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گلوی دردمندان در چنگال خونين
مافيای دارو و تجھيزات پزشکی

شمارۀ  ١٢مرداد ١٣٩١

شيده رخ فروز
روند رو به رشد شيوع و ابتال مردم ايران به
انواع بيماری ھای جسمی و روحی و نيز بيماری
ھای صعب العالج مانند سرطان ھا و سکته ھای
مختلف ،واقعيتی است که به سادگی نمی توان آن
را کتمان نمود .کنکاش پيرامون علل وقوع اين
واقعيات دردناک ،به وضعيت ناگوار بھداشتی و
درمانی ،مشکالت اقتصادی ،شغلی ،فقر و تغذيه
ی بد ،اضطراب )استرس( ،آلودگی ھای زيست
محيطی و ھزاران مورد ديگر حاکم بر فضای

فھرست:

جامعه ،مرتبط است .جامعه ای که تحت حاکميت

گلوی دردمندان در چنگال خونين مافيای دارو و تجھيزات پزشکی

ننگين جمھوری اسالمی ،دستاورد ديگری جز

ص ١

سيه روزی نصيب توده ھای مردم نساخته است

آثار بحران ديرپا و جھانگير اقتصادی سرمايه داری در اسپانيا:

و تنھا دغدغۀ حاکمان کسب ھر چه بيشتر سود و

ورشکستگی اقتصادی و برآمد جنبش کارگری

ص۴

روانه کردن آن به جيب پر نشدنی خود و حاميان

سازمان ھای طبقه کارگر

ص ٣٠

زالوصفت شان می باشد .در اين ميان زندگی

کارل مارکس نقد برنامۀ گوتا

ص ٣٢

تداوم اخراج سازی :اين بار مربيان پيش دبستانی

ص ٦٦

آغاز اعتصاب در پتروشيمی

ص٦٨

گرانی مرغ و راه حل مسئوالن رژيم

ص ٦٨

انفجار مھيب لولۀ گاز در پتروشيمی ايران ژاپن

ص ٧٠

سالم و مرگ توده ھا بھيچ وجه محلی از اعراب
نداشته و عملکرد حاکمان رژيم سياه تر از پيش
است.
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»وحيد دستجردی با بيان اين که ھم اکنون در

بزرگ و در حاشيه ھا زندگی می کنند .جايی که

حوزه بھداشت و درمان با مشکالت فراوانی رو

تخت دياليز ندارند و مجبورند ھفته ای  ٢الی ٣

به رو ھستيم يادآور شد :متأسفانه مردم برای

بار برای دياليز به شھر بيايند ... .زن بيمار ادامه

درمان خود ،خريد دارو و تجھيزات و دريافت

می دھد :ما در اسماعيل آباد جاده ساوه می نشينيم

خدمات پزشکی بايد ھزينۀ زيادی را پرداخت

و چون دکترم در بيمارستان مدرس ويزيت می

کنند ... .ھم اکنون بيمه ھا بسياری از خدمات و

کند بايد صبح ساعت  ٨بروم و چون پول نداريم

تجھيزات و وسايل مورد نياز بيماران از جمله

بايد تکه تکه ماشين سوار شوم و ھمين مسئله

داروھای گران قيمت بيماران خاص ،مزمن و

باعث می شود حالمان در اين ھوای آلوده بدتر

صعب العالج را پوشش نمی دھند ... .نمايندگان

شود ... .وی ادامه می دھد :ما در منطقه شھريار

مجلس شورای اسالمی در زمان تصويب اليحه

زندگی می کنيم و ھر بار که ھمسرم را به خيابان

بودجه  ،٩١تمھيداتی بينديشند تا وقتی مردم بيمار

اشرفی اصفھانی تھران برای دياليز می آورم بايد

می شوند ،بيانات رھبر معظم انقالب که

در حدود  ١٢ھزارتومان کرايه ماشين بدھم و اين

فرمودند " :اگر فردی بيمار شد جز رنج بيماری،

در حالی است که اگر بخواھم آژانس بگيرم رفت

رنج ديگری نداشته باشد" محقق شود) «.آفتاب

و برگشتمان به بيمارستان  ٣٠ھزار تومان و در

يزد – (٩١/٢/٢

ھفته  ٩٠ھزارتومان می شود يعنی  ٣٢٠ھزار

وزير بھداشت رژيم با زيرکی وجود معضالت
درمانی مردم را تأييد می کند و احساس نگرانی
»رھبر معظم« را از اينکه بيمار رنج ديگری
نداشته باشد ،چاشنی دغلبازی خود می کند .اما
درباره اينکه چگونه اين بيماران کارشان به اينجا
کشيده ،سکوت می نمايد! ببينيم اشک تمساح
»رھبر معظم« و وزيرش دربارۀ رنج ھای
بيماران در عمل چه سيه روزی و حرمانی برای
توده ھای مردم ايجاد کرده است:

تومان در ماه ... .بنده که شغلی ندارم و تمام اين
ھزينه ھا را از پول يارانه ھای واريزی تأمين
می کنم البته پسرم کار می کند ،تازه از سربازی
آمده و او ھم کارگر است و ما خجالت زده
فرزندانمان ھستيم چون برخی داروھا را آنھا
تھيه می کنند ... .ماھيانه  ٧٧ھزار تومان پول
سلسپت و داروھای کليه می دھم و اين جدا از
ھزينه ھای انسولين و ديگر داروھای فشار خون
است .شوھرم کارگر يک شرکت است ھمين االن
که با شما صحبت می کنم چند دقيقه پيش مجبور

»مشکالت بيماران کليوی و دياليزی ھمچنان

شدم گوشواره ھای دخترم را از وی بگيرم و به

ھست به خصوص آنھا که در اطراف شھرھای

مبلغ  ٢٠٠ھزار تومان بفروشم تا بدھی ٢۶٠
٢
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ھزار تومانی بانک را بپردازم کسی ھم به ما

چين می آورند و در ايران مونتاژ می کنند و به

کمک نمی کند) «.ھمان منبع – (٩١/٢/٢٣

اسم ساخت ايران وارد بازار می کنند) «.ھمانجا(

نگاھی به وضعيت دارو و تجھيزات پزشکی

»واردات تجھيزات پزشکی دسته دوم علت بروز

اوضاع اسفبارتری را به ما نشان می دھد .بازار

خطاھای پزشکی است ... .کشورھای اروپايی و

پر درآمد واردات دارو و تجھيزات پزشکی

حتی آسيايی بر اساس استانداردھای پزشکی از

دست دوم )و ارزان قيمت( و فروش آنھا به

تجھيزات پزشکی استفاده می کنند  ...اين کشور

عمدتا بيمارستان ھای دولتی که انبوه مراجعه

بعد از مدتی و بر اساس استاندارد محصوالتی را

کنندگان آنان از اقصی نقاط ايران )که با

مانند دستگاه ھای سی .تی .اسکن ام .آر .آی را

مشکالت آنان آشنا شديم( به اين مراکز رو می

کنار می گذارند اين در حالی است که وارد کنند

آورند ،خود نشان دھنده وثيقه قرار دادن جان

گان و دالالن اين محصوالت را به عنوان

مردم دردمند در ازای کسب سود بيشتر است .اين

تجھيزات تراز اول به داخل کشور وارد می کنند.

وارد کنندگان و دالالن که خود جزو باندھای

وی با اشاره به نقش گروھی از دالل ھا در

وابسته دولتی و يا شبه دولتی ھستند ،تمامی اين

بازاريابی تجھيزات دسته دوم پزشکی برای

تجارت سودآور و کانال ھای وارداتی تا عرضه

مراکز درمانی کشور يادآورشد :اين محصوالت

به بازار فروش را در دست خود قبضه کرده اند:

اغلب به بيمارستان ھای دولتی و گاھی به

»خيلی از مواد دارويی و تجھيزات پزشکی چينی
که در دنيا استفاده می شود از کيفيت خيلی بااليی
برخوردار است ،اما متأسفانه جنس ھای چينی که
وارد کشور می شوند به دليل سفارش بر توليد بی
کيفيت آنھا از کارآيی الزم برخوردار نيستند.
کيفيت پايين توليدی می شوند تا ساخت آنھا ارزان

بيمارستان ھای خصوصی فروخته می شود... .
داللی و مافيای تجھيزات پزشکی ،بازار
پرسودی را برای افراد ايجاد کرده است ... .ھم
اکنون رقم ھای سنگين و ميلياردی برای واردات
تجھيزات پزشکی در کشور جا به جا می شود«.
)ھمان منبع (٩١/١/ ٢٧ -

تر تمام شود  ...اين اقدام تنھا در راستای ارزان

بی شک حمايت »رھبر معظم« از اين

تر تمام شدن ساخت و کسب سود بيشتر صورت

واردکنندگان محترم و نيز صدور مجوز واردات

می گيرد ... .حتی برخی از اين شرکت ھا که

) که در انحصار دولت است( به اين جا به جايی

عنوان توليد کننده ھم دارند خيلی از اجناس را از

سنگين و ميلياردی ،کمک شايانی می کند تا رنج
بيماران به اصطالح کاھش يابد!
٣
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» ...سودجويان در قالب شرکت ھای واردکننده و

ھای

با ارز دولتی  ١٢٠٠تومانی اين قبيل تجھيزات

غيرمجاز ،کمياب و تاريخ مصرف گذشته خود

را وارد می کنند و از آن طرف ھمان محصوالت

را در آن جای داده و با قيمت ھای سر به فلک

را با نرخ آزاد به فروش می رسانند .استفاده از

کشيده ای به افرادی که برای رسيدن به

ارز دولتی يکی از کمک ھای آگاھانه يا ناآگاھانه

نوشدارويی برای زنده ماندن عزيزان شان پا به

دولت به واردکنندگان تجھيزات دست دوم

آنجا نھاده اند ،می فروشند .اين روزھا تنوع

پزشکی است .اما اين تنھا کمک نيست .نکته

داروھايی که دالالن در خفا می فروشند بيشتر

اينجاست که اين تجھيزات به ھيچ عنوان بدون

شده است) «.ھمانجا ( ٩١/۴/۶

نظارت و تأييد وزارت بھداشت نمی تواند وارد
کشور شود) «.ھمانجا (٩١/٢/ ٢

داروھای

ديگر

بيماران،

داروھای

اينھا تنھا گوشه ای از وضعيت بھداشت و درمان
و دارو در جامعۀ ماست .باندھای مافيايی حاکم

باز گذاشتن دست سودجويان وابسته و فعاليت

بر اين صنعت مانند ديگر عرصه ھا ،حيات و

آزادانه آنان در بازار دارو از سوی دولت ،که

زندگی ما را آماج اھداف سودورزانه خود قرار

مستقيما با جان مردم محروم و بيمار سر و کار

داده و فقر و سيه روزی روزافزون را نصيب

دارند ،عرصه ای ننگين برای کسب درآمد آنان

مان ساخته اند .اين تنھا ما کارگران و توده ھای

فراھم ساخته است و به تعبيری »داروھايی با

محروم ھستيم که قادر به پايان دادن به تداوم

طعم مرگ« را به دست مشتريان دردمند می

چنين بساط ظالمانه ای می باشيم .در تدارک

دھند» :دالالن دارو با خريد بروشور و جعبه

عملی ساختن اراده مان به پا خيزيم.

آثار بحران ديرپا و جھانگير اقتصادی
سرمايه داری در اسپانيا:
ورشکستگی اقتصادی و برآمد جنبش کارگری
سھراب شباھنگ
شامگاه روز  ١١ژوئيه ) ٢٠تير(  ١٥٠ھزار نفر
به خيابان ھای مادريد آمدند تا به معدن کاران

اسپانيا که در راه پيمائی  ١٨روزه و ٤٠٠
کيلومتری موسوم به »راه پيمائی سياه« از
مناطق معدنی شمال اسپانيا ،آستورياس ،لئون،
۴
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پالنسيا و آراگون تا ميدان مرکزی مادريد شرکت

حکومت کنونی اسپانيا در تعقيب سياست رياضت

کرده بودند خوشامد بگويند .اين راه پيمائی بخشی

کشانه به ضد کارگران و تالش برای جلب

از مبارزات کارگران و ديگر زحمتکشان اسپانيا

رضايت مؤسسات مالی جھانی و بين المللی به

است که در مخالفت با اقدامات ضد کارگری

منظور دريافت کمک از آنھا ،تصميم گرفته است

حکومت دست راستی اسپانيا صورت گرفت.

 ٦٥ميليارد يورو ) ٧٨ميليارد دالر( برای ٢٫٥

انگيزۀ مستقيم جنبش کارگران زغال سنگ

سال آينده از طريق افزايش ماليات ھای

اسپانيا و کارگران پشتيبان آنھا مبارزه با کاھش

غيرمستقيم )ماليات بر ارزش افزوده از ١٨

يارانه ھای دولتی به صنعت زغال اسپانيا به

درصد به  ٢١درصد( ،کاھش حقوق کارمندان

ميزان  ٦٣درصد و ھمچنين مخالفت با پائين

دولتی ،تعطيل شماری از شرکت ھای دولتی،

آوردن حقوق بيکاری کارگران از  ٦٠در صد

خصوصی سازی راه آھن ،فرودگاه ھا و بندرھا،

مزد دوران اشتغال به  ٥٠در صد از ماه دھم

کاھش حقوق بيکاری و غيره »صرفه جوئی«

بيکاری است .حذف يارانۀ حکومتی از صنعت

کند .اين اقدام حکومت اسپانيا در راستای »راه

زغال به بسته شدن معادن و بيکاری ھزاران

حل« ھائی است که کميسيون اروپا ،صندوق بين

کارگر می انجامد و اين در حالی است که حدود

المللی پول ،تسھيالت اروپائی برای ثبات مالی

 ٢٥درصد نيروی کار اين کشور يعنی تقريبا ٥

) ،(١بانک مرکزی اروپا و ديگر ارگان ھای

ميليون و  ٧٠٠ھزار نفر بيکارند و نرخ بيکاری

جھانی و فرامليتی سرمايه داری برای برون

جوانان زير  ٢٥سال به  ٥٣درصد می رسد.

رفت از بحران عظيم و فراگيری که اسپانيا در

از  ٣١ماه مه سال جاری  ٨٠٠٠کارگر معادن
زغال دست به اعتصاب نامحدود زدند ،جاده ھا و
راه ھای آھن را بستند و معادن را اشغال کردند.
سپس کارگران در ميدان اصلی شھر اوويدو
 Oveidoمرکز استان آستورياس گردھمائی
اعتراضی برپا کردند .گارد سيويل )پليس
نظامی( اسپانيا با کارگران وارد درگيری شد.
نيروھای سرکوبگر گلوله ھای پالستيکی و گاز
اشگ آور به ضد تظاھر کنندگان به کار بردند.

آن فرورفته ،توصيه و يا دقيق تر بگوئيم تحميل
می کنند .بحرانی که از پنج سال پيش تاکنون
کشورھای سرمايه داری را مانند سيل بنيان کنی
در می نوردد ،در اسپانيا ھم نتيجۀ بحران داخلی
و ھم محصول تأثيرات بحران اقتصادی
کشورھای اروپائی و آمريکا است» .راه حلی«
که دولت ھای سرمايه داری و مؤسسات مالی بين
المللی و جھانی ارائه می کنند ،تالش دارد تمام
ھزينۀ بحران و ھزينۀ بازگشت به شرايط از
سرگيری »عادی« توليد سرمايه داری ،يعنی
۵
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شديدتر

تکامل بارآوری کار و سودآوری سرمايه  -که در

کارگران ،را بر دوش خود کارگران بياندازد .به

روند ارزش افزائی يا انباشت سرمايه به صورت

کارگيری اين راه حل ،ابتکار حکومت دست

قانون گرايش نزولی نرخ سود سرمايۀ اجتماعی

راستی اسپانيا نيست :حکومت به اصطالح

نمودار می گردد -در اسپانيا شکل ويژه ای به

سوسياليستی زاپاترو که پيش از ماريانو راخوی

خود می گيرد .در اين کشور عالوه بر محدوديت

نخست وزير کنونی اين کشور زمام امور را در

ھائی که خود سرمايۀ مولد در راه تکامل خويش

دست داشت در سال  ٢٠١٠برنامۀ رياضت

به وجود می آورد )يعنی ھمان تضاد بين

کشانه ای را که گروه  ٢٠توصيه می کرد

بارآوری کار و سودآوری سرمايه( ،نقش سرمايۀ

پذيرفته بود .او نيز ماليات ھای غير مستقيم را

غير مولد ،سرمايه ای که اساسا در مبادله و

باال برد و به کاھش حقوق کارمندان دولت ،عدم

تحقق کاال به کار می رود به خاطر حجم بزرگ

افزايش حقوق بازنشستگان ،کاھش کمک ھای

و کارآئی اندکش اھميت ويژه ای می يابد و به

مربوط به بيمۀ درمانی و خصوصی کردن برخی

نوبۀ خود برکاھش نرخ سود عمومی سرمايه اثر

مؤسسات دولتی و غيره روی آورد.عين ھمين

می گذارد و اين روند را تسريع می کند .ھمچنين

سياست ھا در ايتاليا ،انگلستان ،پرتغال و ايرلند،

سرمايه ھائی که اساسا در بورس بازی خواه بر

و به شکل بدتر و شديدتری در يونان نيز عمل

روی سھام و ديگر اوراق بھادار و محصوالت

می شود.

مالی مشتق از آنھا و يا بورس بازی روی مسکن

ھزينۀ

برقراری

شرايط

استثمار

بحران بزرگ و جھانگير سرمايه داری کنونی
که اکثر به اصطالح کارشناسان بورژوازی آن
را صرفا بحرانی مالی و بانکی تصور يا تصوير
می کردند يک بحران عميق اقتصادی است که
بيانگر انفجار تضاد تکامل بارآوری کار با سود
آوری سرمايه است ،يعنی تضاد و ناسازگاری
بين تکامل نيروھای مولد و روابط توليد سرمايه

و مستغالت و زمين به حرکت درمی آيند از آنجا
که حجم سرمايۀ کل )يعنی سرمايۀ مولد +
سرمايۀ غير مولد( را باال می برند و خود بستر
توليد ارزش اضلفی نيستند ،بلکه سھمی از ارزش
اضافی توليد شده در بخش توليد را تصاحب می
کنند ،موجب کاھش نرخ سود عمومی سرمايه می
شوند.

دارانه که مبتنی بر استثمار کارگران به منظور

بررسی بخش ساختمان و مستغالت در اسپانيا

کسب حداکثر سود است .اين تضاد و ناسازگاری

در  ١٥سال اخير و تحليل بحران اقتصادی در

بين نيروھای مولد و روابط توليدی و يا بين

اين کشور ،چگونگی کارکرد قانون گرايش
۶
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نزولی نرخ سود را روشن می کند و نقش انگل و

اصلی بحران نيست .بی گمان سود جوئی

مخرب سرمايه ،به ويژه سرمايۀ مالی ،و نظام

مؤسسات اعتباری که چشم شان را بر خطرھای

سرمايه داری به طور کلی را عريان می سازد.

مختلف اقتصادی و مالی می بندد و اين مؤسسات

يکی از رشته ھای مھم اقتصادی در اسپانيا که
ھم اکنون حتی بيش از ساير بخش ھا غرق در
رکود است و صدھا ھزار )و شايد يک ميليون يا
بيشتر( کارگر بيکار بدان مربوط می شوند،
بخش ساختمان و مسکن و فعاليت ھای مربوط به
خريد و فروش مستغالت است )در فاصلۀ سال
ھای  ٢٠٠٨تا  %٣٦ ،٢٠١٠کارکنان در رشتۀ
ساختمان کار خود را از دست دادند( .بررسی
مختصر بخش ساختمان و مسکن ،که از ديدگاه
اکثريت قريب به اتفاق تحليل گران اقتصادی و
مالی نقش اساسی در انفجار و گسترش بحران در
اسپانيا داشت ،نشان می دھد که ريشه ھای اصلی
بحران در اين کشور را بايد در عملکرد شيوۀ
توليد سرمايه داری و تضادھای درونی اين نظام
جستجو کرد و نه در بی بند و باری مؤسسات
اعتباری يا در بازی ھای مالی و بورس بازی و
غيره .ھمچنين مقروض شدن بيش از حد
خانوارھا )که با شاخص نسبت کل وام آنھا به
درآمد ساالنۀ قابل دسترسی شان تعيين می شود(،
ھرچند ھم در وخامت اوضاع مردم مؤثر است و
ھم ريسک بازپرداخت وام و بھره به بانک ھا و
ديگر مؤسسات مالی را باال می برد و بدين سان
می تواند به تشديد بحران دامن بزند ،اما علت

را در جستجوی سود باالتر به پرداخت ھرچه
بيشتر و ھر چه گسترده تر وام و اعتبار به
اشخاص برای خريد و به شرکت ھا برای توليد و
يا فعاليت بازرگانی در اين زمينه می کشاند در
وخامت اوضاع تأثير دارد .ھمچنين گسترش
اعتبارات مؤسسات مالی در زمينۀ بورس بازی
روی مسکن يا روی سھام شرکت ھای فعال در
امر ساختمان و مستغالت و ديگر رشته ھای
مربوط به آنھا به ھنگام رونق بازار مسکن،
باعث افزايش قيمت مسکن می شود و به
تشکيل»حباب مسکن« کمک می کند که بعدا با
»شکسته شدن حباب« موجب زيان ديدن شماری
از شرکت ھای توليدی ،بازرگانی و مالی و حتی
ورشکستگی آنھا می گردد .اما نه بی بند و باری
بانک ھا و ديگر مؤسسات مالی در امر دادن وام
و اعتبار به اشخاص و بنگاه ھای توليدی و
بازرگانی و نه بورس بازی بر روی مسکن در
اشکال مختلف آن ،ھيچ کدام علت اصلی بحران
نيستند و علت يا علل اصلی بحران اقتصادی در
اسپانيا و يا در آمريکا )بحران موسوم به ساب
پرايم يا سرمايه گذاری در سھام پر خطر مربوط
به مسکن( يا در ھر کشور سرمايه داری ديگر
را نبايد در بی بند و باری و عدم انضباط مالی يا
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کمبود ضوابط و مقررات و يا بورس بازی و

صنعت ساختمان و رشتۀ مستغالت نقش بسيار

غيره جستجو کرد.

مھمی در اقتصاد اسپانيا دارند .برای اينکه اھميت

برای نشان دادن ريشه ھای بحران اقتصادی
اسپانيا نخست وضع اقتصادی اين کشور را در
سال ھای رونق اقتصادی آن )يعنی در فاصله
زمانی  ،(١٩٩٧-٢٠٠٧که اقتصاد دانان ليبرال و
نئوليبرال سال ھا به مديحه سرائی اش می
پرداختند ،آن را »معجزۀ اقتصادی« می ناميدند و
گام برداشتن در راه »سياست اقتصادی« به سبک
اسپانيائی را به ھمه و به ويژه به کشورھای به
اصطالح در حال توسعه )در آمريکای التين،
آسيا ،خاورميانه و آفريقا( موعظه می کردند ،به
صورت بسيار خالصه بررسی می کنيم و
چگونگی شکل گيری بحران در آن کشور را
براساس تحليل شيوۀ توليد سرمايه داری و
ضرورت ھا و تضادھای اين شيوۀ توليد با توجه

ساختمان و مستغالت روشن شود کافی است
توجه کنيم که در سال  ٢٠١٠سھم ساختمان در
توليد ناخالص داخلی اسپانيا برابر  %١٠٫٢و
سھم مستغالت  %٦٫٧بود با توجه به اينکه بخش
کشاورزی ،دامداری ،ماھی گيری و شکار تنھا
 %٣٫٣توليد ناخالص داخلی را تشکيل می دادند
و سھم کل صنعت در توليد ناخالص داخلی برابر
 %٢٥٫٨توليد ناخالص داخلی بود ،ديده می شود
که ارزش افزودۀ ناخالص مجموع بخش ھای
ساختمان و مستغالت در سال  ٢٠١٠نه تنھا چند
برابر ارزش افزودۀ ناخالص کشاورزی،
دامداری و ماھيگيری بود ،بلکه رقمی بيش از
نصف کل ارزش افزودۀ ناخالص توليدات
صنعتی و کشاورزی را تشکيل می داد )(٢

به شرايط ويژۀ اسپانيا و ترکيب و حجم سرمايه

بنابراين ،بررسی تحليلی صنعت ساختمان و

ھا در اين کشور نشان می دھيم .در ھمان حال

مستغالت می تواند اطالعات و معيارھای قابل

تأکيد می کنيم که بحران اسپانيا در پيوند با

اتکائی در بارۀ کل اقتصاد اسپانيا – دست کم در

بحران جھانی سرمايه داری شکل گرفت و

 ١٥سال گذشته – به دست دھد .در اين بررسی،

عملکرد سرمايه در اسپانيا به طور مشخص و در

وابستگی کل نظام بانکی اسپانيا به رشتۀ

پيوند با سرمايۀ مالی بين المللی و جھانی تحقق

ساختمان و مسکن و يا دقيق تر بگوئيم وابستگی

يافت؛ بحران اسپانيا از بحران ھای ديگر

متقابل بخش ساختمان و مسکن و نظام بانکی و

کشورھا تأثير پذيرفت و ھم اکنون نيز می پذيرد

مالی را مشاھده خواھيم کرد.

و برآنھا تأثير گذاشت و ھم اکنون نيز می گذارد.

سال ھای  ١٩٩٧تا  ٢٠٠٧دورۀ رونق اقتصادی
نسبتا طوالنی در اسپانيا با رشد متوسط توليد
٨
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ناخالص داخلی معادل  % ٣٫٨٥به شمار می

مربوط می شد بيشتر به سمت خريد و فروش

رود .يک ويژگی مھم اين دوره گسترش وسيع

خانه ھا و بناھای ساخته شده و بورس بازی در

حجم فعاليت ھای ساختمانی ،خانه سازی و خريد

اين حوزه مربوط می شد تا به فعاليت توليدی

و فروش خانه طی ١١سال بود .در سال ٢٠٠٧

ساختمانی .مجموعۀ اين عوامل به اتخاذ سياست

بخش ساختمان و فعاليت ھای مربوط بدان

توسعۀ صنعت ساختمان و فعاليت ھای توليدی و

مجموعا  %٢٥توليد ناخالص داخلی و %٢٣

بازرگانی مربوط بدان کمک کرد .اما اينھا تنھا

اشتغال را دراسپانيا تشکيل می دادند ).(٣

داليل حمايت شديد و پيگير حکومت ھای اسپانيا

اقتصاد اسپانيا در نيمۀ اول دھۀ  ١٩٩٠دچار
رکود با نرخ بيکاری باالی  ٢٠درصد بود )٢٤
درصد در سال  .(١٩٩٤فعاليت ساختمانی می
توانست به خاطر کاربَر بودن ،بخش مھمی از
بيکاران را جذب کند ھمچنين در مقايسه با رشته
ھای صنعتی با تکنولوژی باال ،به راه انداختن يا
گسترش يک شرکت ساختمانی به سرمايۀ ويژۀ
خيلی بزرگی نياز نداشت )بخش مھمی از سرمايه
در رشتۀ ساختمان از طريق وام بانکی تأمين می
شود( .افزون بر آن بخش مھمی از مصالح و
ابزارھای توليد در اين رشته در خود اسپانيا توليد

از بخش ساختمان و مسکن نبود .بخش ساختمان
و شرکت ھای ساختمانی از دوران فرانکو نقش
و جايگاه مھمی در اقتصاد اسپانيا و در پيوند با
دستگاه دولتی و اداری مرکزی و محلی داشتند.
از زمان فرانکو تعداد کمی شرکت ھای
ساختمانی مھم وجود داشتند که در سايۀ پروژه
ھای بزرگ دولتی و پارتی بازی مقامات دولتی
و فساد رشد کرده بودند .ھم اکنون  ٥بنگاه
اسپانيائی در بين  ٥٠تا از بزرگترين بنگاه ھای
جھان ھستند که بيشتر آنھا در زمان فرانکو شکل
گرفتند ).(٤

می شد و نياز به واردات در اين بخش )که به

تمرکز سرمايه در اين بخش ،باال است١٠ :

بدتر شدن وضع تراز پرداخت ھا می انجاميد(

شرکت بزرگ ساختمانی اسپانيا در سال ،٢٠١٠

کمتر بود .از سوی ديگر صنعت ساختمان اساسا

 ٣٩١ھزار نفر را دراستخدام داشتند و ميزان

متوجه بازار داخلی بود و به کوشش زيادی برای

فروش ساالنه شان بيش از  ٦٢ميليارد يورو بود

باال بردن قدرت رقابت نيازی نداشت چون

).(٥

سرمايه گذاری خارجی در اسپانيا اساسا در رشته
ھای با تکنولوژی باال و بخش مالی صورت می
گرفت و تا آنجا که به بخش ساختمان و مسکن

ھمچنين با آنکه اقتصاد اسپانيا در سطح
اقتصادھای آلمان ،فرانسه و انگليس نيست و
درآمد سرانه در اسپانيا از متوسط درآمد ١٥
٩
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کشور اتحاديۀ اروپا کمتر است ،اما با شرکت

التين و غيره فعاليت بانکی و مالی و شعبه دارد،

ھای چند مليتی بسيار بزرگ اسپانيائی به ويژه

ب .ب .و .آ BBVA ،و  (...نام برد.

