايه  در برابر قدرت نظام  و  عقب نشينی کرده

 ) ۲۴ . ( سر فرود می آورند

 کنون نگاهی به سرگذشت نظام  تا  سرمايه داری از ابتدا
 نشان می دهد که بورژوازی کشورهای اروپايی٬ تنها در
 دورانی که بر عليه نظام فئودالی پيش از خود٬ يعنی از
 انقالب کبير فرانسه تا تقريبًا اواسط قرن هيجدهم٬ مبارزه

 داشت  قرار  مردم  توده  جبهه  در  کرد  فروپاشی . می  با
 آمدن  کار  روی  و  اين فئوداليزم  در  داری  سرمايه  نظام

 بورژوا  طبقه  دار ( کشورها٬  سرمايه  بر خصلتش ) يا بنا
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 مردم  توده  مقابل  منافعش در  جهت حفظ  که  شد  مجبور
 نداشته  انقالبی  خصلت  ديگر  و  گيرد  قرار  خود  کشور
 باشد٬ در غير اين صورت خود نظام سرمايه داری از هم

 پاشيد  دار . می  سرمايه  قشر  ديگر٬  عبارتی  در به
 مادامی که نظام ارباب و رعيتی  کشورهای غربی هم تا
 ای عليه  مبارزات توده  در  و  قدرت بود  مسند  در  هنوز
 فئوداليزم بلند می شد از خصلت انقالبی برخوردار بود و

 گرفت  می  قرار  مردم  جبهه  اين . در  از  يک  هر  در
 سرمايه  شد٬  ساقط  رعيتی  ارباب  نظام  وقتی  کشورها

 دست گرفتند و نظام سرمايه داری را دارها قدرت را به
 از توده . ابداع نمودند  اين قشر از جامعه  اين ترتيب٬  به

 مردم جدا شده و روابط کارگر و کارفرما ايجاد گرديد

 در پی يافتن بازار  دائمًا  مجبور بود  بورژوازی که  اين 
 بود  مجبور  حيات٬  برای ادامه  باشد٬  فروش کاالی خود

 کشو  به  را  در اين مقطع اين نظام  رهای غير اروپايی و
 عقب مانده٬ مانند ايران که هنوز در نظام فئودالی غوطه

 چطور؟ با وارد کردن کاالی خود . ور بودند٬ تحميل کند
 کشورها  اين  بازار  بورژوا ! به  قشر  ترتيب٬  يا ( بدين

 به وجود آورد ) سرمايه دار  در اين کشورها  سرمايه . را
 تولي  نه  دالل فروش دارهای اين کشورها  کاال که  کننده  د

 کاالهای خارجی در بازار شده و در خدمت سرمايه داری
 . کشورهای صنعتی درآمدند

 در اين جا مالحظه می کنيم که چطوری سرمايه داری در
 از نظر سياسی٬ . کشوری مثل ايران از ابتدا شکل گرفت

 سرمايه داری غربی جهت پياده کردن اهداف خود٬  نياز
 نده پر قدرت داشت که با زور قانون و تبليغات به يک نماي

 سطح  دائمًا  و  ساخته  ممکن  را  غربی  کاالهای  ورود
 رژيم های دست نشانده ای مانند رژيم . تقاضا را باال برد

 اين نياز را برآورده می کرد  چنين . محمدرضا شاه٬ دقيقًا
 سرمايه  حافظ  و  آورنده  کار  روی  توانست  می  رژيمی

 غريبی  و  عجيب  پای داری  هم  خصلت  در  که  باشد
 در ماهيت با  اما  سرمايه داری کشورهای صنعتی است٬

 متفاوت  صنعتی  کشورهای  داری  سرمايه  وجود . نظام
 مثل  کشوری  در  داری  سرمايه  نشانده  دست  رژيم

 ٬ تدريجًا اقتصاد فئوداليزم را در هم ) مثل رژيم شاه ( ايران
 . کوبيده و باعث نابودی آن گرديد

 ف  که  اين  رعيتی ( ئوداليزم نتيجه  ارباب  در ) نظام
 به  که  انقالب  يک  پی  در  نه  ايران٬  مانند  کشورهايی
 تدريج از نظر اقتصادی تحليل رفته و ضعيف و ضفيف

 رفت  بين  از  و  گرديده  واردات . تر  ايران٬  در  مثًال
 محمدرضا » انقالب سفيد « کشاورزی و دامداری٬ در پی

 کوبی  باعث درهم  و  گرفته  رونق فراوان  نابودی شاه  و
 کشور  داخل  در  موجود  داری  دام  و  کشاورزی  صنعت

 به همين نسبت٬ صنايعی مانند صنعت ماشين سازی . شد
 کرد  رشد  خارجی  آالت  ماشين  منتاژ  سطح  در  . صرفًا
 جهت  گاز  و  نفت  توليد  حد  در  صرفًا  نفت  صنعت

 نمود  رشد  کفش٬ . صادرات  پوشاک٬  مانند  صنايع  ساير
 آرايش  لوازم  بافی٬  توليد ... و پارچه  حد  در  صرفًا  يا

 نيامد  به وجود  اصًال  به . داخلی سابق باقی ماند و يا    لذا
 کاالهای خارجی در  نوع  اين  حد  چه  تا  که  داريم  خاطر

 داشت  طرف دار  آردن . ايران  آرايش اليزابت  لوازم  از
 های  کفش  انگليسی٬  های  کاتالوگ  پوشاک  تا  گرفته

 لمانی را می توانستی ايتاليايی٬ اتومبيل های آمريکايی و آ
 . هم زمان در بازارها اين کشورها و بازار ايران پيدا کنی

 مثًال تمام آپارتمان . آن بود » خارجی « بهترين وسايل نوع
 از  شد٬  ساخته  اکباتان  شهرک  در  زمان  آن  که  هايی
 ارزش بااليی برخوردار گشت٬ زيرا که تمام وسايل بنايی

 خارجی بود  رنگ . و تکميلی آن ها  بر حتا  کار رفته  به
 !! ديوارها خيلی زيبا بود٬ چون ايتاليايی بود

 عادت  که چطور شد که  ايم  اين انديشيده  هرگز به  ما  آيا
 به دنبال خريدن نوع خارجی هر چيزی باشيم؟  کرديم تا
 در  ايران  صنايع  يک طرف  از  که  اين  خاطر  به  دقيقًا
 بود و رژيم برای پيشرفت  شرايط قديمی خود باقی مانده
 بازار  از طرف ديگر٬  ای نمی گذاشت و  سرمايه  آن ها
سرشار از کاالهای خارجی به مراتب بهتر و با دوام تر

 بيشتر . بود  چه  هر  مصرف  برای  تبليغات  آن  کنار  در
 جا  ما  مردم  در  را  خاصی  فرهنگ  خارجی٬  کاالهای
 انداخت و آن اين بود که مردم ايران به محصوالت داخلی

 حقارت می نگر  چشم  که با  بودند  و معتقد  ايران « : يستند
 و ايرانی هيچ وقت نمی تونه ... هيچ وقت درست نمی شه

 درست بکنه  خارجی ! » يک کار  زمان٬  فرهنگ هم  اين
 در آن زمان٬ در . پرستی را نيز برای ما به ارمغان آورد

حالی که مشاورهای آمريکايی و اروپايی برای زندگی در
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 وحوش « ايران  مردم » حق  گرفتند٬  يک می  ديدن  با  ما

 آمريکا در خيابان٬ چنان ذوق زده می شدند که گويی يک
 اند  کرده  در اين مبحث بيش از ! فرشته روی زمين پيدا

 چون  پردازيم٬  فرهنگ نمی  اين  صدمات روانی  به  اين
 . خود بحثی جدا و طوالنی دارد

 جمع بندی اين که در حالی که کشورهای صنعتی غربی٬
 اتيک که باعث سرنگونی نظام پس از يک انقالب دموکر

 فئودالی گرديد٬ به مرحله سرمايه داری رسيد٬ کشورهای
 بدون طی کردن مرحله  مثل ايران٬  عقب نگه داشته شده
 از نظر اقتصادی  فئودالی٬  بدون برچيدن نظام  انقالب و
 به تدريج در نظام سرمايه داری جهانی ادغام شده و نظام

 به  ترتيب و  همين  به  شد فئودالی هم  برجيده اين . تدريج
 روند غير عادی٬ عواقب چندی در پی داشته که در اين

 : جا به آن ها می پردازيم

 ديگر انقالب دموکراتيک ۱  در کشورهايی نظير ايران٬  ـ
 آمدن  کار  روی  ملی « برای  ندارد٬ » بورژوازی  معنی

 از باال و بدون  نظام سرمايه داری در اين کشورها  زيرا
 . مردم تحميل گشته است طی مراحل انقالب به

 بورژوازی ۲  دار ( ـ  سرمايه  طبقه  مثل ) يا  کشورهايی
 يعنی ( ايران نيز چون در پی يک انقالب به وجود نيامده

 فئودال ها در بيفتد٬ پس در هيچ زمانی  که با  الزم نبوده
 بورژوازی « لذا ماهيت ) در جبهه توده مردم قرار نگرفته

 است » ملی  ( نداشته  بورژوازی ايران از اين پس٬ ) ۲۵ .
 بورژوازی « در پس هيج انقالبی نخواهد توانست ماهيت

 را به خود بگيرد٬ زيرا اقتصادش با اقتصاد جهانی » ملی
 گره خورده و بر اين اساس٬ انجام انقالب دموکراتيک در

 . ايران هم منتفی است

 ـ از جمله عواقب نامطلوب سرمايه داری شدن از باالی ۳
 در هر زمينه تناقضات فاحشی اين کشورها اين است که

 خورد  می  چشم  به  اجتماع  سطح  که . در  حالی  در  مثًال
 کارهای  برای  کامپيوتری  سيستم  از  کشور  های  بانک
 دهات مغازه  و  در شهرستان ها  می کنند٬  بانکی استفاده
 . داران برای محاسبات خود هنوز چرتکه به کار می برند

 تان های کوچک آن هم نه فقط در شهرس ( يا در خيابان ها
 در شهرهای بزرگ  پشت چراغ قرمز٬ ) و دهات که حتا

 می بينيم که در يک خط فالن ماشين آخرين سيستم ايستاده
 و در پهلويش نمکی با کوله نمک در يک خرجين و نان
 گذر  حال  در  خرش  پشت  بر  ديگر  خرجين  در  خشک

 يا در حالی که برق رسانی يکی از ابزار ضروری ! است
 شه  در  مناطق زندگی  برخی  در  است٬  بزرگ  رهای

 در نتيجه٬ پس از انقالب . ايران٬ مردم اصًال برق ندارند
 و ۵۷  سيستان  مناطق  از  يکی  به  خبرنگاری  وقتی

 بلوچستان رفته بود تا از آن جا گزارش تهيه کند٬ از يک
 خوشحالی « : نفر می پرسد  انقالب چيه؟  به  نظرت راجع
 رفت؟  شاه  جواب می گوي » که  رفت؟ « : د طرف در  شاه

 نداريم  خبر  که  ما  گويد » ! کجا؟  می  بابا « : خبرنگار  ای
 طرف » مگر به اخبار راديو يا تلويزيون توجه نمی کنی؟

 گويد  می  جواب  چيزی ! نه « : در  از  که  نداريم  برق  ما
 نداريم ! خبردار شويم  خواندن هم  روزنامه  اين جا . سواد

 شه  نمی  پيدا  روزنامه  د » ! اصًال  تضادها  گونه  ر اين
 پس از انقالب و در دوران جمهوری اسالمی  اجتماع ما
 در ميان  اختالف سطح زندگی را  و  افزايش يافته  صرفًا

 مثًال در حالی که . مردم گسترده تر و عميق تر کرده است
 جوانان ما امکان رفتن به دانشگاه را دارند٬ بيش از نيمی
از جمعيت کشور بی سواد است يا در حالی که برخی از

 می زنا  دانشگاه  به  باالتر  تحصيالت  برای  ما  جوان  ن
 در  شود٬  بيشتر  کار  بازار  به  ورودشان  امکان  تا  روند
 بی  سنی٬  ای از کشور زنان در همين رده  گسترده  پاره

 . سواد بوده و به سرعت شوهر داده شده يا می شوند

 ـ از جمله عواقب نامطلوب طبقاتی ديگر در تحميق نگه ۴
 و  کارگر  با داشتن طبقه  رابطه  در  مختلف جامعه  اقشار

 است  ها  آن  دموکراتيک  مقايسه . حقوق  مقام  در  لذا
 انقالبات دموکراتيک در کشورهای  که  می کنيم  مالحظه
 به  زحمت کش آن کشورها  مردم  توده  حضور  غربی با
 يا ( ثمر رسيده و حاصل آن اين بوده است که بورژوازی

 دار  دادن ) طبقه سرمايه  يک سری آن جوامع مجبور به
 . حقوق اوليه به کارگران گشته اند

 های صنفی و سنديکاها٬  اتحاديه  داشتن  مانند  اين حقوق
 حق  مزد٬  دست  حداقل  دريافت  حق  اعتصاب٬  حق
 مرخصی ساليانه٬ حقوق بازنشستگی٬ بيمه بيکاری٬ بيمه
 حق  خانه٬  بهای کرايه دارو و درمان و کمک دولتی به
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 و  زايمان  دوران  بيمه  حقوق ک ... فرزند٬  از  جملگی  ه

 سادگی کسب نشده  به  البته  باشد٬  می  دموکراتيک مردم
 تجربه ) ۲۶ ( است٬  که  کشورها  اين  کارگر  طبقه  بلکه

 انقالبات دموکراتيک را داشتند٬ همواره به مبارزات خود
 دار (  سرمايه  طبقه  با  بار  اين  باالخره ) اما  تا  داده  ادامه

 نيز به دست  انقالب . آوردند تجربه انقالب کبير اکتبر را
 طبقه ۱۹۱۷ اکتبر  پيروزی  مهر  واقع  در  روسيه  در

 کارگر اروپا و آمريکا را بر پيشانی طبقه سرمايه دار اين
 کشورها زد و در پی آن٬ حقوق دموکراتيک توده مردم و
 اين  بورژوازی  از  حدودی  تا  کارگر  طبقه  بخصوص

 . کشورها گرفته شد

 از  ايران٬  مثل  کشورهايی  کارگر  تجربيات طبقه  اين
 دار  و پس از روی کار آمدن طبقه سرمايه  بوده  محروم
 حقوق  نتوانسته  هرگز  کارگر  طبقه  کشورها٬  اين  در

 ) يا بورژوازی ( دموکراتيک خود را از طبقه سرمايه دار
 جنبشی . بگيرد  کوچک ترين  که  بينيم  می  دليل  همين  به

 برای کسب ابتدايی ترين حقوق دموکراتيک و بشری ما
 و مثًال  سرکوب از طرف رژيم مواجه شده  در ايران٬ با

 شود  می  انقالب  به  منجر  يابد  ادامه  چه  يعنی . چنان
 بورژوازی ايران حتا قادر نيست که کوچک ترين حقوق
 دموکراتيک را رعايت کند و در نتيجه منجر به مبارزه و

 . انقالب می شود

 در برابر اين شرايط اما چه می توان کرد و چه بايد انجام
 گيرد؟

 بحران مائوئيزم در چين بحران مائوئيزم در چين

 منتشر » کندوکاو « مقالۀ زير٬ نخست در نشريۀ : ميليتانت
 سال ( شد  اذرماه  به  نشريه  اين  کار  بازمی ۱۳٥۳ آغاز

 و اکنون٬ به دنبال بحث هايی که پيرامون مائوئيزم ) گردد
 درگرفته است٬ برای اولين بار در نشريۀ ميليتانت منتشر

 شو  مقاله . د می  دوم  بخش  ادامۀ  زير٬  نشريۀ از متن
 . است ٥۲ ميليتانت شمارۀ

*** 

 انديشۀ مائو تسه دون . ۵

 متدولوژی مائو . الف

 به  اگرچه  قدم٬  به  قدم  کرديم  سعی  قبلی  های  بخش  در
 انقالب  اختصار تکامل بوروکراسی مائوئيستی در فراشد

 و ۵۰ چين٬ شکل گرفتن اقشار تکنوکرات در اواسط دهۀ
 در حزب در اواخر سال های " ميانه روها " دايش جناح پي