در زمينۀ ساختمان و فعاليت ھای زيرساختی
)مانند مخابرات ،راه شوسه و راه آھن ،بندرھا،
فرودگاه ھا و غيره( مواجھيم .به طور مثال در
سال  ،٢٠٠٦از صد شرکت بزرگ چند مليتی
جھان که در زمينۀ زيرساخت ھا فعاليت داشتند،
 ١٤تای آنھا آمريکائی ١٠ ،تا اسپانيائی ٨ ،تا
فرانسوی و  ٨تا انگليسی بودند.

ھدف دولت اسپانيا در دھۀ  ،٩٠به ويژه از زمان
شروع نخست وزيری خوزه ماريا آزنار در سال
 ،١٩٩٦فراھم کردن مساعدترين شرايط برای
تأمين منافع بورژوازی ،تضمين سلطۀ سرمايه بر
کار به طور کلی ،و تحکيم سرکردگی بورژوازی
بزرگ انحصاری و سرمايۀ مالی در عرصۀ
داخلی و بين المللی به طور ويژه بود .پيروزی

بنگاه ھای بزرگ اسپانيا در شرکت ھائی که

نئوليبراليسم در عرصۀ اقتصادی و ايدئولوژيک

باالتر نام برديم خالصه نمی شوند .شرکت

در آمريکا و انگلستان و نفوذ و گسترش آن در

اسپانيائی تلفونيکا يکی از بزرگ ترين شرکت

سراسر اروپا و برخی کشورھای آسيا ،آمريکای

ھای جھان در رشتۀ مخابرات است؛ صنعت خود

التين و اقيانوسيه» ،نقشۀ راه« و استراتژی

روسازی اسپانيا ،به طور مشخص سئات که در

کمابيش مدونی در پيش پای حکومت ھای

شرکت فولکس واگن ادغام شد ،يکی از شرکت

سرمايه داری قرار می داد .بدين سان ،تأمين

ھای بزرگ اروپا است که پيش از بحران ،توليد

سلطۀ اقتصادی سرمايۀ بزرگ انحصاری با تکيه

آن به ساليانه حدود دو ميليون و چھارصد ھزار

بر مقررات زدائی به ويژه در زمينۀ قانون کار،

خودرو می رسيد ،و نيز شرکت رپسول که

کاھش ماليات بر درآمد و دارائی ،برداشتن موانع

شرکت نفتی و مھندسی بزرگ فعال در عرصۀ

اداری و حقوقی دست يابی به منابع طبيعی ،مالی

جھانی است .ھمچنين بايد از شرکت ھای بزرگ

و انسانی به نسخۀ آن چيزی بدل شد که چند سال

در رشتۀ توريسم ،ھتل داری ،داروسازی ،صنايع

بعد »معجزۀ اقتصادی« اسپانيا نام گرفت ،و چند

ھوا -فضا ،چند بانک خصوصی بزرگ )از

سال پس از آن ،اين معجزه ،اقتصاد و جامعۀ

جمله بانک سانتاندر که يکی از بزرگترين بانک

اسپانيا را به آستانۀ ورشکستگی کشاند.

ھای جھان با بيش از  ١٧٠ھزار کارمند است و
در سراسر اروپا ،آمريکای شمالی و آمريکای

حکومت آزنار اقدامات مھمی در جھت خدمت
به غول ھای رشتۀ ساختمان و مستغالت و
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بانکداران انجام داد .برخی از اين اقدامات که با

 -سياست مالياتی حکومت اسپانيا در جھت

بحث ما رابطۀ مستقيم دارند از اين قرارند:

تشويق خريد خانه به جای گزينه ھای ديگر مانند

 گذراندن قوانين و مقرراتی دربارۀ دسترسیآزاد به زمين به منظور خانه سازی و ديگر
فعاليت ھای ساختمانی )سال ھای  ١٩٩٦و
 .(١٩٩٨بھانۀ ظاھری اين امر اقدامی برای
کاھش قيمت زمين و بنابراين مسکن بود .اما
چنان که خواھيم ديد قيمت مسکن ،به رغم خانه
سازی در مقياس وسيع در طول سال ھای ١٩٩٧
تا  ،٢٠٠٧به شدت باال رفت .علل مھم باال رفتن
قيمت مسکن چنين بودند :از يک سو افزايش
تقاضا و تشويق مالکيت خانه از سوی دولت و از
سوی ديگر ريخته شدن حجم بسيارعظيم نقدينگی

اجاره و تشويق خريد مستغالت )از جمله مسکن(
به عنوان وسيله ای برای کسب درآمد به جای
سرمايه گذاری در رشته ھای ديگر ).(٧
تخصيص حجم عظيمی از وام ھا و اعتبارات
برای خانه سازی و خريد خانه و شرکت ھای
فعال در رشتۀ مستغالت .حجم اعتبارات به ويژه
پس از ايجاد پول واحد يورو و ورود اسپانيا به
حوزۀ يورو افزايش يافت چون نرخ مرجع بھره
)نرخی که بانک مرکزی طبق آن به بانک ھا وام
می دھد( از  %٩٫٦در سال  ١٩٩٧به  %٣٫٣در
سال  ٢٠٠٧کاھش يافت.

در بازار به صورت وام و اعتبار خريد و ساخت

در سال ھای  ١٩٩٧تا  ،٢٠٠٧تقاضا برای

مسکن به خانوارھا و بسيار مھم تر از آن به

مسکن نيز افزايش شديدی پيدا کرد .عالوه بر

بنگاه ھای خانه سازی و خريد و فروش مسکن و

تقاضای داخلی )که در اثر بھبود نسبی وضع

نيز بورس بازی روی مسکن .در قوانين و

اقتصادی و تشويق خريد خانه افزايش يافته بود(،

مقررات مربوط به ليبراليزه کردن زمين ،تمايز

افزايش حدود  ٤٫٥ميليون مھاجر به اين کشور و

بين »زمين ھای قابل شھرسازی« و »زمين ھای

نيز خريد خانه از جانب اشخاص غير مقيم در

غير قابل شھر سازی« حذف شد و مقرر گرديد

اسپانيا نيز به باال رفتن تقاضا دامن زد .در اين

ھر زمينی که از پيش برای کار برد معينی تعيين

دورۀ زمانی  ١١ساله ،تقريبا  ٥ميليون ٣٠٠

و رزرو نشده بتواند برای شھرسازی و خانه

ھزار خانه ساخته شد و مبلغ کل وام ھای خريد

سازی آزاد گردد .ھمچنين مقررات اداری برای

مسکن از  %٢٨٫٤توليد ناخالص داخلی به

صدور پروانه و غيره به ميزان قابل توجھی

 %١٠٢٫٩توليد ناخالص داخلی افزايش يافت.

تسھيل شد ).(٦

حجم باالی وام مسکن به طور کلی وام خانوارھا
را باال برد به طوری که نسبت وام به درآمد قابل
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دسترسی خانوارھا از  %٥٢٫٧در سال ١٩٩٧

بخش ھای عمومی و خصوصی اسپانيا را با

به  %١٣٢٫١در سال  ٢٠٠٧جھش پيدا کرد.

تفکيک اقالم مھم در ھر بخش و نيز نسبت ھر
قلم مھم وام به توليد ناخالص داخلی و به حجم کل

اما ميزان وام و اعتبارات به بنگاه ھا بسيار

وام ھا ،و نيز نسبت وام ھای خارجی به توليد

بيشتر از وام به خانوارھا بود )تقريبا ٢٫٦٤

ناخالص داخلی و به حجم کل وام ھا را در سال

برابر در سال  .(٢٠١٠جدول زير ميزان وام

 ٢٠٠٩ - ٢٠١٠نشان می دھد:

وام داخلی
ميليون يورو

وام ھا

وام خارجی
نسبت وام

نسبت وام خارجی به کل

نسبت وام

ميليون يورو

داخلی به توليد

خارجی به

وام ھا )در صد(

ناخالص داخلی

توليد ناخالص

)درصد(

داخلی

کل وام بخش عمومی

٧٠٦٤٢٥

٦٦٫٤٨

٣٥١٩٦٦

٣٣٫١٢

٢٠٫١٩

حکومت مرکزی

٥٣٩٥٩٧

٥٠٫٧٨

xx

xx

xx

مناطق

١١٤٢٧٩

١٠٫٧٥

xx

xx

xx

شھرداری ھا

٣٥٣٨٠

٣٫٣٣

xx

xx

xx

تأمين اجتماعی

١٧١٦٩

١٫٦٣

xx

xx

xx

کل وام بخش خصوصی
بخش غير مالی

٢٣٧٨٦٥٦

٢٢٣٫٨٥

١٣٩١٥٨١

١٣٠٫٩٦

٧٩٫٨١

وام مسکن خانوار

٩٠٢١١٠

٨٤٫٩٠

xx

xx

xx

شرکت ھای غير مالی

١٤٧٦٥٤٦

١٣٨٫٩٦

xx

xx

xx

بنگاه ھای مالی

١١٢٧٦٨٨

١٠٦٫١٣

xx

xx

xx

جمع کل

٤٢١٢٧٦٩

٣٩٦

١٧٤٣٥٤٧

١٦٤

١٠٠

) : xxاعالم نشده( )منبع :رونق و بحران عميق در اقتصاد اسپانيا :نقش اتحاد اروپا در تکامل آن(
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جدول باال کل وام ھای خصوصی و عمومی و

پيش از توضيح ارقام مھم جدول باال و نتايجی که

داخلی و خارجی اسپانيا را در يک نگاه به دست

می توان از آنھا گرفت بيان چند نکتۀ تکميلی مفيد

می دھد .با توجه به اينکه ارقام و نسبت ھای کلی

به نظر می رسد .نخست اينکه وزن وام )داخلی و

از سال  ٢٠١٠تاکنون تغيير زيادی نکرده اند

خارجی( در اقتصاد اسپانيا اساسا در دورۀ

ارقام کلی اين جدول تقريبا امروز ھم با خطای

 ١٩٩٧تا  ٢٠٠٧رشد بسيار سريعی يافت ،به

ناچيزی معتبرند .اگر واحد اندازه گيری را توليد

ويژه اعتبارات برای ساختمان و فعاليت ھای

ناخالص داخلی بگيريم و ارقام را گرد کنيم و

مربوط به گسترش مالکيت مستغالت در اين

افزون بر آن برخی تغييرات را که در اين دو

فاصله افزايش شديدی پيدا کرد .وام ھا نقش

سال رخ داده اند نيز در نظر داشته باشيم می

بسيار مھمی در تأمين سرمايۀ بنگاه ھای توليدی

توانيم جدول باال را چنين خالصه کنيم:

و بازرگانی دارند :طبق گزارش بولتن ماھانۀ

کل وام اسپانيا )خصوصی و عمومی ،داخلی و
خارجی( حدود  %٤٠٠يا  ٤برابر توليد ناخالص
داخلی است که توزيع آن به صورت زير است:

بانک مرکزی اروپا )فوريه  ،(٢٠١٢نسبت وام
به سرمايۀ ويژۀ بنگاه ھای غير مالی از ٤٠
درصد به  ٩٢درصد در سال  ٢٠١٠افزايش
يافت .در بخش ساختمان و مستغالت ،نسبت وام

وام شرکت ھای غير مالی %١٤٠ :توليد

به سرمايۀ ويژۀ بنگاه ھا از  ٣برابر يعنی ٣٠٠

ناخالص داخلی

درصد تجاوز می کرد )بانک مرکزی اسپانيا،

وام عمومی يا دولتی )حکومت مرکزی ،مناطق،

بولتن اقتصادی ،ژوئيه  .(٢٠١٠در فاصلۀ سال

شھرداری ھا ،بيمۀ اجتماعی و غيره(%٧٠ :

ھای  ٢٠٠٤تا  ٢٠٠٧اعتبارات به بخش

توليد ناخالص داخلی

ساختمان ساالنه به طور متوسط  %٢٤٫٦رشد
کرد و اعتبارات به بخش مستغالت از رشد

وام مؤسسات مالی %١٠٥ :توليد ناخالص داخلی
وام خانوارھا % ٨٥ :توليد ناخالص داخلی
حدود  %٢٤٠اين  %٤٠٠از منابع داخلی و بقيه
يعنی حدود  %١٦٠از منابع خارجی تأمين مالی
می شود.

متوسط ساالنه ای برابر  %٤٣٫١برخوردار شد
)در فاصلۀ سال ھای  ٢٠٠٠تا  ٢٠١٠متوسط
افزايش اعتبارات به بخش مستغالت ساالنه حدود
 ٣٤درصد بود( .در سال  ٢٠٠٧مبلغ کل وام به
اين دو بخش تقريبا به  ٤٥درصد توليد ناخالص
داخلی رسيد )حدود  ١٤٫٥درصد برای بخش
ساختمان و  ٣٠درصد برای بخش مستغالت( در
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حالی که سھم ساختمان و مستغالت در توليد

کار بودند اين رقم %١٩٫٥ ،کل نيروی کار

ناخالص داخلی مجموعا حدود  ٢٠در صد بود

شاغل اتحاديۀ اروپا ) ٢٧کشور( در اين رشته

) .(٨بين سال ھای  ٢٠٠٠تا  ٢٠١٠نسبت وام

را تشکيل می داد و در ھمين سال ارزش افزودۀ

دريافتی بخش ھای ساختمان و مستغالت به

)توليد ناخالص( اسپانيا در رشتۀ ساختمان برابر

ارزش افزودۀ ناخالص در اين دو بخش ،از حدود

 %١٨٫٦مجموع ارزش افزودۀ اين بخش در

 %٧٠در سال  ٢٠٠٠به  %٢٠٤در سال ٢٠١٠

اتحاديۀ اروپا ) ٢٧کشور( را تشکيل می داد که

رسيد ) .(9در حالی که نسبت وام به ارزش

از تمام کشورھای ديگر اين مجموعه بيشتر بود

افزودۀ ناخالص در مورد مجموع بخش ھای

).(١١

ديگر در سال  %٦٩ ،٢٠١٠بود.(١٠) .

جنبۀ دوم ،وزن باالی وام )داخلی و خارجی( در

داده ھای باال و ارقام مندرج در جدول – که پائين

اقتصاد اسپانيا ،به ويژه وزن باالی وام بخش

تر به آنھا خواھيم پرداخت – نشان دھندۀ افزايش

خصوصی است که از وام بخش عمومی بسيار

بسيار زياد اعتبارات در بخش ساختمان و

بيشتر است .مجموع وام خانوارھا در سال

مسکن ،چه به صورت وام به خانوارھا ،چه در

 ١٩٩٧برابر  %٣٥٫٤٦توليد ناخالص داخلی بود

شکل وام به شرکت ھای ساختمانی و چه به ويژه

که در سال  ٢٠٠٧به  ٨٤٫٧٣و در سال ٢٠١٠

وام و اعتبار به بنگاه ھای فعال در امر خريد و

به  %٨٥٫٩٢توليد ناخالص داخلی رسيد .وام

فروش خانه و ديگر بناھا )بنگاه ھای مستغالتی(

بنگاه ھای غير مالی در اين فاصله بيش از ٣

در فاصلۀ سال ھای  ١٩٩٧تا  ٢٠٠٧در اسپانيا

برابر افزايش می يابد که البته ميزان و نسبت

پائين تر داليل و نتايج اين »انفجار

افزايش وام ھای مستغالت بيش از وام به شرکت

اعتبارات« را خواھيم ديد .جدول باال چند جنبۀ

ھای ساختمانی و ديگر صنايع و خدمات است.

اساسی اقتصاد اسپانيا را نيز که برای توضيح

در سال ھای  ٢٠٠٧تا  ٢٠١٠بين  ٤٠تا  ٤٥در

بحران کنونی اھميت دارند به روشنی نشان می

صد مبلغ کل وام بخش خصوصی به بخش

دھد.

ساختمان و مستغالت اختصاص داشت و وام ھای

است.

جنبۀ اول اھميت بخش ساختمان و به ويژه
مستغالت در اقتصاد اسپانيا است که قبال ھم بدان
اشاره کرديم .در سال  ٢٠٠٧در اسپانيا نزديک

بخش مستغالت بسيار بيشتر از وام به بخش
توليدی يعنی بخش ساختمان بود )تقريبا دو
برابر(.

به  ٢٫٩ميليون نفر در رشتۀ ساختمان مشغول به
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جنبۀ سوم ،نقش باال و فزايندۀ وام خارجی در کل

سوی وال استريت جورنال و فاينانشال تايمز

وام ھا و به طور کلی در اقتصاد اسپانيا و در

دنبال می شود.

نظام بانکی اين کشور است .طبق جدول باال کل
وام ھای خارجی اسپانيا در سال ٢٠٠٩ - ٢٠١٠
برابر  ١٧٤٣٥٤٧ميليون دالر و يا  ١٦٤درصد
توليد ناخالص داخلی اين کشور بود .طبق داده
ھای »انباشته ]استوک[ وام خارجی ،خصوصی
و عمومی و تأمين مالی کسری خارجی« از
انتشارات بانک ناتيکسيس ،ژوئن  ،٢٠١٢ميزان
کل وام خارجی ناخالص اسپانيا در سال ٢٠١١به
 %٢٥٠توليد ناخالص داخلی اين کشور رسيد و
مبلغ کل وام خالص )وام منھای طلب( خارجی
اين کشور تقريبا برابر توليد ناخالص اش در آن
سال يعنی  ١٠٧٣٫٤ميليارد يورو يا ١٤٩٠٫٨
ميليارد دالر بود.

در اينجا بد نيست اشاره ای ھم به انباشتۀ
]استوک[ سرمايه گذاری مستقيم خارجی در
اسپانيا و انباشتۀ سرمايه گذاری مستقيم اسپانيا در
خارج بکنيم .در سال  ،٢٠١٠انباشتۀ سرمايه
گذاری مستقيم اسپانيا در خارج برابر ٦٦٠٫١
ميليارد دالر و انباشتۀ سرمايه گذاری خارجی در
اسپانيا برابر  ٦١٤٫٤ميليارد دالر بود ).(١٢
يعنی اسپانيا در زمينۀ سرمايه گذاری مستقيم
خارجی ،برخالف وام ،صادر کنندۀ خالص
سرمايه است .از ديدگاه طبقۀ کارگر چه سرمايۀ
اسپانيائی »بومی« و چه سرمايۀ وارداتی ھر دو
استثمارگرند ،افزون بر آن ھردوی آنھا در زمينه
ھا و عرصه ھای مختلف به ھم گره خورده و در

وام دھندگان بزرگ به اسپانيا عبارتند از بانک

ھم تنيده اند .صدور سرمايۀ اسپانيائی ممکن است

ھای آلمان  ١١٧ميليارد يورو ،فرانسه ٩٢

برای سرمايه داران اين کشور سود بيشتری از

ميليارد يورو ،انگلستان  ٦٧ميليارد يورو و

آنچه در اسپانيا می توانست داشته باشد به بار

اياالت متحده  ٣٧ميليارد يورو .بيھوده نيست که

آورد ھرچند به بھای تعطيل کارخانه ھا و بيکار

خبر تقاضای کمک دولتی  ٢٤ميليارد يوروئی

شدن کارگران در اسپانيا تمام شود .وام خارجی

گروه بانکی »بانکيا« و خطر ورشکستگی آن،

با نرخ بھره ھائی که برای کشوری مانند اسپانيا

بورس ھای آلمان و فرانسه را به لرزه در می

 -برخالف آمريکا ،آلمان ،ژاپن و تا حدی فرانسه

آورد و حتی روی بورس ھای لندن و نيويورک

 -نرخ نسبتا باالئی در بازار مالی جھانی به شمار

ھم اثر می گذارد .ھمچنين کاھش سود سانتاندر

می رود و با پائين آمدن »رتبۀ اسپانيا« توسط

بانک و يا ب .ب .و .آ ،با حساسيت و نگرانی از

آژانس ھائی که کشورھا و بانک ھا را از ديد
قدرت مالی و توانائی پرداخت و غيره ارزيابی
١۵
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می کنند ،اين نرخ باالتر ھم می رود – به معنی

بدتر شدن وضعيت و کيفيت زندگی اکثريت

تشديد استثمار کارگران ،کاھش کمک ھای

بزرگ مردم است .بدين سان اينکه اسپانيا صادر

اجتماعی و به طور کلی کاھش قدرت خريد و
کنندۀ خالص سرمايه است برای اکثريت بزرگ

بروز بحران سرمايه داری در اسپانيا

مردم ھيچ فايده ای ندارد و اينکه سطح وام

و نشانه ھای نخستين آن

خارجی آن باال است به معنی وخامت باز ھم
بيشتر زندگی کارگران و توده ھای زحمتکش

نخستين نشانه ھای بحران در سال  ،٢٠٠٧به

است .به عبارت ديگر ،کارگران و توده ھای

صورت اوج رشد اقتصادی اين کشور ،اوج توليد

زحمتکش ھم در عروسی و ھم در عزای سرمايه

مسکن ،اوج افزايش اعتبارات نمودار شد .اين

داران لطمه می بينند!

نشانه ھا چنين بودند:
 کاھش رشد اقتصادیرشد واقعی توليد ناخالص داخلی اسپانيا در سال
ھای  ١٩٩٩تا  ٢٠١٣در جدول زير آمده است:

٢٠١

٢٠١

٢٠١

٢٠١

٢٠٠

٢٠٠

٢٠٠

٢٠٠

٢٠٠

٢٠٠

١٩٩

٣

٢

١

٠

٩

٨

٧

٦

٥

٤

٩

٠٫١

٠٫٧ - ١٫٨

٣٫٥

٤٫١

٣٫٦

٣٫٣

سال

٢٠٠
٣
٠٫٩ - ٣٫٧ -٠٫١

٣٫٦

رشد
)درصد
(

)منبع :صندوق بين المللی پول ،چشم انداز اقتصادی جھان .ارقام مربوط به سال ھای  ٢٠١٢و  ٢٠١٣پيش بينی ھستند(.
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اما کميت ديگری که تشکيل سرمايۀ پايدار )يعنی

 کاھش انباشت سرمايهما ارقام دقيق مربوط به انباشت سرمايه در معنی
دقيق اين کلمه ،يعنی سرمايۀ ثابت )ماشين آالت و
ابزارھای کار ،تأسيسات و ساختمان ھای
توليدی ،راه ھا و شبکه ھا ،مواد خام ،انرژی،
ارتباطات و غيره( و سرمايۀ متغيری )يعنی کل
مزد کارگران مولدی( را که ھر سال يا در ھر

ماشين آالت و ساختمان ھا و زير ساخت ھا که
در زمانی بيش از يک سال مستھلک می شوند،
بنابراين مواد خام و انرژی و غيره به حساب
نمی آيد( ناخالص داخلی ناميده می شود در
آمارھا ھست که تا حدی بيانگر جھت و کميت
انباشت سرمايه است.

دورۀ گردش سرمايه به سرمايۀ اجتماعی مولد

جدول زير نسبت تشکيل سرمايۀ پايدار ناخالص

موجود اضافه )يا کم( می شود در دست نداريم.

به توليد ناخالص داخلی ) (GFCF/GDPاسپانيا

انباشت در اين معنی در آمارھای اقتصادی

را به صورت درصد و نيز تغييرات اين نسبت را

سرمايه داری محاسبه نمی شود و ثبت نمی گردد.

در سال ھای  ١٩٩٥تا  ٢٠١٠نشان می دھد:

GFCF/GDP

سال

تغييرات ساليانه
٠٫٨٦

21.52

١٩٩٥

-0.11

21.41

١٩٩٦

0.42

21.83

١٩٩٧

1.22

23.05

١٩٩٨

1.51

24.56

١٩٩٩

1.27

25.83

٢٠٠٠

0.17

26.00

٢٠٠١

0.28

26.28

٢٠٠٢
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0.90

27.18

٢٠٠٣

0.92

28.04

٢٠٠٤

1.34

29.38

٢٠٠٥

1.22

30.60

٢٠٠٦

0.08

30.68

٢٠٠٧

-1.98

28.66

٢٠٠٨

-4.66

24.00

٢٠٠٩

-1.54

22.46

٢٠١٠

)جدول بر اساس داده ھای بانک جھانی تنظيم شده است(.

ديده می شود که از سال  ١٩٩٧تا  ٢٠٠٥نسبت
تشکيل سرمايۀ پايدار ناخالص به توليد ناخالص
داخلی ھر سال افزايش پيدا می کند اما از سال
 ٢٠٠٦سرعت افزايش اين نسبت کاھش می يابد
و از سال  ٢٠٠٨به بعد منفی می شود .يعنی
گرايش به سرمايه گذاری کاھش می يابد )به رغم
شرايط مساعد در اسپانيا از نظر پائين بودن
ماليات و مزد – نسبت به کشورھای پيشرفتۀ
اروپا -و غيره(.

 افزايش شديد نرخ بيکاریديديم که نرخ متوسط بيکاری در اسپانيا ٢٥
درصد نيروی کار است )بيش از  ٥٣درصد
برای جوانان زير  ٢٥سال( که جمعيتی برابر
 ٥٫٧ميليون نفر را در بر می گيرد .در سال
 ٢٠٠٧نرخ بيکاری معادل  %٨٫٣نيروی کار و
يا يک ميليون و ھشت صد و سی و چھار ھزار
نفر ) (١٨٣٤٠٠٠بود و در آخر سال  ٢٠١٠به
 %٢٠٫١نيروی کار يعنی به  ٤ميليون و شش

ھمچنين در اسپانيا با کاھش ظرفيت توليدی از

صد وسی و دو ھزار نفر ) (٤٦٣٢٠٠٠رسيد

 ٨٣درصد در سال  ٢٠٠٧به  ٧٠در صد در

يعنی در حدود دو ميليون و شش صد ھزار نفر

سال  ٢٠١٠مواجھيم .يعنی در سال ،٢٠١٠

به عدۀ بيکاران اضافه شد .اگر وضع کنونی را

 %٣٠ظرفيت توليدی اسپانيا عاطل بوده است.

نسبت به سال  ٢٠٠٧در نظر بگيريم بدين نتيجه
می رسيم که طی سال ھای بحران )که ھنوز
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ادامه دارد( ،بيش از سه ميليون و نھصد ھزار و

برای وصول طلب خود به فروش برسانند .بدين

يا تقريبا  ٤ميليون به عدۀ بيکاران اسپانيا افزوده

سان شمار »خانه ھای اضافی« و »مستغالت

شده است.

اضافی« به بيش از يک ميليون و سی صد ھزار

 افزايش شمار خانه ھای به فروش نرفته وخانه ھای تخليه شده به دليل مشکل در پرداخت
قسط

می رسد .منظور ما از »اضافی« اين نيست که
مردم به اين خانه ھا يا مستغالت يا مجتمع ھا
نيازی ندارند ،بلکه منظور اين است که اين خانه
ھا و مستغالت ،سودی عايد سرمايه گذاران )و

شمار خانه ھای نو به فروش نرفته در اسپانيا )که

در اين مورد بانک ھا( نمی کنند يا آن مقدار

نشانه ای از »اضافه توليد« است( در آخر سال

سودی که مورد نظر آنھاست برايشان به وجود

 ٢٠١١به  ٨٠٠٩٢٧خانه رسيد ).(١٣

نمی آورند و از اين جھت »اضافی« ھستند .توليد

که حدود  ١٤درصد از سال  ٢٠١٠کمتر بود.

سرمايه داری ،توليد برای سود است .سرمايه ای

علت افزايش فروش نسبت به پيش ،کاھش قيمت

که سود ندھد و تا آنجا که سود ندھد ،سرمايۀ

خانه است .اما شمار خانه ھای خالی از اين رقم

اضافی يا زيادی است و کاالھائی مربوط به اين

بيشتر است و بايد بيش از  ٥٠٠ھزار بدان

سرمايۀ اضافی ھستند يعنی شکل کاالئی آن

افزود :بانک ھائی که در قبال پرداخت وام ،خانه

سرمايۀ اضافی را تشکيل می دھند کاال يا

يا مستغالتی را در وثيقه دارند در صورت عدم

محصول اضافی اند .فرض کنيم ھزار واحد

پرداخت قسط خريد خانه ،ساکنان را اخراج و

سرمايه در سال معينی سودی برابر دويست واحد

خانه ھا را تصاحب می کنند که به خانه ھا و

برای صاحب آن فراھم کند .اگر در سال بعد

مستغالت خالی اضافه می شود .بنا به گزارش

 ١١٠٠واحد سرمايه باز ھم سودی معادل ٢٠٠

آسوشيتدپرس ) ١٧فوريه  (٢٠١٢از سال ٢٠٠٨

عايد صاحبش کند معنی آن اين است که از ١٠٠

تا آخر سپتامبر  ٥٣٠ ،٢٠١١ھزار بررسی

واحد سرمايۀ اضافه شده سودی به دست صاحبش

قضائی برای تخليۀ خانه ھای کسانی که ناتوان از

نرسيده ،يعنی انباشت اين  ١٠٠واحد» ،اضافی«

پراخت قسط وام مسکن يا ديگر مستغالت به

بوده است .بدين سان و در اين معنی ،چه خانه ھا

بانک ھا بوده اند صورت گرفته و دادگاه ھا به

و مستغالت جديدی که به فروش نرفته اند و چه

بانک ھای طلبکار اجازه داده اند که خانه ھا يا

آنھائی که تخليه شده اند ،از نظر سرمايه دار،

قطعات زمين مربوط به وثيقه را تصرف کرده

»اضافی« به شمار می روند يعنی جزء توليد
اضافی يا سرمايۀ اضافی اند.
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 تغييرات شديد قيمت خانه و مستغالتقيمت خانه در سال ھای رونق به خاطر افزايش
تقاضا و نيز تسھيالت و معافيت ھای مالياتی
افزايش شديدی پيدا کرد .طبق گزارش بانک
مرکزی اسپانيا قيمت خانه از سال  ١٩٩٧تا

عمومی قيمت ھا که نه تنھا محصوالت مصرفی،
بلکه ماشين آالت و مواد خام و نيز سھام و اوراق
قرضه را دربر می گيرد به معنی نوعی ارزش
زدائی عمومی و تخريب است که زمينه را برای
ازسرگيری حرکت سرمايه آماده می کند.

 %١١٥ ،٢٠٠٧باال رفت .از سال  ٢٠٠٨به بعد

 -افزايش شديد وام ھای »سوخته« يا وام ھائی

که قيمت ھا به باالترين حد خود رسيده بودند،

که بدھکاران قادر به بازپرداختش نيستنند

کاھش قيمت با سرعت کمتری نسبت به افزايش
آن در دورۀ رونق شروع شد .طبق ارزيابی
وزارت اقتصاد اسپانيا قيمت متوسط مستغالت در
آوريل سال  ٢٠١٢حدود  ٢٠در صد نسبت به
قيمت مستغالت در سال  ٢٠٠٨کاھش يافته است
) .(١٤آژانس رتبه دھی فيچ کاھش قيمت ھا را
بيش از اين ارزيابی می کند )تا حدود  ٤٨در صد
کمتر از قيمت اصلی در مورد خانه ھای تخليه
شده که به تصرف بانک ھا درآمده اند(.
به طور کلی کاھش قيمت ھا در دورۀ بحران دو
معنی می تواند داشته باشد .در مورد يک کاالی
خاص که در دورۀ رونق بھای آن در اثر افزايش
تقاضا يا بورس بازی افزايش شديدی يافته )مانند
مستغالت در اسپانيا( ،اين کاھش می تواند به
معنی حذف افزايش قيمت نسبت به »قيمت
عادی« يا قيمت تعادل عرضه و تقاضا )که به
گفتۀ مارکس در اطر اف قيمت توليد يعنی ھزينۀ
توليد به عالوۀ سود متوسط دور می زند( و حتی
کاھشی بيش از اين مقدار باشد .اما کاھش

يکی از عاليم مھم بروز بحران و نشانۀ عموميت
يافتن آن افزايش باالی تعداد و مبلغ وام ھای
»سوخته« است .در اسپانيا ميزان متوسط وام
ھای سوخته يا وام ھای پرداخت نشدنی %٨٫٩٥
کل وام ھا ارزيابی شده که رقم بسيار باالئی است
و در اسپانيا از سال  ١٩٩٤تاکنون سابقه نداشته
است ).(١٥
قصور در بازپرداخت وام يا به عبارت ديگر
خطر سوخته شدن وام نزد گروه ھای مختلف
بدھکار به يک نسبت نيست .در سال  ٢٠١٠در
اسپانيا نرخ قصور شرکت ھای مستغالتی برابر
 ،%١٤نرخ قصور شرکت ھای ساختمانی %١١
و نرخ قصور وام ھای خريد مسکن کمتر از
 % ٢٫٥بود ) .(١٦با توجه به اينکه ھم ريسک
عدم بازپرداخت وام از جانب شرکت ھای
مستغالتی و شرکت ھای ساختمانی و ھم حجم
اعتبارات دريافتی شان بسيار باالتر از خانوارھا
است ،بخش اعظم وام ھای بازپرداخت نشدنی به
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بنگاه ھا مربوط می شود و نه به خانوارھا .بنا به
گزارش رئيس بانک مرکزی اسپانيا مبلغ کل اين
وام ھای بازپرداخت نشدنی در ماه ژوئن ٢٠١٢
به  ١٧٥ميليارد يورو )حدود  ٢٢٠ميليارد دالر(
رسيد که تمام سيستم بانکی و اقتصاد اسپانيا را
تھديد می کند.

تالشی برای توضيح علل بحران در اسپانيا
بخش مھمی از اقتصاد دانان ،اکثريت عظيم
دولت مردان ،مديران بنگاه ھای توليدی و
بازرگانی ،بانکداران و رؤسای مؤسسات مالی،
بسياری از روزنامه نگاران ،سياستمداران و
روشنفکران بحران اخير سرمايه داری را صرفا

 -افزايش شديد کسری بودجۀ عمومی

بحرانی مالی و بانکی ارزيابی و تصوير می کنند

اسپانيا در دورۀ رونق اقتصادی نه تنھا کسری

و علت آن را يا در اشتباھات مربوط به ارزيابی

بودجه نداشت ،بلکه در برخی سال ھا درآمد

ريسک ،يا کافی و کارآ نبودن مقررات مالی و

دولت از ھزينه اش بيشتر ھم بود .اکنون کسری

بانکی )و برخی به عکس در وجود خود ھمين

بودجۀ اسپانيا حدود  ٨٫٥درصد توليد ناخالص

مقررات( ،يا در سياست ھای اقتصادی دولت ھا

داخلی است که تقريبا سه برابر حدی است که

و برخی در توطئه ھای مؤسسات مالی بين المللی

اتحاديۀ اروپا برای کشورھای عضو تعيين و

و جھانی ،برخی ناشی از عوامل خارجی نسبت

تصويب کرده است .افزون بر اين ،ميزان وام

به جائی که بحران در آن مورد بررسی و مطالعه

بخش عمومی در سال ھای بحران يعنی طی ٥

است می بينند .بسياری از مطالعات برای توضيح

سال اخير به شدت افزايش يافته است ھرچند

بحران ،از جمله در مورد بحران اسپانيا ،در واقع

نسبت وام بخش عمومی اسپانيا به توليد ناخالص

به توصيف وضعيت و بيان يک رشته فاکت ھا

داخلی به بدی يونان ،ايتاليا ،ايرلند ،انگلستان و

بسنده می کنند و به دنبال علت يا علل آن نيستند و

فرانسه نيست ،اما رشد آن در سال ھای اخير

يا به شکل دلبخواه رابطۀ علت و معلولی بين

بسيار زياد بوده است :نسبت وام ھای بخش

پديده ھای اقتصادی برقرار می کنند.

عمومی به توليد ناخالص داخلی که در سال

ما در باال يک رشته از مھم ترين عاليم بحران

 ٢٠٠٧برابر  %٣٦٫٢بود در سال ٢٠١١به

مانند کاھش رشد اقتصادی و رکود )رشد منفی

 %٧٠رسيد و طبق پيش بينی وزارت اقتصاد

مستمر توليد ناخالص داخلی( ،کاھش سرمايه

اسپانيا در ماه مه سال  ، ٢٠١٢نسبت وام بخش

گذاری به ويژه در توليد ،کاھش استفاده از

عمومی به توليد ناخالص داخلی به  %٧٩٫٧تا

ظرفيت توليدی ،افزايش شديد بيکاری ،افزايش يا

پايان سال  ٢٠١٢می رسد.

کاھش شديد قيمت ھا ،گسترش ورشکستگی ھا،
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افزايش تعداد و حجم وام ھای سوخته ،افزايش

اند .پرسشی که می توان مطرح کرد اين است که

شديد کسری بودجۀ دولتی ،افزايش وام ھای بخش

چرا شرکت ھای مستغالتی و ساختمانی قادر به

خصوصی و بخش عمومی و غيره را بررسی

بازپرداخت وام ھای خود که برای توليد و فروش

کرديم .اينھا حلقه ھای يک زنجيرند و با ھم

خانه و مستغالت گرفته اند نيستند؟ ممکن است

ارتباط دارند اما در بررسی ارتباط شان با

گفته شود چون خانه ھا و مستغالت توليد شده و

يکديگر بايد بتوان روندی را توضيح داد که به

عرضه شده به فروش نرفته اند و اين شرکت ھا

طور منطقی اين پديده ھا را دربر می گيرد و

نقدينگی در اختيار نداشته اند .اين پاسخ که ممکن

پيوندھايشان را به صورت ضرورت ھای

است در اين يا آن مورد خاص درست باشد برای

اقتصادی تبيين می کند .بسياری از تحليل گران

مجموعۀ اين شرکت ھا و برای اسپانيا در زمانی

که بحران کنونی را اساسا بحرانی مالی می دانند

که در آستانۀ بحران قرار داشت درست نيست.

از مثال حجم باالی اعتبارات شروع می کنند و از

در سال ھای  ٢٠٠٦ ،٢٠٠٥و  ٢٠٠٧تقاضا

اينکه بانک ھا و ديگر مؤسسات مالی بی پروا به

برای مسکن )و مستغالت( باال بود .در سال

دادن وام روی می آورند بی آنکه به حد کافی به

 ٢٠٠٧تقاضای خانه از عرضه اش بيشتر بود

تحليل خطرھای موجود و از جمله خطر عدم

) .(١٧در مقاله ای زير عنوان »ارزش خانه

بازپرداخت وام ھا بپردازند .عين اين »تحليل«

ھای دوباره تصاحب شده سقوط می کند« مندرج

بارھا و بارھا در مورد »ساب پرايم« آمريکا نيز

در فاينانشال تايمز مورخ  ١٩آوريل  ٢٠١٢گفته

تکرار شده است .ما در اينجا به ساب پرايم نمی

شده که در اسپانيا» :در اوج رونق مسکن در

پردازيم و می کوشيم مورد اسپانيا را که جوانب

سال  ٢٠٠٦ھر ماه  ١٠٠٠٠٠قولنامه برای

مختلفش را بررسی کرديم توضيح دھيم.

خريد ملک جديد در محضر امضا می شد .در

از حجم باالی اعتبارات و خطر عدم بازپرداخت
وام ھا شروع می کنيم چون واقعيتی است که ھيچ
کس منکرش نيست .ديديم که خطر اصلی عدم
بازپرداخت وام ھا از جانب شرکت ھای
ساختمانی و شرکت ھای مستغالتی و به طور
کلی بنگاه ھا است و نه کسانی که وام مسکن يا
مستغالت با وثيقه قرار دادن ملک مربوط گرفته

سپتامبر سال گذشته تعداد قولنامه ھا تنھا ٢٥٠٠٠
]در ماه[ بود «.اين نشان می دھد که در سال
 ٢٠٠٦يا  ٢٠٠٧مشکل شرکت ھای ساختمانی و
شرکت ھای مستغالتی کمبود تقاضا نبود .زيرا
که در سال ھای رونق ،به طور متوسط حدود
 ٥٠٠ھزار خانه توليد می شد در حالی که طبق
آنچه در باال از فاينانشال تايمز نقل کرديم تقاضا
از اين مقدار بيشتر بود .در ضمن بايد توجه
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داشت که در سال ھای  ٢٠٠٦و  ،٢٠٠٧چنانکه

نھائی نبود ،پس بايد علت اين امر را در جای

قبال ھم گفتيم نرخ بيکاری بسيار کمتر از حاال

ديگری جستجو کرد.

بود و در اين سال ھا مزدھا در باالترين سطح

در اسپانيا سھمی از سود ناخالص عملياتی

خود در دورۀ رونق بودند ).(١٨

شرکت ھای غير مالی که به صورت بھره به

بدين سان در آستانۀ بحران ،کمبود تقاضای مؤثر

بانک ھا داده می شود يا دست کم در سال ھای

نمی توانست علت به فروش نرفتن خانه ھا باشد

مورد نظر داده می شد سھم باالئی است .نسبت

يا علت فوری باشد .اگر علت اين امر که شرکت

بھرۀ پرداختی شرکت ھای اسپانيائی به مازاد

ھای ساختمانی و مستغالتی در بازپرداخت وام

عملياتی ناخالص اين شرکت ھا به صورت

ھای خود به بانک ھا دچار قصور شدند دست کم

درصد بين سال ھای  ٢٠٠٧تا  ٢٠١٠و ھمين

در آغاز بحران کمبود تقاضای مؤثر خريدار

نسبت در ھمين زمان برای منطقۀ يورو در
جدول

زير

است:

آمده

نسبت بھرۀ پرداختی شرکت ھای غير مالی به مازاد ناخالص عملياتی )در صد(
٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

سال

١٧

٢١

٣٢

٣٠

اسپانيا

١٤

١٧

٢٢

١٨

منطقۀ يورو

)منبع :بانک مرکزی اسپانيا ،وامداری خصوصی ،دسامبر (٢٠١١

جدول باال نشان می دھد که بخش مھمی از سود

بانکی تأمين می گردد يعنی نسبت وام به سرمايۀ

يا مازاد ناخالص شرکت ھای غير مالی )بيش از

ويژۀ اين شرکت ھا باال است .بدين سان بخش

 ٣٠در صد در سال ھای  ٢٠٠٧و  (٢٠٠٨به

مھمی از سود ناخالص شرکت ھای ساختمانی و

صورت بھره نصيب بانک ھا می شود .در ضمن

مستغالتی )احتماال بيش از ميزان متوسط شرکت

می دانيم که بخش مھمی از سرمايۀ شرکت ھای

ھای غير مالی( به سمت بانک ھا سرازير می

ساختمانی و مستغالتی از وام و اعتبار نظام
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شود .اين امر باعث می شد که اين شرکت ھا

غيره ،بانک ھای اسپانيا از نظر نسبت سود به

نتوانند قيمت مسکن را زياد پائين بياورند.

دارائی و سود به سرمايۀ ويژه جزء رتبه ھای

از سوی ديگر به خاطر افزايش بارآوری کار و
در نتيجه سھم کاھش يابندۀ کار زنده که سرچشمۀ
سود و ارزش اضافی است ،سود واحد مسکن و
مستغالت در طول زمان کاھش می يابد ).(١٩
در نتيجه شرکت ھای ساختمانی و مستغالتی نمی
فروش بيشتر پائين
توانستند قيمت ھا را برای
ِ
بياورند .جالب است توجه کنيم که حتی پس از
انفجار بحران در سال ھای  ٢٠٠٨و ،٢٠٠٩

اول در منطقۀ يورو بودند ) .(٢١اما ضريب
توانائی آنھا در پرداخت وام ھا و تعھدات مالی
شان جزء بدترين ھا در حوزۀ يورو بود .اين امر
که بحران بانکی در اسپانيا تقريبا سه سال پس از
بحران مسکن و مستغالت نمودار شد نشان می
دھد که منشأ بحران اسپانيا مالی و بانکی نيست و
بايد ريشۀ آن را در حوزۀ توليد جستجو کرد.
کاری که ما کوشيديم در اين نوشته انجام دھيم.

کاھش قيمت خانه و مستغالت سريع نبود و

گفتيم که گرايش نزولی نرخ سود يکی از

شرکت ھای ساختمانی و مستغالتی کوشيدند با

سرچشمه ھای اصلی بحران اسپانيا است.

کاھش عرضه از افت سريع قيمت خانه ھا و

کوشيديم از طريق استدالل و نه بررسی تجربی و

مستغالت جلوگيری کنند ) .(٢٠بدين سان کاھش

يا محاسبۀ نرخ سود سرمايۀ اجتماعی در اسپانيا

نرخ سود و تالش نافرجام سرمايه داران برای

اين را نشان دھيم زيرا داده ھای الزم برای چنين

مقابله با آن از طريق کاھش عرضه و در نتيجه

محاسباتی را در اختيار نداريم .اما يک نسبت مھم

بيکارسازی ،بازتوليد سرمايه را با بن بست

در برخی اسناد اقتصادی و مالی اسپانيا وجود

روبرو کرد .با بيکار کردن کارگران و عاطل

دارد که به نحو غير مستقيم کاھش نرخ سود در

کردن وسايل توليد و کاھش فروش ،بحران شدت

اسپانيا را نشان می دھد :نسبت وام شرکت ھای

يافت و بحران به گفتۀ مقالۀ علل و نتايج بحران

غير مالی به سود ناخالص عملياتی اين شرکتھا.

اقتصادی اسپانيا از طريق رشتۀ ساختمان و
مستغالت به بانک ھا منتقل شد.

برای اينکه رابطۀ اين نسبت را با نرخ سود در
نظر بگيريم کافی است توجه کنيم که نرخ سود

نکتۀ جالب اين است که به گزارش بانک مرکزی

بنا به تعريف اقتصاد سياسی مارکسيستی عبارت

اسپانيا در پايان سال  ،٢٠١٠يعنی به ھنگام

است از نسبت ارزش اضافی کل به سرمايۀ

امواج عظيم بيکاری و افزايش بی سابقۀ خانه ھا

اجتماعی مولد .ارزش اضافی کل يعنی کل

و مستغالت به فروش نرفته ،ورشکستگی ھا و

مازادی که کارگران مولد توليد می کنند تقريبا
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ھمان سود ناخالص است يعنی کل کار زندۀ

مستقيم دارد يا دقيق تر بگوئيم تغييراتشان ھم

کارگران مولد منھای مجموع مزدھای آنان در

جھت است.

يک زمان معين )مثال يک سال( .بدين سان نرخ

اما نسبت وام شرکت ھای غير مالی به سود

سود با عکس نسبت کل وام ھا به سود ناخالص

ناخالص در اسناد مالی و اقتصادی وجود دارد.

عملياتی مجموع شرکت ھای غير مالی پيوند

اين نسبت در سندی از انتشارات بانک مرکزی

نزديکی دارد .عکس نسبت وام شرکت ھای غير

اسپانيا به نام Documento Occasional N.°

مالی به سود ناخالص عملياتی يعنی نسبت سود

 0001به صورت نمودار برای سال ھای ١٩٩٦

ناخالص عملياتی به مجموع وام ھا؛ و نرخ سود

تا  ٢٠٠٨رسم شده است .اين نسبت را  D/Sمی

يعنی سود ناخالص عملياتی به سرمايۀ اجتماعی.

ناميم ) Dکل وام شرکت ھای غير مالی و  Sکل

اينھا دو کسری ھستند که صورت ھای شان يکی

سود ناخالص عملياتی اين شرکت ھا است(.

است اما مخرج يکی سرمايۀ اجتماعی و مخرج

مقادير مربوط به ھر سال اين نسبت را با استفاده

ديگری کل وام شرکت ھای غيرمالی است.

از نمودار سند بانک مرکزی اسپانيا در جدول

مخرج ھا با يکديگر برابر نيستند اما بی ربط ھم

زير می آوريم .سپس عکس اين نسبت يعنی S/D

نيستند! کل وام شرکت ھای غير مالی به گونه ای

و يا نسبت کل سود ناخالص عملياتی شرکت ھای

متناسب با سرمايۀ اين شرکت ھا است که مجموع

غير مالی به کل وام اين شرکت ھا را برای ھر

اين سرمايه ھاعمال سرمايۀ اجتماعی را تشکيل

سال حساب می کنيم .ديده می شود که اين نسبت

می دھد .بدين سان با اطمينان خوبی می توان

اخير ،که نشان خواھيم داد با نرخ سود ھم جھت

گفت که نرخ سود با عکس نسبت وام شرکت

است ،در طول زمان کاھش می يابد.

ھای غير مالی به سود ناخالص عملياتی ،تناسب

٢٠٠

٢٠٠

٢٠٠

٢٠٠

٢٠٠

٢٠٠

٢٠٠

٢٠٠

٢٠٠

١٩٩

١٩٩

١٩٩

١٩٩

٨

٧

٦

٥

٤

٣

٢

١

٠

٩

٨

٧

٦
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به سادگی می توان ثابت کرد که نرخ سود نيز

به عبارت ديگر مقدار کل ارزش اضافی ،به رغم

مانند  S/Dو يا نسبت کل سود ناخالص عملياتی

کاھش نرخ سود ،افزايش يابد و نيازھای انباشت

شرکت ھای غير مالی به کل وام اين شرکت ھا

سرمايه را تأمين کند .اما با کاھش بيشتر نرخ

کاھش می يابد و در واقع کاھش نرخ سود در

سود ،سرانجام حجم يا مقدار کل سود ھم شروع

طول زمان از کاھش  S/Dھم بيشتر است .برای

به کاھش می کند که به نوبۀ خود باعث کاھش

اثبات اين موضوع ،فرض می کنيم کل سرمايۀ

سرمايه گذاری می شود و به طور کلی انباشت

اجتماعی مولد برابر با  Kباشد .روشن است که

سرمايه دچار اختالل می گردد که بيان بحران

 Kبرابر با  E+Dاست ) (K= D + Eکه در آن

اقتصادی سرمايه داری است که در اين گفتار

 Eسرمايۀ ويژۀ کل شرکت ھای غير مالی و D

مھم ترين جنبه ھای آن را توضيح داديم.

چنانکه ديديم بيانگر کل وام آنھا است .در اين
صورت نرخ سود برابر خواھد بود با:
) = S/K = S/(E+Dنرخ سود

بدين سان می بينيم که قانون گرايش نزولی نرخ
سود چارچوب منطقی و محکمی برای توضيح
بحران اسپانيا فراھم می کند .در مورد اسپانيا
وضع خاص اقتصاد اين کشور و به ويژه اھميت

اما ) S/(E+Dاز  S/Dکوچک تر است زيرا

بسيار زياد نقش بانک ھا و دخالت حکومت »نئو

صورت ھای اين دو کسر برابرند اما مخرج کسر

ليبرال« آن برای نجات بانک ھا )اسپانيائی و بين

دوم از مخرج کسر اول بيشتر است .يعنی

المللی( و شرکت ھای عظيم ساختمانی و

 = S/(E+D) < S/Dنرخ سود

مستغالتی و مجتمع ھای توريستی که با آن دو
رابطۀ مستقيم دارند نيز بايد در نظر گرفته شوند.

در جدول باال ديديم که  S/Dدر طول سال ھای
مورد بررسی ھمواره در حال کاھش بوده است
در نتيجه نرخ سود ھم که از  S/Dکمتر است به
طريق اولی در اين سال ھا سير نزولی داشته
است ) .(٢٢البته حجم باالی سرمايه گذاری در
اسپانيا تا سال ) ٢٠٠٧که چنان که ديديم وام ھا و
اعتبارات بانکی آن را به شدت تقويت می کردند(
باعث می شد که حجم سود سرمايۀ اجتماعی يا

کالم آخر با مبارزۀ طبقاتی پرولتارياست
ما اين گفتار را با مبارزۀ دشوار و مصممانۀ
کارگران اسپانيا با سرمايه داران و دولت سرمايه
داری اين کشور آغاز کرديم و کوشيديم زمينه
ھای اقتصادی و اجتماعی اين مبارزه را نشان
دھيم .وضعيت اسپانيا ،ھمچنان که وضعيت
آمريکا ،اروپا و ديگر جوامع سرمايه داری به
٢۶
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روشنی نشان می دھند که نظام سرمايه داری و

تظاھرات سياسی و راه پيمائی ھا با سرمايه

کارگزاران اقتصادی ،سياسی و ايدئولوژيکش،

داران و حکومت ھايشان مبارزه می کنند ،فردا

بشريت را به پرتگاه ھای مرگبار و فاجعه ھای

ابعاد و گسترۀ اين مبارزه بسيار وسيع تر و ھمه

اقتصادی و سياسی رھنمون می شوند .اين نظام

جانبه تر خواھد بود .زيرا مبارزۀ فردای طبقۀ

ھيچ راه برون رفتی ندارد و محکوم به فروپاشی

کارگر اسپانيا ،نه تنھا بايد ھمۀ دستاوردھای

است .مھم ترين عاملی که می تواند به روند

انقالبی گذشته را با خود داشته باشد ،بلکه بايد از

فروپاشی اين نظام شتاب دھد ،که اين فروپاشی

پيروزی ھا و شکست ھای مبارزات پرولتاريای

را به شکل انقالبی رھائی بخش و زاينده و زنده

ھمۀ کشورھای ديگر درس بگيرد .مبارزه ای

و پيش رونده در آورد ،انقالبی که برانداختن

ديگر ،مبارزه ای نو ،مبارزه ای بی امان است

سرمايه داری و نظام طبقاتی و ساختن سوسياليسم

که اگر بخواھد جزئی از رھايی بشريت از

يعنی جامعه ای بر پايۀ توليد اجتماعا تنظيم شدۀ

چنگال سرمايه داری باشد ،راھی و چاره ای جز

مولدان آزاد و متحد با مالکيت اجتماعی و

تدارک شرايطی ندارد که انقالب سوسياليستی را

مديريت مولدان مستقيم را ھدف واالی خود قرار

در اسپانيا پيروز گرداند.

می دھد ،مبارزۀ طبقاتی آگاھانه و متشکل
پرولتاريا است.

س .ش مرداد ماه  ،١٣٩١اوت ٢٠١٢

پانوشت ھا

اگر معدنکاران آستورياس در سال ١٩٣۴
مسلحانه با سرمايه داران و زمينداران و با
نظاميان فاشيست فرانکوئی جنگيدند ،اگر در
دوران سياه فرانکو که پس از کشتارھای بی
شمار نفس ھا را در سينه ھا حبس کرده بود
معدنکاران آستورياس مبارزات سياسی و

 ، EFSF-١شرکت اروپائی که کشورھای منطقۀ يورو
در سال  ٢٠١٠برای کمک به کشور عضو به صورت
اعتبار و تضمين وام تشکيل دادند .سقف کل اعتبار
تضمينی اين مؤسسه به  ٧٨٠ميليارد يورو می رسد.
 -٢اين وضعيت تنھا مربوط به سال  ٢٠١٠نيست ،بلکه
از ويژگی ھای ديرپای اقتصاد اسپانيا است .جدول زير

اقتصادی خود را به رغم سرکوب و شکنجه و

سھم نسبی صنايع مختلف ،غير از ساختمان ،در توليد

زندان به پيش بردند ،و اگر امروزه در برابر

ناخالص داخلی اسپانيا را در سال  ٢٠٠٧نشان می دھد:

حکومت نئوليبرالی اسپانيا و سياست ھای
اقتصادی ارتجاعی اش برپا خاسته اند و صدھا
ھزار کارگر نيز در مبارزات اعتصابی و

سھم فعاليت صنعتی در توليد ناخالص داخلی

)(%

صنايع غذائی و نوشابه

۴٫۵

خودرو و تريلر سازی

٣
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برق ،گاز ،بخار ،و تھويه

٢٫٧

 -۴طبق گفتۀ مقالۀ »رونق و بحران )عميق( در اقتصاد

حمل و نقل زمينی و لوله کشی

٢٫۵

اسپانيا :نقش اتحاديۀ اروپا در تکامل آن« نوشتۀ ميرن

ساخت محصوالت فلزی

٢٫٢

اتگزارتا ،فرانسيسکو ناوارو ،رامون ريورا و ويکتوريا

صنايع شيميائی

٢٫١

سولده ويال ،اين مقاله بر روی اينترنت با نشانی زير قابل

ماشين آالت و تجھيزات مکانيکی

١٫۵

دسترسی است:

ساخت ديگر وسايل حمل و نقل

٠٫۶

وسايل الکترونيکی و اپتيکی

٠٫۶

http://www.google.com/#hl=en&gs_nf=1&c

صنايع ھوا و فضا

٠٫۵

(p=46&gs_id=5m&xhr=t&q=Boom+and+

نساجی

٠٫۴

deep)+crisis+in+the+Spanish+economy%3

حمل و نقل دريائی

٠٫١

A&pf=p&sclient=psy-

جمع کل

٢٠٫٧

ab&oq=Boom+and+(deep)+crisis+in+the
=+Spanish+economy:&gs_l=&pbx=1&bav
on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=5413da6e2a508
65c&biw=1600&bih=805&bs=1

)جدول باال از جدول کلی تری که سھم تمام فعاليت ھای
اقتصادی – کشاورزی ،صنعت و خدمات – اسپانيا در
نوليد ناخالص داخلی اين کشور در سال  ٢٠٠٧را نشان

می داد برگرفته شده است .جدول اخير در مقالۀ »محتوای
وارداتی بخش ھای صنعتی اسپانيا« نوشتۀ آلبرتو کابره

 -۵بخش ھای مھم فعاليت کسب و کار در اسپانيا،
سپتامبر  OSEC ،٢٠١١سويس www.osec.ch
 -۶منبع:

رو براوو ،و ميگل تيانا آلوارز ،که در بولتن اقتصادی
بانک اسپانيا ،آوريل  ٢٠١٢چاپ شده ،مندرج است(.