 حاال . را بررسی کنيم ۶۰ و اوايل سال های دهۀ ۵۰ دهۀ
 زمان آن رسيده که جمع بندی ای از انديشۀ مائو تسه دون

برای اين کار الزم است موقعيت مائو را در . ارائه دهيم
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 که در طول آن مائو از يک ۱۹۳۵ تا ۱۹۲۸ سال های

 ک  سادۀ  حزب عضو  رهبری  مقام  به  مرکزی  ميتۀ
 بگيريم  نظر  در  به . کمونيست رسيد  دوران مائو  اين  در

 موجب  که  استالينيستی  کمينترن  انحرافات  از  برخی
 و  داشت  آگاهی  بود٬  گشته  چين  دوم  انقالب  شکست
 همچنين نسبت به خط مشی ماوراء چپی استالينيست های

 با ) نگ لی لی سان و به دنبالش ونگ مي ( حزب در شهرها
 اين بدبينی و اختالفاتی که ميان ( بدبينی تمام می نگريست

 مائو و رهبری استالينيستی حزب در اين موقع ظاهر شد٬
 مرکزی گرديد  کميۀ  اين ). حتی باعث اخراج وی از  از

 پس مائو هميشه در نظرات و نوشته های خود دگماتيست
 رد مائو خود در مو . ها را مورد انتقاد شديد قرار می دهد

 گرايان " اين  ( مطلق  ها : بخوانيد "  می ) استالينيست  که
 چين  مشخص  شرايط  گرفتن  نظر  در  بدون  خواستند

 مواضع : بخوانيد " ( لنينيسم  فرمول های عام مارکسيسن "
 شوروی  کمونيست  حزب  های  چين ) استالينيست  در  را

 کنند  کنند : بخوانيد ( پياده  تحميل  چين  های  توده  می ) بر
 هيچ گاه هيچ چيز را به بوتۀ آزمايش برخی مردم : " گويد

 گذارند  کنند . نمی  می  حرکت  باد  مسير  در  فقط  ها  . آن
 به مکتب باد شمال می  آن ها  امروز باد شمال می وزد٬

 فردا باد غرب می ايد٬ آن ها به مکتب باد غرب . پيوندند
 پيوندند  ها . می  آن  می وزد٬  دوباره  شمال  باد  پس فردا

 روی  مکتب شمال  به  آورند دوباره  خود . می  از  ها  آن
 آنان مطلق گرايانی اند که از : کوچکترين ايده ای ندارند

 به انتهای ديگر می روند  نبايد چنين باشيم . يک انتها  . ما
 ما نبايد کورکورانه چيزی را الگو کنيم٬ بلکه بايد با انتقاد

 آموزش دهيم  را  و . و تشريح خود  شويم  يک طرفه  نبايد
 خا  از  که  چيزی را  آيد٬ ) شوروی : بخوانيد ( رج هر  می

 اتخاذ کنيم  برای اطالع خوانندگانی ." مکانيک وار آن را
 که با تاريخ انقالب چين آشنايی کافی ندارند بايد گفت که
 از خارج می  که  از جهت های مختلف باد  مائو  مقصود
 وزد٬ سياست های مختلف بوروکراسی شوروی است که

 وکراسی تغيير می می در هر زمان و بنا به احتياجات بور
 استالينيست های حزب کمونيست بی درنگ از  و  کردند

 ما مسأله : " مائو ادامه می دهد . پس اجرای آن درمی آمدند
 مطالعۀ حقيقت عالم گير می بايد : را چنين مطرح می کنيم

 شود  آميخته  هم  در  چين  حقايق  حقيقت . با  از  ما  تئوری

 مارکسيسزم  گير  ح  عالم  با  ممزوج  کنکرت لنينيزم  قايق
 است  يافته  تدوين  کنيم . چين  تفکر  مستقالنه  بايد  و ." ما

 در فراگيری از کشورهای خارجی بايد هم عليه محافظه "
 کنيم  مقابله  دگماتيزم  عليه  خاطر . کاری و هم  به  قبًال  ما
 هرچه از خارج . دگماتيزم از لحاظ سياسی لطمه ديده اتيم

 اتخاد می کرديم  ٬ و اين ما کپی می شد٬ بی چون و چرا
 تشکيالت حزب در  ساخت٬  دچار  شکست فجيعی  به  را
 و  از کف دادند  را  قدرت خود  مناطق سفيد صد در صد

 ارتش سرخ  و  انقالبی  های  قدرتشان ۹۰ پايگاه  درصد
 به  سال  های  سال  برای  انقالب  پيروزی  و  رفت٬  برباد

 افتاد  که . تعويق  بودند  رفقا  از  برخی  که  بود  آن  دليلش
 نقط  را  از حقيقت  بلکه  دادند٬  نمی  قرار  خود  حرکت  ۀ

 کردند  می  شروع  تئوری . دگماتيزم  اصول  ها  آن
 لنينيزم را با پراتيک کنکرت انقالب چين نمی  مارکسيزم
 نگذاشته . آميختند  دگماتيزم  نوع  اين  به  دست رد  ما  اگر

 انقالب چين پيروزی امروزين خود را کسب نمی  بوديم٬
 ( کرد  از ."  باال  قول  نقل  سه  کارگران هر  به  سخنرانی

 صفحۀ ۱۹۵۶ موزيک٬  کتاب ۸۷ ٬  Mao از
Unrehearsed از نقل قول آخری می ) آورده شده است 

 نتيجۀ  را  دوم  انقالب  شکست  مائو  طور  چه  که  بينيم
 می  شوروی  در  کمينترن  رهبری  های  سياست  مستقيم

 به طور کلی ما چينی : " در جای ديگر مائو می گويد . داند
 ک دنيای عينی چين نايل آمده ايم و نه ها هستيم که به در

 توجه  چين  مسائل  به  کمونيست  الملل  بين  در  که  رفقايی
 اين رفقا در بين الملل کمونيست جامعۀ چين٬ ملت . داشتند

 توانيم  می  يا  کردند٬  نمی  درک  را  چين  انقالب  يا  چين
 برای مدت طويلی . بگوييم اصًال موفق به درک آن نشدند

 ی از دنيای عينی چين نداشتيم تا حتی خود ما درک روشن
 خارجی  رفقای  به  رسد  ( چه  مرکزين ."  مورد  در

 ). از همان کتاب . ٬ ۱۱۷ ص ۱۹۶۲ دموکراتيک٬

 از  مائو  جا  چين " اين  عينی  اعتراف " دنيای  به  بنا  که
 نداشته  آن  از  روشنی  درک  نيز  او  خود  حتی  خودش
 فرمول  که  داشته  اصرار  همواره  مائو  اصوًال  چيست؟

 در " ويژگی های چين " لنينيزم بايد با  مارکسيزم های عام
 باشند  اين . انطباق  واقع  اين " ويژگی " در  و  دنيای " ها
 چين  که " عينی  چين  روستاهای  شرايط  جز  نبود  چيزی

مائو پس از شکست انقالب دوم در شهرها خود را با آن
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 ديد  می  رو  به  تروتسکی . رو  قول  عمومًا " به  چه  آن

 م  شان دقيقًا ی شوند٬ ريشه اصلی ويژگی های ملی ناميده
 است  دهقانان  ( در  ص "  لنين٬  از  پس  سوم  الملل  بين

۲۲۴ .( 

 اين بود  برای مائو مطرح گرديد  می : سؤالی که  چگونه
 انقالب  پيروزی  برای  دهقانی  عظيم  نيروی  از  توان
 استفاده کرد؟ واضح بود که فرمول ها و دستورات خشک

 ت چين٬ که در کمينترن و استالينيست های حزب کمونيس
 نقد به عواقب فجيعی منجر شده بود و هنوز هم شهرها به

 باشد  نمی توانست جوابی برای مائو  از . داشت می شد٬
 آگاهی  انقالبی هم  مارکسيسم  مواضع  از  او  طرف ديگر

 پس به ناچار مجبور به پيروی از تجربۀ شخصی . نداشت
 بسيج  دهقانی٬  مبارزات  در  شرکت  يعنی  گشت٬  خود

 و درک قوانين مبارزات دهقانی در عمل دهقان  اين . ها
 وار در برخورد به مسألۀ مبارزات دهقانی قدمی آمپريک

 از اين به بعد هم مائو هر وقت کار تازه ای شروع . بود
 آمپريک  برمی داشت می کرد٬  ای . وار قدم  در جزوه  او

 را  خود  امپريسم  نوشت٬  پراتيک  مسألۀ  مورد  در  که
 : تئوريزه هم کرد

 های . "..  پديده  تماس با  شناخت٬  در پروسۀ  نخستين قدم
 احساس ها  دنيای خارجی است  سنتز . مرحلۀ  دوم٬  گام

  داده های ناشی از احساس ها٬ تنظيم و تغيير آن هاست
 ها  گيری  نتيجه  و  احکام  مفاهيم٬  يا ." مرحلۀ اگر " و

 شخصی بخواهد يک يا چند پديدۀ معين را مستقيمًا بشناسد
 د  شخصًا  منظور تغيير واقعيت و بايد  عملی به  ر مبارزۀ

 فقط از اين  چه  شرکت جويد٬  پديده  چند  تغيير آن يک يا
 طريق است که می تواند با ظواهر خارجی آن يک يا چند
 پديده تماس حاصل نمايد و تنها با شرکت شخصی در يک
 که  است  واقعيت  تغيير  منظور  به  عملی  مبارزۀ  چنين

 آن يک يا چند پديده را عيان امکان می يابد ماهيت و بطن
 ." سازد و آن را درک کند

 در بسياری " در قسمت ديگری از همان جزوه می خوانيم
 ها  ناکامی  بارۀ  چندين  تکرار  پس از  ابتدا  انسان  موارد
 موفق می شود شناخت اشتباه آميز خود را تصحيح کند و
به انطباق با قانون بندی های پروسۀ عينی دست يابد و به

 ترتيب ذهنی را به عينی مبدل سازد٬ به سخن ديگر٬ اين

 ". در پراتيک به نتايج پيش بينی شده نايل آيد

 خواهيم  می  اگر  مثًال  که  است  معنی  بدين  تئوری  اين
 شناخت صحيحی از کومينتانگ به دست آوريم٬ اول بايد

 ببريم داخل کومينتانگ و برای تغيير واقعيت  (= حز را
 کني ) کومينتانگ  ( م فعاليت  و .  حزب کمونيست  که  کاری

 از  قبل  تا  مائو  نتيجه  تغيير ). کرد ۱۹۲۷ در  اين  وقتی
 شد  و ( حاصل  کمونيست  حزب  کومينتانگ٬  وقتی  يعنی

 کرد  عام  قتل  را  ماهيت ) جنبش کارگری  وقت تازه  آن ٬ 
 يا مثًال اگر می خواهيم ! کومينتانگ بر ما روشن می شود

 ژاپن مبارزه بفهميم آيا چيان کای چک حاضر است عليه
 آقای چيان کای  ای با  اول ائتالف برنامه  بايد  نه٬  يا  کند
 بورژوازی  با  طبقاتی  همکاری  در  سعی  و  چک شويم

 تا وقتی ديديم چيان کای ) راهی که مائو پيش گرفت ( کنيم
 ارتش  دارد  کند٬  ژاپن مبارزه  عليه  جای اين که  چک به
 بانگ برآوريم  آن گاه  سرمی زند٬  سرخ و کمونيست ها
 به  حاضر  و  است  ارتجاعی  چک  کای  چيان  اين  آهای

 ! همکاری با حزب کمونيست عليه ژاپن نيست

 مائو و چيان کای چک : تصوير

 و  پديده  يک  فهم  در  ای  عمده  نقش  هميشه  تجربه  البته
 کند  می  ايفا  پديده  آن  دهندۀ  توضيح  تئوری  ولی . تکوين

 شناخت يک نقطۀ شروع چرا صدر مائو اصرار دارد که
 اين باشد که خود پد  برای يک شخص بايد  در شخصًا يده

 شرکت کند  قبًال . تغيير آن پديده  از تجاربی که  مثًال  چرا
 بندی توسط اشخاص ديگر به دست آمده٬ از نتايج و جمع

 در  موجود  های  تئوری  از  حتی  يا  و  تجارب  اين های
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 روشن است که شروع نکنيم؟ مورد پديدۀ مزبور  اين جا

 متد  کار مائو دارد  متد  چيان کای چک٬  خود با  برخورد
 دهقانان و سپس  و متد برخورد خود با  خود در روستاها

 تا قبل از سال . کارگران را تا سطح تئوری تقليل می دهد
 مائو به طور کلی از دستورات و مواضع رهبری ۱۹۲۷
 استالين ( حزب  سياست های  بگوييم  تر  دقيق  پيروی ) يا

 کرد  انقالب . می  مهلک  خطری ۱۹۲۷ شکست  زنگ
 شد  او  بی . برای  شک و  با  هميشه  بعد  به  تاريخ  آن  از

 اعتمادی هم به سياست های کمينترن استالينيستی و هم به
 هرگز خيال انحالل حزب ( کومينتانگ نگاه می نگريست

 هنگامی ). کمونيست در کومينتانگ را هم به خود راه نداد
 رفت نسبت به دستوران کمينت  روستاها  رن يا که مائو به

 مارکسيسم  های عام  و  فرمول  بی اطمينان  کامًال  لنينيسم
 ولی از تجربۀ اکتبر٬ بوروکراتيزه شدن و . روگردان بود

 اصوًال  نيز  آن  انحطاط دولت کارگری شوروی و داليل
 آگاهی او از ماهيت انقالب در کشورهای . بی اطالع بود

 از  انقالب٬  فراشد  نقش طبقات مختلف در  و  عقب افتاده
 وصيات طبقۀ کارگر و اختالف آن با طبقۀ دهقان٬ از خص

 نقش طبقل بورژوازی در مبارزات ضد امپرياليستی و به
 آن موقع چندين  تا  طور کلی قوانين مبارزات طبقاتی که
 بود٬ بسيار سطحی دهه مبارزات کارگری به دست آمده

 در . بود  شرکت  با  بود  مجبور  که  نيست  جهت  بی
 سا  چيان کای چک مبارزات دهقانی و با  خت و پاخت با

 کندف  کسب  عمل  در  تجاربی  قدم  به  قد  و  کورکورانه
 مبارزات  و  کند  تصحيح  مرحله  به  مرحله  اشتباهاتش را
 دهقانان را با برخوردی آمپريک وار نسبت به هر چيز و

 رهبری کند  مرحله  به  اين گفتار مائو . هر مشکل مرحله
 مارکسيزم  عام  های  فرمول  بايد  که  شرايط لنينيزم  با

 از  بيانگر حرکت او  در واقع  کنکرت چين منطبق شود٬
 است  امپريسيزم  به  نيز . استالينيزم  وی  امپريسيزم

 داشت  کارکردش  در  متضادی  طرفی . برآوردهای  از
 انقالبی  مواضع ضد  و  از سياست ها  بريدن او  کمک به

 کرد  آخرين ( استالين  برای  کومينتانگ  ماهيت  سرانجام
 روشن شد  انقالب تحت و !) دفعه  پيروزی  آن  نتيجه  در

 رسيد  ثمر  به  مناسب  عينی  ديگر . شرايط  طرف  از
 مارکسيزم "  عام  های  فرمول  ويژگی  انطباق  با  لنينيزم

 مائو را در روستاهای عقب افتادۀ چين غوطه " های چينی

 در بخش های اوليۀ مقاله به پاره ای از اثرات . ور کرد
 انديش  در  روستاها  در  کار  که  ای  داشت٬ منفی  مائو  ۀ

 کرديم  انديشۀ . اشاره  تکامل  ها  آن  ترين  مهم  شايد
 اوست  مائو . متافيزيکی  يکنواخت روستايی٬  اوضاع  در

 غلط ( تجارب  به ) درست يا  خود در مبارزات دهقانی را
 عنوان فرمول های عالمگير مارکسيستی که در هر زمان

 چنين اند مثًال شيوه های . و هر کجا صادق اند تعميم داد
 کارگران م  مورد  در  عينًا  که  سازماندهی دهقانان  در  ائو