=http://www.google.com/#hl=en&output
search&sclient=psy-

در ھمين سال صنعت ساحتمان به تنھائی  %١۵٫۴و

ab&q=LAND+MANAGEMENT.+CONF

فعاليت ھای مربوط به مستغالت  %۶٫۴توليد ناخالص

LICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SM

داخلی اسپانيا را تشکيل می دادند .در نتيجه سھم مجموع

AL&oq=LAND+MANAGEMENT.+CO

فعاليت ھای ساختمانی و مستغالت در توليد ناخالص

NFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+

داخلی برابر  %٢١٫٨بود که ديده می شود از سھم

SMAL&gs_l=hp.12...3115.3115.0.6262.1

مجموع تمام صنايع ديگر در توليد ناخالص داخلی بيشتر

.1.0.0.0.0.93.93.1.1.0...0.0...1c.KAbHYfq

است.

jc4I&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf

 -٣منبع :علل و نتايج بحران اقتصادی اسپانيا نوشتۀ
فرانسيسکو کاربالو -کروز

.&fp=5413da6e2a50865c&biw=1600&bi
h=805
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 -٧منبع :علل و نتايج بحران اقتصادی اسپانيا ،نوشتۀ

 -١۴لوئيس دو گويندوس وزير اقتصاد اسپانيا )در اقتصاد

فرانسيسکو کاربالو -کروز

جھانی :چارچوبی برای رشد قوی ،پايدار و متعادل ،راه
اسپانيا به سمت ثبات و رشد ،گرد ھمائی وزيران گروه

 -٨منبع :علل و نتايج بحران اقتصادی اسپانيا

 ١٩ ، ٢٠آوريل (٢٠١٢٠

 -9رصد اقتصادی اسپانيا ،از انتشارات  BBVAژانويه

 -١۵منبع:

٢٠١١
http://www.bloomberg.com/news/2012-07-

 – ١٠منبع :بانک اسپانيا :وامداری خصوصی

18/spanish-bad-loans-rise-in-may-as-weakeconomy-spurs-defaults.html

 – ١١منبع :يوروستات

 -١۶منبع :علل و نتايج بحران اقتصادی اسپانيا

 – ١٢منبع :آنکتاد

 -١٧بانک مرکزی اسپانيا ،تنظيم سرمايه گذاری در

 -١٣منبع:

مسکن ،وضعيت کنونی ،ص ٨

http://www.lecourrier.es/plus-de-800-000/appartements-neufs-non-vendus-en-espagne

 -١٨جدول زير افزايش مزد از  ٢٠٠٦تا  ٢٠١٠را نشان
می دھد:

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

سال

١٫٣

٢٫٣

٣٫٥

٤٫٢

٣٫٦

درصد افزايش مزد

ديده می شود که در سال ھای  ٢٠٠٧ ،٢٠٠٦و ٢٠٠٨

 -٢١علل و نتايج بحران اقتصادی اسپانيا

ميزان افزايش مزد در اسپانيا از سال ھای ديگر بيشتر
بوده است.

 -٢٢اگر نسبت وام به سرمايۀ ويژه يعنی ) (D/Eرا
داشته باشيم با استفاده از معادلۀ باال می توانيم نرخ سود

 -١٩به رغم اينکه بارآوری کار به ويژه در رشتۀ

را ھم حساب کنيم زيرا:

ساختمان و در مقايسه با کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری
در اسپانيا باال نيست ،مثال بارآوری کار اسپانيا در رشتۀ
ساختمان نصف بارآوری انگلستان در اين رشته است
)يوروستانت(.

 -٢٠علل و نتايج بحران اقتصادی اسپانيا

= ]) = S/(E+D) = S/[D.(1+E/Dنرخ سود
)(S/D).[1/(1+E/D)] = (S/D).(D/E)/(1+D/E
ديده می شود که اگر نسبت ھای ) (S/Dو ) (D/Eرا
داشته باشيم ،نرخ سود به سادگی قابل محاسبه است.
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برای ارتقای خيزش ما به ياری ھمه جانبۀ انقالبيان پرولتری نيازمنديم
ruwo.iran@gmail.com

سازمان ھای طبقه کارگر
کميته کارخانه :نقش و وظايف آن

کارخانه ھا و مراکز کار را عھده دار می شوند
)روشن است که نحوه ی انتخاب آنھا و جايگزينی
شان و غيره عينا مانند شورا است ،يعنی قابل
عزل بودن ،مسئول بودن ،محدود بودن

برگرفته از طرح برنامۀ کمونيست ھای ايران

درآمدشان به درآمد يک کارگر متوسط يا ماھر و
غيره( .يعنی واقعيت و تاريخ جنبش کارگری به

شيده رخ فروز

ما می گويد که پديده ای به نام کميتۀکارخانه و

در روسيه )و نيز در آلمان و ايتاليا در سالھای

محل کار به وجود آمده – و می تواند به وجود آيد

پس از جنگ جھانی اول تا  (١٩٢١ – ٢٢ما با

– که اين امر مھم را به عھده گيرد .يعنی ادارۀ

پديدۀ ديگری که از نظر شکل شبيه شوراست

توليد و خلع يد واقعی از بورژوازی و مديران و

ولی نقش ،حوزه فعاليت و عملش متفاوت است

متخصصانی که حاضر به تمکين از دولت

روبروايم و آن کميته کارخانه و محل کار است:

کارگری و از ادارۀ کارگری کارخانه و محل کار

در واقع اين کميته ھای کارخانه و محل کار اند

نيستند.

که در شرائط بحران انقالبی کنترل کارخانه ھا
را به دست می گيرند ،مانع کارشکنی و بستن
کارخانه و تخريب بورژوازی و غيره و تأمين
آذوقه رسانی و پشتيبانی از اعتصابات و غيره
می شوند )در موارد بسياری ھمان کميته ھای
اعتصاب اند يا با آنھا در پيوند نزديک قرار
دارند( و پس از پيروزی انقالب وظيفۀ مديريت

روشن است که کميته ھای کارخانه – چه پيش از
تسخير قدرت ،و چه پس از آن – دارای نزديک
ترين پيوند با شورا و نيز با سنديکاھاست )حتی
ممکن است ھمين کميته ھای کارخانه و محل
کار ،يا بخشی از آنھا تبديل به شورا – به عنوان
ارگان قدرت سياسی کارگری – شوند(.
ضرورت پيوند آن با شوراھا واضح است :کميته
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ھای کارخانه تکيه گاه اقتصادی و تدارکاتی

 -٢مرحلۀ خود مديری کارگران که به معنی

شوراھا ھستند و نيز تضمين کنندۀ اجرای

از بين بردن مديريتی جدا از توليد کنندۀ

تصميمات عام سياسی )مانند مصادره ھا ،ملی

مستقيم است.

کردن ھا و غيره( و اجرای اولويتھای سياسی که
برای انقالب ضروری است و نقش يکی از تسمه
ھای ارتباطی دولت کارگری با تودۀ کارگر را به

ترکيب طبقاتی کميتۀ کارخانه به سه مرحله يا سه
دوره از تکامل مناسبات توليد مربوط می گردد:

عھده دارند .کميته ھای کارخانه و محل کار در

دوره اول :کميته کارخانه متشکل از نمايندگان

ھمان حال با سنديکاھا ،يعنی سازمان ھای

کارگران ،تکنيسين ھا ،مھندسان ،کارمندان و

صنعتی کارگران که می توانند ھمۀ کارگران را

کادرھای اداری و نيز نمايندگان سرمايه داران،

صرف نظر از گرايشھا ،موقعيت ،سن ،جنسيت،

تکنوکراتھا و بوروکراتھائی است که حاضر به

عقايد ،مليت و غيره متشکل کنند ،در پيوند

ھمکاری با دولت شورائی می باشند .در اين

ھستند.

مرحله ممکن است کارگران و روشنفکران

کميتۀ کارخانه نھاد مديريت و پيشبرد توليد در
کارخانه است .اين نھاد ،دولت شورائی و طبقۀ
کارگر را در رابطه با توليد ،به ھم پيوند می دھد.
گذار تکاملی اين نھاد يکی از عوامل تکامل
مناسبات توليد سوسياليستی است .در جمھوری
شورائی ،به طور کلی ،مراحل اين گذار از دو
جنبه مطرحند:
الف – از جنبۀ شرکت در توليد و مديريت.
ب – از جنبۀ ترکيب طبقاتی کميتۀ کارخانه.
شرکت در توليد و مديريت به دو مرحله تقسيم
می گردد:

کارگری محيط کار ،ھنوز به دليل کمبود آگاھی
طبقاتی و توانائی ھای فنی ،علمی و اداری ،قادر
به مديريت توليد نباشند ،در اين صورت می
توانند ادارۀ توليد را با کنترل و حسابرسی
کارگری آغاز کنند و با رشد آگاھی و توانائی
ھای خود ،کميتۀ کارخانه را به مثابۀ ارگان
مديريت توليد ،به وجود آورند و يا تکامل دھند.
دوره دوم :در اين دوره به خاطر رشد دانش
سياسی ،فنی و مديريت کارگران ،و افزايش الزم
بارآوری کار برای جھش به جلو و بيشتر رھا
شدن وقت کارگران از توليد مستقيم ،امکان حذف
سرمايه داران ،بوروکراتھا و تکنوکراتھا از توليد
فراھم می شود.

 -١مرحله ای که کارگران در مديريت و
مديران در توليد مستقيم شرکت می کنند.
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دوره سوم :تقسيم کار در توليد که ديگر شکل
دائمی ندارد ،منجر به تقسيم اجتماعی کار نمی
گردد ،زيرا توليد کنندگان مستقيم به آن اندازه
مديريت ،فن ،علم و فرھنگ آموخته اند که بتوانند
خود مديری را در واحدھای توليد به پيش برند.
بنابراين در اين دوره ترکيب طبقاتی کميته
کارخانه يا کال مديريت توليد ،تنھا از مولدان

 - 3برنامۀ گوتا )مه (١٨٧٥
 - 4پيشگفتار انگلس بر نقد برنامۀ گوتا
 - 5نامۀ مارکس به ويلھلم براکه
 - 6يادداشت ھای حاشيه ای بر برنامۀ
حزب کارگران آلمان ]نقد برنامۀ گوتا[
 - ٧پانوشت ھا

متحد )کارگران( تشکيل خواھد شد.
مھم ترين عامل در سرعت بخشی گذار از اين
مراحل ،تداوم سلطۀ سياسی پرولتاريا و تکامل
مبارزۀ طبقاتی به نفع طبقۀ کارگر است.

يادداشت مترجم
متن زير ترجمۀ تازه ای است از نقد برنامۀ گوتا
اثر کارل مارکس )نوشته شده در ماه آوريل تا
اوايل ماه مه سال  (١٨٧٥با مقدمۀ انگلس بر اين
نقد ) (١٨٩١و نامۀ مورخ  ٥مه  ١٨٧٥مارکس
که ھمراه اين نقد به ويلھلم براکه فرستاده و از

کارل مارکس
نقد برنامۀ گوتا

او خواسته بود تا پس از مطالعۀ نقد ،آن را به
رھبران حزب کارگران سوسيال دموکرات
)( ١

)آيزناخرھا( ،گايب ،آوئر ،ببل و ليبکنشت منتقل
کند .در بيشترنسخه ھای نقد برنامۀ گوتا ،چه به
زبان فارسی و چه به زبان ھای انگليسی،
فرانسوی و غيره ،به چاپ نقد مارکس و مقدمۀ

ترجمۀ سھراب شباھنگ

انگلس و شماری نامه يا احتماال تفسيرھا و

فھرست مندرجات

توضيحاتی که به اين نقد مربوط می شوند بسنده

 - ١يادداشت مترجم
-2

برنامۀ

حزب

می کنند و خو ِد برنامۀ گوتا در اين نسخه ھا
کارگران

سوسيال

دموکرات ]برنامۀ آيزناخ ٨ ،اوت [١٨٦٩

نيامده است .اينکه انگلس در نخستين چاپ اين
اثر در سال  ،١٨٩١برنامۀ گوتا را ضميمه
نکرد بدين خاطر بود که مخاطبان اصلی او در
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آن زمان ھمگی آن برنامه را می شناختند و

که در آن زمان دامنگير جنبش کارگری بودند و

افزون بر آن ،در آن ھنگام بحث دربارۀ طرح

در زمان ما نيز چنين اند مورد تحليل و نقد قرار

برنامۀ جديدی در دستور کار حزب سوسيال

می دھد ،بلکه به عنوان نقدی علمی و انقالبی

دموکرات آلمان قرار داشت .اما اکنون که ١٣٧

تنھا به نفی و جنبۀ سلبی بسنده نمی کند و در ھر

سال از تاريخ تدوين برنامۀ گوتا و نقد مارکس

مورد ،ديدگاه و موضع مثبت و ايجابی خود را

بر آن می گذرد ،احتماال کمتر خوانندۀ نقد برنامۀ

نيز به روشنی و استواری مطرح می نمايد .يک

گوتا را می توان يافت که خود برنامۀ گوتا را

جنبۀ بسيار مھم و آموزندۀ ديگر اثر مارکس اين

نيز خوانده باشد .البته مارکس در نقد خود ،مھم

است که در نقد مواضع نظری نه تنھا نادرستی

ترين نکات اين برنامه را نقل کرده است با اين

يا نارسائی احکام و تئوری ھای طرف مقابل را

ھمه ما فکر می کنيم اگر خود برنامه ھمراه نقد

به شکل علمی و منطقی ثابت می کند ،بلکه به

باشد و پيش از نقد خوانده شود مطالعه مفيدتر و

نتايج عملی آن مواضع نظری نيز می پردازد و

مؤثرتر خواھد بود .ھمچنين برای درک بھتر نقد

بدين سان معيار عمل را ،ھم در نقد انديشه و

مارکس بر برنامۀ گوتا – از جمله در زمينۀ

نظر نادرست و ھم به عنوان پشتوانۀ نظر

سازش غير اصولی ای که آيزناخرھا با السالی

درست ،به کار می بندد .اين دو جنبۀ بسيار مھم

ھا کردند – داشتن شناختی از برنامۀ آيزناخ مفيد

نقد مارکس ،يعنی از يک سو عدم اکتفا به نفی

به نظر می رسد .از اين رو ما برنامۀ آيزناخ و

ساده و رد نظر نادرست و ضرورت طرح نظر

برنامۀ گوتا را پيش از نقد مارکس آورده ايم تا

جايگزين مثبت و ايجابی و از سوی ديگر نشان

خواننده ای که اين برنامه ھا را نخوانده با آنھا

دادن نتايج عملی ديدگاه ھای تئوريک ،دو جنبۀ

آشنا شود و به درک روشن تر و مستقل تری از

اساسی از نقد ديالکتيکی ،علمی و انقالبی اند که

نقد مارکس دست يابد.

نقد برنامۀ گوتانمونۀ برجسته ای از آن است.

اھميت و ُبرد ِ نقد برنامۀ گوتا بسيار فراتر از

مارکس در اين نوشته با نقل مفصل بندھای

نشان دادن مواضع انحرافی و نادرست آن برنامه

برنامۀ گوتا به نقد نظرات غير علمی و

و بسيار فراتر از نقد ديدگاه ھای السال است که

بورژوائی السالی ھا در مورد مزد يا به

خط راھنمای نظری و سياسی برنامۀ گوتا را

اصطالح »قانون آھنين مزدھا«ی السال ،رد

تشکيل می دادند .نوشتۀ مارکس نه تنھا يک

ديدگاه سکتاريستی و به ظاھر چپ آنان در شيوۀ

رشته ديدگاه ھای تئوريک و سياسی نادرست را

برخوردشان به زحمتکشان غير پرولتری که
٣٣

السالی ھا آنان را »توده ای ارتجاعی« می

کمونيستی؛ توليد و توزيع در سوسياليسم و

ناميدند ،رد تز بورژوائی »دولت آزاد خلقی«،

کمونيسم پيشرفته؛ توضيح دوران گذار از

رد ناسيوناليسم و بی توجھی و عدم تعھد به

سرمايه داری به کمونيسم؛ توضيح خصلت دولت

انترناسيوناليسم کارگری و وظايف ناشی از آن،

در دوران گذار از سرمايه داری به کمونيسم؛

رد ديدگاه ھای برابری طلبانۀ خرده بورژوائی و

تکيه بر ماھيت انترناسيوناليستی جنبش کارگری

يکسان فرض کردن سوسياليسم يا کمونيسم با

و وظايف ناشی از آن؛ ضرورت تشکل و

برابری طلبی ،رد ديدگاه اجتماعی – اقتصادی

وحدت کارگران و عمل مستقل آنھا؛ ضرورت

مبتنی بر توزيع ثروت و ناديده گرفتن شيوۀ توليد

ادارۀ کارگری توليد تعاونی يا اشتراکی در

که شيوۀ توزيع ثروت در جامعه از آن ناشی می

جامعۀ آينده و غيره ،آلترناتيو مثبت و ايجابی

شود ،رد ھرگونه سازش در اصول ،رد

خود را که مبتنی بر سوسياليسم علمی است

ھمکاری و ھمکاسگی با طبقات ارتجاعی و

مطرح می سازد .نقد برنامۀ گوتا از اين نقطۀ

حکومت ھای آنھا ،رد سوسياليسم دولتی ،رد

نظر ادامۀ مانيفست حزب کمونيست و مکمل آن

تکيۀ يک جانبه بر کار قانونی و رد قانون گرايی

است .ايده ھای بنيادی مانيفست که با انقالب

)که به معنی کنار نھادن مبارزۀ انقالبی است( و

ھای سال  ١٨٤٨-١٨٥٠اروپا ،تجربۀ بزرگ

غيره می پردازد .اما چنان که باالتر گفتيم به رد

انترناسيونال اول ) ،(١٨٦٤-١٨٧٦کمون پاريس

نظرات نادرست حاکم بر آن برنامه اکتفا نمی

و جنگ داخلی در فرانسه در سال ١٨٧١و

کند و با بيان درک علمی از ماھيت جامعۀ

تحوالت مھم اقتصادی – اجتماعی و سياسی در

سرمايه داری و طبقات مھم در اين جامعه )از

اروپا و آمريکا صيقل خورده بودند و از ديدگاه

جمله زمينداران که السالی ھا نامی از آنان نمی

نظری و روش شناسی نيز با تکامل ديدگاه ھای

بردند و نه تنھا از مبارزه به ضد آنان پشتيبانی

مارکس و انگلس در طول قريب به سی سالی که

نمی کردند ،بلکه به دنبال نوعی سازش با آنان و

از تدوين نظريۀ درک مادی تاريخ می گذشت،

بيسمارک بودند(؛ توضيح نھاد دولت در جامعۀ

شکل و محتوای دقيق تری به خود گرفته بودند،

سرمايه داری و کارکرد آن؛ ضرورت اجتناب

در نقد برنامۀ گوتا به روشنی جلوه گرند .از اين

ناپذير فروپاشی نظام سرمايه داری؛ خطوط

رو اغراق نيست اگر گفته شود که نقد برنامۀ

عمدۀ شيوۀ توليد در جامعۀ آينده که مستقيما پس

گوتا در ادامۀ مانيفست حزب کمونيست بيانگر

از انقالب کارگری جانشين جامعۀ سرمايه داری

خطوط عمدۀ برنامۀ عام پرولتاريای جھانی برای

می شود؛ فازھای نخستين و پيشرفتۀ جامعۀ
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رھائی از سرمايه داری ،کا ِر مزدی و نظام
طبقاتی به طور کلی است.
مارکس ھمچنين به مسايل دموکراتيک و مبارزۀ
پرولتاريا برای خواست ھای دموکراتيک می

س .ش.
تيرماه  ،١٣٩١ژوئيه ٢٠١٢

منابع ترجمه:

پردازد و نشان می دھد که تنھا در دموکراسی

منابع مقدمه انگلس ،نقد برنامۀ گوتا و نامۀ

سياسی است که مبارزۀ طبقۀ کارگر به نتايج

مارکس به براکه:

قطعی و نھائی خود می رسد.

-

انتشارات خارجی پکن١٩٧٢ ،

در شرايط کنونی ايران و جھان که مبارزه با
انواع سوسياليسم ھای غير پرولتری و دفاع از

-

پرولتری ھر روز ضرورت خود را به شکل

بارزتر و نيرومندتری نشان می دھد ،نقد برنامۀ

منبع برنامۀ گوتا )(١٨٧٥
-

برای ھمۀ کمونيست ھا باشد تا با آموختن عميق
تر سوسياليسم علمی و درس گيری از تجارب
ِ
جنبش جھانی طبقۀ کارگر ،مبارزه با بورژوازی

ترجمۀ فرانسوی در نقد برنامۀ گوتا،
ترجمۀ فرانسوی ،اديسيون سوسيال،

گوتا در کنار مانيفست و ديگر برنامه ھای
کمونيستی می تواند دستيار و چراغ راھنمائی

نقد برنامۀ گوتا ،ترجمۀ فرانسوی،
اديسيون سوسيال١٩٨١ ،

سوسياليسم علمی و کاربست خالقانۀ آن برای پی
ريزی برنامه ،سياست و تشکيالت انقالبی

نقد برنامۀ گوتا ،ترجمۀ انگليسی،

 ،١٩٨١ص ١٤٧-١٤٩
-

ترجمۀ انگليسی:

http://www.archive.org/stream/GothaProgramme
/726_socWrkrsParty_gothaProgram_231_djvu.txt

منبع برنامۀ آيزناخ برای سوسيال دموکراسی:

و تمام نيروھای ارتجاعی را عمق و وسعت
بيشتری بخشند و گامی در زمينۀ سازماندھی
کارگران انقالبی و کمونيست در ھر کشور و

‐http://www.germanhistorydocs.ghi
dc.org/sub_document.cfm?document_id=688

اتحاد جديد و نيرومند کارگران ھمۀ کشورھا

منابع سايت باال چنين اند:

فراھم آورند تا اين طبقه که به لحاظ عينی و

»برنامۀ آيزناخ برای سوسيال دموکراسی« ٨

تاريخی گورکن سرمايه داری و نظام طبقاتی به

اوت  ١٩٦٩در ويلھلم ليبکنشت ،ھفته نامۀ

طور کلی است ،به لحاظ ذھنی ،فکری و سياسی

دموکراتيک ،ج  ،٢شمارۀ  ١٤ ،٣٣اوت

نيز به سالح الزم و ويژۀ خود دست يابد.
٣۵
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 ،١٨٦٩ص ) ٣٧٤-٣٧٥چاپ مجدد در
اليپزيک (١٨٦٩

متن اصلی آلمانی برنامه در کتاب سير پی ريزی
رايش  ١٨٥٠-١٨٧٠چاپ دارمشتات،١٩٧٧ ،
ص  ٤٠٥-٤٠٧نيز تجديد چاپ شده است.

 -٣وابستگی اقتصادی کارگر به سرمايه
داران شالودۀ ھر شکلی از بردگی است
و از اين رو ھدف حزب سوسيال
دموکرات برای ھر کارگر اين است که
تمام درآمد کار را از طريق نظام تعاونی
دريافت دارد؛ ھمراه با اين ،روش کنونی
توليد )نظام مزدی( بايد الغا شود.

برنامۀ حزب کارگران
سوسيال دموکرات
برنامۀ آيزناخ ) ٨اوت (١٨٦٩
 - Iحزب کارگران سوسيال دموکرات آلمان
برای استقرار دولت آزاد خلقی مبارزه می کند.

 -٤آزادی سياسی اصلی ترين پيش شرط
برای آزادی اقتصادی طبقۀ کارگراست.
در نتيجه ،مسألۀ اجتماعی از مسألۀ
سياسی جدائی پذير نيست .حل مسألۀ
اقتصادی مشروط به حل مسألۀ سياسی
است و تنھا در دولتی دموکراتيک امکان
پذير است.
 -٥نظر به اينکه آزادی سياسی و اقتصادی

 - IIھر عضو حزب کارگران سوسيال دموکرات

طبقۀ کارگر تنھا در صورت پيشبرد

متعھد به پشتيبانی از اصول زير با تالش از

مبارزه تحت اصول مشترک و واحد

صميم قلب است:

امکان پذير است ،حزب کارگران

 -١شرايط سياسی و اجتماعی کنونی فوق

سوسيال دموکرات سازمانی واحد را می

العاده غير عادالنه اند و از اين رو بايد

پذيرد که در ھمان حال به ھر عضو

با انرژی تمام به ضد آنھا مبارزه کرد.

امکان می دھد تا در جھت رفاه عام

 -٢مبارزه برای آزادی طبقۀ کارگر،

تأثيرگذار باشد.

مبارزه ای برای امتيازات طبقاتی و

 -٦نظر به اينکه آزادی کار نه وظيفه ای

حقوق ويژه نيست ،بلکه برای حقوق و

محلی يا ملی ،بلکه اجتماعی است که

وظايف برابر و الغای سلطۀ طبقاتی

ھمۀ کشورھائی را که جامعۀ مدرنی

است.

داشته باشند دربر می گيرد ،حزب
کارگران سوسيال دموکرات خود را تا
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آنجا که قوانين مربوط به تشکل اجازه

-٧

می دھند شاخه ای از اتحاد بين المللی

با حضور ھيأت منصفه و دادگاه ھای

کارگران می داند و با تالش ھای اين

ويژۀ حرفه ای؛ برقراری روند قضائی

ارگان ھم پيوند است.

شفاھی و عمومی و رايکان بودن اجرای
عدالت.

 - IIIخواست ھای زير بايد موضوع تبليغات
-٨

حزب کارگران سوسيال دموکرات باشند:
-١

تضمين رأی عمومی ،مستقيم و مخفی
انتخابات

پارلمانی

]آلمان

شمالی[،

پارلمان ھای ايالتی آلمان و مجالس

روزانۀ عادی کار؛ محدوديت کار زنان
و منع کار کودکان.
-٩

بايد حقوق کافی روزانه تضمين شود.

مردم.
-٣

الغای امتيازات مربوط به طبقات،
مالکيت ،تولد ]خانواده[ و ايمان مذھبی.

-٤

استقرار ميليشيای مردمی به جای
ارتش ھای دائمی.

-٥

ماليات

بر

درآمد

واحد

تصاعدی و ماليات بر ارث.
 -١٠کمک دولتی به نظام تعاونی و وام
دولتی به تعاونی ھای آزاد مولدان با

برقراری قانون گذاری مستقيم )يعنی
حق پيشنھاد ايجابی و سلبی( توسط

الغای ھمۀ ماليات ھای غير مستقيم و
برقراری

استانی و شھری و ھر ارگان انتخابی
ديگر .برای نمايندگان منتخب پارلمانی

الغای ھمۀ قوانين ضد مطبوعات،
تشکل ،اتحاديه ھای کارگری؛ برقراری

برای ھمۀ مردان باالتر از  ٢٠سال در

-٢

استقالل دادگاه ھا؛ برقراری محاکمات

تضمين کنترل دموکراتيک.
]بندھای  ٤تا  ١٨مربوط به مسايل سازمانی
است[.
 -١٩اعضای حزب بر پايۀ برنامۀ حزب متعھد
می شوند که در ھمه جا دست به کار پی ريزی
تشکل ھای کارگران سوسيال دموکرات شوند.

جدائی کليسا از دولت و مدارس از
کليسا.

-٦

تحصيل اجباری در مدارس ابتدائی و

برنامۀ گوتا )مه (١٨٧٥

آموزش رايگان در ھمۀ مؤسسات

الف  -کار سرچشمۀ ھمۀ ثروت ھا و فرھنگ ھا

آموزشی عمومی.

است و از آنجا که به طور کلی کار مفيد تنھا از
طريق جامعه امکان پذير است ،نتايج بی کم و
٣٧
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کاست کار به جامعه يعنی به ھمۀ اعضای آن

خصلت بين المللی جنبش کارگری آگاه است و

تعلق دارد ،ھمه بايد بر پايۀ حقی برابر در کار

مصمم است که ھمۀ وظايفی را که اين واقعيت

شرکت داشته باشند و ھرکس بر حسب نيازھای

بر دوش کارگران می نھد انجام دھد تا برادری

معقولش دريافت کند.