 " مسألۀ تضاد " به کار گرفته شد٬ و يا مثًال تئوريزه کردن
 بعدها پس از پيروزی انقالب و زمانی که ". پراتيک " و ∗

 بود٬  روز  دستور  در  سوسياليزم  ساختمان  تکليف
 برای . امپريسيزم همچنان تنها رهنمون مائو در عمل بود

 پس  مدل مثال  اتخاذ  ناخوشايند  و  کورکورانه  تجربۀ  از
 : استالينيستی ساختن سريع صنايع سنگين٬ مائو می نويسد

 سال ساختمان سوسياليزم در پشت سرمان٬ ما ۷ با تنها "
 در . هنوز فاقد تجربه هستيم و به اندوختن آن نياز داريم

 زمينۀ انقالب هم ابتدا هيچ تجربه ای نداشتيم و فقط پس از
 پيروزی رسيديم کسب تج  به  ملی  سطح  در  که  بود  . ربه

 امروز بايد از خود بخواهيم که زمان الزم برای تحصيل
 تجربۀ ساختمان اقتصاد را به دوران کوتاه تری از آن چه
 تقليل دهيم٬ و  برای کسب تجربۀ انقالب مصرف کرديم٬

 بايد مقدار بهايی بپردازيم٬ . بهای زيادی برای آن نپردازيم
 اميدوا  انقالب ولی  دوران  در  چه  آن  زيادی  به  که رم

 بايد فهميد که در اين جا تضادی در ميان . پرداختيم نباشد
 تضادی بين قوانين عينی انکشاف اقتصادی جامعۀ  است

 جريان  در  بايد  که  ها  آن  از  درک ذهنی  سوسياليستی و
 گردد  حلل  حل ( ." پراتيک  صحيح  حل  راه  دربارۀ

 مردم٬  ميان  در ۱۹۵۶ تضادهای  فلسفی٬ ٬  رسالۀ  چهار
 ). ٬ تأکيد از ماست ۱۳۰ ص

 بينش مائو از ساختن سوسياليزم . ب

 جامعۀ  اقتصادی  انکشاف  عينی  قوانين  به  هنوز  مائو
 سوسياليستی پی نبرده بود٬ ولی زمانی که تحت تأثير يک

 عينی  فشارهای  کشاورزی٬ ( سلسله  مزمن  بحران

 برای بحث مفصل تئوری تضاد مائو رجوع کنيد به مقالۀ نقش ∗
٤ انقالبی طبقۀ کارگر در کندوکاو شمارۀ
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 عزلت سياسی و  کشور٬  ضرورت صنعتی کردن سريع

 دی در صحنۀ بين المللی٬ قطع کمک های مادی و اقتصا
 ناچار به تکيۀ بر نيروی داخلی شد٬ اين ) تکنيکی شوروی

 شالودۀ قوانين انکشاف اقتصادی " تجربۀ تلخ را به عنوان
 اتکا " هستۀ اصلی تئوری . تعميم داد " جامعۀ سوسياليستی
 پس . مائو را مختصرًا بررسی می کنيم " به نيروی داخلی
 فروکش ب  انقالبی از  اروپا ۲۳  ۱۹۱۹ رخاست موج  در

 و ) نتيجۀ خيانت احزاب بين الملل دوم به جنبش کارگری (
 ۳۳  ۱۹۳۰ شکست جنبش کارگری در مبارزه با فاشيسم٬

 و  آلمان  اسپانيا ۳۶  ۱۹۳۶ در  های ( در  سياست  نتيجۀ
 کارگری  مبارزات  کردن  فلج  در  کمينترن  ) جنايتکارانۀ

 کشور  به  انقالب جهانی  ثقل  شبه مرکز  و  مستعمره  های
 کرد  حرکت  ضد . مستعمره  ملی  مبارزات  اوج

 به  دوم  جهانی  جنگ  که  کشورها٬  اين  در  امپرياليستی
 دنبال داشت و رخوت پرولتاريا در مراکز صنعتی غزب

 کرد  تشديد  را  فوق  جهانی٬ . گرايش  انقالب  مسير  اين
 هرچند نسبتًا طوالنی ولی به هر حال موقتی٬ مائو را بر

 داشت  تر آن  آسان  کشورهای عقب افتاده  انقالب در  که
 از يک گرايش . منفجر می شود تا در کشورهای پيشرفته

 مائو يک  . کلی تاريخی ساخت " قانون " آمپريک موقتی٬
 راه  در  قدم  چين  که  جلو " هنگامی  و " جهش بزرگ به

 نتيجۀ خطرناکی از اين " کمون ها "  او  " قانون " گذاشت٬
 گرفت  " کلی  گفت :  ک « لنين  افتاده برای  عقب  شورهای

 به » . گذار از کاپيتاليزم به سوسياليزم دشوارتر خواهد بود
 حقيقت اينست که . نظر می رسد که اين گفته اشتباه است

 از  گذار  باشد٬  تر  افتاده  عقب  کشوری  اقتصاد  چه  هر
 تر  دشوار  نه  و  است٬  تر  آسان  سوسياليزم  به  . کاپيتاليزم

 خواس  بيشتر  باشند٬  فقيرتر  مردم  اند هرچه  انقالب  ". تار
 آگاهی ← فقر : فرمول ساده و متافيزيکی مائو چنين است

 سوسياليزم ← انقالب ← انقالبی  ساختمان  برای . تکميل
 ارادۀ  و  آگاهی  نيروی  مائو  سوسياليزم٬  ساختمان  تکميل

 . انقالبی را کافی می داند

 موجب  امپرياليزم  عصر  در  طبقاتی  مبارزات  مکانيزم
 سيستم  زنجير  که  حلقۀ گرديد  در  ابتدا  امپرياليستی

 شود ضعيف  شکسته  افتاده  عقب  روسيۀ  با . اش يعنی در
 جهانی  بازار  از  روسيه  اقتصاد  اکتبر٬  انقالب  پيروزی
 گشت و انقالب سوسياليستی به مثابۀ يک  امپرياليسم جدا

 گرديد  آغاز  عقب افتاده  يک کشور  جهانی از  واحد  . کل
 از  نوينی  عصر  شروع  نقطۀ  اکتبر  مبارزات انقالب

 بود  داری٬ . طبقاتی  سرمايه  جهانی  نظام  با  همجوار
 يک  در  سوسياليزم  به  داری  سرمايه  از  گذار  دوران

 بود  جريان  در  عقب مانده  و . کشور  لنين  نظر  نقطه  از
 سوسياليزم  به  داری  سرمايه  از  گذار  اين  ها  بلشويک

 بود  ارگانيک  و  گير  عالم  ضرورتًا  ای  اگرچه : پروسه
 س  ساختمان  افتاده شروع  عقب  کشور  يک  در  وسياليزم

 ممکن بود٬ ولی تکميل اين ساختمان فقط با شکسته شدن
 و  غرب  صنعتی  مهم  مراکز  در  امپرياليستی  زنجير

 آيا اين . استقرار دول کارگری در اين مراکز امکان داشت
 سطح  در  انقالب  بسط  ضرورت  يعنی  لنين٬  نظريۀ

 ها نقش طبقۀ جهانی٬ به معنای آن بود که لنين و بلشويک
 عينی٬  نيروی  يا  شوروی  اتحاد  فقير  دهقانان  و  کارگر

 کم  را  و آگاهی آن ها  خير اراده  می دادند؟ مسلمًا  بنا . بها
 برخالف  سوسياليستی٬  جامعۀ  در  مارکس٬  تعريف  به
 نيروهای  آن ساخت٬  از  استالين  تراژيکی که  کاريکاتور

 ه های مولده به چنان درجه ای از تکامل رسيده اند که پاي
 به ) در نتيجه تقسيم کار يدی و فکری ( عينی وجود طبقات
 اند  رفته  نيروهای . تحليل  ترقی  سطح  صورت  هر  در

 سطح  از  باالتر  بس  سوسياليستی  جامعۀ  در  مولده
 است  کنونی  داری  سرمايه  نظام  توليدی  لکن . نيروهای

 سطح تکنيک موجود در کشورهای صنعتی سرمايه داری
 ک  تقسيم  مديون  است امروزه  المللی  بين  اين . ار  بر  بنا

 و  تالش  سوسياليزم٬  ساختن  برای  که  است  واضح
 همکاری پرولتاريا در سطح جهانی و استفاده از نيروهای
 اقتصاد  برنامل  يک  تحت  صنعتی  کشورهای  توليدی

 ملی ( جهانی  های  ناموزونی  گرفتن  درنظر  با  ) هرچند
 . اين يکی از قوانين مبارزۀ طبقاتی است . الزم است

 کشورهای  در  اکتبر  انقالب  از  پس  که  هايی  جنبش
 از  پيروزی دست يافتند٬  به  شبه مستعمره  يا  و  مستعمره

 در کشورهای عقب افتاده٬ . اين قاعدۀ کلی مستثنی نسيتند
 طبقات  ضعف ساختاری  و  امپرياليزم  استثمار  خاطر  به
 ملی  مبارزات  بورژوازی٬  ماقبل  و  بورژوازی

 س  تواند  می  تودۀ ضدامپرياليستی  ميليون  ها  ميليون  ريعًا
 برای سرنگونی  مبارزه  جوالنگاه  به  را  دهقان  و  کارگر

بورژوازی ( سلطۀ امپرياليستی و طبقات ارتجاعی داخلی
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 بورژوازی  ماقبل  انقالب و . بکشاند ) و  پيروزی  پس از

 اين  در  سوسياليزم  ساختمان  کارگری٬  دولت  استقرار
 می تواند پيش از انقالب در کشو  رهای صنعتی کشورها

 شود  تجربۀ . آغاز  هم  و  مارکسيسم  تئوری  هم ۶۰ لکن
 تا  ساختمان  اين  تکميل  که  دهند  می  نشان  گذشته  سال
 پيروزی  صنعتی غرب به  مراکز  انقالب در  که  مادامی

 سوسياليزم در " البته عدم امکان . دست نيافته٬ محال است
 به معنی آن نيست که فعال بايد دست بر دست " يک کشور

 از شروع گذاشت  برای پيروزی انقالب و با  از مبارزه  ه٬
 و  صبر  با  و  کرد  نظر  صرف  سوسياليزم  ساختمان

 نشست  جهانی  انقالب  انتظار  به  طرز . حوصله  با  تنها
 تفکر متافيزيکی و توخالی استالينيست ها و مائوئيست ها

 افسانۀ  و  ای گرفته  سوسياليزم " که می توان چنين نتيجه
 توجيه " در يک کشور  تروتسکی نخستين کسی . کرد را

 سال  در  که  انقالب پيش ۱۹۰۴ بود  که  کرد  بينی
 به  يک کشور عقب افتاده٬  در روسيه٬  سوسياليستی ابتدا
 پس از  که  تروتسکی بود  همان  و  رسيد  پيروزی خواهد
 فوت لنين در عين اين که پيگيرانه و مصرانه عليه تئوری

 در يک کشور "  پرداخت٬ " سوسياليزم  قبل از به مبارزه
 کلکتيويزه  و  کردن  صنعتی  برای  نيز  ديگری  کس  هر

 کرد  پافشاری  کشور  اقتصاد  سريع  برنامل . کردن
 اقتصادی اپوزيسيون چپ به رهبری تروتسکی٬ در واقع
 بوروکراسی  های  کاری  محافظه  تمام  عليه  بود  پيکاری
 کارانۀ  محافظه  حمايت  عليه  داخلی٬  های  سياست  در

 به قيمت فقر " نپ من " و " ک کوال " بوروکراسی از اقشار
 بی  دهقانان  عليه روزافزون  شهری٬  کارگران  و  چيز

 عليه  و  کااليی  خرده  توليدی  روابط  فزايندۀ  گسترش
 پشت "  الک  سرعت  با  سوسياليزم  که " ساختن

 . بورورکراسی هوادارش بود

 کشور  شدن  صنعتی  آهنگ  تسريع  برای  بود  پيکاری
 و دهقانان فقير٬ همراه با باال رفتن سطح زندگی کارگران

 برای مکانيزه کردن و استراکی کردن کشاورزی با تکيه
 و باألخره پيکاری . بر کارگران روستايی و دهقانان فقير

 بسيج  و  دولتی  های  ارگان  کردن  دموکراتيزه  برای  بود
 اقتصادی  و  سياسی  امور  کنترل  در  پرولتاريا  سياسی
 و  مادی  زندگی  سطح  ارتقای  با  بايست  می  که  کشور

 می بود ف  همراه  برنامۀ . رهنگی پرولتاريا  همان طور که

 با  برای مبارزه  ای بود  اقتصادی اپوزيسيون چپ اسلحه
 محافظه کاری های بوروکراسی در سياست های داخلی٬
 مقولۀ  عليه  تروتسکی  پيکار  هم  ترتيب  همان  به

 کشور "  يک  در  مبارزات " سوسياليسم  منزلۀ  به
 های  کاری  محافظه  عليه  در اپوزيسيون بورورکراسی

 گرفت  می  صورت  خارجی  های  بوروکراسی . سياست
 يا ( مسلح با اين مقولۀ رويزيونيستی٬ جنبش های کارگری

 های ) دهقانی  مهره  مثابۀ  به  را  کمينترن  رهبری  تحت
 سياسی ای می ديد که می بايد برای ساخت و پاخت های
 ديپلماتيک با بورژوازی بين المللی به کار می رفتند تا با

 بورژوازی  به  مهره  آن  يا  اين  ديگر ( تقديم  عبارت  به
 آن انقالب  از ) شکست اين يا  داری جهانی هم٬  سرمايه ٬ 

 خيال تجاوز به بوروکراسی شوروی منصرف شود و در
 ثبات  از  آکنده  يک کشور " محيطی  در  بنا " سوسياليسم

 تسريع آهنگ صنعتی کردن . گردد  تروتسکی٬  از ديدگاه
 زند  سطح  ترفيع  و  با کشور  همراه  پرولتاريا  گی

 سياست  با  بايد  می  شوراها  و  حزب  کردن  دموکراتيزه
 خارجی انقالبی شوروی و بسط انقالب جهانی از طريق

 تکميل . رهبری احزاب بين الملل کمونيست توأم می بود
 ساختمان سوسياليزم تنها با تالش و نيروی تکنيکی و کار

 قاره  چندين  پرولتاريا ( پرولتاريای  جمله  ی کشورهای از
 . ميسر است ) صنعتی

 شروع ساختمان سوسياليزم در داخل کشور و بسط انقالب
 در سطح جهانی دو جنبۀ متقابل از يک اصل مارکسيستی

 را : است  سوسياليزم  ساختمان  مسألۀ  نهايی  تحليل  در
 کند  می  حل  جهانی  انقالب  از . فراشد  ها  کائوتسکيست

 امکان شروع لزوم جهانی بودن انقالب سوسياليستی عدم
 می گيرند  نتيجه  را  يک کشور  در  . ساختمان سوسياليزم
 يک  در  انقالب  پيروزی  امکان  سرانجام  اينان  منطق

 بوروکراسی های حاکم در کشورهای . کشور نفی می کند
 کارگری منحط شده بسط انقالب در سطح جهانی را فدای

 . می کنند " سوسياليزم در يک کشور " تثبيت مانع خود در

 مادی يک کشور منزوی برای تکميل ساختمان نيروهای
 اگر در دراز مدت انقالب در . سوسياليزم کفايت نمی کنند

 نيروهای توليدی  پايين  منزوی بماندف سطح  يک کشور
 گشته٬  فکری  و  يدی  کار  تقسيم  بقای  تشديد موجب
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 به  سرانجام  متخاصم  نيروهای  اجتماعی  مبارزات

 ردد٬ چنان که پيروزی و تحکيم بوروکراسی منجر می گ
 . در روسيه شد

 از " سوسياليزم در يک کشور " در چين بينش استالينيستی
 در  مائوئيستی  بوروکراسی  منافع  با  انقالب  آغاز  همان

 ولی ساختمان سوسياليزم چگونه می تواسنت . انطباق افتاد
 داخلی  نيروهای  مصرف  به  مانده  عقب  يک کشور  در

 شوروی٬  بورورکرات  های  کمک  يابد؟  در تکميل  چه
 از  چين  دولت جوان  کمک به  جای  به  استالين  که  آغاز
 کمپانی  و  ديرن  و  آرتور  پرت  بنادر  کنترل  برگرداندن

 مشترک چين  کيانگ  های  سين  و  منچوری  در  شوروی
 ناچيز  های  کمک  که  بعدها  چه  و  ورزد٬  امتناع
 خروشچف سرانجام با فروکردن خنجری به پشت ميليون

 های انقالبی و زحم  توده  کلی قطع شد٬ ها  تکش چين به
 درازمدت و مناسبی برای صنعتی  نمی تواسنت تکيه گاه

 در بحبوحۀ مشکالت اقتصادی٬ بحران . کردن چين باشد
 بورورکراسی  واکنش  المللی٬  بين  انزوای  و  کشاورزی
 در  انقالب  از  ماقبل  های  شيوه  به  رجعت  مائوئيستی

 بود  در . روستاها  اغلب  کارگر  طبقۀ  دوران٬  آن  طی
 ای نشان می داد٬ ر  مبارزه  خوت می زيست و وقتی هم

 بود  بی عالقه  آن  ولی حزب . حزب کمونيست نسبت به
 دفاع از خود در  امور اجتماعی و  کمونيست برای ادارۀ
 مقابل دشمن در مناطق آزاد شده نياز به بسيج اقشار خرده
 بورژوايی دهقانی داشت و جهت کاناليزه کردن گرايشات

 ده بورژوايی نيز بوروکراسی مائوئيستی فردگرايانه و خر
 مشابهی  وضع  با  را  خود  سوسياليزم  ساختمان  برای

 ديد  می  اهميت . مواجه  به  بورورکراسی  زمان  آن  اگر
 نقش طبقۀ کارگر توجه نداشت و در صدد بسيج کارگران
 در شوراهای مستقل کارگری برنيامد٬ اين بار نيز نسبت

 کارگری  جهانی  انقالب  نقش  اهميت  ساختمان به  برای
 بود  تفاوت  بی  کامًال  برای . سوسياليزم  زمان  آن  اگر  و

 افتاده  عقب  و  نامساعد  محيطی  در  اجتماعی  امور  ادارۀ
 تحريک  و  خود  نيروی  بر  اتکا  به  مجبور  بوروکراسی
 اين بار نير برای ساختمان جامعه  آگاهی دهقانان گشت٬
 داخلی  نيروهای  بر  اتکا  سوسياليزم٬  يعنی  نوسن٬  ای

 مراه با برانگيختن ارادۀ انقالبی در توده های زحمتکش ه
 روستاها  در  که  آن  از  غافل  شد٬  ارزيابی  کافی  چين٬

 توليدی  اگرچه اصالحاتی صورت می گرفت٬ لکن شيوۀ
 اکنون کمافی  هم  که  صورتی  در  شد٬  می  حفظ  السابق

 . در پيش بود جامعۀ نوينی وظيفۀ بنای

 خارجی٬ جمهوری زمانی که در شرايط نامساعد داخلی و
 مائو  گشت٬  نيروی خود  بر  اتکا  به  ناچار  ای چين  توده
 جامعۀ  اقتصادی  انکشاف  عينی  قوانين  که  پنداشت

 : او می گويد . سوسياليستی را باألخره کشفت کرده است

 صحيح "  سوسياليزم [ راه  هرکشور ] ساختمان  اينست که
 اتکا  خود  به  بايد  کار بندد٬  به  را  بهترين تالش خود  بايد
 کند٬ و اين را بايد تا آن جا که ممکن است مستقالنه انجام
 دهد٬ لکن به عنوان يک اصل به ديگران متکی نشود٬ و

 دهد  است انجام  ممکن  که  را  بايد . فقط آن چه  ويژه٬  به
 ممکن گسترش دهد  هر وسيلۀ  با  به . کشاورزی را  تکيه

 است  خطرناکی  بسيار  امر  غذا  برای  کشورها  ". ساير
 خطرناک بسيا " عبارت  از " ر  مائو  تلخ  تجربۀ  بيان

 شرايط  در  شورورای  به  چين  وابستگی  ضرورت
 دقيقًا اين تجربه بود که او را . محاصرۀ امپرياليستی است

 واداشت  خود  به  اتکا  بندی سياسی  فرمول  ديگر . به  بار
 گير تعميم مائو تجربۀ شخصی خود را به يک قانون عالم

 تواند . داد  می  خود  به  اتکا  حرکتی سياست  عنوان  به
 باشد  درست  موقتًا  دشوار  موقعيتی  در  و  ولی . تاکتيکی

 با  که  کشد  می  جا  آن  به  موضعی  چنين  منطقی  ادامۀ
 در  سعی  ماجراجويانه  ذهنی  عامل  مصنوعی  تقويت
 ساختن کمون های بزرگ ظرف مدت کوتاهی می شود؛
 . با همۀ نتايج وخيمی که اين ماجراجويی به بار می آورد

 انفجا  شبه مائو  و  مستعمره  کشورهای  رد  انقالب  ر
 داری  سرمايه  جهانی  نظام  چارچوب  در  را  مستعمره
 درنظر گرفته نمی گيرد٬ بلکه آن را بنا به فرمول بی مغز

 کند  می  تشريح  تر٬ : زير  افتاده  عقب  ها  توده  هرچه
 استثمار شده تر٬ و لگدمال شده تر باشند٬ به همان اندازه

 بود  خواهند  تر  انقالبی  وجه . هم  هيچ  البته  تحليل  اين
 يک تحليل علمی مارکسيستی از اوج انقالب  مشترکی با
 در کشورهای عقب افتاده ندارد و صرفًا برداشتی ذهنی و

 بر . روانی مائو از تجربۀ خود در روستاهای چين است
 نتيجۀ  مائو  انقالب٬  از  ذهنی  و  ارادی  مفهوم  چنين  پايۀ

: زير را می گيرد
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۷۳ 
 آگاهی انقالبی  توليدی سابق را با  می توان شيوۀ  تنها  نه

 را  کمونيزم  توان  می  حتی  بلکه  ساخت٬  سرنگون
 کرد  ان  که . جايگزين  گيرد  می  نتيجه  مائو  ترتيب  بدين

 ساختمان  در  ای  غيرعمده  عامل  حداکثر  مادی  شرايط
 سوسياليزم در چين می باشند و عامل عمده در واقع باال

 ب  طريق  از  ها  توده  سياسی  آگاهی  عمومی٬ بردن  سيج
 استقرار  برای  فرهنگی  های  کمپين  و  سياسی  آموزش

 است  پيشرفته  اجتماعی  را . روابط  آگاهی اجتماعی  مائو
 می مکانيک  و روابط توليدی جدا  وار از نيروهای مولده

 از همين روست که برخوردری کامًال ذهنی به مسألۀ . کند
 . ساختمان سوسياليزم دارد

 ی در تحليل نهايی منعکس آگاهی اجتماعی و روابط توليد
 اگرچه می توان برای مدتی به . کنندۀ نيروهای توليدی اند

 و  توليدی  روابط  تغيير  جهت  ها  توده  ارادۀ  و  فداکاری
 درازمدت  در  ولی  شد٬  متوسل  مولده  نيروهای  باالبردن
 کننده٬  تعيين  عامل  مثابۀ  به  نيروهای مولده٬  پايين  سطح

 . آگاهی توده ها می نهد تأثير خود را بر روابط توليدی و
 از لحاظ اقتصادی به جای روابط کمونی ناهنجاری های
 فداکاری و  لحاظ ذهنی٬  از  و  می شوند  اقتصادی ظاهر
 و  مادی  انگيزۀ  مزمن  فقدان  اثر  در  ها٬  توده  ارادۀ
 بوروکراتيزه بودن پروسۀ توليدی تبديل به يأس و نوميدی

 . گردد

 ی مغلوب ضرورت سياست اتکا به خود هم در تحليل نهاي
 بسط . عينی کمک تکنيکی و مادی دنيای خارج می شود

 روابط ديپلماتيک مابين جمهوری خلق چين و کشورهای
 اين  با  چين  روزافزون  تجارت  و  غربی  داری  سرمايه

 تکنيکی ( کشورها  مادی  های  کمک  وام٬  بهترين ) اخذ
 فشارهای عينی ای که ادامۀ سياست . گويای اين ادعاست

 خو  به  حزب اتکا  سرانجام  دربرداشت٬  چين  برای  د
 کمونيست را واداشت تا در اين سياست تجديد نظر کند و

 ولی به . از عزلت سياسی و اقتصادی خود را نجات بخشد
 حرکت  شوروی٬  بوروکراسی  با  علت اختالفات موجود
 چين هم از نظر اقتصادی و هم از ظنر سياسی به سوی

 " اتکا به نيروی خود " منطق سياست . جبهۀ امپرياليسم بود
 مائوئيستی تحت تأثير ضرورت های عينی  بوروکراسی
 ارتجاعی  های  رژيم  از  پشتيبانی  سياست  به  اکنون  هم

 در  امريکا  امپرياليسم  از  حمايت  حتی  و  داری  سرمايه
 . مقابل دولت شوروی بدل يافته است

 " اتکا به خود " يکی ديگر از جنبه های ارتجاعی تئوری
 جنگ  با  رابطه  رسيد در  ثبوت  به  بوروکراسی . ويتنام

 با  واحد  اين تئوری از تشکيل جبهۀ  ساتناد  مائوئيستی به
 در  انقالبيون ويتنام  بوروکراسی شوروی برای کمک به
 اصوًال همکاری نظامی  امپرياليزم امريکا٬ و يا  جنگ با
 با ارتش انقالبی در ويتنام سرباز زد و در عوض هنگامی

 توسط  ويتنام  بمباران  اوج که  های امريکايی در  جنگنده
 شدت خود بود٬ رهبری پکن گرم ترين استقبال ممکن را
 عمل  به  ويتنامی  هزار  هزاران  قاتل  اين  نيکسون٬  از
 آوردند و سياست جنايت کارانۀ خود را با اين بهانه توجيه

 چون خلق چين می بايد به نيروی کردند که خلق ويتنام هم
 ! خود اتکا کند

 . انقالب پيروزمند دو راه موجود است برای رهبری يک
 سياست  گزيند٬  برمی  انقالبی  رهبری  يک  که  راهی
 طريق  از  جهانی  انقالب  فراشد  تسهيل  و  تسريع

 اين راه لنين و . سازماتندهی يک بين الملل کمونيست است
 به  اتکا  در  را  روسيه  انقالب  منافع  که  بود  تروتسکی

 انقال  پيروزی  و  جهانی  پرولتاريای  جهانی مبارزات  بی
 راهی که بورورکراسی های حاکم در . کارگری می ديدند

 برای  داخلی  نيروی  به  اتکا  سياست  گيرند٬  می  پيش
 است  کشور  يک  در  سوسياليزم  اين . ساختمان  منطق

 با  آميز  مسالمت  همزيستی  با  جا  همه  و  سياست هميشه
 مقابل ( امپرياليزم  در  امپرياليزم  با  سازش  سوسيال " يا
 شود !) " امپرياليزم  می  تنها . منجر  هدف  اگر  واقع  در

 سازش و  با  چرا  در يک کشور است٬  ساختن سوساليزم
 از ( حمايت از امپرياليزم  می گويند استفاده  مائوئيست ها

راه خود را هموار نکنيم؟ ") تضادهای امپرياليست ها "
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۷٤   : : انتشار کتاب انتشار کتاب

 : : بخش پايانی از فصل دوم بخش پايانی از فصل دوم

 اران غربی اران غربی وضعيت نيمه استعماری و سرمايه د وضعيت نيمه استعماری و سرمايه د

 بانک های خارجی در ايران

 قرن  اواخر  در  خارجی  بازرگانی  مبادالت  گسترش
 سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم هجری قمری و دسواری

 به  غربی  بازرگانان  در های  انگليسی  تّجار  خصوص
 زمينۀ امور بانکی و مبادالت پولی و نيز تمايل همسايگان

 تجارت  اتباع  حمايت از  به  جنوبی  و شمالی و  خود  پيشۀ
 تثبيت موقعّيت اقتصادی خويش در ايرانف سبب تدسيس
 دهۀ  در  يک بانک روسی  و  بانک انگليسی  گسترش  و

 گرديد  قرن  اين  سال . اّول  در  کرزن  / ق . ه ۱۳۰۹ لرد
 م در باب لزوم ايجاد بانکداری به شيوۀ جديد٬ . ب ۱۸۹۲

 دليل اساسی می آورد  پولی کشور٬ : چند  نابسامانی نظام
 بازار نوسانات  در  پول  کميابی  هارجی٬  اسعار  شديد

 گران  فلزات  نامتعادل  توزيع  گزاف مبادالت٬  هزينۀ  بها٬
 اسعار  پول٬  ارسال  در  های عظيم  دشواری  سکه٬  حمل
 با  رباخواری  شيوع  و  اروپا  به  قيمتی  فلزات  و  خارجی

 ۳۴ . بهره های بسيار سنگين

 سال ها پيش از تأسيس بانک های روسی و انگليسی در
 در ا  بانکی  مؤسسات  اوصاف  که  شاه  ناصرالدين  يران٬

 مغرب زمين و نقش آن ها را در رشد و توسعۀ بازرگانی
 شيوۀ  تأسيس بانک به  به  بود٬  کشورهای اروپايی شنيده

 بود  کرده  پيدا  تمايل  در سال . فرنگی  رو  اين  ۱۲۸۰ از
 ناصرالملک و . ب ۱۸۶۳ / ق . ه  محمودخان  ميرزا  که  م

 م حسنعلی  وزرای  پاريس خان٬  و  لندن  در  ايران  ختار
 گذاران غربی برای تأسيس  سرمايه  مشغول مذاکراتی با
 نيز  تأسيس بانک را  موضوع  بودند٬  ايران  در  آهن  راه

 می  وز . کردند دنبال  عالقۀ  ابراز  دنبال  مختار ا ر به  ی
 گذاران غربی برای  از سوی سرمايه  پيشنهاد  ايران چند

 شنهاد ژان ساواالن تأسيس بانک داده شد که از آن جمله پي
) Jean Savalan ( فرانسوی بود که به نمايندگی از سوی 

 گروهی از سرمايه داران و صّرافان برگ فرانسه در ماه
 سال  پيشنهادی برای . ب ۱۸۶۴ / ق . ه ۱۲۸۱ رمضان  م

 انگليسی به  دو ميليون ليرۀ  سرمايۀ  تأسيس يک بانک با
 . آمد دولت ايران داد و خود برای پيگيری امر به تهران

 مذکور  پيشنهاد  با  شاه  الدين  ناصر  که  اين  وجود  با  لکن
 موافقت داشت جانب احتياط پيش گرفت و از امضای آن

 تنظيمی٬ . خودداری کرد  اساس قرارنامۀ  بر  که  آن  حال
 اين بانک کامًال زير نظارت دولت ايران قرار می گرفت
 و  تجاری  منافع  ايران  در  که  استعماری  نيروهای  به  و

 هم سياسی  دليل  همين  به  شايد  و  نبود  وابسته  داشتند٬
 ۳۵ . کارش به جايی نرسيد

 کرد٬  داير  شعبی  ايران  در  که  اروپايی  بانک  نخستين
 شرق  The ( بانک جديد New  Oriental  banking 
Corporation ( امتيازی . بود   که  آن  بدون  بانک  اين

 به  ايران  دولت  با  خاصی  قرارنامۀ  يا  و  دارد  دريافت
 م شعبی در . ب ۱۸۸۸ / ق . ه ۱۳۰۵ د٬ در سال امضا رسان

 تهران٬ مشهدف تبريز٬ رشت٬ اصفهانف شيراز و بوشهر
 داير کرد و در مدبت دو سال که به فعاليت های پولی و
 استقبال صاحبان سرمايه و نقدينه  بانکی اشتغال داشت با
 ديگر  از  ايرانی  صّرافان  شديد  رقابت  با  و  يک سو  از

 گرديد  رو  به  رو  به « . سوی  توّسل  با  شرق  بانک جديد
 بی  ايران  صرافی  تاريخ  در  که  به عملياتی  بود٬ سابقه
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 ايرانی ( رقابت  صرافان  مؤسسات بزرگ ) با  پرداخت و

 برای  رقابت داشتند٬  آن زمان بين خود  تا  ثّرافی نيز که
 بانک  کار  در  اشکاالتی  گرديده٬  متفق  وضع٬  با  مقابله