ھمۀ انسان ھا را تحقق بخشد.

در جامعۀ کنونی ،وسايل کار در انحصار طبقۀ

حزب کارگری سوسياليست آلمان برای ھموار

سرمايه دار است؛ وابستگی ناشی از اين امر

کردن راه ھا به منظور حل مسألۀ اجتماعی

برای طبقۀ کارگر علت سيه روزی و بردگی در

خواھان استقرار شرکت ھای کارگری توليد با

ھمۀ اشکال آن است.

کمک دولت زير کنترل دموکراتيک زحمتکشان

رھائی کار مستلزم ارتقای ابزارھای کار به
دارائی مشترک جامعه و تنظيم کار جمعی توسط
جماعت ھمراه با تخصيص بخشی از محصول
برای نيازھای عمومی و تقسيم عادالنۀ بقيه
است.
آزادی کار بايد امر طبقۀ کارگر باشد که در
برابر او ھمۀ طبقات ديگر صرفا توده ای
ارتجاعی اند.
ب – با حرکت بر مبنای اين اصول ،حزب
کارگری سوسياليست آلمان می کوشد با ھمۀ
وسايل قانونی ،دولت آزاد و جامعۀ سوسياليستی
را پی ريزی کند ،قانون آھنين مزدھا را با انھدام
کار مزدی درھم بشکند ،استثمار را در
نظام ِ
ھمۀ شکل ھايش لغو کند و ھمه گونه نابرابری
اجتماعی و سياسی را از ميان بردارد.

است .چنين شرکت ھای توليدی بايد در صنعت
و کشاورزی با چنان دامنه ای برپا شوند که
سازماندھی سوسياليستی کل کار از آن ناشی
گردد.
حزب کارگری سوسياليست آلمان خواھان موارد
زير برای شالودۀ دولت است:
 -١رأی گيری عمومی برابر ،مستقيم،
مخفی و اجباری در ھمۀ انتخابات ھای
عمومی و کمونی ]محلی[ برای ھمۀ
شھروندانی که به حداقل سن قانونی ٢١
سال رسيده باشند .روز انتخابات،
يکشنبه و يا روز تعطيل ديگری خواھد
بود.
 -٢قانونگذاری مستقيم توسط مردم .تصميم
جنگ يا صلح توسط مردم.

حزب کارگری سوسياليست آلمان ھرچند که
نخست در چھارچوب ملی وارد عمل می شود از
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استقرار

 -٤برقراری ساعات کار روزانۀ عادی در

نيروھای مسلح مردمی ]ميليشيا[ به جای

پيوند با نيازھای جامعه .ممنوعيت کار

ارتش دائمی.

در روز يکشنبه.

 -٣خدمت

نظامی

ھمگانی.

 -٤لغو قوانين حالت فوق العاده ،به ويژه

 -٥ممنوعيت کار کودکان و کارھائی که به

قوانين مربوط به مطبوعات ،گردھم آئی

سالمت و اخالق ]و روحيۀ[ زنان لطمه

ھا و تشکل ھا و به طور کلی ]لغو[ ھمۀ

می زند.

قوانينی که اظھار آزاد عقيده و آزادی

] -٦وضع[ قانون حفاظت از زندگی و

انديشه و آموزش را محدود می کند.

سالمت کارگران .کنترل بھداشتی خانه

 -٥دادگستری بايد توسط مردم صورت

ھای کارگران .نظارت بر کار در
کارخانه ھا و کارگاه ھا و نيز بر کار

گيرد .رايگان بودن عدالت.
 -٦آموزش عمومی و برابر مردم توسط

خانگی از سوی مقاماتی ]مسئوالنی[ که

دولت .آموزش اجباری .رايگان بودن

توسط کارگران برگزيده می شوند.

آموزش در ھمۀ مؤسسات تحصيلی .دين

وضع قانون برای مجازات سرپيچی

بايد امر خصوصی اعالم شود.

کنندگان.

حزب کارگری سوسياليست آلمان در نظام

 -٧وضع مقررات برای کار زندانيان.

اجتماعی کنونی خواھان موارد زير است:

 -٨ادارۀ کامال آزاد صندوق ھای ھمياری
کارگران و امداد متقابل.

 -١تعميم وسيع ترين حقوق و آزادی ھای
سياسی ممکن در جھت خواست ھائی که
قبال ذکر شدند.

پيشگفتار انگلس

 -٢برقراری ماليات واحد و تصاعدی بر
درآمد برای دولت و کمون ھا ]ارگان

دستنوشتی که در اينجا انتشار می يابد – نامۀ

ھای اداری محلی[ به جای ھمۀ ماليات

مارکس به براکه و نقد طرح برنامه ]گوتا[  -در

ھای غير مستقيم به ويژه آنھائی که بر

سال  ١٨٧٥اندکی پيش از کنگرۀ وحدت گوتا

دوش مردم سنگينی می کنند.
 -٣حق نامحدود تشکل.

)(٢

به براکه فرستاده شد تا به گايب ،آوئر ،ببل

و ليبکنشت منتقل گردد و سپس به مارکس
برگردانده شود .از آنجا که کنگرۀ حزب در ھال
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) ،(٣بحث دربارۀ برنامۀ گوتا را در دستور کار

کرد ھمين کار را انجام می داد .خشونت کالم در

حزب قرار داده است من فکر می کنم که اگر

برخی از عبارات ،معلول دو رشته شرايط بود.

بيش از اين از انتشار اين سند مھم – شايد مھم

نخست اينکه مارکس و من با جنبش آلمان بيش

ترين سند در پيوند با اين بحث  -خودداری کنم

از ھر جنبش ديگری پيوند داشتيم و از اين رو

تقصير اين حذف بر گردن من خواھد بود.

الزاما گام ھای واپس گرايانه ای که در اين

اما اين دستنوشت اکنون اھميت ديگر و بسيار
دوربرد تری دارد .در اينجا برای نخستين بار
شيوۀ برخورد مارکس به خط مشی تبليغاتی
السال از آغاز ،ھم در زمينۀ اصول اقتصادی و
ھم در حوزۀ تاکتيک ھای او ،به روشنی و با
قاطعيت مطرح می شود.

طرح برنامه نمودار شده بود ما را به ويژه
پريشان خاطر می کرد .دوم اينکه ما در آن
ھنگام ،که به زحمت دو سال از کنگرۀ الھۀ
انترناسيونال

)(٤

می گذشت ،در خشن ترين

مبارزه با باکونين و آنارشيست ھای او در گير
بوديم و آنھا ما را مسئول ھر چيزی که در
جنبش کارگری آلمان رخ می داد قلمداد می

سختی بی رحمانه ای که در تجزيه و تحليل اين

کردند؛ از اين رو می بايست انتظار داشته باشيم

طرح برنامه به کار رفته ،افشای بی رحمانۀ

که تنظيم مخفيانۀ اين برنامه را به ما نسبت

نتايج آن و کمبودھايش که در اينجا به عريانی

دھند .اين مالحظات اکنون وجود ندارند و از اين

نمودار گشته اند ،ھمۀ اينھا ،اکنون پس از پانزده

رو ضرورتی برای باقی ماندن عبارات مورد

سال ،ديگر نمی توانند باعث رنجش و آزردگی

نظر نيست.

شوند .پيروان ويژۀ السال اکنون تنھا در خارج
]از آلمان[ ھمچون ورشکسته ھای منزوی وجود
دارند و حتی خود مؤلفان برنامۀ گوتا ،آن را در
ھال به عنوان برنامه ای در مجموع ناکارآمد و
ناکافی ،رھا کرده اند.
با اين ھمه من برخی از عبارات و داوری ھای
تند ِ شخصی را در جاھائی که اھميتی نداشتند
حذف کردم و به جای آن چند نقطه گذاشتم .خود
مارکس نيز اگر دستنوشت را امروز منتشر می

ھمچنين به خاطر داليل ناشی از قانون
مطبوعات ،چند جمله با چند نقطه جايگزين شده
اند .ھر جا که مجبور بودم عبارت ماليم تری
انتخاب کنم آن عبارت را درون کروشه قرار
داده ام .غير از اين ،در ھمۀ موارد متن مارکس
کلمه به کلمه بازنويسی شده است.
ف .انگلس
لندن ٦ ،ژانويه ١٨٩١
۴٠
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نامۀ مارکس به ويلھلم براکه

در کتابی به زبان روسی که اخيرا منتشر شده
)(٥

لندن ٥ ،مه ١٨٧٥
براکۀ گرامی
پس از مطالعۀ اين يادداشت ھای حاشيه ای

مرا مسئول نه تنھا ھمۀ برنامه ھا و غيرۀ

حزب ،بلکه حتی مسئول ھر قدمی می داند که
ليبکنشت از روز ھمکاری اش با حزب مردم
) (٦برداشته است.

انتقادی به برنامۀ وحدت ،آيا ممکن است لطف

جدا از اين ،من وظيفۀ خود می دانم که حتی با

کنيد و آنھا را برای بررسی به گايب ،آوئر ،ببل

سکوت ديپلوماتيک به چيزی که از نظر من

و ليبکنشت بفرستيد .من فوق العاده مشغولم و ھم

برنامۀ کامال قابل اعتراضی است و روحيۀ

اکنون از حدود کاری که پزشک برايم تجويز

حزب را از بين می برد رسميت نبخشم.

کرده فراتر رفته ام .بنابراين به خاطر »لذت«
نبود که دست به کار چنين نوشتۀ درازی شدم.
اما اين کار الزم بود تا گام ھائی که پس از اين
برخواھم داشت برای دوستانمان در حزب که
اين نوشته به آنان ارسال می شود موجب سوء
تعبير نگردد.

ھر گام جنبش واقعی مھم تر از ده برنامه است.
بنابراين اگر فراتر رفتن از برنامۀ آيزناخ ميسر
نبود – و شرايط زمان چنين اجازه ای نمی داد
– می شد صرفا موافقت نامه ای برای عمل به
ضد دشمن مشترک منعقد کرد .اما با طرح يک
برنامۀ اصول )به جای تعويق آن تا زمانی که

پس از برگزاری کنگرۀ وحدت ،انگلس و من

اين امر با دورۀ قابل مالحظۀ اتحاد عمل آماده

بيانيۀ کوتاھی منتشر خواھيم کرد به اين منظور

شود( معيارھائی در برابر جھانيان قرار داده می

که نشان دھيم موضع ما به طور کلی از برنامۀ

شود که با آن سطح جنبش حزب مورد سنجش

اصول ياد شده به دور است و اين برنامه ھيچ

قرار می گيرد.

ربطی به ما ندارد.

رھبران السالی از اين رو آمدند که شرايط آنھا

اين کار اجتناب ناپذير است زيرا در خارج ]از

را مجبور به آمدن کرد .اگر از پيش به آنھا گفته

آلمان[ اين نظر – نظری کامال نادرست – با

می شد که چانه زنی بر سر اصول وجود

پشتکار از سوی دشمنان حزب تقويت می شود

نخواھد داشت ،آنھا مجبور می شدند به برنامۀ

که گويا ما از اينجا مخفيانه جنبش موسوم به

عمل يا طرح اتحاد عمل رضايت دھند .به جای

حزب آيزناخ را رھبری می کنيم .مثال باکونين

اين کار به آنان اجازه داده می شود که مجھز به
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اختيارنامه ]ماندا[ بيايند و اعتبار اين اختيارنامه

کتاب فروشی فولکشتات

ھا به رسميت شناخته می شود و بدين سان تسليم

دارد .مثال تا امروز حتی يک نسخه از انتشارات

بی قيد و شرط در برابر کسانی صورت می

در بارۀ محاکمۀ کمونيست ھا در کلن

ْ
خود نيازمند ياری اند] .السالی ھا[
گيرد که

برای من نفرستاده است.

برای رسميت بخشيدن به کل قضيه ،کنگرۀ خود
را پيش از کنگرۀ سازش برگزار می کنند در
حالی که ]حزب آيزناخ[ کنگرۀ خود را پس از

)(٩

روش ھای خاصی

)(١٠

را

با بھترين آرزوھا
کارل مارکس شما

پايان داستان برپا می دارد ) .(٧بدين سان آشکارا
ديده می شود که تمايلی برای خفه کردن ھرگونه
انتقاد و جلوگيری از دادن فرصت به حزب

يادداشت ھای حاشيه ای بر برنامۀ

]آيزناخ[ برای انديشيدن وجود دارد .اين را می

حزب کارگران آلمان

دانند که ِصرف ِ متحد شدن باعث خرسندی
کارگران می شود ،اما اشتباه است اگر گمان کنند
ت لحظه ای
که بھای گزافی برای اين موفقي ِ
نپرداخته اند.

]نقد برنامۀ گوتا[
کارل مارکس

I

ديگر اينکه برنامه ،حتی جدا از ايمان آوردنش
به اصول السالی ،اصال برنامۀ خوبی نيست.
من در آيندۀ نزديک بخش ھای آخر چاپ
فرانسوی سرمايه را برای شما می فرستم .تداوم
چاپ به خاطر ممنوعيتی که حکومت فرانسه
برقرار کرد برای مدت زيادی به تعويق افتاد.
در اين ھفته يا ھفتۀ آينده کار انتشار تمام خواھد
شد .آيا شش بخش قبلی را دريافت کرده ايد؟

 - ١کار سرچشمۀ ھمۀ ثروت ھا و فرھنگ ھا است ]کار
سرچشمۀ ھر ثروت و فرھنگی است[ و از آنجا که به طور
کلی کار مفيد تنھا از طريق جامعه و در جامعه امکان پذير
است ،نتيجۀ بی کم و کاست کار به جامعه يعنی به ھمۀ
اعضای آن تعلق دارد.

بخش اول اين پاراگراف» :کار سرچشمۀ ھمۀ
ثروت ھا و فرھنگ ھا است«.

لطفا نشانی برنارد ِبکِر را به من بدھيد چون

کار سرچشمۀ ھر ثروتی نيست .طبيعت درست

بخش ھای آخر را برای اوھم بايد بفرستم ).(٨

به اندازۀ کار سرچشمۀ ارزش ھای مصرف
است )و قطعا ً ثروت مادی از ارزش مصرف
۴٢

تشکيل شده است!( و خود ِ کار صرفا جلوه ای

حال ببينيم چه نتيجه ای از اين حکم می توان

از يک نيروی طبيعت يعنی نيروی کار انسانی

انتظار داشت؟ بديھی است که نتيجۀ زير:

است .عبارت ذکر شده در برنامه را می توان
در تمام کتاب ھای ابتدائی کودکان يافت و اين
عبارت تنھا در صورتی درست است که تلويحا
پذيرفته شود که کار نسبت به ھمۀ اشيا و
روندھائی که آن را ھمراھی می کنند تقدم دارد.
اما يک برنامۀ سوسياليستی نمی تواند اين گونه
عبارت پردازی بورژوائی را مجاز بداند و

»از آنجا که کار سرچشمۀ ھر ثروتی است پس
ھيچ کس در جامعه نمی تواند ثروت ھائی را
تصرف کند که محصول کار نباشند .بنابراين
اگرکسی خود کار نکند از کار ديگران زنده
است و حتی فرھنگش را از کار ديگران می
گيرد«.

شرايطی را که می توانند بدان عبارت پردازی

به جای اين ،در برنامه حکم دومی به حکم

معنائی دھند ،مسکوت بگذارد .تنھا به ميزانی که

نخستين با استفاده از کلمۀ رابط »از آنجا که«

انسان از آغاز نسبت به طبيعت ،اين نخستين

افزوده می شود بدين منظور که نتيجۀ نھائی نه

سرچشمۀ ھمۀ وسايل و مصالح کار ،رفتاری

از حکم اول بلکه از دومی استخراج شود.

مالکانه دارد و بر آن ھمچون چيزی متعلق به

بخش دوم حکم پاراگراف اول:

خود عمل می کند ،کار انسان به تنھا سرچشمۀ

طريق جامعه و در جامعه امکان پذير است«،

»کار مفيد تنھا از

ارزش ھای مصرف و در نتيجه به سرچشمۀ
ثروت تبديل می شود .بورژواھا داليلی عالی
برای انتساب اين قدرت فوق طبيعی آفرينندگی به
کار دارند :از اين نتيجه می شود که انسانی که
مالک چيزی جز نيروی کارش نيست قھرا در

طبق حکم نخست ،کار سرچشمۀ ھمۀ ثروت ھا
و ھمۀ فرھنگ ھا است ،بنابراين جامعه بدون
کار ممکن نيست .اينک به عکس می آموزيم که
بدون جامعه کار »مفيد« ممکن نيست.

ھر حالتی از جامعه و تمدن بردۀ کسانی خواھد

درست به ھمين طريق می توان گفت که کار

بود که شرايط عينی کار را در اختيار ]تصرف[

غير مفيد و حتی از نظر اجتماعی زيانمند ]نيز[

دارند .و از اين رو تنھا با اجازۀ اين آخری ھا

تنھا در جامعه می تواند به شاخه ای از صنعت

می تواند کار و زندگی کند.

بدل شود ،و تنھا در جامعه است که می توان

اما اين حکم را بدان سان که اقامه شده يا بھتر
بگوئيم آنچنان که می لنگد به حال خود بگذاريم.

انگل وار زندگی کرد و غيره ،خالصه می توان
تمام روسو را رونويسی کرد

).(١١
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کار »مفيد« چيست؟ مطمئنا ً کاری است که

عبارات توخالی ای را در ھر جھت دلخواه می

نتيجۀ مفيد مورد نظر را به بار آورد .وحشی ای

توان گرداند و چرخاند.

که – و انسان پس از خروج از حالت ميمونی،
وحشی بود – حيوانی را با سنگ می کشد ،که
ميوه گرد می آورد و غيره کار »مفيد« انجام
می دھد.
سوم :نتيجه» :چون کار مفيد تنھا در جامعه و از
طريق جامعه ممکن است ]پس[ نتايج بی کم و
کاست کار با حق برابر به ھمۀ اعضای جامعه
تعلق دارد«.
نتيجه گيری زيبائی است! اگر کار مفيد تنھا در
جامعه و از طريق جامعه ممکن است ]پس[
نتايج کار به جامعه تعلق دارد – و تنھا آن
مقدار از اين نتايج به فرد کارگر می رسد که

بخش ھای نخست و دوم پاراگراف اول تنھا به
صورت زير می توانند پيوند قابل فھمی ]معنی
داری[ داشته باشند:
»کار تنھا به عنوان کار اجتماعی به سرچشمۀ
ثروت و فرھنگ تبديل می شود« ،کار اجتماعی
و »کار در جامعه و از طريق جامعه« مرادف
اند.
اين حکم بی چون و چرا درست است زيرا
گرچه کار منفرد )با مفروض داشتن شرايط
مادی آن( نيز می تواند ارزش مصرف توليد کند
اما نمی تواند ثروت و فرھنگ به وجود آورد.

برای حفظ »شرايط« کار يعنی جامعه الزم

اما حکم زير نيز بی چون و چرا درست است:

نباشد.

»به نسبتی که کار به صورت اجتماعی تکامل

در واقع اين حکم در ھمۀ اعصار مورد استفادۀ

می يابد و از اين رو به سرچشمۀ ثروت و

قھرمانان نظم اجتماعی حاکم بوده است .نخست،

فرھنگ تبديل می شود ،فقر و تھی دستی در

ادعاھای ]مطالبات[ حکومت و ھمه چيزھائی که

ميان کارگران و ثروت و فرھنگ در ميان غير

بدان مربوط می شود مطرح می گردد زيرا

کارگران توسعه می يابد«.

]حکومت[ ارگان حفظ نظام اجتماعی است؛

اين قانون ِ تاريخ از آغاز تاکنون است .از اين

سپس مطالبات انواع مالکان خصوصی طرح

رو در اينجا به جای کلی بافی دربارۀ »کار« و

می شود ،زيرا انواع گوناگون مالکان خصوصی

»جامعه« می بايست به طور مشخص ثابت شود

بنياد جامعه ھستند و غيره .می توان ديد که چنين

که چگونه در جامعۀ سرمايه داری معاصر،
شرايط مادی و غيره ،دست کم آن چيزی را به
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وجود آورده اند که کارگران را قادر و وادار

ھای زندگی« به روشنی نشان می دھد که

سازد اين نفرين تاريخی را از ميان بردارند.

ابزارھای کار ،زمين را نيز دربر می گيرد.

در واقع ،اما ،کل پاراگراف ،با سبک و

اين تصحيح ]توسط نويسندگان برنامۀ گوتا[ از

درونمايۀ ناشيانه اش ،تنھا به اين منظور آمده که

آن رو صورت گرفته که السال ،به داليلی که

اصطالح السالی »نتايج بی کم و کاست کار« را

امروز بر ھمه روشن است ،تنھا به طبقۀ سرمايه

ھمچون شعاری بر پرچم حزب نقش کند .من

دار حمله می کرد و نه به زمينداران .در

پائين تر به »نتايج بی کم و کاست کار«،

انگلستان ،سرمايه دار معموال حتی مالک زمينی

»حقوق برابر« و غيره بر خواھم گشت چون

که کارخانه اش در آن قرار دارد نيست.

ھمين موضوع به شکل تا اندازه ای متفاوت
تکرار می شود.
-٢

» رھائی کار مستلزم ارتقای ابزارھای کار به دارائی
مشترک جامعه و تنظيم کار جمعی توسط جماعت ھمراه با
تخصيص بخشی از محصول برای نيازھای عمومی و توزيع

»در جامعۀ کنونی ،وسايل کار در انحصار طبقۀ

عادالنۀ بقيه است«.

سرمايه دار است؛ وضعيت وابستگی ناشی از اين
امر برای طبقۀ کارگر علت سيه روزی و بردگی

»ارتقای ابزارھای کار به مالکيت اجتماعی«!

در ھمۀ اشکال آن است«.

روشن است که اين جمله بايد چنين خوانده شود:
»تبديل به مالکيت مشترک«؛ اما از اين بگذريم.

اين عبارت که از اساسنامۀ انترناسيونال اقتباس
شده در اين ويرايش ِ »اصالح شده« ،غلط
است.
در جامعۀ کنونی ابزارھای کار در انحصار
زمينداران )انحصار مالکيت زمين حتی پايۀ
انحصار سرمايه است( و سرمايه داران است.

در عبارت مورد بحث در اساسنامۀ انترناسيونال
ذکری از اين يا آن طبقه نيست .در آنجا از
»انحصار وسايل کار يعنی سرچشمه ھای
زندگی« سخن گفته می شود .افزودن »سرچشمه

»نتايج کار« چيست؟ محصول کار يا ارزش آن؟
و در حالت اخير ،آيا کل ارزش محصول است
يا بخشی از ارزش که کار به تازگی به ارزش
وسايل توليد مصرف شده افزوده است؟
»نتايج کار« مفھوم سستی است که السال
جانشين مفاھيم معين اقتصادی کرده است.
»توزيع عادالنه« چيست؟
آيا بورژواھا تأييد نمی کنند که توزيع کنونی
»عادالنه« است؟ و آيا ]توزيع کنونی[ در واقع
تنھا توزيع عادالنه بر پايۀ شيوۀ توليد معاصر
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نيست؟ آيا روابط اقتصادی توسط مفاھيم حقوقی

صورت نتايج تعاونی کار ،کل محصول

تنظيم می شوند يا به عکس روابط حقوقی ناشی

اجتماعی خواھد بود.

از روابط اقتصادی اند؟ ھمچنين آيا فرقه ھای
سوسياليستی متنوع ترين درک ھا را از توزيع
»عادالنه« ندارند؟
برای فھم معنی »توزيع عادالنه« در اين رابطه،

از اين محصول کل ،موارد زير بايد کسر شود:
نخست ،مقداری برای جانشينی وسايل توليد
مصرف شده.

بايد پاراگراف نخست و عبارت باال را با ھم در

دوم ،بخش ديگر برای گسترش توليد.

نظر بگيريم .جملۀ اخير جامعه ای را فرض می

سوم ،صندوق ذخيره يا بيمه برای حوادث و

کند که در آن »ابزارھای کار در مالکيت

نابسامانی ھای ناشی از باليای طبيعی و غيره.

اشتراکی اند و کل کار به صورت تعاونی تنظيم
شده است« ،و از پاراگراف نخست می فھميم که
»نتايج بی کم و کاست کار با حقوق برابر به
ھمۀ اعضای جامعه تعلق دارد«.

اين مقادير کسر شده از »نتايج بی کم و کاست
کار« ،ضرورتی اقتصادی اند و مقدار آنھا بر
حسب وسايل و نيروھای در دسترس و بخشی بر
حسب محاسبات احتماالت انجام می گيرند و به

»به ھمۀ اعضای جامعه«؟ به آنھائی که کار

ھيچ رو بر اساس عدالت و انصاف قابل محاسبه

نمی کنند ھم؟ در اين صورت از »نتايج بی کم و

نيستند.

کاست کار« چه می ماند؟ يا صرفا به آنھائی که
کار می کنند؟ در اين صورت از حقوق برابر
ھمۀ اعضای جامعه چه باقی می ماند؟

آنچه از کل محصوالت توليدی باقی می ماند
بخشی است که برای وسايل مصرفی در نظر
گرفته می شود.

اما »ھمۀ اعضای جامعه« و »حقوق برابر«
عباراتی بيش نيستند .ھستۀ قضيه اين است که
در اين جامعۀ کمونيستی ھر کارگر بايد »نتايج
بی کم و کاست کار« السالی را دريافت کند.
بگذاريد نخست اصطالح »نتايج کار« را در
معنی محصول کار در نظر بگيريم ،در اين

پيش از توزيع اين مقدار بين افراد بايد موارد
زير از آن کسر شود:

نخست ،ھزينه ھای عمومی اداری که به طور
مستقيم به توليد تعلق ندارند.
اين مقدار از ھمان آغاز به نحو بسيار
چشمگيری از ھزينه ھای اداری در جامعۀ
۴۶

ﺧﻴﺰش

ارﮔﺎن
ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪ اﻳﺮان
ﺷ ﺎ

١۲

کنونی کمتر خواھد بود و به نسبت تکامل جامعۀ

ھمان گونه که عبارت »نتايج بی کم و کاست

نوين ،کمتر خواھد شد.

کار« ناپديد شد ،اکنون عبارت »نتايج کار« به

دوم ،مقاديری که برای ارضای نيازھای عمومی

طور کلی نيز از بين می رود.

مانند مدرسه ،خدمات بھداشتی و درمانی و غيره

در جامعه تعاونی مبتنی بر مالکيت عمومی

در نظر گرفته می شود.

وسايل توليد ،مولدان ،محصوالت خود را مبادله

از ھمان آغاز اين بخش به نحو چشمگيری در
مقايسه با جامعۀ کنونی رشد می کند و به نسبت
تکامل جامعۀ نوين افزايش می يابد.

نمی کنند؛ ھمان گونه که کار مصرف شده در
محصوالت به صورت ارزش اين محصوالت،
به صورت کيفيتی عينی در آنھا ظاھر نمی شود.
زيرا در اينجا ]جامعۀ تعاونی مبتنی بر مالکيت

سوم ،ذخيره برای کسانی که قادر به کار نيستند

عمومی وسايل توليد[ ،بر خالف جامعۀ سرمايه

و غيره ،به طور خالصه برای تأمين آنچه

داری ،کار فردی ديگر نه به شکل غير مستقيم،

امروزه به طور رسمی امداد به بی چيزان ناميده

بلکه به صورت مستقيم ھمچون مؤلفه ای از کل

می شود.

کار وجود دارد» .نتايج کار« که حتی امروزه

تنھا اکنون ]پس از کسر مقادير ذکر شده در باال[

به خاطر ابھامش قابل اعتراض است در جامعۀ

می توانيم به »توزيعی« برسيم که برنامه ،تحت

آينده به طور کلی معنی خود را از دست می

تأثير بينش السالی ،به نحوی تنگ نظرانه تنھا

دھد.

آن را مالحظه می کند ،يعنی آن بخش از وسايل

آنچه در اينجا با آن سر و کار داريم جامعۀ

مصرفی که بين مولدان جداگانۀ جامعۀ تعاونی

کمونيستی ای که بر شالوده ھای خود تکامل

تقسيم می شود.

يافته باشد نيست ،بلکه به عکس ،جامعه ای است

»نتايج بی کم و کاست کار« ،يواشکی و پنھانی

که تازه از جامعۀ سرمايه داری سر بر می

به نتايج »کاھش يافته« بدل شد ھرچند چيزی که

آورد؛ جامعه ای که از ھر لحاظ ،اقتصادی،

از مولد به عنوان فرد خصوصی کسر می شود،

اخالقی و فکری ،ھنوز عاليم زاده شدن از

به طور مستقيم يا غير مستقيم به عنوان عضو

زھدان جامعۀ کھن را با خود دارد .در نتيجه فرد

جامعه به او برمی گردد.