 تبريز (  در  نمودند ) خاّصه  می  رقابت ۳۶ » . فراهم
 صربافان ايرانی با بانک جديد شرق٬ مقّدمات آشنايی آنان
 فرصت  ساخت و  می  فراهم  بانکداری  جديد  فنون  با  را

 زای بانکداری از بطن مناسبی برای رشد و توسعۀ درون
 لکن يک سال پس از . بانکداری سنتی به وجود می آورد

 بانک  نام  به  نيرومندی  رقيب  شرق٬  تأسيس بانک جديد
 کليۀ شاه  و  گذارد  فعاليت  عرصۀ  به  پا  ايران  نشاهی

 موانع  و  نمود  خريداری  را  شرق  بانک جديد  تأسيسات
 درون  و توسعۀ  رشد  زای بانکداری جديد اساسی در راه

 . در ايران فراهم آورد

 سال  در  که  امتيازی  اساس  بر  ايران  شاهنشاهی  بانک
 ولف . ب ۱۸۸۹ / ق . ه ۱۳۰۶  حمايت کامل دراموند  با  م
 ختار بريتانيا در تهران و امين اسلطان صدراعظم وزير م

 مقتدر ناصرالدين شاه٬ به بارون ژوليوس دو رويتر اعطا
 تأسيس گرديد  ۱۸۷۲ / ق . ه ۱۲۸۹ رويتر در سال . شد٬

 که . ب  ای  گسترده  بسيار  امتياز  دريافت  به  موفق  نيز  م
 بخش بزرگی از منابع زيرزمينی و فعاليت های بازرگانی

 دربرمی  بود کشور را  اين امتياز که در . ۳۷ گرفت٬ شده
 محافل اقتصادی و سياسی اروپا با شگفتی بسيار تلقی شده
 و  گرديد  شمالی  همسايۀ  عميق  نگرانی  موجب  بود٬
 و  تهران  در  روس  سفارت  تحريکات  دنبال  به  سرانجام
 سوی  از  کشور  رجال  از  گروهی  و  مخالفت روحانيون

 لغو گرديد  نبال کار را رها لکن رويتر د . ناصرالدين شاه
 مدعی خسارات وارد بر خود بود تا  نمی کرد و همواره
 آن که با اعزام ِسر دراموند ولف به تهران که از دوستان
 وی بود و نفوذ زيادی در امين السلطان داشت٬ در سال

 م دوباره ادعاهای خود را مطرح . ب ۱۸۸۹ / ق . ه ۱۳۰۶
 به . ساخت  ديگری  سفر  عازم  که  شاه  ناصرالدين

 نگستان بود٬ به وسوسۀ امين السلطان با انعقاد قرارداد فر
 بهره  و  بانک  تأسيس  شامل  که  ايران  شاهنشاهی  بانک

 کشور  معادن  برخی  از  نفتی ( برداری  منابع  جمله  ) از
 موافقت کرد  اين . بود٬  انعقاد  با  شاه  موافقت ناصرالدين

 داشت  سبب  چند  از : قرارداد  سياسی  شديد  فشار  يکم٬
 گليسی و نيز حصول اطمينان از اين که سوی مقامات ان

 شايد ( روس ها مخالفت جدی با انعقاد اين قرارداد ندارند
 از علل عمدۀ تساهل روس ها اين بود که آن ها نيز خود

 ؛ دّوم٬ ) در فکر تأسيس يک بانکی دولتی در ايران بودند
 فراهم ساختن پول  به  ناصرالدين شاه  نياز فوری و مبرم

 قري  سفر  برای  که الزم  چنان  فرنگستان٬  به  الوقوع  ب
 هزار ليره با بهره صد شش به مّدت ده ۴۰ قرار شد مبلغ

 محل  از  را  آن  بانک  و  شود  گرفته  وام  بانک  از  سال
 عوايد دولت ايران تسويه نمايد؛ سّوم٬ رهايی از مطالبات
 نياز  چهارم٬  رويتر؛  مداوم  های  مزاحمت  و  دعاوی  و

 عوايد  به  دولت  خزانۀ  و  شاه  سرانجام٬ مبرم  و  جديد؛
 پنجم٬ تمايل ناصرالدين شاه به تأسيس بانک به شيوۀ جديد

 . در ايران که از سال ها قبل فکر آن را در سرداشت

 شاهنشاهی  بانک  تأسيس  انحصاری  اجازۀ  گونه  بدين
 گرديد  اعطا  رويتر  به  سال  شصت  مدبت  به  بر . ايران

 مفاد  نامچه « اساس  ايران » امتياز  شاهنشاهی  بانک ٬ 
 و دا  بود  کشور  در  اسکناس  نشر  انحصاری  امتياز  رای

 عالوه بر عمليات متداول صّرافی می توانست به کارهای
 امتياز  و  تجارتی و صنعتی و معدنی نيز مبادرت ورزد
 آهن٬  معادن  از  برداری  بهره  و  استخراج  انحصاری

 به ( سرب٬ جيوه٬ زغال سنگ٬ نفت٬ مانگانز و غيره را
 . ۳۸ در اختيار داشت ) حجار کريمه استثنای طال و نقره و ا

 و  کرد  آغاز  را  خود  کار  بالفاصله  شاهنشاهی  بانک
 به سرعت گسترش داد و گذشته از  فعاليت های خود را
 تهران که مرکز شرکت بود٬ در شهرهای آبادان٬ اهواز٬
 خرمشهر٬ شيراز٬  کرمانشاه٬  اصفهان٬  زاهدان٬  بوشهر٬

 بروجرد٬  بندرعباس٬  بيرجند٬  يزد٬  دزفول٬ اراک٬
 رشت٬  تبريز٬  زابل٬  کرمان٬  سليمان٬  مسجد  شوشتر٬

 . ۳۹ پهلوی٬ قزوين و بابل به داير کردن شعبه دست يازيد

 بانک شاهنشاهی ايران گذشته از نشر اسکناس و تسلط بر
 ای  بازار پول کشور٬ در تجارت خارجی نيز نقش عمده
 داشت و پس از چند بر بازار مبادلۀ اسعار خارجی تسلط

 پيدا کرد و عمًال صّرافان ايرانی را از ميدان رقابت کامل
 گذشته از آن بانک شاهنشاهی عامل مؤثری . به در کرد

 در گسترش فعاليت بازرگانی انگليسی و حفظ منافع آنان
 بود  ايران  به . ۴۰ در  و  بانک  منظم  فعاليت  که  آن   با

 بانک  مديران  کاردانی سبب ) رابينووشيندلر ( خصوص
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 عمو  اعتماد  لکن جلب  گرديد٬  شاهنشاهی  بانک  با  می

 که  هايی  دشواری  و  کشور  پولی  بازار  بانک بر  تسلط
 تّجار و صربافان ايرانی در معامالت خود با بانک  غالبًا

 گرديد  نيز  آنان  در  نفرت  ايجاد  سبب  که . داشتند٬  چنان
 شورش  هنگام  که  گزارشی  در  انگلستان  سياسی  مأمور

 که  دارد  می  اظهار  دهدف  می  بازاريان تنباکو  نفرت
 شيراز بيش از آن که متوجه امتياز تنباکو باشد٬ معطوف

 است  بانک شاهنشاهی  فعاليت های  گزارش . به  در  وی
 : خود می افزايد که

 بازرگان که از بانک شاهنشاهی بسيار ناراضی هستند٬ «
 سهم هر سهمی ۴۰۰۰ شرکتی برای تدسيس يک بانک با

 اند ۲۵ بالغ بر  روز تومان تشکيل داده  چند  تا  اين اقدام
 شد  خواهد  تکميل  بانک . ديگر  از  تّجار  که  معنی  اين  به

 خواهند  براتی  نه  و  خريد  خواهند  براتی  نه  شاهنشاهی
 ۴۱ » . فروخت

 از نظر سياسی  های اقتصادی موضوع٬  از جنبه  گذشته
 سياسی  رجال  با  ارتباط  ايجاد  با  شاهنشاهی  بانک  نيز

 د  مدت  های  وام  اعطای  طريق  از  تحکيم کشور  به  ار
 . سلطۀ سياسی بريتانيا در ايران مدد می رساند

 يک سال پس از اعطای امتياز بانک به رويتر٬ يکی از
 پولياکوف  الزار  نام  به  روسيه  دولت  .L ( اتباع

Poliakov ( سال   در  با . ب ۱۸۹۰ / ق . ه ۱۳۰۷ ٬  م
 حمايت پرنس دالگوروکی وزير مختار روسيه در تهران٬

 استق  انجمن  ايران امتيازنامۀ  سال « راضی  در  که  را
 ناميده » م بانک استقراضی ايران . ب ۱۸۹۲ / ق . ه ۱۳۰۹

 اين بانک در سال . سال به دست آورد ۷۵ شد٬ برای مدت
 دولتی . ب ۱۸۹۴ / ق . ه ۱۳۱۱  بانک  به  رسمًا  م

 پطرزبورگ واگذار شد و عمًال زير نظر وزارت دارايی
 درآمد  و . ۴۲ روسيه  تهران  در  ايران  استقراضی  بانک

 اياالت شمالی کشور فّعاليت گسترده ای داشت و در سال
 مشهد٬ . ب ۱۹۱۴ / ق . ه ۱۳۳۲  استرآباد٬  تهران٬  در  م

 کاشان٬  فروش  بار  در  و  داشت  شعبه  تبريز  و  رشت
 سبزوار٬  قوچان٬  اصفهان٬  بندرگز٬  قزوين٬  نيشابور٬
 بيرجند و انزلی عامل داشت  . محّمدآباد٬ اروميه٬ همدان٬

 يژنی نووگورود شعبه تأسيس کرد و در خود روسيه در ن
 در جلفا و . در مسکو٬ باکو٬ عشق آباد و مرو باجه داشت

 آستارا باجه تأسيس کرده بود و در کرمانشاه٬ مازندران٬
 . ۴۳ خراسان٬ سيستان٬ تربت و شيراز کارگزار داشت

فعاليت های اساسی بانک استقراضی روس از اين قرار
 ک : بود  رجال  به  اعطای وام  تحکيم يکم٬  منظور  به  شور

 که  چنان  ايران٬  در  تزارها  امپراتوری  سياسی  سلطۀ
 گويد  می  باره  اين  در  جمالزاده  علی  سال « : محمد  در

 از « م . ب ۱۹۱۴ / ق . ه ۱۳۳۲  که  گرديد ۳۰ معلوم
 منات  ميليون  فقط سه  بانک٬  اوليۀ  منات سرمايۀ  ميليون
 و بقيه در محل های بی   در صندوق های آن باقی مانده

۴۴ » . بار در قرض اعيان و تّجار و علمای ايرانی بود اعت

 منظور  به  تجاری  و  بانکی  عمليات  دادن  انجام  دّوم٬
 ايران در  و  روابط تجاری ميان روسيه  تسهيل و توسعۀ
 زمينۀ ترويج بازار کاالهای روسی و تهيۀ مواّد ورد نياز

 سّوم٬ انجام دادن فعاليت های مربوط . آن کشور از ايران
 بيمه  اجرای امتياز به  سرپرستی و  نيز  نقل و  و  حمل  و

 شمال  های  راه  کردن  دريافت و . شوسه  واسطۀ  چهارم٬
 روسيه  دولت  از  ايران  دولت  که  هايی  وام  بازپرداخت

 بانک شاهنشاهی ايران . دريافت می کرد  پنجم٬ رقابت با
 مقاصد  پيشبرد  در  کارشکنی  ايجاد  لزوم  صورت  در  و

 . رقبای انگليسی

 ی خارجی در صنايع سرمايه گذار

 های  فعاليت  برای  ابتدا  که  غربی  گذاران  سرمايه
 قرن  اوايل  از  بودند٬  آورده  روی  ايران  به  بازرگانی
 عالقه  ما  گذاری صنعتی در کشور  سرمايه  به  چهاردهم

 در اين . پيدا کردند و کار خود را رفته رفته گسترش دادند
 آنا  الحمايگان  تحت  يا  و  روسی  گذاران  سرمايه  ن ميان

 . سهم عمده ای در سرمايه گذاری خارجی داشتند

 پراهميت در  گذاری های نسبتًا  سرمايه  نخستين  از  يکی
 . اين دوران٬ سرمايه گذاری در روغن زيتون رودبار بود

 م دو تاجر يونانی به نام . ب ۱۸۹۰ / ق . ه ۱۳۰۷ در سال
 دولت  حمايت  تحت  که  ثئوفيالکتوس  و  کوسيس  های

 امت  بودند٬  تزاری  زيتون روسيۀ  تصفيۀ  و  گردآوری  ياز
 برای مدت  گرفتند ۲۵ گيالن را  سال از ناصرالدين شاه

 روش روغن . ۴۵  بهترين  يافتن  برای  کارشناسی  گاه  آن
گيری به اروپا گسيل داشتند و سرانجام روشی را که در
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 در سال  و  برگزيدند  های مارسيل عمل می شد  کارخانه

 ن رودبار م کارخانۀ تصفيۀ روغ . ب ۱۸۹۶ / ق . ه ۱۳۱۳
 تأسيس نمودند  از . را  انگلستان ماشين آالت اين کارخانه

 وارد شد و ماشين های سنگين و دستگاه های پرس را از
 نمودند  حمل  کارخانه  محل  به  رود  سفيد  کليۀ ۴۶ . راه

 از  و  شد  می  صادر  روسيه  به  کارخانه  اين  محصوالت
 روسيه  در  عوارض گمرکی  افزايش  از  پس  رو  همين

 ز  از برای روغن  سه ۴۰ يتون  به  پود  برای هر  کپک 
 کپک به چهار ۲۰ کپک و برای زيتون از ۳۰ روبل و
 و  ادامۀ ۵۰ روبل  به  قادر  رودبار  کپک شرکت زيتون

 ماشين  و  نمود  تعطيل  را  کارخانه  سرانجام  و  نشد  کار
 . ۴۷ آالت آن بدون مصرف ماند

 م به تشويق امين الدوله . ب ۱۸۹۱ / ق . ه ۱۳۰۸ در سال
 روسی به نام شرکت صنعتی و تجارتی ايران يک شرکت

 رياست پولياکوف  برای Poliakov ( ۲۰ ( به  هزار ليره
 ) خرازين ( تأسيس يک کارخانۀ کبريت سازی در خالزير

 سرمايه  بود  الدوله  امين  ملک  که  زرگنده  نزديکی  در
 خالزير آن مقدار چوب به عمل « گذاری کرد٬ لکن چون

 و نيز به خاطر آن » هد نمی آورد که کفاف کارخانه را بد
 کبريت اتريش و سوئد رقابت نمايد٬ بسته  که نتوانست با

 لونتين . ۴۸ شد  مهندس  کارخانه٬  اين  تأسيس  با  همزمان
) Levontin ( نشين   اروپايی  محلۀ  در  کارخانه  مدير ٬ 

 در . تهران کارگاهی برای تهيۀ قوطی کبريت تأسيس نمود
 غا  که  يهودی  کارگران  منحصرًا  کارگاه٬  دختر اين  لبًا

 کردند  می  کار  کبريت . بودند٬  کارخانل  تعطيلی  از  پس
 . ۴۹ سازی٬ اين کارگاه نيز تعطيل گرديد

 م کمپانی بلژيکی موسوم . ب ۱۸۹۶ / ق . ه ۱۳۱۳ در سال
 ايران « به  قندسازی  بلژيکی  امين » کمپانی  تشويق  به

 با  تهران  در  بلژيک  مختار  وزير  وساطت  با  و  الدوله
 ايرا  به  بزرگی  سال سرماّی  همان  زمستان  در  و  آمد  ن

 در  واقع  الدوله  امالک امين  در  کاری  چغندر  به  شروع
 تصفيۀ چغندر  تأسيس کارخانۀ  به  اقدام  کهريزک نمود و

 ٬ کمپانی ) P. Rittich ( در همان محل کرد به گفتۀ ريتيچ
 تملک  کهريزک  در  وسيعی  بسيار  زمين  قطعه  بلژيکی

 سه  بنای بزرگ سنگی با  در آن ها  و  سالن بسيار نموده
 موتور کامًال جديد که به وسيلۀ ۵۰ وسيع ساخته و قريب

 است  نموده  نصب  آن  در  کند  می  کار  همچنين . دينامو
 آن  واحد  که سه  اند  داشته  چهار ساختمان ديگر نيز برپا
 داشته  آزمايشگاه  به  اختصاص  واحد  يک  و  مسکونی

 کاری٬ . است  چغندر  های  زمين  شخم  برای  ها  بلژيکی
 اه گاوآهن از اروپا وارد می کنند و بالعوض دستگ ۱۰۰

 در اختيار زارعين قرار می دهند٬ لکن زارعان از آن ها
 هزار و در ۱۶۰ کارخانه در سال اّول . استفاده نمی کنند

 دوم  سوم۲۴۰ ٬ سال  سال  در  و  من ۳۰۰ هزار  هزار
 کارخانه . ۵۰ شاهی چغندر مصرف نمود  علت آن که  به
 از  بود٬  تأسيس شده  نظر مرغوبيت نمی توانست با تازه

 قند  از  آن  بهای  جهت  اين  از  و  کند  رقابت  روسی  قند
 روسی ارزان تر بود٬ با اين همه روس ها که صادرکنندۀ
 عمدۀ قند به اياالت شمالی ايران بودند٬ موقتًا بهای قند را
 درآوردند  زانو  به  را  ند  کارخانۀ  آن که  تا  . ارزان کردند

 به بهای مناسب نيز در محل تا گذشته از آن تهيۀ چغندر
 مخبرالسلطنه  گفتۀ  به  که  چنان  بود٬  دشوار  در « حّدی

 اطراف  دهات  چون  و  نبود  قدرها  آن  چغندر  کهريزک
 وجود  با  و  داشت  برمی  کرايه  زياد  چغندر  بود  دور

 به  قند  پنج  صد  کارخانه گمرگ  شد٬  نمی  تمام  قيمت
 ۵۱ » . خوابيد

 زوم پاک کردن گسترش سريع صادرات پنبه به روسيه و ل
 اتباع  از  ای  عده  گذاری  سرمايه  سبب  صادراتی٬  پنبۀ

 گرديد  / ق . ه ۱۳۲۰ در حدود سال . روس در اين رشته
 ٬ با گدانيانس و ) Adam Osser ( م آدام اوسر . ب ۱۹۰۲

 پاک کنی در بارفروش تأسيس  پنبه  کارخانۀ  پانيانس سه
 يکی ديگر از اتباع روس به نام صادق عليوف که . کردند
 ا  پاک از  پنبه  ساری کارخانۀ  در  بود  قفقاز  ماوراء  هالی

 آدام اوسر يک کارخانه نيز در اشرف . کنی تأسيس کرد
 نمود ) بهشهر (  و . تأسيس  کاراپتيان  گز٬  بندر  در

 تأسيس کردند  کارخانه  ديگر . پطروسيان دو  دو کارخانۀ
 ۱۳۱۴ و ۱۳۱۳ در سال های ( نيز در آمل و بارفروش

 آباد و يک کارخانه در جوين ان و دو کارخانه در مي ) ق . ه
 های  آن  صاحبان  نام  تابعيت و  از  است که  تأسيس شده
 اطالعی در دست نيست٬ لکن به احتمال زياد بايد آن ها

 باشند  روسيه  اتباع  از  طور . نيز  به  که  ها  کارخانه  اين
 داشتند٬  قرار  غيرايرانی  دارای  سرمايه  تملک  در  کلی

 ب  پنبه  خريد  از  سودی که  بر  از عالوه  و  قيمت ارزان ه
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 استثمار کارگران به دست می آوردند٬ همه ساله راه تقلب

 هزار پود پنبۀ تميز برايشان ۱۲ إلی ۷ در وزن کردن٬ از
 . باقی می ماند

 کمک بانک ۱۹۰۴ / ق . ه ۱۳۲۲ در اواخر سال  با  بوم
 ايجاد  برای  ای  روس نقشه  شرکت سهامی « استقراضی

 دند تا به گردآوريف در ايران طراحی کر » پنبه پاک کنی
 سال  در  بپردازند٬  پنبه  بندی  بسته  و  ۱۳۲۳ پاک کردن

 کارخانه . ب ۱۹۰۵ / ق . ه  شرکا٬  آخنارياس و  مؤسسۀ  م
 با  نفتی  موتور  با  تأسيس ۳۶ ای  نيشابور  در  اسب  قوۀ

 سال . کرد  در . ب ۱۹۰۶ / ق . ه ۱۳۲۴ در  تريکويچ  م
 . قوۀ اسب برپا نمود ۲۵ همان ناحيه کارخانۀ ديگر نفتی با

 م عليوف در اين ناحيه . ب ۱۹۰۵ / ق . ه ۱۳۲۳ در سال
 با  نفتی  نمود ۱۶ يک کارخانۀ  داير  اسب  سال . قوۀ  در

 م٬ تريکويچ يک کارخانل ديگر . ب ۱۹۱۰ / ق . ه ۱۳۲۸
 و  کرد  می  کار  نفتی  موتور  با  نيرو ۵۰ که  اسب  قوۀ

 پاک  پنيه  های  کارخانه  بهترن  از  که  نمود  داير  داشت٬
 م . ب ۱۹۱۱ / ق . ه ۱۳۲۹ در سال . کنی به شمار می آمد

 که  بود  داير  پاک کنی  پنبه  کارخانۀ  دو  گز  بندر  در  نيز
 م . ب ۱۹۰۷ / ق . ه ۱۳۲۵ يکی از آن ها احتماًال در سال

 پزنانسکی نيز در نيشابور يک کارخانۀ پنبه . برپا شده بود
 . ۵۲ . پاک کنی داير کرده بود

 از اوايل قرن کنونی سرمايه داران روسی به جنگل های
 گيالن و مازندران روی آوردند و به غارت منابع طبيعی

 پرداختند  در . شمال  ثئوفيالکتوس  و  کوسيس  تجارتخانۀ
 م همزمان با دريافت امتياز . ب ۱۸۸۹ / ق . ه ۱۳۰۷ سال

 ديگری با  قرارداد  برداری از منابع زيتون گيالن٬  بهره
 و صدور ساالنۀ  انحصاری قطع  منظور  به  دولت ايران

 ت شمشاد و سرو از جنگل های گيالن و هزار درخ ۱۰۰
 هزار تومان به شرکت مذکور ۵ مازندران در برابر سالی

 گرديد  غارت منابع . اعطا  دست به  اين شرکت بالفاصله
 جنگلی شمالی زد و توانست سرمايۀ شرکت را در حدود

 به . ب ۱۹۰۲ / ق . ه ۱۳۲۰ سال  روبل ۵۰۰ م٬  هزار
 ق . ه ۱۳۱۷ سال حدود امتياز اين شرکت در . افزايش دهد

 سال ديگر تمديد ۸ تر گرديد و برای م وسيع . ب ۱۸۹۹ /
 . ۵۳ شد

 چند نفر ديگر از اتباع روس نيز در اين دوران به اجاره

 و غارت جنگل ها مشغول بودند که از آن جمله اند٬ هيئت
 تقی زينل  اردبيل٬  ناحيۀ  در  لنکران  اهالی  از  و اف  اف

 ج  در  ای  بادکوبه  های گيالن٬ ماييگوف مليونرهای  نگل
 که مرابحه  مانگويی  مازندران٬  در  تساروف  روسی  کار

 تهيۀ  برای  را  تنکابن  جنگلی  بلوط  های  درخت  امتياز
 اولين  و  بود  اورده  دست  به  نفت  امتياز چليک  که  کف

 داشت  رشت را  های مجاور  يک کارخانۀ . جنگل  ضمنًا
 بری که متعلق به اتباع روس بوده است در سال های تخته
 . ۵۴ ک به جنگ جهانی در اروميه تأسيس می شود نزدي

 ترين مؤسسۀ بهره برداری از جنگل های با اين همه مهم
 داشت  تعلق  خشتاريا  به  سرباغبان . شمال  که  خشتاريا

 بحراسود  سواحل  در  روسی  شاهزادگان  از  امالک يکی
 نکراسف  ياری  به  نداشت٬  کافی  سرمايه  و  بود

) Nekrassov ( ۱۳۲۹ سال کنسول روس در رشت در 
 م امتيازات عمده ای برای بهره برداری . ب ۱۹۱۱ / ق . ه

 در مدت کوتاهی  و  دست آورد  های طالش به  جنگل  از
 نمود  بزرگی فراهم  و ۱۳۲۸ وی در سال های . سرمايۀ

 ق٬ قراردادی با خوانين گيالن برای بهره بداری . ه ۱۳۲۹
 هزار دساتين از جنگل های طالش منعقد نمود و ۱۵ از

 از سه نفر از مالکين طالش قطعۀ جنگلی ۱۳۲۹ در سال
 کرد  اجاره  دساتين  هفت هزار  مساحت  از . به  پس  وی

 مدبتی کوشش يک نفر تاجر روسی به نام اولين موف را
 سرمايۀ  شرکت ۱۳۰ با  و  کرد  کار  وارد  روبل  هزار

 سال  در  را  روس  و  ايران  چوب  ق . ه ۱۳۳۰ صنايع
 داد  م . تشکيل  و هم  صاحب سهم٬  هم  عامل خشتاريا  دير
 بود  دادگستری٬ . شرکت  وکيل  يک  و  تومانف  شاهزادۀ

 سرمايه  جمله  از  ذوالقدراف  بيک  حميد  و    ليازونف
 اين شرکت از جنگل های . گذاران در اين شرکت بودند

 در  را  محصوالت خود  و  کرد  می  برداری  طالش بهره
 رساند  فروش می  به  خارجه  در  و  دارای . محل  شرکت

 چوب  های  و کارخانه  های ُبری  راه  و  آهن  راه  برق٬
 . ۵۵ فرعی و بندر و ساير تأسيسات بود

 نيکيتين از اعضای کنسولگری روس در رشت می گويد
 ايواندار « خشتاريا  های  کاخ  سبک  به  مجللی  عمليات

 ميان  جزيرۀ  در  نور هندی  در  ها  شب  که  ساخته  پشته
الکتريک غرق بود و در پهلوی آن کارخانۀ اره کشی بنا
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 بود  آماده کرده  آن  در  را  طالش  جنگلی  های  چوب  تا

 وی يک کارخانه نيز در طالش با شش دستگاه ۵۶ » . کنند
 ضمنًا . اسب تأسيس کرده بود ۱۶۵ ماشين بخار به قدرت

 در  آبی  زير  سيم  کابِل  با  برق  کارخانۀ  دارای  شرکت
 که  بود  خشتاريا . نفر کارگر داشت ۱۵ انزلی و غازيان

 و  حمل  امتياز  دارای  و همچنين  بود  هم  اتومبيل  با  نقل
 راه آهن نز . گاراژ بسيار بزرگی در غازيان بنا کرده بود

 و  رشت  بين  کيلومتر  دوازده  طول  به  دريا  کنار  در
 جنب  در  نيز  کارگاهی  که  بود  کرده  احداث  پيربازار

 سرمايۀ شرکت خشتاريا در سال . تأسيسات آن قرار داشت
 حدود . ب ۱۹۱۷ / ق . ه ۱۳۳۵  به  روبل ميليون ۲۰ م

 . ۵۷ افزايش يافته بود

 در اوايل قرن کنونی هجری قمری به دنبال رشد شتابان
 خارجی در ايران برخی از صنايع تکميلی  سرمايۀ  نفوذ
 بزرگ در  صنايع  به  وابسته  که  آمد  وجود  به  ايران  در

 بودند  مبدأ  کوچک . کشور  کارخانۀ  پنج  انزل  در  مثًال
 اجران قفقازی تصفيۀ نفت به وسيلۀ اهالی محل و نيز مه

 گرديد  از . تأسيس  را  خام  نفت  ها  کارخانه  صاحبان
 بادکوبه وارد می کردند٬ و پس از تصفيه با سود زياد آن

 بزرگ ترين اين کارخانه ها به يک . را عرصه می کردند
 داشت  تعلق  ساتوروق  نام  به  روسيه  تبعۀ  ارمنی  . نفر

 پود می ۲۴۰۰ محصول اين کارخانه ها در شبانه روز به
 به . سيد ر  هايی  کارخانه  نيز  مشهدسر  و  بارفروش  در

 . پود داير بود ۲۰۰ تا ۱۵۰ پود و ۲۵ ظرفيت

 در  را  نفت بادکوبه  صنايع  قسمت عمدۀ  شرکت نوبل که
 شمال  به  مشروطيت  انقالب  آستانۀ  در  داشت٬  اختيار

 سال ايران عالقه  در  مقدمات کار  تهيۀ  پس از  و  شد  مند
 آ . ب ۱۹۰۸ / ق . ه ۱۳۲۶  طور  به  انبارهای م  زمايشی

 کرد  رشت اجاره  انزلی و  در  عليوف را  . نفتی برادران
 دو  و  داد  توسعه  را  عمليات خود  رفته  شرکت رفته  اين
 انبار بزرگ در انزلی و رشت و لوله برای نفت سفيد به

 / ق . ه ۱۳۳۲ در تابستان سال . ِورست ساخت ۱۶ طول
 کامًال . ب ۱۹۱۴  نفت  انبار  هفت  دارای  شرکت  اين  م
 داده مجهز  نفت ترتيب  توزيع  برای  کاملی  شبکۀ  و  بود
 های . بود  نام  به  روس  اتباع  از  نفر  دو  ديگر  سوی  از

 اهللا  صاحب حبيب  ايران  آستارای  در  ستاراوف  و  يف

 از  که  بودند  سفيد  نفيت  و  خام  نفت  بزرگ  های  مخزن
 و در  کلی می بردند  تبريز سود  فروش آن در اردبيل و

 س  برای  هايی  کارگاه  و آستارا  آهنی  نفت  پيت  اختن
 بودند  کرده  داير  سفيد  نفت  حمل  برای  چوبی  . صندوق
 انبارهای  رشت  و  انزلی  در  اوف نيز  رمضان  برادران
 لوازم  ساير  های چوبی و  محفظه  تهيۀ  کارگاه  بزرگ و

 . ۵۸ برپا کرده بودند

 در  خارجی  گذاران  سرمايه  سوی  از  نيز  ديگر  صنايع
 از اين قر  است که  يک کارخانۀ : ارند ايران تأسيس شده

 ابريشم تابی در برکاده نزديک رشت با سرمايۀ روس ها
 ۱۳۰۰ و به وسيلۀ آقا محمد حسن رشتی که در اوايل دهۀ

 م تأسيس يافت٬ لکن به مالحظات سياسی . ب ۱۸۸۳ / ق . ه
 ۱۳۰۹ در سال . ۵۹ و سوء اداره پس از چندی تعطيل شد

 اير . ب ۱۸۹۱ / ق . ه  در  بلورسازی  بلژيکی  کمپانی  ان م
 کارخانه ای تأسيس نمود که پس از مدتی از کار افتاد و

 رفت  ميان  سال . ۶۰ از  م٬ . ب ۱۹۰۰ / ق . ه ۱۳۱۸ در
 در محمد  دخانيات  يک کارخانۀ  بود  روسيه  تبعۀ  که  اف

 م٬ . ب ۱۹۱۳ / ق . ه ۱۳۳۱ در بهار سال . مشهد داير کرد
 آسياب  کارخانۀ  اولين  روس  اتباع  از  گريگوريان  تر

 ظرفي  با  را  توليدی بخاری  ساعت در ۸ ت  در  آرد  پود
 کرد  داير  های . قزوين  سال ق٬ . ه ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۱ در

 چندين مؤسسۀ کوچک صنعتی که متعلق به اتباع روسيه
 داشتند  فعاليت  خراسان  در  مؤسسۀ . بود  سه  جمله  از

 به  ها  آن  از  يکی  که  داشتند  فعاليت  نيشابور  در  روسی
 . لق داشت شخصی موسوم به پزنانسکی از اهالی لودز تع

 ق کارخانه ای متعلق به خلفيان آغاز به . ه ۱۳۳۱ در سال
 م کارخانه ای . ب ۱۹۱۶ / ق . ه ۱۳۳۴ کار کرد و در سال