مولد از جامعه – پس از کسر موارد ياد شده –
ھمان چيزی را دريافت می کند که به جامعه داده
است .آن چيزی را که به صورت مقداری کار
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به جامعه داده است .مثال روزانۀ کار اجتماعی

عمل ،ديگر شاخ به شاخ نيستند در حالی که در

شامل مجموع ساعات کار فردی است ،و زمان

مبادلۀ کاالھا ،مبادلۀ ارزش ھای يکسان تنھا به

کار فردی فرد مولد ،ميزان شرکت او در اين

طور متوسط صادق است و نه در موارد

کار کلی يا سھم او در آن است .او گواھی نامه

انفرادی و جداگانه.

ای از جامعه دريافت می کند که نشان می دھد
فالن مقدار کار )پس از کسر مواردی از کارش
برای صندوق عمومی( انجام داده است و با اين
گواھی نامه از انبار اجتماعی وسايل مصرفی،
به اندازۀ کارش ،محصول دريافت می کند .ھمان
مقدار کاری را که به شکلی به جامعه داده است
در شکل ديگر ]از جامعه[ دريافت می کند.

به رغم اين پيشرفت ،اين حق برابر ھنوز پيوسته
محدوديت بورژوائی را با خود حمل می کند.
حق مولدان متناسب کاری است که عرضه می
کنند ،برابری در اين واقعيت مستتر است که
اندازه گيری با معيار يکسانی يعنی کار صورت
می گيرد .اما يک آدم به لحاظ جسمی يا ذھنی از
ديگری برتر است و در نتيجه در زمان يکسانی

در اينجا ،تا آنجا که به مبادلۀ ارزش ھای برابر

کار بيشتری می تواند عرضه کند يا زمان

مربوط می شود ،آشکارا ھمان اصلی حاکم است

بيشتری به کار بپردازد؛ و کار برای اينکه به

که مبادلۀ بين کاالھا را تنظيم می کند] .اما[

عنوان مقياس در نظر گرفته شود بايد بر حسب

محتوا و شکل اين مبادله عوض شده اند ،زيرا

زمان يا شدت تعريف شود وگرنه معياری برای

در شرايط تغيير يافته ھيچ کس نمی تواند چيزی

اندازه گيری نيست .اين حق برابر ،حقی نابرابر

غير از کارش را بدھد و از سوی ديگر بدين

برای کار نابرابر است .اين حق ھيچ تفاوت

علت که ھيچ چيز غير از وسايل مصرف نمی

طبقاتی را به رسميت نمی شناسد چون ھرکس

تواند به مالکيت فردی درآيد .اما تا آنجا که به

کارگری مانند ديگری است؛ اما تلويحا

توزيع وسايل مصرفی بين افراد مولد مربوط می

استعدادھای نابرابر و بنابراين ظرفيت توليدی

شود ،ھمان اصلی حاکم است که در مبادلۀ

کارگر را به عنوان امتيازھای طبيعی می پذيرد.

کاالھای ھم ارز حاکم بود :مقدار معينی کار در

پس ،اين حق ،در محتوای خود ،حق نابرابری

يک شکل با ھمان مقدار کار در شکل ديگر

است مانند ھر حقی .حق ،بنا بر طبيعت خود

مبادله می شود.

تنھا می تواند کاربست معياری يکسان باشد؛ اما

بنابراين حق برابر در اينجا ھنوز به لحاظ
اصولی ،حق بورژوائی است ،گرچه اصل و

افراد ِ نابرابر )و افراد اگر نابرابر نبودند افراد
متمايزی به حساب نمی آمدند( تنھا تا آنجا با
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معيار يکسانی قابل اندازه گيری اند که از زاويۀ

مولد ھمراه با تکامل ھمه جانبۀ فرد و فوران

ديد يکسانی نگريسته شوند ،تنھا از يک جنبۀ

ھمۀ چشمه ھای ثروت تعاونی ،آری تنھا در آن

معين در نظر گرفته شوند ،مثال در مورد کنونی

زمان می توان از افق تنگ حق بورژوائی در

تنھا به عنوان کارگر مالحظه گردند و چيز

تماميت آن فراگذشت و جامعه خواھد توانست بر

بيشتری در آنھا مورد توجه قرار نگيرد ،ھر

پرچم خود چنين نقش کند :از ھرکس برحسب

چيز ديگری ناديده گرفته شود .افزون بر اين،

توانائی اش و به ھرکس برحسب نيازھايش!

يک کارگر ازدواج کرده ،ديگری نه؛ يکی
فرزندان بيشتری از ديگری دارد و غيره و
غيره .بدين سان با بازده يکسان کار و بنابراين
سھم يکسانی از ذخيرۀ منابع مصرفی ،يک
کارگر در واقع بيش از ديگری دريافت خواھد
داشت ،يکی غنی تر از ديگری خواھد بود و
غيره .برای احتراز از ھمۀ اينھا ،حق بايد نه
برابر بلکه نابرابر باشد.

من به نحوی طوالنی به »نتايج بی کم و کاست
کار« و »توزيع عادالنه« پرداختم تا نشان دھم
تالش برای تحميل ايده ھائی که در دورۀ معينی
معنائی داشتند و اکنون به ياوه گوئی ھای
فرسوده بدل گشته اند به عنوان آئين مذھبی گونه
به حزب از يکسو ،و از سوی ديگر فاسد کردن
بينش واقع گرايانه ای که آن ھمه تالش به عمل
آمد تا به تدريج در حزب نفوذ کند و در آن ريشه

اما اين کمبودھا در فاز نخست جامعۀ کمونيستی،

دوانده است از طريق ياوه ھای ايدئولوژيکی

ھنگامی که اين جامعه تازه پس از دردھای

دربارۀ حق و غيره که در ميان دموکرات ھا و

طوالنی زايمان از شکم جامعۀ سرمايه داری سر

سوسياليست ھای فرانسوی رايج است ،چه

برآورده ،اجتناب ناپذيرند .حق ھرگز نمی تواند

جنايت جدی ای است.

باالتر از ساختار اقتصادی جامعه و تکامل
فرھنگی ای که مشروط به آن ساختار است،
باشد.
در فاز باالتر جامعۀ کمونيستی ،پس از ناپديد
شدن تبعيت برده ساز فرد از تقسيم کار و ھمراه
با آن تضاد بين کار ذھنی و کار بدنی؛ پس از
تبديل شدن کار از صرفا وسيله ای برای زندگی
به نياز اصلی زندگی؛ پس از افزايش نيروھای

جدا از تجزيه و تحليلی که صورت گرفت ،تأکيد
و پرداختن تفصيلی ]طرح برنامه[ به به
اصطالح توزيع ،به طور کلی اشتباه بود.
توزيع وسايل مصرف صرفا نتيجه ای از توزيع
خود شرايط توليد است ،و اين توزيع اخير جنبه
ای از خود ِ شيوۀ توليد است .مثال شيوۀ توليد
سرمايه داری متکی بر اين واقعيت است که
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شرايط مادی توليد در دستان غير مولدان به

چيزی را؟ »کار« را .ھر کسی که قادر است

صورت مالکيت سرمايه و زمين جمع شده در

بفھمد!

حالی که توده ھا صرفا صاحب شرايط شخصی
توليد يا نيروی کارند .اگر عناصر توليد چنين
توزيع شده باشند ،در آن صورت ،توزيع کنونی
وسايل مصرف به صورت اتوماتيک نتيجه می
شود .اگر شرايط مادی توليد ،مالکيت تعاونی

در عوض ،بخش دوم جمله ،نقل قولی ناب از
السال است» :نسبت به او )نسبت به طبقۀ

کارگر( ،ھمۀ طبقات ديگر صرفا توده ای
ارتجاعی اند«.

خود کارگران باشد ،در آن صورت توزيع

در مانيفست کمونيستگفته شده است» :از ھمۀ

وسايل مصرفی نتيجه می شود که با توزيع

طبقاتی که امروز رو در روی بورژوازی

کنونی تفاوت خواھد داشت .سوسياليسم عاميانه

ايستاده اند ،تنھا پرولتاريا طبقه ای واقعا انقالبی

)و از طريق آن بخشی از دموکراسی به نوبۀ

است .طبقات ديگر رو به زوال اند و سرانجام

خود( از اقتصاددانان بورژوا اين را گرفته که

در برابر صنعت مدرن ناپديد می شوند؛

توزيع را مستقل از شيوۀ توليد مالحظه و

پرولتاريا خود محصول ويژه و اصلی اين

بررسی کند و از اين رو سوسياليسم طوری

صنعت است«

ارائه می شود که گوئی اساسا به گرد توزيع می

بورژوازی در اينجا ھمچون طبقه ای انقالبی –

گردد .پس از مدت ھا که از کشف رابطۀ واقعی

حامل صنعت بزرگ – نسبت به اربابان فئودال

]بين شيوۀ توليد و توزيع وسايل مصرف[ می

و بخش زيرين طبقۀ متوسط که می خواھند ھمۀ

گذرد ،چرا دوباره عقب گرد می کنند؟

موقعيت ھای اجتماعی محصول شيوه ھای توليد

-٣

» رھائی کار بايد امر طبقۀ کارگر باشد که در

فرسوده را حفظ کنند ،تصور شده است .بنابراين

برابر او ھمۀ طبقات ديگر صرفا توده ای ارتجاعی

آنھا ھمراه با بورژوازی صرفا توده ای

اند«.

ارتجاعی تشکيل نمی دھند.

بخش اول جمله از مقدمۀ اساسنامۀ انترناسيونال
اول اقتباس اما »تصحيح« شده است .در آنجا
گفته می شود» :رھائی طبقۀ کارگر بايد عمل
خود کارگران باشد«؛ در اينجا به عکس گفته
می شود »طبقۀ کارگر« بايد رھائی بخشد – چه

از سوی ديگر ،پرولتاريا نسبت به بورژوازی
انقالبی است زيرا خود بر پايۀ صنعت بزرگ
رشد کرده و می کوشد از توليد خصلت سرمايه
دارانه اش را که بورژوازی می کوشد جاودانه
کند ،بزدايد .اما مانيفست می افزايد» :بخش
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زيرين طبقۀ متوسط  ...با مشاھدۀ تحول آتی اش

»طبقۀ کارگر برای رھائی خود پيش از ھر چيز در
چارچوب دولت ملی کنونی مبارزه می کند و آگاه است که

به پرولتاريا انقالبی می شود«.

نتيجۀ ضروری تالش ھايش که با کارگران ھمۀ کشورھای

پس ،از اين ديدگاه ھم ،گفتن اينکه اين بخش

متمدن اشتراک دارد ،برادری بين المللی ھمۀ خلق ھاست«.

ھمراه با بورژوازی و اربابان فئودال »توده ای

السال در تقابل با مانيفست کمونيست و تمام

ارتجاعی« نسبت به طبقۀ کارگر تشکيل می

سوسياليسم گذشته ،به جنبش کارگری از تنگ

دھند ،ياوه گوئی است.

نظرانه ترين موضع می نگريست .در اين زمينه

آيا کسی به پيشه وران ،صاحبان کارگاه ھای

و ]حتی[ پس از کار انترناسيونال پيروان او نيز

کوچک و دھقانان در طی انتخابات اخير

)(١٢

چنين می کنند!

اعالم کرده است :نسبت به ما ،شما ھمراه با

به طور کلی بديھی است که طبقۀ کارگر برای

بورژوازی و اربابان فئودال صرفا توده ای

آنکه بتواند مبارزه کند بايد خود را در سرزمين

ارتجاعی ھستيد؟

خويش به عنوان يک طبقه متشکل کند و کشور

السال مانيفست کمونيست را از بر بود ،ھمان

خود او نخستين عرصۀ مبارزۀ اوست .بدين

گونه که پيروان مؤمن او کتاب ھای مقدسی را

طريق مبارزۀ طبقاتی او ملی است اما ھمان

که او نوشته از برند .بنابراين اگر آن را چنين

طور که مانيفست کمونيست می گويد نه از لحاظ

گستاخانه تحريف می کند ،تنھا بدين منظور است

محتوا و ذات ،بلکه از نظر شکل .اما مثال

که به ائتالف خود با فئودال ھا و طرفداران

»چارچوب دولت ملی کنونی« ،امپراتوری

حکومت مطلقه که مخالف بورژوازی اند رنگ

آلمان ،خود به نوبۀ خويش از نظر اقتصادی در

و جالئی بدھد.

»چارچوب« بازار جھانی و از نظر سياسی در
»چارچوب« نظام دولت ھا قرار دارد .ھر آدم

افزون بر آن در عبارت باال گفتۀ وحی گونۀ
السال به زور و بی ارتباط با نقل قول تحريف
شده از اساسنامۀ انترناسيونال وارد شده است.
بدين سان نوعی نابجاگوئی است که در واقع به

اھل کسب و کاری می داند که تجارت آلمان در
ھمان حال تجارت خارجی است و البته عظمت
آقای بيسمارک در سياست بين المللی خاص
اوست.

ھيچ رو برای آقای بيسمارک ناخوشايند نيست،
يکی از آن تکه ھای بی مايه و بی شرمانه که

حزب کارگر آلمان انترناسيوناليسم کارگری را

مارای برلن ) (١٣مرتکب می شود.

به چه تقليل می دھد؟ به اين آگاھی که نتيجۀ
۵١

تالش ھای او »برادری بين المللی خلق ھا

فعاليت بود ،تالشی که به خاطرتأثيرش موفقيتی

خواھد بود«  -جمله ای که از مجمع بورژوائی

ديرپا به دست آورد اما پس از سقوط کمون

به عاريت گرفته شده است

پاريس ديگر در نخستين شکل تاريخی اش قابل

صلح و آزادی

)(١٤

که در صدد اند آن را معادل برادری بين المللی
طبقات کارگر در مبارزۀ مشترکشان به ضد
طبقات حاکم و حکومت ھايشان قلمداد کنند.
بنابراين حتی يک کلمه دربارۀ

وظايف

]عملکردھای[ بين المللی طبقۀ کارگر آلمان در
ميان نيست! و بدين طريق است که طبقۀ کارگر
بايد با بورژوازی خودی– بورژوازی ای که با
بورژواھای ھمۀ کشورھای ديگر به ضد او
پيوند برادری برقرار کرده -

و با سياست

توطئۀ بين المللی آقای بيسمارک مبارزه کند
).(١٥

در واقع ،اعتراف بين المللی برنامه ]گوتا[ حتی

تحقق نبود.
نورد دويچه ،بيسمارک ،مطلقا حق داشت
ھنگامی که برای رضايت اربابش اعالم کرد که
حزب کارگران آلمان در برنامۀ جديدش سوگند
انترناسيوناليسم را شکسته

است ).(١٦

II
»با حرکت بر مبنای اين اصول ،حزب کارگران آلمان می
کوشد با ھمۀ وسايل قانونی ،دولت آزاد و جامعۀ سوسياليستی
کار
را پی ريزی کند ،قانون آھنين مزدھا را با انھدام نظام ِ
مزدی درھم بشکند ،استثمار را در ھمۀ شکل ھايش لغو کند و
ھمه گونه نابرابری اجتماعی و سياسی را از ميان بردارد«.

از برنامۀ حزب تجارت آزاد بی نھايت پائين تر

به دولت »آزاد« بعدا برمی گردم.

است .اين حزب نيز تأييد می کند که نتايج تالش

بدين سان حزب کارگران آلمان در آينده بايد به

ھای او »برادری بين المللی خلق ھا« خواھد

»قانون آھنين مزدھا«ی السال معتقد باشد!

بود .اما اين حزب کاری ھم برای بين المللی
کردن تجارت انجام می دھد و به ھيچ رو به اين
آگاھی خرسند نمی شود که ھمۀ خلق ھا در
کشور خود تجارت می کنند.

)(١٧

برای اينکه اين قانون از قلم نيافتد به ياوه گوئی
دربارۀ »الغای نظام مزدی« )بايد گفت الغای
نظام کار ِ مزدی( »ھمراه با قانون آھنين
مزدھا« پرداخته شده است .اگر من کار مزدی

فعاليت بين المللی طبقۀ کارگر به ھيچ رو به

را لغو کنم در آن صورت طبيعتا قوانين آن را

وجود اتحاد بين المللی کارگران ]انترناسيونال

ھم لغو خواھم کرد خواه از آھن باشند يا اسفنج.

اول[ بستگی ندارد .انترناسيونال صرفا نخستين

اما حملۀ السال به کار ِ مزدی تقريبا منحصرا

تالش برای ايجاد ارگانی مرکزی برای آن

حمله به اين به اصطالح قانون است .بدين سان
۵٢
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ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪ اﻳﺮان
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برای اينکه پيروزی فرقۀ السال ثابت شود

اما اصل موضوع ،اينھا نيست .کامال جدا از

»نظام مزدی« بايد »ھمراه با قانون آھنين

فرمول بندی نادرست السال از قانون ،گام

مزدھا« لغو شود و نه بدون آن.

قھقرائی خشم انگيز ]تحمل ناپذير[ حقيقی از اين

اما اين امری شناخته شده است که از »قانون

قرار است:
پس از مرگ السال مسيری در حزب ما برای

آن السال نيست
آھنين مزدھا« ھيچ چيزش از ِ
جز »آھنين« که آن را ھم از عبارت »قوانين

اين درک علمی گشوده شد که مزدھا آن چيزی

ابدی آھنين« گوته گرفته است ) .(١٨کلمۀ

نيستند که ظاھرا به نظر می رسند يعنی ارزش

»آھنين« رمز شناسائی است که مؤمنان حقيقی

يا قيمت کار ،بلکه صرفا شکل نقاب داری از

از طريق آن يکديگر را می شناسند .اما اگر اين

ارزش يا قيمت نيروی کارند .از اين رو کل

قانون را با ُمھری که السال بر آن زده و در

درک بورژوائی قبلی از مزد و نيز ھمۀ نقدھای

نتيجه با معنائی که مورد نظر او بوده و نيز با

گذشته بر اين درک ،يک بار برای ھميشه به

مبانی ای که برای اثبات آن به کار رفته در نظر

دور ريخته شد و روشن گرديد که کارگر مزدی

بگيرم .اين مبنا چيست؟ ھمان گونه که النگه قبال

تنھا ھنگامی مجاز است برای بقای خود يعنی

کمی پس از مرگ السال نشان داده است اين مبنا

برای زنده بودن کاری داشته باشد که برای

نظريۀ جمعيت مالتوس است )که خود النگه آن

زمان معينی به طور رايگان برای سرمايه دار

را تبليغ می کرد( ) (١٩اما اگر اين نظريه درست

)و در نتيجه برای ديگر مصرف کنندگان ِ

باشد من نمی توانم قانون را لغو کنم حتی اگر

ارزش اضافی( کار کند؛ اينکه کل نظام سرمايه

نظام مزدی را صد بار ملغی سازم ،زيرا اين

دارانۀ توليد بر پايۀ افزايش اين کار اضافی از

قانون نه تنھا در نظام کار ِ مزدی ،بلکه در ھر

طريق افزايش ساعات کار يا توسعۀ بارآوری

نظام اجتماعی ديگری حاکم است .اقتصاددانان با

کار ،افزايش شدت نيروی کار و غيره می

تکيۀ مستقيم بر نظريۀ مالتوس طی پنجاه سال و

چرخد؛ و در نتيجه نظام کار ِمزدی نظام بردگی

بيشتر در حال اثبات اين نکته بوده اند که

است و در واقع بردگی ای که به نسبت تکامل

سوسياليسم قادر به از ميان بردن فقر که پايۀ

نيروھای مولد اجتماعی کار ،سخت تر می شود،

طبيعی دارد نيست ،بلکه تنھا می توانند فقر را

خواه کارگر مزد بھتر يا بدتری دريافت دارد .و

تعميم دھند و آن را در سطح کل جامعه توزيع

پس از اينکه چنين درکی زمينۀ بيشتر و بيشتری

کنند.

در حزب ما پيدا کرد ،به جزم ھای مذھبی گونۀ
۵٣
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السال برمی گردند گرچه اين را می دانند که

کارگری توليد با کمک دولت زير کنترل دموکراتيک

السال نمی دانست مزد چيست ،اما با پيروی از

زحمتکشان است .چنين شرکت ھای توليدی بايد در صنعت و

اقتصاددانان بورژوا نمود ِ موضوع را به جای
ماھيت آن می گيرند.

کشاورزی با چنان دامنه ای برپا شوند که سازماندھی
سوسياليستی کل کار از آن ناشی گردد«.

پس از اکسير السالی »قانون آھنين مزدھا« ،راه

اين مانند آن است که در ميان بردگانی که

به نحو شايسته ای »ھموار« می گردد .به جای

سرانجام راز برده داری را دريافته اند و به

مبارزۀ طبقاتی موجود ،عبارت روزنامه ای

شورش روی آورده اند ،يک برده که ھنوز در

»مسألۀ اجتماعی« ظاھر می شود که بايد »راه

بند مفاھيم فرسوده اسير است در برنامۀ شورش

را برای حل آن ھموار کرد«» .سازماندھی

چنين رقم بزند :بردگی بايد ملغی شود زيرا

سوسياليستی کل کار« به جای آنکه از روند

تغذيۀ بردگان در نظام بردگی نمی تواند از

انقالبی تحول جامعه برخيزد ،از »کمک دولتی«

حداکثر پائينی بيشتر شود!

که دولت به »شرکت ھای تعاونی کارگران«

آيا صرف اين واقعيت که نمايندگان حزب ما

خواھد داد» ،ناشی می شود« ،شرکت ھائی که

توانستند چنين حملۀ ددمنشانه ای را به درک

نه کارگران ،بلکه دولت به وجود خواھد آورد.

رايج در ميان توده ھای حزب ما انجام دھند به

تنھا از مخيلۀ السال چنين تصوری برمی آيد که

خودی خود ثابت نمی کند که با چه سست انديشی

جامعه ای نوين ،مانند راه آھنی جديد ،ممکن

مجرمانه و با چه درجه از ناآگاھی به کار طرح

است با وام دولتی ساخته شود!

برنامۀ سازش روی آورده اند!

به خاطر خرده شرمی که ھنوز باقی مانده،

به جای جملۀ نامعين پايان پاراگراف »الغای

»کمک

ھمۀ نابرابری ھای اجتماعی و سياسی« می

»زحمتکشان« قرار داده شده است.

بايست گفته می شد که با الغای تمايزھای طبقاتی

نخست بايد گفت که اکثريت »زحمتکشان« در

ھرگونه نابرابری اجتماعی و سياسی ناشی از

آلمان ،دھقانان ھستند و نه طبقۀ کارگر.

آنھا خود به خود ناپديد خواھد شد.

III
»حزب کارگران آلمان برای ھموار کردن راه ھا به
منظور حل مسألۀ اجتماعی خواھان استقرار شرکت ھای

دوم

دولتی«

اينکه

زير

کنترل

»دموکراتيک«

دموکراتيک

در

آلمانی

 volksherrschaftlichبه معنی »حکومت
مردم« است .اما معنی »کنترل توسط حکومت
مردمی زحمتکشان« چيست؟ به ويژه در مورد
۵۴
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زحمتکشانی که از طريق اين خواست ھا که به

حال به بخش دموکراتيک ]طرح برنامه[ می

دولت عرضه می کند آگاھانه اعالم می دارند که

پردازم.

نه حکومت می کنند و نه برای حکومت کردن
آماده اند!
در اينجا زائد به نظر می رسد که به نقد نسخه
ای که توسط بوشه
لوئی فيليپ

)(٢١

)(٢٠

در زمان فرمان روائی

به ضد سوسياليست ھا تجويز

شد و مورد پذيرش کارگران ارتجاعی طرفدار
آتليه ) (٢٢قرار گرفت پرداخته شود .لطمۀ اصلی
نقل اين نسخۀ سری در برنامه نيست ،بلکه در
عقب گرد از موضع جنبش طبقاتی به موضع
جنبشی فرقه ای است.

الف» .شالودۀ آزاد دولت«
نخست اينکه در قسمت  IIطرح برنامه آمده که
حزب کارگران آلمان»برای دولت آزاد« مبارزه
می کند.
دولت آزاد چيست؟
ھدف کارگرانی که از ذھنيت محدود رعايای سر
به زير خود را رھا کرده باشند به ھيچ رو اين
نيست که دولتی آزاد مستقر کنند .در امپراتوری
آلمان» ،دولت« تقريبا به ھمان اندازه آزاد است

اينکه کارگران بخواھند شرايطی برای توليد

که در روسيه .آزادی عبارت از اين است که

تعاونی در مقياس اجتماعی و نخست در مقياس

دولت از ارگانی که باالی سر جامعه قرار دارد

ملی مستقر کنند ،تنھا می تواند اين معنی را

به ارگانی که کامال تابع جامعه است تبديل شود،

داشته باشد که آنان برای منقلب کردن شرايط

و امروز ھم شکل ھای دولتی به مقياسی که

کنونی توليد فعاليت می کنند و اين امر ھيچ

»آزادی دولت« را محدود می کنند بيشتر يا

ربطی با پی ريزی شرکت ھای تعاونی با کمک

کمتر آزادند.

دولت ندارد .اما تا آنجا که به شرکت ھای
تعاونی کنونی مربوط می شود ،چنين شرکت
ھائی تنھا تا آنجا ارزش دارند که آفريدۀ مستقل
کارگران باشند و نه تحت الحمايۀ حکومت ھا و
بورژواھا.

حزب کارگران آلمان – دست کم اگر برنامه
]گوتا[ را بپذيرد – نشان می دھد که ايده ھای
سوسياليستی اش بسيار سطحی اند :به جای آنکه
جامعۀ موجود را )و اين امر حتی برای جامعۀ
آينده صادق است( ھمچون شالودۀ دولت موجود

IV

مورد بررسی قرار دھد ،دولت را پديده ای

مستقل تلقی می کند که »شالوده ھای فکری،
اخالقی و آزادی خواھانۀ« خود را دارد.
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و اينک دربارۀ کاربرد نابجا و آشفته انديشانۀ

جامعۀ بورژوائی ،رخت بربسته است ،سخن

اصطالحاتی چون »دولت معاصر«» ،جامعۀ

گفت.

معاصر« در برنامه و کژفھمی آشفته انديشانه
تری که با اعالم خواست ھايش نسبت به دولت
ايجاد می کند چه بايد گفت!

در آن صورت اين پرسش مطرح می شود:
سرشت دولت در جامعۀ کمونيستی دستخوش چه
تحولی می گردد؟ به بيان ديگر ،چه عملکردھای

»جامعۀ معاصر« جامعۀ سرمايه داری است که

اجتماعی در آن جامعه باقی می مانند که شبيه

در ھمۀ کشورھای متمدن به صورت کمابيش

عملکردھای کنونی دولت اند؟ به اين پرسش تنھا

عاری از عناصر قرون وسطائی ،کمابيش

می توان به شکل علمی پاسخ داد و با ھزار

مشروط به تکامل ويژۀ تاريخی ھر کشور و به

گونه ترکيب کلمۀ مردم با کلمۀ دولت به اندازۀ

شکل کمابيش تکامل يافته وجود دارد .از سوی

جھش کک نيز به ]حل[ مسأله نزديک نخواھيم

ديگر» ،دولت معاصر« با عبور از مرز ھر

شد.

کشور فرق می کند .دولت امپراتوری پروس-
آلمان با دولت سويس فرق دارد .دولت در
انگلستان با دولت در اياالت متحده فرق دارد .از
اين رو ،عبارت »دولت معاصر« اصطالحی
خيالی است.
با اين ھمه ،دولت ھای مختلف در کشورھای
مختلف متمدن ،به رغم تنوع و چندگانگی شکل
شان در يک چيز مشترکند و آن اينکه ھمگی بر

بين جامعۀ سرمايه داری و جامعۀ کمونيستی يک
دورۀ تحول انقالبی از اولی به دومی وجود
دارد .متناظر اين دورۀ تحول ،يک دورۀ گذار
سياسی نيز ھست که دولت در آن چيزی نمی
تواند باشد جز ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا.
اکنون برنامه ]گوتا[ نه به اين آخری می پردازد
و نه به سرشت دولت در جامعۀ کمونيستی.