 بود  داير  شرکا  و  آروتونيان  به  نفر هم . متعلق  چند  چنين
 دارای  خراسان  در  دوره  اين  در  روس  اتباع  از  ديگر

 در دورۀ جنگ جهانی . تأسيسات کوچک صنعتی بوده اند
 ايجاد اول  صدد  در  روسی  داران  سرمايه  از  برخی

 مثًال  بودند٬  ايران  در  الکلی  مشروبات  های  کارخانه
 سيتوستف  نام  به  ديگر ) Sitostov ( شخصی  نفر  چند  و

 تأسيس يک . ب ۱۹۱۴ / ق . ه ۱۳۳۲ در سال  در صدد  م
 يک  نيز  اروميه  در  و  اند  بوده  الکل  تقطير  کارخانۀ

. ۶۱ گرديد شرکت روسی برای تصفيۀ الکل تشکيل
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 در غالب موارد٬ بنگاه های سرمايه داری بزرگ٬ دارای

 مثًال . برخی فعاليت های صنعتی جنبی يا تکميلی بوده اند
 امتياز  شمال  در  روس های  وقتی  کنونی  قرن  اوايل  در
 رشت کارگاه  در  نمودند٬  تحصيل  را  شوسه  راه  ساختن
 ساختن چرخ های دستی و  هايی برای تعمير آالت کار٬

 بری ابزا  کوچک تخته  يک کارگاه  نيز  و  ساده  بسيار  ر
 دو . تأسيس کردند  با  آهنگری  دستگاه  ها  کارگاه  اين  در

 کوره و آالت تراش آهن و پنج کورۀ قابل حمل صحرايی
 نصب شده بود که هميشه سه نفر صنعتگر در آن مشغول

 بودند  کار  در . به  و  استاد  نفر  يک  سراجی  کارگاه  در
 . ۶۲ ثرگرم بودند قسمت درودگری هشت نفر

 ايران  متوجه  اول  المللی  جنگ بين  آستانۀ  در  ها  آلمانی
 و  حمايت  با  المانی  داران  سرمايه  از  ای  عده  و  شدند
 گذاری  سرمايه  اروميه  و  تبريز  در  آلمان  دولت  تشويق

 سال . کردند  يک کارگاه . ب ۱۹۱۰ / ق . ه ۱۳۲۸ در  م٬
 های  شعبه  شامل  که  کردند  تبريز  در  مونتاژ بزرگ

 گری٬ درودگری٬ اره کشی٬ غله پاک کنی٬ آسياب و چلن
 بخار  ماشين  وسيلۀ  به  ها  دستگاه  تمام  و  بود  آهنگری
 اسب حرکت می کردند و ديگ  دارای سی قوۀ  مرکزی٬
 لکن پس از  می شد٬  سنگ گرم  زغال  با  کارخانه  بخار

 شد  تعطيل  کارخانه  اين  کارگاه . مدتی  يک  ها  آلمانی
 شعبه  با  نيز  تهيۀ های پشم بزرگ قالی بافی  پاک کنی و

 در آستانۀ جنگ اول . رنگ نيز در تبريز تأسيس نمودند
 يک کارخانۀ آجرسازی و يک کارخانۀ آسياب  آلمانی ها

 بودند  امام . بخاری نيز در اروميه تأسيس نموده  شاهزاده
 شينومان قلی  با  بود  ها  آلمانی  هواداران  از  که  ميرزا
) Shineuman ( تی در دريای قراردادی برای ساختن کش 

 مبلغ  به  ای  بيعانه  و  نمود  امضا  تومان ۹ اروميه  هزار
 آلمانی ها سعی داشتند به وسيلۀ اين کارگاه . پرداخت کرد

 ها و نيز کارخانۀ ريسندگی قزوين که به وسيلۀ آنان اداره
 آذربايجان  در  را  اقتصادی خود  سياسی و  نفوذ  می شد٬

 تّج  ار محل را گسترش دهند و از اين رو سعی داشتند تا
 ها سهيم نمايند  اين کارگاه  طبق گزارش کنسول . در تمام

 سال  در    تبريز  در  م٬ . ب ۱۹۱۴ / ق . ه ۱۳۳۲ روس
 مرسسات آلمانی به اين شرح از دولت آلمان کمک مالی

 گرفتند  قالی : می  استرلينگ۱۰ ٬ کارگاه  پوند  هزار
 . هزار پوند٬ کارگاه نجاری هزار پوند ۲ کارخانۀ قزوين

 ز آن هر يک از اتباع آلمان نيز مساعدۀ نقدی از گذشته ا
 تعداد . دولت دريافت می داشتند  اين فعاليت ها  در نتيجۀ

 سال  در  نفر  چند  از  تبريز  در  آلمان  / ق . ه ۱۳۲۷ اتباع
 به . ب ۱۹۰۹  سال ۶۰ م٬  در  ۱۹۱۳ / ق . ه ۱۳۳۱ نفر

 . م افزايش يافت . ب

 سال  که . ب ۱۹۰۶ / ق . ه ۱۳۲۴ در  الدوله  صنيع  م٬
 مجلس را بر عهده داشت٬ امتياز ساختن کارخانۀ رياست

 حق  نيز  و  ها  خارجی  مشارکت  حق  با  سازی  ماهوت
 لکن  آورد؛  دست  به  را  ها  خارجی  به  امتياز  واگذاری
 ميسيون  با  نبود  الزم  مالی  امکانات  دارای  خود  چون
 سرمايه  تا  شد  مذاکره  وارد  تهران  در  ديپلوماتيک آلمان

 به . اين کارخانه جلب نمايد دراان المانی را برای ساختن
 در تلگرام ) Ostrogradski ( طوری که استروگرادسکی

 خود يادآور شده آلمانی ها نسبت به اين امتياز نه چندان از
 نظر تجاری٬ بلکه از نظر سياسی عالقه نشان می دهند و
 فعايلت های  شدن به  عنوان جاپايی برای وارد  به  آن را

 در  ايران  صنعتی در  می آوردند اقتصادی و  لکن . نظر
 می  عقيم  مخالفت روس ها  علت دخالت و  به  اين طرح

 . ۶۳ ماند

 پس از  دهۀ  در  انقالب مشروطيت و  دوران  به  همزمان
 آن٬ سرمايه داران خارجی بيش از پيش متوجه کشور ما

 سرمايه . شدند و به سرمايه گذاری های بزرگ دست زدند
 اکتشاف٬ گذاری های بزرگ خارجی در اين دوران شامل

 شيالت  از  برداری  بهره  نفت٬  تصفيۀ  و  برداری  بهره
 خاک کشور  در  آهن  راه  رشته  تأسيس چند  نيز  و  شمال

 . است

 يکی ديگر از سرمايه گذرای های خارجی و به خصوص
 آهن است که  در ايران مربوط به تأسيسات راه  روس ها
 گذاری صنعتی  به خصوص در آن زمان نوعی سرمايه

 ۱۳۰۳ اولين راه آهن در ايران در سال . به شمار می آمد
 شرکت روسی و . م در تهران تأسيس شد . ب ۱۸۸۶ / ق . ه

 و  عبدالعظيم  حضرت  آهن  راه  امتياز  پلياکف  بلژيکی
 با  و  نمودند  دريافت  را  تهران  اسبی  ميليون ۵ واگن

 کيلومتر راه آهن ميان تهران و ۱۰ فرانک سرمايه حدود
 را  کيلومتر  چند  و  عبدالعظيم  در حضرت  اسبی  واگن  ه

. تهران ساختند
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 تبريز  مهمترين خط راه آن ايران در اين دوران خط جلفا

 سال  در  آن  از  برداری  بهره  و  تأسيس  امتياز  که  بود
 مدت . ب ۱۹۱۳ / ق . ه ۱۳۳۱  به  بانک ۲۵ م  به  سال

 / ق . ه ۱۳۳۵ استقراضی روس واگذار گرديد و در سال
 صرف . ب ۱۹۱۷  با  بهره ميليون روبل طال آمادۀ ۱۶ م

 شرفخانه  طول اين راه با خط فرعی صوفيان . برداری شد
 دارای ۱۰۰ حدود  و  بود  و ۱۱ کيلومتر  اصلی  ايستگاه
 کوچک بود ۱۲  نقل شامل . ايستگاه  ۱۱۰ وسايل حمل و

 باری٬  باری۱۳۲ ٬ واگن  روباز  ۲۰ مخزن۱۲ ٬ واگن
 مسافری٬  برای ۲ واگن  بوفه  يک واگن  بهداری٬ واگن

 اين مؤسسه دارای . کارگاهی بود کارمندان٬ و يک واگن
  کارگاه هايی مجهز و دستگاه های جديد موتوری و آهن

 . سازی و غيره بود تراشی و چرخ

 دومين خط آهن نسبتًا قابل مالحظه در اين دوران راه آهن
 سال  در  که  بود  آمادۀ . ب ۱۹۱۷ / ق . ه ۱۳۳۵ ماکو  م٬
 برداری شد و شاه  کلي بهره  بايزيد٬ و قره  ماکو٬  سا تختی٬
 به هم متصل می کرد  آهن حدود . را  ۱۲۰ طول اين راه

 کيلومتر آن از ايران عبور می ۱۰ کيلومتر بود که حدود
 زاهدان – راه آهن عمدۀ ديگر٬ راه آهن مسير جاوه . کرد

 ۱۵۰ م با . ب ۱۹۱۸ / ق . ه ۱۳۳۶ بوده است که در سال
 اين راه آهن نيز . کيلومتر به وسيلۀ انگليسی ها ساخته شد

 ی کارگاه های فنی آهنگری٬ تراش چرخ٬ درودگری دارا
 . ۶۴ و غيره بود

 در اين ميان اعطای امتياز بهره برداری از شيالت شمال
 به يکی از اتباع روسيۀ تزاری و اعطای امتياز اکتشاف
 اتباع  به  کشور  جنوب  نفتی  منابع  از  برداری  بهره  و
 از اهم وقايع مربوط به سرمايه گذاری خارجی  انگليس٬

 . ا در صنايع به شمار می آمد ه

 ق . ه ۱۲۹۳ امتياز بهره برداری از شيالت شمال در سال
 م٬ به ليانازوف بازرگان تبعۀ روسيه واگذار . ب ۱۸۷۶ /

 اکتبر  انقالب  تا  بار  چند  و  گرديد ۱۹۱۷ شد  . تمديد
 ليانازوف تأسيسات وسيعی در سراسر سواحل شمال برپا

 که شامل کشتی های مجهز٬ سردخانه٬  های کرد  کارگاه
 مسکونی٬  های  واحد  ماهی٬  زدن  نمک  و  دادن  دود
 و  برق٬  های  کارخانه  راه٬  اداری٬  تأسيسات  انبارها٬

 بود  ديگر  ماهی . تأسيسات  غارت  با  ليانازوف  شرکت

شمال سود سرشاری به دست می آورد؛ چنان که تنها در
 سال قره  در  هزار ۳۰۰ م٬ . ب ۱۹۱۴ / ق . ه ۱۳۳۲ سو

 ماهی وبال  و ) Vobla ( پود  کرد  هزار روبل ۵۱۰ صيد
 درآمد وی از تمام نواحی شيالت بالغ بر . سود خالص برد

 . ۶۵ چند ميليون روبل می گرديد

 دارسی٬ م٬ ويليام نوکس . ب ۱۹۰۲ / ق . ه ۱۳۱۹ در سال
 نفت  منابع  از  برداری  بهره  و  اکتشاف  برای  امتيازی

 سال به ۶۰ ايران به جز منابع نفتی شمال کشور به مدت
 پس از اکتشافات نخستين٬ شرکت نفت ايران . آورد دست

 سال  در  انگليس  تشکيل . ب ۱۹۰۹ / ق . ه ۱۳۲۷ و  م
 به  نفت  تصفيۀ  و  استخراج  و  اکتشاف  عمليات  و  گرديد

 يافت  گسترش  فاتح . سرعت  مصطفی  گفتۀ  توسعۀ « به
 های  سال  بين  و ۱۹۰۸ / ق . ه ۱۳۳۴  ۱۳۲۶ عمليات

 تا . ت داشت م٬ با سرعت هر چه تمام تر پيشرف . ب ۱۹۱۴
 در مسجد . ب ۱۹۱۴ / ق . ه ۱۳۳۳ سال  م٬ سی حلقه چاه

 نفت  کارکنان  برای  هايی  خانه  و  گرديد  حفر  سليمان
 ساخته شد و خطوط لوله به چاه های نفت وصل گرديد و
 آب خوراکی از رود کاروان با لوله آورده شد و کارخانۀ
 تعمير و انبار ملزومات و بيمارستان و درمانگاه و باشگاه

 يک خط لوله از مسجد سليمان به آبادان . غيره بناگرديد و
 م به اتمام . ب ۱۹۱۲ / ق . ه ۱۳۳۱ کشيده شد که در سال

 هزار تن نفت از ... رسيد  می توانست سالی چهارصد  و
 تلمبه . مسجد سليمان به آبادان حمل کند  ... چهار ايستگاه

 به آبادان ايجاد گشت که فشار کافی ايجاد کرده٬ نفت را
 ۶۶ » . رساند می

 سال  در  که  آبادان  در  پااليشگاهی  / ق . ه ۱۳۳۰ ساختن
 . م آغاز گرديد٬ سه سال بعد خاتمه يافت . ب ۱۹۱۲

 / ق . ه ۱۳۳۰ بدين گونه پااليشگاهی در آبادان که در سال
 يافت . ب ۱۹۱۲  خاتمه  سه سال بعد  آغاز گرديد٬  ابتدا . م

 سالی  پااليشگاه  آن  به ۱۲۰ ظرفيت  که  بود  تن  هزار
 . توسعه يافت تدريج

 دارای  ايران  داران غربی در  فعاليت سرمايه  گونه  بدين
 بود  اين که٬ سلطۀ اقتصادی در : چند مشخصۀ عمده  يکم

 نيمه  سياسی شرايط  اهداف  به  معطوف  بيشتر  استعماری
 بود  جنوبی  و  شمالی  عاليق . همياسگان  که  معنی بدين
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 قدرت های استعماری در ايران٬ ابتدا متوجه منافع صرفًا
 سياسی بود و سپس با پيدايش و گسترش بازار جهانی در
 نيمۀ دوم قرن نوزدهم٬ هم منافع اقتصادی با منافع سياسی
 گسترش  که  اين  هم  و  گرفت  قرار  خاص  توجه  مورد
 فعاليت های اقتصادی به عنوان وسيله ای برای تحکيم و

 . تثبيت موقعيت سياسی درنظر آمد

 اين که٬ در شرايط نيمه  اری که در اين دوران استعم دوم
 شکل گرفت٬ سرمايه داران روسی و انگليسی در کشور
 ما فعاليت داشتند و از اين رو کوشش های ديگر سرمايه
 و  بلژيکی  آلمانی٬  داران  سرمايه  مانند  غربی  دران

 . فرانسوی بسيار محدود و ناموفق بود

 جنگ  دوران  تا  يعنی  دوره٬  اين  اواخر  تا  که٬  اين  سوم
 فعاليت سرمايه داران غربی بيشتر معطوف جهانی اول٬

 به تجارت خارجی بود تا به سرمايه گذاری های صنعتی
 در اواخر اين دوران بود که فعاليت های صنعتی  و تنها

 . آنان تاحدی گسترش پيدا کرد

 ايرانی٬  تجار  فعال  مشارکت  خاطر  به  که٬  اين  چهارم
 خارجی  مبادالت  امر  در  هرگز  غربی  داران  سرمايه

 . ۀ کامل پيدا نکردند سلط

 اين  در  انگليسی  گذاران  سرمايه  فعاليت  که٬  اين  پنجم
 در  تنها  و  بود  بانکی  و  تجاری  امور  به  محدود  دوران
 اواخر اين دوران با سرمايه گذاری در صنعت نفت وارد
 خاص  يک رشتۀ  در  تنها  هم  آن  صنعتی٬  های  فعاليت

 بی حال آن که سرمايه داران روسی به طور نس . گرديدند
 . در فعاليت های صنعتی نيز مشارکت داشتند

 امور  در  خارجی  داران  سرمايه  فعاليت  که٬  اين  ششم
 ای بود  گونه  به  به جز صنعت نفت و شيالت٬  صنعتی٬
 را  آن  دادن  انجام  توانايی  نيز  ايرانی  داران  سرمايه  که

 . داشتند

 و  روس  رقابت  و  استعماری  نيمه  شرايط  که٬  اين  هفتم
 و توسعۀ شبکه های ارتباطی الزم در انگليس مانع رشد

 کشور ما شد و تنها چند رشته راه در حوزه های نفوذ اين
 گرديد  احداث  استعماری  قدرت  شبکه . دو  نيافتن  توسعه

 های ارتباطی به نوبۀ خود از موانع اساسی رشد و توسعۀ

 . اقتصادی در کشور بود

 بانک  های  فعاليت  گسترش  و  تأسيس  که٬  اين  هشتم
 ی ايران و بانک استقراضی روسف که بر بازار شاهنشاه

 و  موجب تحکيم  تنها  نه  داشتند٬  کامل  تسلط  کشور  پول
 در  جنوبی  و  شمالی  همسايگان  استعماری  نفوذ  تثبيت
  کشور ما گرديد٬ بلکه موانع اساسی در راه توسعۀ درون
 . زای يانکداری نوين از بطن بانکداری سنتی پديد آورد

 اين عو  مجموعۀ  استعماری سرانجام  امل در شرايط نيمه
 و  شد  ايرانی  جامعۀ  نوسازی  مسير  در  انحراف  سبب
 مطلوب اقتصادی و  و توسعۀ  رشد  موانع اساسی در راه

 . اجتماعی در جامعۀ ما را فراهم ساخت

 : حواشی

  برای آگاهی از متن عهدنامه های گلستان و ترکمان  ۱
 ). ملک لسان ال ( ميرزا محمد تقی سپهر : چای٬ نگاه کنيد به

 چاپ سنگی٬ : تهران ) تاريخ قاجاريه ( ۱ ج . ناسخ التواريخ
 برای آگاهی از قراردادهای بازرگانی ساير . ق . ه ۱۲۷۳

 کشورهای غربی که با استفاده از شرايط دول کاملة الوداد
 کنسولی  نيز مقررات قضايی و  از مقررات بازرگانی و

 ترکمان  به قرارداد  کنيد  نگاه  اند٬  برده   يم رح : چای سود
  ٬ ۱۰۶ ص ۱۳۰۸ : تهران . زاده صفوی٬ ايران اقتصادی

 به ۱۳۴  کنيد  نگاه  همچنين  انتنر : ؛  روابط . ماروين
 ترجمۀ عطا اهللا . ۱۸۲۵  ۱۹۱۴ بازرگانی ايران و روسيه

 . ٬ ص ۱۳۵۱ انتشارات دانشکدۀ اقتصاد٬ : تهران . نوريان
۴  ۲۴. 

 سياسی  ۲  های  رقابت  زمينۀ  در  جالبی  تحقيق  برای
 : در ايران نگاه کنيد به روس و انگليس

R. Greaves. Persia and the Defense of India. 
London: The Athlone Press, 1959. 

 با  ۳  هايی که  امتيازنامه  و  ها  فهرست زمانی قرارنامه
 کتاب ۳۰ دولت يا با اتباع روسيه منعقد گرديده در فصل

 ويلهلم ليتن ذکر شده که خالصۀ آن در کتاب عيساوی نيز
 : ده است آم

Charles  Issawi.  The  Economic  History  of
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Iran, 18001914. Chicago: The University of 
Chicago press, 1971, p. 360. 

 : برای آگاهی بيشتر از اين امتيازات رجوع کنيد به

 شايگان  خبری ۱۰۷  ۱۰۱ ص . گنج  بی  عصر  ص . ؛
 . ؛ روابط بازرگانی ايران و روسيه ۴۰۹  ۲۳۷

 هی از فهرست زمانی امتيازات نگاه کنيد به برای آگا  ۴
 ص ۱۶ فصل  کتاب عيساوی٬  در  که  ليتن  کتاب ويلهلم
 است ۳۵۹  ۳۵۸  کنيد . نيز نقل گرديده  برای تفصيل نگاه
 ص . ؛ عصر بی خبری ۱۱۵  ۱۰۷ گنج شايگان٬ ص : به
 زاده ۳۶۵  ۴۰۹ و ۲۳۶  ۸۰  کاظم  فيروز  و . ؛  روس

 کتاب : ران ته . ترجمل منوچهر اميری . انگليس در ايران
 .۱۳۵۴ های جيبی٬

 : نگاه کنيد به . ۵
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 : تهران . گيالن در جنبش مشروطيت . ابراهيم فخرايی . ۷
 .٬ ۲۱۴ ص ۱۳۵۲ جيبی٬

 پيکو . ۸  آرا ۱۰۸ ص . گزارش  ملک  ميرزا  عباس  . ؛
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 مشروطيت  و ۲۴۸ و ۲۳۸ ص . جنبش  خاطرات  ؛
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 .۹۹  ٬ ۹۸ ص همان کتاب . ۱۸

 .۵۳۹ ص . اثار عجم . ۱۹

 .۱۰۰  ۹۹ ص . Wright کتاب . ۲۰

 .۱۰۱  ۱۰۰ همان کتاب٬ ص . ۲۱

 .۱۰۰ همان کتاب٬ ص . ۲۲

 .٬ ۵۷۳ ص ٬ ۲ ج Curzon کتاب . ۲۳

 .٬ ۵۷۳ ص ۲ همان کتاب٬ ج . ۲۴

 .۳۵۹ نگاه کنيد به کتاب عيساوی٬ ص . ۲۵

 .۹۳ و ۷۲ ٬ ۸۴ ٬ ۹۰ ص . گزارش پيکو . ۲۶

 دهگان . ۲۷  اراک تار . ابراهيم  قسمت ۱۳۳۰ : اراک . يخ ٬ 
: ؛ همچنين نگاه کنيد به اين کتاب ۱۶۸  ۱۶۴ دوم٬ ص



 دورة دوم دورة دوم - - ششم ششم سال سال - - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ مرداد مرداد - - ۳ ۵۳ ۵ شمارة شمارة

۸٤ 
H. J. Whigham, H.  J. The Persian Problem. 
London: C. Scribner and Sons, 1903, p. 290. 

 .٬ ۹۹ ص Wright نگاه کنيد به کتاب . ۲۸

 يزدی . ۲۹  طباطبايی  وکيلی  ميرزا ( رضا  حاج
 عج « ). رضاخان  عراق  زمين٬ » م تاريخ  فرهنگ ايران ٬ 

 سال ۲ ج  ص ۴۶  ۱۳۴۵ ٬  اين . ۴۳۴ ٬  نويسندۀ  گفتۀ  به
 سه شرکت ديگر اروپايی نيز در اوايل قرن کنونی  اثر٬

 اند  داشته  دست  آباد  سلطان  قالی  تجارت  کار  يکی . در
 آمريکايی ترياکيان  ديگری تجارتخانۀ  آلمانی٬  تجارتخانۀ

 برادرا  و  کاسطلی  ايتاليايی  شرکت  سرانجام  برای . ن و
 قالی  توسعۀ  مفصل  اثر بررسی  به  کنيد  نگاه  ايران  بافی

 ادواردز که خود نمايندۀ شرکت توليد قالی شرق در ايران
 . بوده است

C.  Edwards.  The  Persian  carpet.  London: 
Gerald Duckworth and Co. , 1960. 

 : نگاه کنيد به . ۳۰

Great  Britain  Parliament:  House  of 
Commons, Sessional Papers. Persia, “Report 
for  the  Year  190405  on  the  Trade  of  the 
Kerman  Consular  District”,  London  1905, 
cd. 2236118, Vol. LXXXXI, p.7. 

 ؛ همچنين ۹۸ و ۹۱ ص . نگاه کنيد به گزارش پيکو . ۳۱
 : نگاه کنيد به اين مقاله

Ann  Lambton.  “The  Case  of  Hajji  Abd  al 
Karim:  A  Study  on  the  Role  of  the 
Merchants  in  MidnineteenthCentury 
persia.”  In  G.  E.  Bosworth  ed.  Iran  and 
Islam.  Edinburgh:  Edinburgh  University 
Press, 1977, pp. 331360. 

 . باشی به ظل السلطان گزارش ميرزا تقی خان حکيم . ۳۲
 نگاه کنيد به همان همچنين . ۱۱۵  ۱۰۴ ص . اسناد نويافته

 . مقاله لمبتن دربارۀ حاج عبدالکريم

 از کتاب ويلهلم ليتن که در کتاب عيساوی ۳۱ فصل . ۳۳
 . نيز نقل شده است ۳۶۱ ص

 کرزن . ۳۴  ايران . جرج  قضيۀ  و  وحيد . ايران  ترجمۀ
 ج : تهران . مازندرانی  کتاب٬  نشر  و  ترجمه  ۱ ٬ بنگاه
 ص ۱۳۴۹  مق ۶۱۴  ۶۱۳ ٬  به  کنيد  نگاه  همچنين  الۀ ؛

 دربارۀ  ايران٬  شاهنشاهی  بانک  رئيس  نخستين  رابينو٬
 : بانکداری در ايران

J. Rabino. “Banking in Persia.” London: The 
Institute of bankers, 1891. 

 بانک . ۳۵  قرارنامۀ  صورت  و  متن  از  آگاهی  برای
 . عصر بی خبری . مذکور رجوع کنيد به ابراهيم تيموری

 .۱۸۲  ۱۷۹ ص

 .۳۱ سی سالۀ بانک ملی ايران٬ ص تاريخچۀ . ۳۶

 به . ۳۷  کنيد  عصر : برای اطالع از متن امتيازنامه نگاه
 ؛ برای آگاهی از متن انگليسی ۱۱۲  ۱۰۸ ص . بی خبری

 امتيازنامه و مکاتبات محرمانه دربارۀ آن نگاه کنيد به اين
 : مأخذ از مجموعۀ اسناد وزارت امور خارجۀ انگلستان

Great  Britain,  FO/881  Persia, 
Correspondence  Respecting  the  Reuter  and 
Falkenhagen  Concessions,  187275, 
Confidential, 2710. 

 متن . ۳۸  از  آگاهی  بانک شاهنشاهی « برای  امتيازنامۀ
 : ۱۹۹  ۱۹۱ خبری٬ ص عصر بی : رجوع کنيد به » ايران

 به  کنيد  نگاه  ص : همچنين  ايران٬  در  انگليس  و  روس
 برای آگ ۲۰۰  ۱۹۰  دربارۀ ؛  اهی از برخی مکاتبات مهم

 برنس  ضمنی  موافقت  نيز  و  امتياز  اعطای  جريان
 : دانگوروکی نگاه کنيد به اسناد زير

FO/539,  Vol.  40,  pp.  181,  183,  186,  187, 
190,  194,; Vol.  41,  pp.  13,  36,  38,  54, 106, 
182, 192; Vol. 42, pp. 11, 13. 

.۴۲ ص . ان تاريخچۀ سی سالۀ بانک ملی اير . ۳۹



 دورة دوم دورة دوم - - ششم ششم سال سال - - ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ مرداد مرداد - - ۳ ۵۳ ۵ شمارة شمارة

۸٥ 
 هيئت مديرۀ ۱۹۰۴ و ۱۸۹۹ در گزارش های سال . ۴۰

 بانک به مجمع عمومی توسعۀ تجارت انگليس در ايران
 است  شده  عنوان  بانک  عمدۀ  وظايف  از . از  نقل  به

 .۴۲ . تاريخچۀ سی سالۀ بانک ملی ايران

 نيکی کدی . ۴۱  به  در ايران . نگاه  تنباکو  ترجمۀ . تحريم
 .۸۳ کتاب های جيبی٬ ص : تهران . شاهرخ قائم مقامی

 استقراضی . ۴۲  بانک  امتيازنامۀ  متن  از  آگاهی  برای
 بی  عصر  کتاب  به  کنيد  ؛ ۳۴۷  ۳۳۷ ص . خبری رجوع

 به  کنيد  نگاه  ايران : همچنين  انگليس در  . کتاب روس و
 و ۲۶۲  ۲۵۵ ص  ايران  بازرگانی  روابط  کتاب  و  ؛

 .۷۰  ۵۵ ص . روسيه

 .۵۷ همان کتاب٬ ص . ۴۳

 .۱۰۴ گنج شايگان٬ ص . ۴۴

 به . ۴۵  کنيد  نگاه  قرارداد  متن  تيموری٬ : برای  ابراهيم
 بی  ايران عصر  در  امتيازات  تاريخ  يا  : تهران . خبری

 .۳۳۵  ٬ ۳۳۴ ص ۱۳۳۲ اقبال٬

 : نگاه کنيد به دو گزارش زير دربارۀ زيتون گيالن . ۴۶

Great  Britain  Parliament:  House  of 
Commons, Sessional Papers. Persia, “Report 
on  the  Cultivation  of  Olives  in  Northern 
Persia.”  London:  189091,  Vol.  LXXXIV, 
cd.  620611,  pp.  13;  and  “Report  on  the 
Cultivation  of  Olives  in  the  Districts  of 
Ghilan”, London: 1897, Vol LXXXVIII, cd. 
8278, pp. 14. 

 .۱۳۱ کتاب عبداهللا يف٬ ص . ۴۷

 هدايت مهديقل . ۴۸  سنگی٬ : تهران . گزارش . ی  چاپ
 .۹۴ ؛ گنج شايگان٬ ص ۱۳۸ ق٬ ص . ه ۱۳۳۳

 .۱۲۹ يف٬ ص کتاب عبدهللا . ۴۹

 .۱۳۰ همان٬ ص . ۵۰

 .۱۳۸ گزارش هدايت٬ ص . ۵۱

 عبدهللا . ۵۲  ص کتاب  شايگان۱۴۱ ٬ و ۱۳۶ يف٬  گنج  ؛
 .۹۵ ص

 .۱۳۱ يف٬ ص کتاب عبدهللا . ۵۳

 .۱۳۱ ٬ ۱۴۳ ٬ ۱۵۴ همان٬ ص . ۵۴

 سفرنامه خا . نيکيتين . ۵۵  ع . طرات و  . وشی فره . ترجمۀ
 ص ۱۳۲۶ معرفت : تهران  کتاب ۱۰۷  ۱۰۱ ٬  کتاب  ؛
 .۱۵۶  ۱۵۵ يف٬ ص عبدهللا

 .۱۰۵ ص . خاطرات و سفرنامه . نيکيتين . ۵۶

 .۱۰۶ همان کتاب٬ ص . ۵۷

 .۱۳۱ ٬ ۱۴۲ ٬ ۱۵۳ يف٬ ص کتاب عبدهللا . ۵۸

 .۹۴ گنج شايگان٬ ص . ۵۹

 .۹۳ همان کتاب٬ ص . ۶۰

 .۱۵۴  ۱۵۳ ص يف٬ کتاب عبدهللا . ۶۱

 .۱۳۲ همان٬ ص . ۶۲

 .۱۵۱  ۱۴۰ ٬ ۱۵۰ همان٬ ص . ۶۳

 .۳۰۵  ۲۹۶ خبری٬ ص عصر بی : نگاه کنيد به . ۶۴

 همان کتاب . ۶۵  به  کنيد  همچنين ۳۰۸  ۲۷۴ ص . نگاه  ؛
 .۱۰۵ ص . روابط بازرگانی ايران و روسيه : نگاه کنيد به

 فاتح مص . ۶۶  ايران . طفی  نفت  سال  : تهران . پنجاه
. ۲۷۸  ۲۵۰ ص ۱۳۳۵ ٬ انتشارات چهر٬



 ا

 : سردبير
 مازيار رازي

 : همكاران اين شماره
 مازيار رازي، عليرضا بياني، آرمان پويان، سارا قاضي،

 ، سامان راد آرام نوبخت، كيوان نوفرستي،

 ، ، سيروس پاشا سپهر سالكي

 فعالين شبكة همبستگي كارگران ايران

 : پست الكترونيكي
marxism.enghelabi@gmail.com 

 : نشاني وب سايت
http://mlitaant.cloudaccess.net 

 نشرية ميليتانت هر ماه پس از انتشار، بر روي وبالگ قرار مي گيرد

! در حد توان، با نشريه همكاري كنيد ! رفقا