جامعۀ مدرن بورژوائی مبتنی اند که در يکی

خواست سياسی برنامۀ گوتا چيزی بيش از

بيشتر و در ديگری کمتر تکامل سرمايه دارانه

دعاھای دموکراتيکی که ھمه با آن آشنا ھستند

يافته است .از اين رو دارای برخی جنبه ھای

ندارد :رأی عمومی ،قانون گذاری مستقيم،

اساسی ھای مشترک نيز ھستند .در اين معنا می

حقوق مردم ،ميليشيای مردمی و غيره .آنھا

توان از »سرشت يا ماھيت دولت معاصر« در

صرفا پژواک حزب بورژوائی مردم و مجمع

تقابل با آينده که در آن ريشۀ کنونی دولت يعنی

صلح و آزادی ھستند و ھمگی خواست ھائی
ھستند که تا آنجا که به صورت تخيلی بيان نشده
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باشند ھم اکنون تحقق يافته اند .صرفا دولتی که

نظامی پليسی که رنگ و لعاب شکل پارلمانی

اين خواست ھا بدان تعلق دارند در درون

خورده است ،دولتی آميخته با عناصر فئودالی،

مرزھای آلمان نيست ،بلکه در سويس و در

زير نفوذ بورژوازی و تکميل شده با ارکان

اياالت متحده و غيره است .اين نوع »دولت

بوروکراتيک ،و سپس اطمينان داد که می توان

آينده« ،در واقع دولت معاصر است ھرچند که

با »وسايل قانونی« چيزھائی به اين دولت

در »چارچوب« امپراتوری آلمان نيست.

تحميل نمود!

اما يک چيز فراموش شده است .از آنجا که

حتی

حزب کارگران آلمان آشکارا اعالم می دارد که

دموکراتيک را دوران سعادت ھزارۀ موعود می

در درون »دولت ملی کنونی« و بنابراين در

داند و اصال گمان نمی کند که دقيقا در اين شکل

درون دولت خود ،امپراتوری پروس – آلمان

نھائی دولت در جامعۀ بورژوائی است که

عمل می کند – در غير اين صورت خواست

مبارزۀ طبقاتی بايد تا به آخر و تا دست يابی به

ھايش بی معنی خواھد بود زيرا آدم چيزھائی را

نتيجه ادامه يايد – آری حتی اين دموکراسی از

طلب می کند که ندارد – نمی بايست مھم ترين

آن گونه دموکراتيسمی که در چارچوب اجازۀ

چيز را فراموش کرده باشد يعنی اينکه ھمۀ آن

پليس عمل می کند و نه منطق ،بسيار باالتر

کلمات پر زرق و برق متکی بر به رسميت

است.

شناختن به اصطالح حاکميت مردم و بنابراين
تنھا مناسب يک جمھوری دموکراتيک اند.

دموکراسی

عاميانه،

که

جمھوری

اينکه منظور از »دولت« در واقع ماشين
حکومتی است يا دولت ھمچون ارگانيسمی که از

چون جرأت اين نيست – و عاقالنه ھم ھست

طريق تقسيم کار از جامعه جدا شده است در اين

چون شرايط احتياط می طلبند – که خواست

کلمات خود را نشان می دھد» :حزب کارگران

جمھوری دموکراتيک مطرح شود ،آن گونه که

آلمان به عنوان شالودۀ اقتصادی دولت خواستار

برنامه ھای کارگران فرانسوی در زمان لوئی

برقراری ماليات بر درآمد تصاعدی است« و

خواستارش بودند،

غيره .ماليات ھا شالودۀ اقتصادی ماشين

]اما[ نبايد نه به طفره رفتن روی آورد نه با

حکومتی ھستند و نه چيزی ديگر .در دولت

خواست ھائی را که تنھا

آينده ،که در سويس موجود است ،اين خواست

در يک جمھوری دموکراتيک معنی دارند از

]ماليات بر درآمد تصاعدی[ به صورت نسبتا

دولتی طلب کرد که چيزی نيست جز استبداد

خوبی تحقق يافته است .ماليات بر درآمد

فيليپ و لوئی ناپلئون
»درستکاری«

)(٢٤
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مفروض بر منابع گوناگون درآمد طبقات مختلف

دادگستری ھم که در بند  ٥بخش الف برنامه

جامعه و در نتيجه جامعۀ سرمايه داری است .از

]گوتا[ آمده ،اين موضوع صادق است .ادارۀ

اين رو امری عادی است ]جای شگفتی نيست[

دادرسی جنائی در ھمه جا رايگان است؛

که اصالح گران مالی ليورپول ،بورژواھائی که

دادرسی مدنی تقريبا منحصرا به دعواھای

ھمين

مربوط به مالکيت می پردازد و از اين رو به

برادر گالدستون در رأس آنھا است

)(٢٥

خواست را ھمچون برنامه به پيش می کشند.
ب.

»حزب کارگران آلمان به عنوان شالودۀ فکری و اخالقی

دولت خواستار برقراری موارد زير است:
 -١آموزش ابتدائی برابر نوسط دولت.

آموزش اجباری

طور انحصاری به طبقات دارا ارتباط دارد .آيا
حل و فصل مناقشات آنھا بايد به ھزينۀ خزانۀ
عمومی صورت گيرد؟
پاراگراف مربوط به مدارس بايد دست کم

عمومی دبستانی .آموزش رايگان«

خواستار مدارس فنی )نظری و عملی( در

آموزش ابتدائی برابر؟ اين کلمات چه چيزی

ترکيب با مدارس مقدماتی باشد.

پيشنھاد می کنند؟ آيا باور مؤلفان برنامه اين

»آموزش مقدماتی توسط دولت« نيز به طور

است که در جامعۀ کنونی )و بايد تنھا به جامعۀ

کلی قابل اعتراض است .تعريف و تعيين ھزينه

کنونی پرداخت( آموزش می تواند برای ھمۀ

ھای مدارس ابتدائی ،تعيين کيفيت کادر

طبقات برابر باشد؟ يا خواستشان اين است که

آموزشی ،تعيين رشته ھای درسی و غيره و

طبقات باال نيز اجبارا به سطح پائين آموزش

نظارت بر اجرای اين ويژگی ھای قانونی توسط

مقدماتی ای تنھا با شرايط اقتصادی کارگران

بازرسان دولتی ،چنان که در اياالت متحده

مزدی و دھقانان ھمخوانی دارد تنزل کنند؟

صورت می گيرد ،با اينکه دولت به عنوان

»آموزش اجباری عمومی دبستانی .آموزش

مربی مردم منصوب شود بسيار متفاوت است.

رايگان «.اولی حتی در آلمان وجود دارد ،دومی

حکومت و کليسا بايد از ِاعمال ھرگونه نفوذی

در حد آموزش دبستانی در سويس و اياالت

بر مدرسه طرد شوند .در واقع ،به ويژه در

متحده برقرار است .در برخی از اياالت آمريکا

امپراتوری پروس – آلمان )و نبايد با ارجاع به

مؤسسات آموزش عالی نيز »رايگان« ھستند که

»دولت آينده« ،که ديديم مسايل در آن چگونه

در واقع بدين معنی است که ھزينۀ آموزش

طرح خواھند شد ،از موضوع طفره رفت( ،به

طبقات باال از محل دريافت ماليات عمومی
پرداخت می شود .در مورد رايگان بودن
۵٨

ﺧﻴﺰش

ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪ اﻳﺮان
ﺷ ﺎ

١۲

عکس خو ِد دولت نيازمند آموزشی سخت و جدی

شاخص آن نيست .از اين رو در اينجا بسيار

از جانب مردم است.

خالصه می کنم.

اما کل برنامه به رغم ھياھوی دموکراتيک اش

» -٢روزانۀ عادی کار«

در ھمه جا با ايمان چاکر منشانۀ السالی به

در ھيچ کشور ديگری حزب کارگران خود را

دولت رنگ آميزی شده يا با ايمان دموکراتيک

به ارائۀ چنين خواست نامعينی محدود نساخته،

به معجزه که بھتر از اولی نيست و يا سازشی

بلکه ھمواره زمان کار روزانه ای را که در

است بين اين دو باور به معجزه که ھر دو به

شرايط معينی عادی ارزيابی می کند تعيين و

طور يکسان از سوسياليسم به دورند.

تصريح کرده است.

»آزادی علم« در پاراگرافی از قانون اساسی

» - ٣محدود کردن کار زنان و منع کار کودکان«

پروس وجود دارد .پس چرا در اينجا آمده است؟
»آزادی وجدان!« اگر کسی بخواھد در اين دورۀ

مبارزۀ فرھنگی

)(٢٦

شعارھای قديمی ليبراليسم

را به ياد او بياورد اين کار مطمئنا به شکل زير
بايد صورت گيرد :ھرکس بايد قادر باشد
نيازھای دينی و جسمانی خود را بدون دخالت
پليس برطرف کند .اما حزب کارگران بايد به
ھر صورت در چنين فرصتی آگاھی خود از اين
واقعيت را اعالم کند که »آزادی وجدان«

بورژوائی چيزی جز تحمل انواع آزادی دينی
وجدان نيست ،و اين حزب بايد به نوبۀ خود

استاندارد کردن ]تثبيت[ زمان کار روزانه بايد
محدود کردن کار زنان را تا آنجا که به زمان
کار ،توقف موقت کار ]برای استراحت[ و غيره
در روزانۀ کار مربوط می شود دربر داشته باشد
در غير اين صورت تنھا می تواند به معنی
مستثنی کردن زنان از شاخه ھائی از صنعت
باشد که به ويژه برای سالمت تن آنان زيانمند و
يا از نظر اخالقی برای جنس زن قابل اعتراض
اند .اگر منظور اينھا بوده می بايست تصريح می
شد.

بکوشد وجدان را از توھم دينی آزاد کند .اما اين

»منع کار کودکان!« در اينجا مطلقا ضروری

را برگزيده اند که از سطح »بورژوائی« فراتر

است که حد سنی اعالم شود.

نروند.

منع عمومی کار کودکان با صنعت بزرگ

اکنون من به پايان اين گفتار می رسم زيرا

سازگاری ندارد .از اين رو آرزوئی مقدس و

ضميمه ای که به دنبال برنامه آمده بخش

توخالی بيش نيست .تحقق آن – اگر امکان پذير
باشد – امری ارتجاعی است زيرا در صورت
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تنظيم جدی زمان کار برحسب گروه ھای مختلف

در ضمن بايد توجه شود که به ھنگام صحبت از

سنی و ديگر اقدامات مربوط به ايمنی و حفاظت

روزانۀ کار عادی آن بخش از قوانين کارخانه

کودکان ،ترکيب کار مولد با آموزش يکی از

که به مقررات بھداشتی و ايمنی و غيره مربوط

استوارترين وسايل برای تحول جامعۀ کنونی

می شوند ناديده گرفته شده است .قانون مربوط

خواھد بود.

به مسئوليت در سوانح تنھا ھنگامی می تواند

» -٤نظارت دولتی در کارخانه ھا ،کارگاه ھا و صنعت
خانگی«.

برای مقابله با دولت پروس – آلمان ،حتما بايد
خواسته می شد که بازرسان تنھا توسط دادگاھی
قانونی قابل حذف و تعويض باشند؛ و اينکه ھر
کارگری بتواند آنھا را به خاطر غفلت از
وظايفشان مورد تعقيب قرار دھد؛ و اينکه
بازرسان بايد از حرفۀ پزشکی باشند.
» - ٥تنظيم کار در زندان ھا«

عملی شود که چنان مقرراتی نقض شده باشند.
در يک کالم ،شاخص اين ضميمه نيز غفلت و
بی توجھی در نگارش است.
گفتم و روح خود را نجات دادم.
نوشته شده در آوريل تا اوايل مه ١٨٧٥

پانوشت ھا
)ھمۀ پانوشت ھا ،جز در مواردی که منبع
ديگری ذکر شده ،از ترجمۀ انگليسی است(

خواست کوچکی در برنامۀ عمومی کارگران
است .در ھر صورت بايد به روشنی اعالم می
شد که قصد اين نيست که از ترس رقابت اجازه

 -١نقد برنامۀ گوتای مارکس يکی از مھم ترين رھاوردھای
 contributionsمارکس در زمينۀ تکامل نظريۀ علمی
کمونيسم و نمونه ای از مبارزۀ سازش ناپذير با اپورتونيسم

داده شود که با زندانيان عادی جنائی مانند حيوان

است .اين اثر در ماه آوريل و اوايل مه  ١٨٧٥نوشته شد و

رفتار گردد و به ويژه تمايل بر اين نيست که

در تاريخ  ٥مه  ١٨٧٥به رھبری آيزناخرھا )ويلھلم براکه(

آنان از کار مولد که تنھا اصالحگرشان است
محروم شوند .اين مسلما حداقلی است که از
سوسياليست ھا می توان انتظار داشت.
» -٦وضع قانونی کارآمد در مورد مسئوليت در سوانح«

ارسال گرديد .نقد برنامۀ گوتا بررسی انتقادی طرح برنامۀ
حزب سوسيال دموکرات متحد آلمان است که برای کنگرۀ
وحدت در شھر گوتا آماده شده بود.
نقد برنامۀ گوتا برای نخستين بار توسط انگلس در سال
 ١٨٩١به رغم مخالفت رھبری اپورتونيست حزب سوسيال
دموکرات آلمان منتشر شد .نوشتۀ مارکس با »پيشگفتار«

بايد بيان می شد که منظور از قانون »کارآمد«

انگلس در مجلۀ زمان نو )دی نويه سايت( ارگان نظری

در مورد سوانح چيست.
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حزب سوسيال دموکرات آلمان ،ج  ،١شمارۀ  ١٨سال ١٨٩١

آلمان و بخشی از بورژوا دموکرات ھا بود .اين حزب با

به چاپ رسيد.

سرکردگی پروس بر آلمان مخالفت می کرد و شعارھای

انگلس ھمچنين نامۀ مورخ  ٥مه  ١٨٧٥مارکس به ويلھلم
براکه را ھمراه با نقد برنامۀ گوتا منتشر کرد.
از نامۀ مورخ  ٢١فوريۀ  ١٨٩١انگلس به کائوتسکی روشن
است که انگلس مجبور بود لحن برخی از پاراگراف ھای تند
را تعديل کند .ترجمۀ کنونی عين نوشتۀ مارکس بدون ھيچ
تغييری است.

دموکراتيک عام را به پيش می برد در ھمان حال بازتاب
گرايش جدائی طلبانۀ برخی ايالت ھای آلمان بود .اين حزب
خواستار تشکيل آلمانی فدرال بود و با وحدت آلمان تحت
جمھوری دموکراتيک متمرکز مخالفت می کرد.
در سال  ١٨٦٦حزب مردم ايالت ساکسونی که ھستۀ آن را
کارگران تشکيل می دادند در حزب مردم آلمان ادغام شد و
جناح چپ اين حزب را تشکيل داد .حزب پس از اين وحدت

 - ٢در کنگرۀ گوتا که از  ٢٢تا  ٢٨مه سال  ١٨٧٥برگزار

با طرح مسألۀ وحدت ملی آلمان از طريق دموکراتيک موافقت

شد ،دو سازمان موجود کارگری آلمان -حزب کارگران

کرد و بعدھا در جھت خط مشی ای سوسياليستی تکامل يافت.

سوسيال دموکرات )آيزناخرھا( که توسط ليبکنشت و ببل در

پس از جدائی از دموکرات ھای خرده بورژوا در تشکيل

سال  ١٨٦٩در شھر آيزناخ تأسيس شد و رھبری آن با اين دو

حزب کارگران سوسيال دموکرات ]آيزناخرھا[ در ماه اوت

بود و اتحاد عمومی کارگران آلمان ،سازمانی السالی که

سال  ١٨٦٩شرکت کرد.

توسط ھازن کلور ،ھاسلمان ،و تولکه رھبری می شد -
وحدت کردند و حزب کارگران سوسياليست آلمان را به وجود
آوردند.

 - ٧کنگرۀ وحدت سوسيال دموکراسی آلمان ]در فاصلۀ ٢٢
تا  ٢٨م[ سال  ١٨٧٥در شھر گوتا برگزار شد؛ کنگرۀ السالی
ھا در اوايل مه ھمان سال برگزار شده بود در حالی که کنگرۀ

 -٣کنگرۀ حزب سوسيال دموکرات آلمان در ھال – نخستين

آيزناخرھا پس از کنگرۀ وحدت در  ٨ژوئن  ١٨٧٥در

کنگره پس از لغو قانون ضد سوسياليستی – در  ١٦اکتبر

ھامبورگ فراخوانده شد.

 ١٨٩٠به پيشنھاد ويلھلم ليبکنشت مؤلف اصلی برنامۀ گوتا
تصميم گرفت تا طرح برنامۀ جديدی برای کنگرۀ بعدی آماده
کند .اين برنامۀ جديد در اکتبر سال بعد در کنگرۀ ارفورت به
تصويب رسيد )برنامۀ ارفورت(
 – ٤کنگرۀ الھۀ انترناسيونال اول در سپتامبر سال  ١٨٧٢در
الھه تشکيل شد که شاخص آن مبارزه با باکونين بود .اکثريت
کنگره از موضع شورای عمومی ]انترناسيونال[ به رھبری
مارکس پشتيبانی کرد و باکونين از انترناسيونال اخراج شد.
 ‐٥کتاب دولت گرائی و آنارشی نوشتۀ باکونين ،زوريخ
١٨٧٣
 ‐- ٦حزب مردم آلمان ،در سال  ١٨٦٥تأسيس شد اساسا

 - ٨نخستين ترجمۀ جلد اول سرمايه که خود مارکس ويرايش
آن را بر عھده داشت به صورت بخش -بخش ]تکه تکه[ در
فاصلۀ سال ھای  ١٨٧٢-١٨٧٥در پاريس منتشر شد.
 - ٩منظور مرکز انتشارات حزب کارگران سوسيال

دموکرات است که وابسته به ھيدت تحريريۀ فولکشتات )دولت
خلقی( ،ارگان مرکزی حزب بود.
 - ١٠چاپ دوم جزوۀ مارکس زير عنوان افشاگری ھائی
دربارۀ محاکمۀ کمونيست ھا در کلن )آثار مارکس و انگلس،
چاپ آلمانی ،جلد  ٨ص  (٤٠٥-٤٧٠و اين نوشته در سال
 ١٨٧٥توسط کتاب فروشی فولکشتات در اليپزيک منتشر
شد.

مرکب از دموکرات ھای خرده بورژوای ايالت ھای جنوب
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 - ١١ژان ژاک روسو ) ( ١٧١٢-١٧٧٨فيلسوف عصر

طبقات حاکم در آلمان و نيز اپورتونيسم و ناسيوناليسم رھبری

روشنگری ،نمايندۀ جناح چپ بورژوازی )رستۀ سوم(،

السالی را دنبال می کرد .از موضعی فرقه گرايانه با رھبری

دموکراسی بورژوازی بالنده ،طرفدار پر جوش و خروش

مارکسيستی انترناسيونال و حزب کارگران سوسيال دموکرات

مبارزه به ضد استثمار فئودالی و حکومت مطلقه بود و از

آلمان مخالفت می کرد و از فعاليت ھای طرفداران باکونين و

نظريۀ »حاکميت مردم« دفاع می کرد که در مبارزۀ مردمی

ديگر عناصر ضد پرولتری به ضد شورای عمومی

ژاکوبن ھا تحقق يافت .روسو نقد خود از جامعۀ فئودالی را

انترناسيونال پشتيبانی می نمود.

بر درک انتزاعی و نه تاريخی برابری طبيعی و شرايط توأم
با خوشبختی انسان در کمونيسم بدوی و برتری طبيعت و
روابط طبيعی بر روابط اجتماعی بنياد نھاد .معاصرانش او را
»حواری طبيعت« می ناميدند.
مارکس نشان داده که برنامۀ گوتا ،به جای تحليل طبقاتی
علمی از نظام اجتماعی و قوانين تکامل آن به رونويسی
آموزه ھای انتزاعی ای می پردازد که به ايده ھای روسو
نزديک ھستند) .پانوشت ترجمۀ فرانسوی(

)ژان پل مارا ) ،(١٧٤٣-١٧٩٣پزشک ،فيزيکدان ،روزنامه
نگار و مقاله نويس ،انقالبی ژاکوبن ،نمايندۀ کنوانسيون در
انقالب کبير فرانسه(.
 - ١٤مجمع بين المللی صلح و آزادی يک سازمان بورژوائی
صلح طلب بود که در سال  ١٨٦٧توسط گروھی از جمھوری
خواھان خرده بورژوا و ليبرال ھا در سويس تشکيل شد
)ويکتور ھوگو و جيوزپه گاريبالدی و ديگران در آن نقش
فعالی داشتند( .در سال  ١٨٦٧-١٨٦٨ميخائيل باکونين به

)به نظر می رسد که مارکس صرفا خواسته نشان دھد که نه

فعاليت ھای اين مجمع پيوست .اين مجمع در آغاز فعاليتش

تنھا کار مفيد بلکه کار بيھوده و حتی کار زيان مند ھم پديده

می کوشيد از جنبش کارگری برای دستيابی به اھداف خود

ھائی اجتماعی اند و اشاره اش به روسو ھم بدين خاطر بوده

بھره جويد .اين مجمع بر آن بود که با تشکيل نوعی »اياالت

است که بگويد می توان مانند روسو مواردی از فعاليت

متحد اروپا« می توان جنگ را از ميان برداشت .بدين سان

بيھوده يا زيان مند )از جمله در حوزۀ علم و ھنر( را در

در ميان توده ھا توھم پراکنی می کرد تا پرولتاريا را از

جامعه نشان داد .به نظر نمی رسد که مارکس خواسته باشد

مبارزۀ طبقاتی منحرف کند.

بگويد که ايده ھای برنامۀ گوتا به ايده ھای روسو نزديک اند.
در واقع به زحمت می توان چنين نزديکی ھائی بين برنامۀ
گوتا و ديدگاه ھای روسو پيدا کرد .مترجم فارسی(

 - ١٥پس از سقوط کمون پاريس بيسمارک در سال ھای
 ١٨٧١-١٨٧٢کوشيد معاھده ای با اتريش و روسيه برای
عمل مشترک به ضد جنبش انقالبی به طور کلی و به ضد

 –١٢منظور انتخابات مجلس ملی آلمان ]رايشتاگ[ در ١٠

انترناسيونال اول به طور ويژه منعقد سازد و در توافق با

ژانويۀ  ١٨٧٤است.

پيشنھاد بيسمارک مجمع سه امپراتوری آلمان ،روسيه و

 - ١٣اشارۀ طنز آميز به ھاسلمان سردبير نوير سوتسيال
دموکرات.
مجلۀ نوير سوتسيال دموکرات ارگان السالی اتحاد عمومی
کارگران آلمان بود که سه بار در ھفته در فاصلۀ سال ھای
 ١٨٧١تا  ١٨٧٦در برلن منتشر می شد .اين مجله وفادارانه
خط مشی السالی سازش با رژيم بيسمارک و آشتی جويانه با

اتريش – مجارستان در اکتبر سال  ١٨٧٣تشکيل شد تا به
ھنگام وقوع »اغتشاش در اروپا« به عمل مشترک روی
آورند.
 – ١٦سرمقالۀ نورد دويچه آلگماينه تسايتونگ در تاريخ ٢٠
مارس  .١٨٧٥در آنجا گفته شده بود» :عمل تبليغی سوسيال
دموکراتيک ]آلمان[ در برخی جنبه ھا محتاطانه تر شده است:
]فعاالن آنھا[ انترناسيونال را رد می کنند«.
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نورد دويچه آلگماينه تسايتونگ )روزنامۀ عمومی شمال

)مالتوس بر آن بود که رشد جمعيت در ھر جامعه ،از جمله

آلمان( روزنامه ای ارتجاعی بود که از سال  ١٨٦١تا ١٩١٨

رشد جمعيت کارگری ،از رشد محصوالت الزم برای زندگی

در برلن منتشر می شد .اين روزنامه در دھه ھای  ١٨٦٠تا

و به ويژه از رشد محصوالت کشاورزی سريع تر است .او

 ١٨٨٠ارگان حکومت بيسمارک بود.

می نويسد» :با اطمينان می توان تأييد کرد که جمعيت ،اگر

 -١٧السال اين قانون را چنين فرمول بندی می کرد» :قانون

آھنين اقتصادی که در شرايط امروز ]معاصر[ ،زير فرمان
روائی قانون عرضه و تقاضای کار ،مزد را بدين گونه تعيين
می کند :اينکه مزد ميانگين ھمواره به سطح شرايط الزم
برای بقا کاھش می يابد که معموال در ھر کشوری با جان
کندن برای تأمين زندگی و بقای نسل الزم است.

کنترل نشود ،طبق تصاعد ھندسی افزايش می يابد به طوری
که ھر  ٢٥سال يکبار دو برابر می شود ]يعنی به صورت ،١
 ١٦ ،٨ ،٤ ،٢و غيره افزايش می يابد[  ...اگر کشوری با
مردم نسبتا خوب ]ساعی؟[ مانند انگلستان ،فرانسه ،ايتاليا يا
آلمان را در نظر بگيريم می توانيم فرض کنيم که با توجه
درخور به کشاورزی ،محصول آن ھر  ٢٥سال يکبار به
اندازۀ آنچه امروزه توليد می شود افزايش يايد  ...اما اگر اين

اين سطح مزد محوری است که مزد واقعی روزانه ھمواره به

فرض تحقق يابد ،افزايش محصوالت کشاورزی بر حسب

گرد آن نوسان می کند بی آنکه ھرگز طی مدتی طوالنی از

تصاعدی عددی صورت خواھد گرفت ]يعنی به شکل ،٢ ،١

آن بيشتر يا کمتر گردد .مزد واقعی روزانه نمی تواند برای

 ٤ ،٣و غيره افزايش خواھد يافت[ که به نحو غير قابل قياسی

مدتی باالتر از اين مقدار حداقل باشد زيرا در اين صورت

از رشد جمعيت عقب تر خواھد بود «.بدين سان مالتوس

شرايط زندگی آسان تر و بھتر کارگران باعث افزايش جمعيت

نتيجه می گيرد که »قدرت ]افزايش[ جمعيت آن قدر بيشتر از

کارگری می شود و در نتيجه عرضۀ نيروی کار برای

قدرت زمين در توليد وسايل زندگی است که نسل بشر بايد با

کارخانه ھا افزايش می يايبد که به نوبۀ خود مزدھا را تا

مرگ زودرس در اين يا آن شکل روبرو شود «.مالتوس

سطح قبلی کاھش می دھد.

سپس از باليای طبيعی ،بيماری ھای واگيردار ،جنگ ھا،

مزدھا ھمچنين نمی توانند مدت زيادی کمتر از اين حداقل
سطح معيشت باشند زيرا اين کار باعث مھاجرت ،زندگی
مجردی ،امتناع از توليد نسل و سرانجام کاھش عدۀ کارگران
در اثر فقر می گردد که باعث کاھش عرضۀ نيروی کار به
کارخانه ھا و در نتيجه افزايش مزد تا سطح مزد قبلی می

قحطی و غيره و نيز از امتناع از توليد مثل که ھر يک به
نحوی باعث »کتنرل جمعيت« می شوند حرف می زند.
مالتوس ھمچنين وضع بد و غير بھداشتی خانه و زندگی
کارگران و درآمد کم آنھا را عاملی در کنترل جمعيت می داند
و بدان ھا با نظر مثبت می نگرد!

شود و بنابراين مزد ميانگين واقعی مقدر است که ھمواره

ديدگاه السال در زمينۀ مزد با ديدگاه مالتوس در مورد جمعيت

سيال باشد و به محوری که به گرد آن زمانی به سمت باال و

پيوند نزديکی دارد .پيوند آن در اين است که السال به پيروی

گاھی به پائين نوسان می کند برگردد) «.درس نامۀ کارگران،

از نظريۀ جمعيت مالتوس می پنداشت که عرضۀ نيروی کار

دو سخنرانی السال در فرانکفورت در  ١٧و  ١٩مه ،١٨٦٣

ھمواره از تقاضای آن بيشتر است ،افزون بر آن ،باز ھم طبق

ھاتينگن -زوريخ .١٨٨٧ ،السال برای نخستين بار اين

نظر مالتوس ،گمان می کرد که عرضۀ محصوالت الزم برای

»قانون« را در »پاسخ سرگشاده به کميتۀ مرکزی برای

زندگی نيز به طور نسبی کم و کمتر می شود و بھای آنھا

فراخوان کنگرۀ عمومی کارگران در اليپزيک « توضيح داد.

افزايش می يابد» .قانون آھنين مزدھا«ی السال متکی بر

)زوريخ ،١٨٦٣ ،ص (١٥-١٦

ھمين فرض ھاست که مالتوس چنين بيان می کرد» :فرض
می کنيم که وسايل زندگی ]در زمان معينی[ در ھر کشور
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درست به اندازۀ زندگی آسودۀ ساکنان آنجا باشد .فشار تالش

است و در دو سدۀ گذشته و به ويژه در سدۀ بيستم و نيمۀ دوم

دائمی برای جمعيت بيشتر  ...باعث افزايش شمار مردم قبل

آن ،رشد توليدات کشاورزی بسيار سريع تر از رشد جمعيت

از افزايش وسايل معيشت می شود .غذائی که پيش از اين

بوده است .مثال در سال  ١٩٧٠کل توليد غله در جھان

برای  ٧ميليون نفر کافی بود اکنون بايد بين  ٧٫٥يا  ٨ميليون

 ٣١٠٫٧٤ميليون تن و در سال  ٢٠١٠معدل  ٦٨٠٫٨٨ميليون

نفر تقسيم شود .در نتيجه افراد بی چيز بايد وضع زندگی

تن بود .جمعيت جھان در اين سال ھا به ترتيب  ٣٫٧ميليارد و

بدتری داشته باشند و بسياری از آنھا دچار وضعيت نوميد

 ٦٫٩ميليارد بوده است :در فاصلۀ  ٤٠سال جمعيت جھان ٨٦

کننده ای خواھند شد .شمار کارگران نيز بيش از ميزان کاری

در صد افزايش پيدا کرده ) (6.9 : 3.7 = 1.86=186%اما

خواھد بود که در بازار عرضه می شود بنابراين قيمت کار

توليد غله در ھمين فاصلۀ زمانی  ١١٩درصد باال رفته است

گرايش به کاھش خواھد داشت در حالی که قيمت وسايل

)  .(680.88 : 310.74 = 2.19= 219%اين اختالف در

زندگی افزايش پيدا خواھد کرد .بدين سان کارگر بايد برای به

مورد توليد گوشت و مرغ از غله بسيار بيشتر است .در سال

دست آوردن مزدی که در گذشته داشت سخت تر کار کند .در

 ١٩٧٠توليد جھانی گوشت گاو ،گوشت خوک و گوشت مرغ

اين دورۀ دشوار ،عدم رغبت به ازدواج و مشکالت نگاه

به ترتيب  ٣٥٫٧٩٩ ،٣٨٫٣٦٦و  ١٥٫١٨٥ميليون تن بوده که

داری خانواده به حدی زياد خواھد بود که جمعيت دچار رکود

در سال  ٢٠٠٦به ترتيب به  ١٠٦٫٦٠٤ ،٦٨٫٠٣٣و

می شود و در ھمان حال ارزان بودن کار ،زيادی عدۀ

 ٨٥٫٢٢٩ميليون تن رسيده است .بدين سان توليد گوشت گاو

کارگران و ضرورت گسترش صنعت بين آنھا ،کشاورزان

در فاصلۀ  ١٩٧٠تا  ٢٠٠٦به ميزان  ، %٧٧٫٣توليد گوشت

]سرمايه دار[ را تشويق می کند تا کارگران بيشتری برای

خوک به ميزان  %١٩٨و توليد گوشت مرغ  %٤٦١افزايش

زمين ھای خود استخدام کنند ،زمين ھای جديدی به زير کشت

يافته و اگر مجموع سه نوغ گوشت را در نظر بگيريم رشد

درآورند و کود دھی زمين ھای زير کشت و اصالح کشت را

توليد  %١٩١بوده است که از رشد جمعيت در فاصلۀ سال

کامل تر کنند تا وسايل زندگی برای جمعيت به ميزان زمانی

ھای  ١٩٧٠تا  ٢٠٠٦بسيار بيشتر است.

برسد که از آن آغاز کرديم .زندگی کارگر در آن حال دوباره
به گونۀ قابل تحمل تری آسوده خواھد شد .محدوديت ھا تا
درجه ای شل تر خواھد گرديد و حرکت ھای پيش رونده و
عقب گردھا در زمينۀ رفاه تکرار خواھد شد«.

منبع:
‐http://www.zootecnicainternational.com/article
‐archive/marketing/26‐the‐time‐spatial‐dynamics

به روشنی ديده می شود که »استدالل ھای« السال که قبل از

‐of‐global‐poultry‐meat‐production‐between‐1970

نقل ديدگاه ھای مالتوس آمد ،تکرار حرف ھای اين آخری

and‐2006and‐perspectives‐for‐2016.html

است.

در ضمن بايد توجه داشت که رشد بارآوری محصوالت

اما در ديدگاه مالتوس و در نتيجه ديدگاه السال چند موضوع
بسيار مھم ناديده گرفته شده اند :نخست پيشرفت سريع
بارآوری کار در نظام سرمايه داری در اثر پيشرفت
تکنولوژی و علم و عقالنی کردن سازماندھی توليد و کاھش
اتالف ھا و غيره .با توجه به عواملی که بر شمرديم و به
شھادت آمارھای بسيار ،رشد بارآوری کار به طور کلی و نيز
بارآوری کار در کشاورزی معموال سريع تر از رشد جمعيت

صنعتی معموال از محصوالت کشاورزی بيشتر است .افزون
ت محصوالت
بر مجموع نيازمندی ھای کارگران ،نسب ِ
صنعتی )و نيز برخی خدمات( به محصوالت کشاورزی در
طول زمان رو به افزايش است .بدين سان ديده می شود که
واقعيات ،تز مالتوس در مورد رابطۀ بين رشد جمعيت و رشد
محصوالت کشاورزی را به سادگی رد می کنند .تز مالتوس
حتی به ھنگام ارائۀ آن يعنی در پايان سدۀ ھيجدھم و آغاز سدۀ
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نوزدھم نيز درست نبود و مطالعاتی صورت گرفته که نشان

که مالتوس و السال تصور می کنند – تعيين نمی گردد.

می دھند در طول سدۀ نوزدھم رشد محصوالت کشاورزی در

مارکس ،در نقد برنامۀ گوتا و ھمچنين در سرمايه و ديگر

سطح جھان از رشد جمعيت بيشتر بوده است) .در اين مورد

آثارش مزد در نظام سرمايه داری را با حداقل الزم برای

مثال می توان به مقالۀ »رشد توليد کشاورزی در جھان از

زنده ماندن کارگر و بقای نسل او تعريف نمی کند ،بلکه

 ١٨٠٠تا  « ١٩٣٨نوشتۀ جيووانی فدريکو رجوع کرد .اين

نيازھای اجتماعی و فرھنگی و دستاوردھای مبارزۀ طبقاتی،

نوشته بر روی اينترنت قابل دسترسی است(.

از جمله کاھش روزانۀ کار ،قوانين مربوط مقررات کارخانه

موضوع دومی که مالتوس و در نتيجه السال بدان توجه
نکرده اند ،مبارزۀ طبقاتی و دستاوردھای آن است .طبقۀ
کارگر در مبارزه با سرمايه داران و دولت ھايشان می تواند
دستاوردھائی در زمينه ھای اقتصادی ،اجتماعی و سياسی
داشته باشد که ھرچند داشتن اين دستاوردھا به معنی از ميان

و کارگاه و غيره را در نظر می گيرد .ضمن آنکه کاھش
بسيار شديد مزدھا ،به ويژه در شرايط بحران ،را نيز نفی
نمی کند .از ديد مارکس دو روش استثمار ارزش اضافی
)نسبی و مطلق( در ھمۀ جوامع سرمايه داری )پيشرفته يا
عقب مانده( وجود دارند و خواھند داشت .اما نکتۀ اصلی
اينجاست که مزد در جامعۀ سرمايه داری را با حداقل الزم

کار مزدی نيست و ھرچند
رفتن سرمايه داری و نظام
ِ
بورژوازی و حکومت ھای سرمايه داری تمام تالش خود را

برای زنده ماندن کارگر و بقای نسل او نبايد تعريف کرد.

برای بازپس گرفتن آن دستاوردھا به کار می گيرند ،اما دست

خطای ديگر مالتوس و السال در اين است که بيکاری را نه

کم بخشی از اين دستاوردھا در زمينه ھای اقتصادی و

به سرمايه داری و قوانين انباشت سرمايه )ايجاد ارتش ذخيرۀ

اجتماعی مانند مزد حداقل ،ساعات قانونی کار روزانه ،زمان

کار( ،بلکه به عاملی جمعيت نگارانه و زيست شناسانه

کار و روزھای تعطيل در ھفته ،مرخصی ساالنه ،حقوق

مربوط می کنند .آنھا ھمچنين بدين امر توجه ندارند که

بازنشستگی ،حقوق بيکاری و غيره و نيز سطح معينی از

عرضۀ نيروی کار ھمواره از تقاضای آن بيشتر نيست و

آموزش ،فرھنگ ،تأمين اجتماعی و غيره به جزئی از زندگی

برھه ھائی در سرمايه داری وجود داشته و می تواند وجود

عادی کارگران تبديل شده اند و بازستاندن آنھا کار ساده ای

داشته باشد که سرمايه داری با کمبود نيروی کار روبرو باشد.

نيست و سرمايه داران دست کم در شرايط عادی و حتی گاه

از سوی ديگر مالتوس و السال ھمان گونه که حداقل وسايل

در زمان رکود ،خطر اقدام به حذف تمام اين دستاوردھا را

الزم برای زنده ماندن کارگر و بقای نسل او را قانونی جبری

نمی پذيرند .وجود دستاوردھای کارگری ،نافی اين امر نيست

تصور می کنند برای عرضه و تقاضای نيروی کار ھم نقش

که مزد کارگر معادل ارزش يا بھای نيروی کار يا به عبارت

قادر مطلق قائل اند در حالی که در اينجا نيز مبارزۀ طبقاتی

ديگر معادل ارزش يا بھای محصوالت و خدمات الزم برای

اثر می گذارد .مثال تشکل سنديکائی کارگران می تواند،

بازتوليد نيروی کار است .محصوالت و خدمات الزم برای

آنچنان که مارکس در فقر فلسفه توضيح می دھد ،رقابت ميان

بازتوليد نيروی کار پديده ای اجتماعی است و نه زيست

کارگران را از بين ببرد و نيروی کارگران را به ضد سرمايه

شناسانه .نياز کارگر در شرايط اجتماعی معين و در شرايطی

داران – دست کم در حوزه ھای معينی از مبارزۀ طبقاتی -

که کارگر از سطح معينی از آگاھی طبقاتی برخوردار باشد

بسيج نمايد و تا حدی اثر عرضه و تقاضای بی مانع و رادع،

ديگر تنھا در خوراک و پوشاک و مسکن و دارو و درمان او

و ليبراليسم افسار گسيخته را خنثی سازد .مترجم فارسی(

يا خانواده اش خالصه نمی شود ،بلکه يک رشته نيازھای
فرھنگی ،اجتماعی ،تفريحی و غيره را نيز دربر می گيرد.

 – ١٨نقل از شعر ربانی ]الھی[ گوته.

بدين سان مزد تنھا بر اساس حداقل زيست حيوانی – آنچنان
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 – ١٩نظريه ای که فريدريش آلبرت النگه در کتاب خود

کوچک جنوب غرب آلمان پشتيبانی می کرد .اما در سال ھای

»مسألۀ کار :معنی و اھميت آن در زمان حال و آينده ،دويز

دھۀ  ،١٨٨٠بيسمارک بسياری از اين اقدامات را لغو کرد تا

بورگ ،١٨٦٥،به پيش می برد.

ھمۀ نيروھای ارتجاعی اياالت مختلف را متحد کند.

 – ٢٠فيليپ ژوزف بوشه ) (١٧٩٦-١٨٦٥مورخ و مقاله
نويس فرانسوی .او در سال ھای  ١٨٤٠از سوسياليسم
کاتوليکی پشتيبانی می کرد که خواھان تشکيل تعاونی ھای
کارگری با کمک دولت بود.
 – ٢١لوئی فيليپ ) (١٧٧٣-١٨٥٠شاه فرانسه در دورۀ
»سلطنت ژوئيه« .او پس از انقالب ژوئيۀ  ١٨٣٠به تخت
پادشاھی نشست و انقالب  ١٨٤٨به فرمان روائی او پايان
داد.
 - ٢٢آتليه )کارگاه( ماھنامه ای بود که از  ١٨٤٠تا ١٨٥٠
توسط پيشه وران و کارگرانی که زير نفوذ سوسياليسم
کاتوليکی بودند در پاريس منتشر می شد .ھيأت تحريريۀ آن
را نمايندگان کارگران تشکيل می دادند که ھر سه ماه يکبار

شيده رخ فروز
روبروی مجلس رژيم ،از حدود تيرماه سال
جاری تاکنون ،به دفعات محل تجمع مربيان
اخراجی مھدکودک ھای سراسر کشور است .اين
تجمعات اعتراضی مکرر به دليل نبود امنيت
شغلی و اخراج از محل کار و بالطبع تشديد
مشکالت اقتصادی آنان ،صورت می گيرد.

انتخاب می شدند.

در تاريخ  ٢مرداد ماه جاری مربيان پيش
 – ٢٣ناپلئون سوم )لوئی بناپارت( ،امپراتور فرانسه
).(١٨٥٢-١٨٧٠
 – ٢٤درستکار ،صفتی بود که به آيزناخرھا اطالق می شد.
 – ٢٥رابرت گالدستون ،بازرگان ليبرال ليور پول که
طرفدار ماليات بر درآمد تصاعدی بود که می بايست در
درجۀ اول از زمينداران بزرگ گرفته شود .او برادر ويليام

دبستانی استان اصفھان در مقابل مجلس با
شعارھائی مانند» :ما تا جواب نگيريم از اين
مجلس نمی ريم« و »شعار ھر مربی ،استخدام
استخدام«  ...دست به اعتراض زدند .مشکالت
شغلی اين قشر زحمتکش از آنجا آغاز گرديد که:

گالدستون ) (١٨٠٩-١٨٩٨نخست وزير ليبرال بريتانيا در

»در سال  ،٩٠تفاھم نامه ای با سازمان بھزيستی

]دوره ھای مختلف[ در نيمۀ دوم سدۀ نوزدھم بود.

امضا شد و پيش دبستانی به آموزش و پرورش

» - ٢٦مبارزۀ فرھنگی« اصطالحی بود که بورژوا ليبرال

واگذار گرديد .در اين زمان مربيان پيش دبستانی

ھا برای اقدامات قانونی ای که حکومت بيسمارک در دھۀ

تصور می کردند که آنھا ھم جزء کادر آموزش و

 ١٨٧٠اتخاذ کرد به کار می بردند .اين اقدامات به بھانۀ
مبارزه برای فرھنگ عرفی ھدفشان مبارزه با کاتوليسيسم و

پرورش می شوند اما چنين نشد و ھمان زمان

حزب »مرکز« بود که از جدائی طلبی و گرايش ضد پروسی

فاطمه قربان معاون آموزش ابتدايی وزير

مقامات رسمی ،زمينداران و بورژوازی اياالت متوسط و

آموزش و پرورش اعالم کرد که اين وزارتخانه
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مطابق قانون ھيچ تعھدی برای استخدام مربيان

روان خود مايه گذاشته اند و اين شرايط شغلی

پيش دبستانی ندارد ،زيرا دوره پيش دبستانی يک

اسفبار به آنان تحميل شده است .در برخی موارد

دوره غيراجباری و غير رسمی است که به

به دليل  ۵روز کار در ھفته  ،تنھا  ١۵روز بيمه

صورت غيردولتی و با مشارکت مردمی اداره

برايشان محسوب شده و مجبور به پرداخت ١۵

می شود .به ھمين جھت آموزش و پرورش در

روز باقی مانده از جيب خودشان گرديده اند تا

قبال آنھا ھيچ تعھدی برای استخدام ندارد .چرا که

بيمه آنان در ماه کامل شود .پائين بودن ساختاری

اين افراد نيروی مؤسسۀ غيردولتی محسوب می

دستمزدھا در ايران و بويژه تبعيض در قبال

شوند و نيروی آموزش و پرورش نيستند«.

پرداخت دستمزد کمتر به زنان زحمتکش )که در

) – ٩١/۵/٣آفتاب يزد(

اين رشته اکثريت آنان را زنان و دختران جوان

بدين ترتيب ھزاران مربی زحمتکش و با سابقه و
مجرب مھد کودک و پيش دبستانی عمال از محل
کار خود اخراج و با وضعيت بالتکليف به حال
خود رھا شده اند .از سوی ديگر حاج بابايی
وزير آموزش و پرورش ،تکليف وزارتخانۀ
کذائی خود را دربارۀ مھدکودک ھا ،وقيحانه
چنين سرھم بندی می کند» :آنچه که قانون دربارۀ
پيش دبستانی به آموزش و پرورش محول کرده
است ،صدور مجوز ،نظارت بر عملکرد پيش
دبستانی ،تدوين محتوا و کتب و ھمچنين تأييد
صالحيت مربيانی است که در اين مراکز فعاليت
می کنند ... ،اما اين وزارتخانه تعھدی در قبال
"بيمه" و يا "استخدام" آنھا ندارد) «.ھمانجا(

تشکيل می دھند( در مورد اين مربيان به
شديدترين وجه اعمال می گردد .مثال در بسياری
موارد با  ۶روز کار درھفته و به مدت حتی
بيشتر از  ٨ساعت کار روزانه و داشتن مدرک
دانشگاھی ،ماھيانه تنھا  ١۵٠ھزار تومان
دستمزد دريافت می دارند )و گاھی از ھمان بيمۀ
 ١۵روزه ھم خبری نيست( .حال که گل بود به
سبزه ھم آراسته شد! و وزير مرتجع ،حاج
بابائی ،ھم به صراحت از زير بار ھرگونه »
تعھدی« شانه خالی کرد .اما معيشت ھزاران
مربی در سراسر کشور و تبعات اخراج سازی
آنان )و بويژه بر افراد خانواده آنھا( در شرايط
فقر فزاينده و گرانی سرسام آور کاالھای اساسی
زندگی و ھزاران ھزينه کمرشکن ديگر )مانند

اين در حالی است که اين زحمتکشان ،سالھا با

مسکن( ،را با بی اھميتی و نداشتن ھيچ گونه

ساعات کاری طوالنی و پرمسئوليت ،حقوقی

»تعھد« نمی توان به حال خود رھا کرد .تجمعات

ناچيز ،عدم برخورداری از مزايای شغلی و ...

مربيان در مرداد ماه اوج می گيرد» :مربيان

در محيط ھای آموزشی و تربيتی از جسم و

پيش دبستانی برای چندمين بار مقابل مجلس
۶٧
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تجمع کردند .يکی از تجمع کنندگان گفت که ما

صورت گرفت که کارگران به مديرعامل و

بيش از  ۵بار است که برای تحقق مطالباتمان

مسئوالن در رابطه با وعده پرداخت اضافه

مقابل مجلس تجمع می کنيم اما متأسفانه با وجود

حقوق ،داده بودند .نژاد سليم مدير قبلی مجتمع که

حمايت برخی نمايندگان ھنوز اقدامی برای حل

می دانست از سمت قبلی خود به مديريت مرکز

مشکالت ما انجام نشده است .وی افزود:

ديگری منتقل خواھد شد ،عمال با اين وعده،

درخواست ما اين است که اقدامات الزم برای

کارگران عضو شورا را که تھديد به اعتصاب

استخدام مان ھرچه سريعتر انجام بگيرد و از

نموده بودند ،دست به سر نمود و به کار

بالتکليفی خارج شويم چرا که آموزش و پرورش

برگرداند .کارگران به حرف خود عمل کردند و

اين کار را انجام نمی دھد و وضعيت ما ھنوز

تا پايان مھلت داده شده به مديريت ،به انتظار

معلوم نيست – ٩١/۵/١١) «.ھمانجا(

نشستند! اما رازقيان ،مدير جديد ،که قبال در

در تاريخ  ٩١/۵/١۴عضو کميسيون آموزش و
تحقيقات مجلس شورای اسالمی ،فياضی ،در
گفتگو با مطبوعات اعالم کرد» :استخدام مربيان
پيش دبستانی قابل بحث نيست ولی می توان در
رابطه با ادامۀ فعاليتشان کاری صورت پذيرد«.
اين نمايندۀ مجلس آب پاکی را به صراحت روی
دست اخراج شدگان ريخت و آنھا را پی نخود
سياه فرستاد .اين ھم از راه حل مجلس رژيم و
نمايندگان ضد مردمی اش!

عسلويه پست رده بااليی داشت ،به انجام اين
خواست کارگران ،تن نمی دھد .خودداری
مديريت مجتمع به برآوردن خواست برحق
کارگران و کارکنان ،آنان را به اعتصاب کشاند.
در روز اعتصاب ،کارگران و کارکنان مجتمع به
دليل گرمای شديد و گرد و خاک ھوا ،تصميم
گرفتند که تجمع ،جلوی در ورودی صورت
نگيرد و با ورود به شرکت و زدن کارت
حضور ،در کارگاه مرکزی که مسقف و خنک
تر از بيرون است ،تجمع کنند .عده ای ديگر نيز

آغاز اعتصاب در پتروشيمی

تصميم گرفتند که در کانکس ھای شرکت بنشينند.
آنھا نه به سايت می روند و نه تلفن ھا را جواب
می دھند )جواب تلفنی درخواست حضور در

مجتمع پتروشيمی "اميرکبير" منطقه ويژه

قسمت( .چون آنان در محوطۀ شرکت حضور

وارد اعتصاب

دارند می توانند با نظارت کافی مانع مديريت در

گرديد .اين اعتصاب که با دست از کار کشيدن

به کار گرفتن اعتصاب شکنان بجای کارگران

شيفت صبح آغاز شد ،پيرو ھمان مھلت قبلی

اعتصابی باشند.

ماھشھر از صبح ٩١/۵/١۵

کارگران انقالبی متحد ايران

گرانی مرغ و راه حل مسئوالن

رژيم۶٨
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توجه است که اين عرضه گاھی با چند نرخ
شيده رخ فروز

مختلف صورت می گيرد" :به گزارش مھر ،اين
در شرايطی است که ھم اکنون مرغ در ميادين

پس از افزايش قيمت نان در ماه ھای اخير ،ھم

ميوه و تره بار که خود به نوعی از مکان ھايی

اکنون نوبت به گرانی و ناياب شدن يکی از اقالم

ھستند که بيشتر مراجعات مردم برای خريد

پرمصرف غذايی يعنی مرغ رسيد .از مدتی قبل

کاالھای مورد نيازشان در روز را به خود

مغازه ھای مرغ فروشی با عدم توزيع مرغ به

اختصاص می دھد ،اعالم کرده است که از ٨

حالت تعطيل در آمدند و مردم برای تھيه آن

تيرماه ،مرغ را به قيمت ھر کيلوگرم ۵٢٠٠

سرگردان بودند .دولت و مسئوالن مربوطه با

تومان به فروش می رساند ،بنابراين ھم اکنون

وعده و وعيد اعالم کردند که جای ھيچ گونه

مشخص نيست که واقعا قيمت اصلی مرغ در

نگرانی برای مردم نيست و قيمت بازار مرغ را

بازار چقدر است و مردم در نوعی سردرگمی به

تنظيم خواھند کرد .اين وعده ھا در حالی داده می

سر می برند ... .مردم که چند روزی است مرغ

شد که بسياری از مرغداری ھايی که مدتھا غذای

را حتی تا  ٧٢٠٠تومان نيز خريداری کرده

طيور و مواد اوليه )کنجاله و سويا( دريافت

بودند ،اين روزھا به دنبال مرغ ارزان از اين

نکرده بودند ،اعالم ورشکستگی نمودند .اما باز

ميدان ميوه و تره بار به آن ميدان ميوه و تره بار

ھم وعده ھا ادامه داشت و اعالم شد که مواد اوليه

می روند(٩١/۴/١٠) ".

وارد و بين مرغداری ھا توزيع می شود و تحريم
ھای جھانی بی تأثير است" :وزير صنعت و
معدن و تجارت دليل افزايش قيمت مرغ را
کمياب شدن مواد اوليه می داند .می گويد :با پھلو
گرفتن اولين کشتی حامل مواد اوليه در بنادر
ايران ،قيمت مرغ کاھش می يابد(٩١/۴/٢٧) ".
پس از آن نرخ تنظيم شده مرغ کيلويی ۴٧٠٠
تومان اعالم شد و عرضه محدود آن در جايگاه
ھا و ميادين تره بار شھرداری با صف ھای
طويل )به ھر نفر  ٢مرغ و در برخی اوقات حتی
١عدد تحويل داده می شود( ،آغاز گرديد .جالب

تشکيل صف ھای طوالنی در ھوای گرم و طاقت
فرسای تابستانی از ساعات اوليه صبح جلو
مراکز توزيع مرغ  ،و حضور انبوه مردم )بويژه
زنان که مسئوليت تھيه مايحتاج را برعھده
دارند( ،به انتظار نشستن و چشم دوختن به
رسيدن ماشين حامل مرغ و نيز نگرانی از عدم
توزيع و تلف کردن وقت و انرژی در صف ھا،
بدترين اثرات روحی و روانی را بر سالمت توده
ھا وارد ساخته است .در بھترين حالت اين
وضعيت کسانی است که بتوانند مرغی تھيه کنند،
۶٩
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محرومانی که قادر به پرداخت اين ھزينه نبوده و

گرديد .آمارھای رسمی اعالم شده در اين رابطه

يا امکان ايستادن در صف ھای شلوغ را نداشته

مطابق معمول عمق فاجعۀ رخ داده را به ھيچ

باشند ،بايد مصرف اين ماده غذايی ضروری را

وجه منعکس نمی کنند .بنا به گفتۀ خود پرسنل،

حذف کنند .مسئوالن حکومتی که بيشرمی را از

ھنگام انفجار  ۵نفر در دم جان باختند و تعداد

حد گذرانده اند راه حل پيشنھادی شان برای مقابله

مجروحين با درصد سوختگی شديد باالست ،به

با اين وضع تنھا به اين قد داده که از تلويزيون

طوری که اميدی به زنده ماندن آنھا نيست.

دولتی بخواھند صحنه مرغ خوردن را از سريال

قربانيان و مجروحين اين فاجعۀ دردناک دست کم

ھا و برنامه ھای خود حذف کنند! ننگ و نفرت

به  ٢۵نفر می رسد .ھنوز از چگونگی انفجار و

بر جمھوری اسالمی که با زندگی و سالمت و

داليل آن اطالعی نرسيده است .مسئوالن رژيم

تغذيۀ ميليونھا خانواده اينگونه برخورد می کند!

در حالی از مھار آتش ناشی از انفجار لوله گاز

آيا اين حضرات رذل ،ما کارگران و توده ھای

سخن می گويند که ھنوز به دليل رساندن گاز به

محروم را که آفرينندۀ ثروت ھای مادی و معنوی

ساير قسمت ھا و شرکت ھا و نخوابيدن کار ،اين

جامعه ايم تا اين حد زبون و بيچاره پنداشته اند

ادعا صحت ندارد و خطر رفع نشده است.

که از ما بخواھند مانند کبک سر در برف فرو
بريم تا چيزی نبينيم؟! تجربۀ طوالنی مبارزات ما
ھمچون پتکی بر سر آنان کوبيده خواھد شد تا باز
ھم بدانند چرخ ھا از کار می افتند و طومار
حيات ننگين شان درھم پيچيده خواھد شد اگر ما
اراده کنيم و به خيابان ھا قدم بگذاريم.

انفجار مھيب لولۀ گاز در پتروشيمی ايران ژاپن

ھمان گونه که قبال طی گزارشاتی نسبت به
شرايط کار و زندگی کارگران و کارکنان صنعت
پتروشيمی آگاھی يافتيم ،آنان در ازای دستمزد
ناچيز دريافتی ،ھمواره در معرض انواع
خطرات و حوادث و بيماری ھای ناشی از کار
قرار دارند .از آلودگی شديد محيط کار و زندگی
گرفته تا خطر انفجار ،سوختگی ،خفگی ،برق
گرفتگی ،سقوط از ارتفاع و غيره.

روز  ١٣مرداد ماه جاری در شرکت پتروشيمی

بسياری از شرکت ھا و مجتمع ھا ،از زمان

ژاپن بندر امام ،انفجار مھيب لولۀ گاز ،که
ايران
ِ

شروع زيرساخت ھا تا راه اندازی و بھره

از گچساران به ورودی شرکت ،گازرسانی می

برداری ،بر پيکر قربانيان و مجروحين بيشمار و

کرد ،منجر به کشته شدن و سوختگی ھای شديد

نيز کار طاقت فرسای کارگران ،به سودھای

)با درصد باال( گروھی از کارگران و کارکنان

کالن دست يافتند .بدون اينکه کوچکترين اعتنائی
٧٠

نسبت به حتی جزئی ترين خواسته ھا و نيازھای

سال گذشته و نيز تداوم آن در برخی از شرکتھا،

کارگران ،از سوی سرمايه داران زالوصفت و

نشان از اين واقعيت دارد .کارگران انقالبی متحد

باندھای حاکم بر اين صنعت صورت گيرد.

ايران

اعتصابات کارگران شرکت ھای پتروشيمی در
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